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Churchillo Nuomonė— 
Mūsų Nuomonė.

Ne Bėdavoti, Bet Dirbti 
Reikia.

Rašo R. MIZARA

Šiame Laisvės numeryje 
(antrajame puslapyje) skaity
tojas ras anglišką raštą, — 
raštą, parašytą žymiosios lie
tuvių tautos poetes, nors pats 
raštas yra publicistinis.
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Pati žymiausia, pati talen
tingiausią šių dienų Lietuvos 
poetė yra Salomėja Noris. To 
niekas neginčys. Net smetoni
nio režimo metu, nepaisant, 
kaip tūli fašistai jos neapken
tė, Salomėja Neris gavo pir
mąją premiją už savo DIEME
DŽIU ŽYDĖSIU eilių rinkinį.

Tai buvo pilnai užtarnauta 
premija!

Aš tuomet Krisluose rašiau, 
kviesdamas poetę atvykti į 
Ameriką, pas mus paviešėti, 
susipažinti su Amerikos lietu
vių gyvenimu, su mūsų di
džiuoju kraštu, su mūsų nau
jąja tėvyne, Jurgio 
tono žeme.

Bet ji nevyko. Ji 
sisprendusi gyventi
Lietuvoje, kur gegutė kukuo
ja, kur sriaunus Nemunėlis 
teka, kur broliai artojai lietu
viškai šneka ir kovojo už gra
žesnį rytojų.

Washing-

buvo nu- 
ir dirbti

uz- 
res-

AMERIKIEČIAI SUNAIKI 
NO 113 AŠIES LĖKTUVU

Anglų Lėktuvai Vėl Atakavo o
Berlyną, Bremeną, Esseną

PO ATTU UŽĖMIMO BUS 
BLOKADUOJAMA KIŠKA

Kai vokiškieji grobikai 
puolė tarybinę Lietuvos 
publiką, Salomėja Neris pasi
traukė į Tarybų Sąjungos gi
lumą. Ji ten ir vėl paskendo 
kūrybiniame darbe. Ji kuria 
poeziją. O jos kūriniai graži
na ne tik lietuviu literatūra, 
bet taipgi ir rusų, ukrainiečių 
ir kitų tarybinių tautų.

Šiaur. Afrika, geg. 21.— 
Amerikos bombanešiai ir 
lėktuvai kovotojai vėl vie- 
suliškai atakavo fašistų 
lėktuvų stovyklas ir kitus 
karinius pastatus 
salose Pantellerijoj 
dinijoj ir pačioj 
tiktai 90 mylių nuo Romos.

Amerikiečių lakūnai su
naikino 91-ną priešų lėktu
vą ant žemės, o per kauty
nes ore nukirto žemyn 22 
fašistų lėktuvus, tame skai
čiuje septynis didžiulius vo
kiečių transporto orlaivius.

Visuose šiuose žygiuose 
amerikiečiai tik vieną savo 
lėktuvą teprarado.

KAIP 'NACIAI UŽKANKINO 
BEI NUŽUDĖ 14 ŠIMTŲ 

LENKŲ KUNIGŲ
Berne, Šveic. — Slapta 

radijo stotis iš Austrijos 
pranešė, jog naciai 1940 me
tais suėmė 1,400 Lenkijos 
katalikų kunigų, suvarė 
juos į koncentracijos sto
vyklas ir nuolat žvėriškai 
kankino ir tiesiog žudė.

Apie tų kunigų 
štai ką papasakojo 
diją vienas kartu 
buvęs, bet pabėgęs 
politinis kalinys:

Kunigai, daugelis jų se
neliai, buvo priversti dirbt 
akmenų laužyklose ir nešt 
sunkius akmenis kalnan. 
Nacių žandarai, abiem pu
sėm kelio stovėdami, juos 
bizūnais plakė.

Vasarą darbo laiku na
ciai nedavė kunigam van
dens, o žiemą kunigai turė-

likimą 
per ra
sų jais 

austras

London, geg. 21. —Grei
tieji mažiukai Anglijos 
bombanešiai “uodai” antrą 
naktį pagrečiui bombarda
vo Berlyną. Tai nuo geg. 13 
d. Berlynas jau penkis kar
tus bombarduotas.

Kiti anglų lėktuvai ata
kavo Esseną, didžiausią na
cių amunicijos ir ginklų 
centrą, vakarinėje Vokieti
joje, ir Bremeną, uostą ir

karo pramonės miestą, 
šiaurinėje Vokietijoje.

Dar kiti būriai Anglijos 
bombanešių ir lėktuvų ko
votojų bombardavo ir ap
šaudė įvairius karinius 
priešų punktus Francijoj ir 
sodino minas į vokiečių 
naudojamus vandenis.

Iš šių veiksmų sugrįžo vi
si anglų lėktuvai apart vie
no.

Sužinojusi, kaip tūli lietu
viškieji smetonininkai Ameri
kos angliškoj .spaudoj tauškia 
niekus apie tarybinę Lietuvą 
ir visą SSSR, poetė pasiryžo 
tarti savo žodį, — atsakyti p. 
žadeikiui, buvusiajam Lietu
vos atstovui.

Ir ji atsako, — atsako gra
žiai, rimtai, faktais paremda
ma kiekvieną žodį.

Šiandien mes perspausdina
me jos laišką, rašytą New 
Yorko Herald-Tribunui,—per
spausdiname anglų kalboje. O 
pirmadienio Laisvėje mes Įdė
sime to laiško vertimą lietuvių 
kalboje.

Churchillas sakė:
“. . .Japonijos sumuš imas 

nereikštų Vokietijos sumuši
mą, bet sumušimas Vokietijos 
— tikrai reikštų pragaištį Ja
ponijai.”

šitais keliais žodžiais minis- 
terių pirmininkas pasako visą 
Jungtinių Tautų karo strategi
ją, kokia ji turėtų būti.

Norint karą greit ir pasek
mingai laimėti, taigi, reikia 
pirmiausiai sumušti Vokietiją.

Mes visuomet buvome tos 
nuomonės, laikomės jos ir da
bar.

iš Lietuvos 
išgabentie-

tik reikia

labai įdomus Jono Šimkaus 
raštas apie vėliausius Lietuvos 
žmonių pasipriešinimus vokiš
kiesiems okupantams.

Nepraleiskite progos jo ne
perskaitę.

Ponas Laučka bėdavoja, kad 
jis negalįs padėti 
į Sovietų Sąjungą 
siems.

Galima padėti,
gerų norų ir pasiryžimo.

Štai, dabar Amerikos lietu
viai renka aukas, taiso punde
lius (dovanėles) ir ruošia 
siųsti evakuotiesiems iš Lietu
vos vaikučiams, lietuviams 
raudonarmiečiams ir kitiems 
kovotojams prieš hitlerininkus 
plėšikus.

Iki šiol p. LauČkos bičiuliai 
netarė nei vieno gero žodelio 
tuo reikalu.

■■■Hk

jo šalčiuose dirbti be jokių 
šiltesnių drabužių ir be pir
štinių, dažnai visai vien
marškiniai.

Kurie kunigai turėjo bent 
po vieną auksinį dantį, jie 
tuoj buvo nužudyti dėl auk
so trupinio.

Nacių žandarai surado ir 
savo pavaduotojų, kaipo 
žmogžudžių, tarp koncen
tracijos stovyklos kalinių. 
Už lenkų kunigų žudymą 
naciai tiem kriminalistam 
duodavo po gabaliuką dau
giau duonos bei lėkštę sriu
bos.

Pačiose stovyklose kuni
gai buvo priversti valyt iš
einamąsias vietas ir abelnai 
atlikt purviniausius darbus.

Jiem buvo griežtai už- 
(Tąsa 5 pusi.)

ROOSEVELTO LAIŠKAS 
ĮTEIKTAS STALINUI

Maskva.— Specialis prez. 
Roosevelto pasiuntinys Jo
seph El. Davies geg. 20 d. 
įteikė premjerui Stalinui 
slaptą prezidento laišką ir 
kelias valandas kalbėjosi su 
Stalinu. To laiško turinio 
nežinojęs net pats Davies, 
pirmiau buvęs Jungtinių 
Valstijų ambasadorius So
vietams.

Sovietų laikraščiai daug 
rašė apie Davies’o atvyki
mą. Jis atskrido tuo pačiu 
keturmotoriniu lėktuvu, ku
riuo prez. Rooseveltas sau
sio mėnesį šiemet nulėkė į 
Kasablanką, Šiaur. Afrikoj.

Amerikos ambasada su-

ruošė pokilį Davies’ui pa
gerbti.

Pareiškimas spaudai
Roosevelto pasiuntinys 

savo pareiškime spaudos 
atstovams gyrė ‘‘stebėtinai 
puikų Rusijos priešinimąsi 
hunams (naciams) ir sakė, 
jog Vokietija taip tikrai 
bus sumušta, kaip po nak
ties seka diena.

“Mano šalis vėlai įstojo į 
šį pasaulinį kąrą,” tęsė Da
vies, “bet aš užtikrinu jus, 
jog kariuomenės priruoši- 
mai ir mechanizuota mūsų 
galybė jau siekia aukštą 
laipsnį.”

Sovietai Ištaškė Atakas, 
Pažygiavo Pirmyn

Talkininkai Pleškino Di
di Italų Tvenkinį

Sovietų Spauda Apie 
Churchillą, Rooseveltą 
Ir Talkininką Žygius

Švedų Laikraštis Rašo, 
Kad Sovietai Apsaugojo 

Švediją nuo Vokiečių

Washington, geg. 21. — 
Associated Press teigia, jog 
Washingtone viešpatauja 
nuomonė, kad amerikiečiai 
visai trumpu laiku, gal tik 
per keletą valandų, galuti
nai apsidirbs su japonais 
Attu saloje, vakariniuose 
Aleutuose.

Tuomet Jungtinių Valsti
jų laivynas ir oro jėgos už- 
blokaduotų priešus netoli
moj nuo Attu Kiskos saloj, 
svarbiausioj karinėj japonų 
zėj Aleutuose.

Paskutiniu žygiu ameri
kiečiai atėmė iš japonų ir

dalinai užbaigtą įrengti lėk
tuvų aikštę rytiniame Attu 
salos gale.

Prablaivėjęs oras suteikė 
Amerikos lakūnams progą 
pragaištingai bombarduot 
ir šaudyt japonus Attu sa
los kalnuose..

(Kaipo nurodymas, kad 
japonams artinasi galas At
tu saloje, yra Vichy Fran- \ < 
ci j os fašistų radijo praneši
mas, būk japonai pradedą 
kraustytis iš Attu, nors jie 
tikrumoje neturi jokios ma
žiausios galimybės ištrūkt 
iš ten.)

GRAIKŲ DEMONSTRACIJOS 
IR SUKILIMAI PRIES 

NACIUS IR ITALUS
Istanbul, Turkija. — Atė

jo žinios, jog praeitą savai
tę graikai išstojo į dideles 
demonstracijas prieš vokie
čius Athenuose, Graikijos 
sostinėje, ir Larissoj ir Pat
ras mieste. Vien Athenuose 
naciai areštavo 300 žmonių.

Grakijos kaimų apskri- 
čiuose hitlerininkai įkalinu 
daugiau kaip 100 kunigų už 
tai, kad jie savo velykiniuo
se pamoksluose prakeikė į- 
siveržėlius naikintojus ir 
šaukė graikus kovon prieš

Maskva, geg. 21. — 12,- 
000 hitlerininkų su tankais 
ir kitais pabūklais darė ata
kas arti Novorossiisko, Ku- 
banės srityje. Sovietų ka
riuomenė nugrūdo priešus 
atgal ir padarė jiem skau
džių nuostolių.

Sovietinės jėgos ištaškė 
nacių bandymus motorinė
mis valtimis iškelti pasti
prinimų vokiečiams ties 
Novorossiisku; nuskandino 
šešias 
valtis, 
daužė 
tų.

Leningrado srityje Rau
donoji Armija supliekė vi
sas vokiečių kontr-atakas.

Sovietai per ryžtingus 
mūšius dar paplatino atim
tą iš vokiečių 110 mylių il
gio ruožtą vakariniame Do- 
neco upės šone, Į pietų ry
tus nuo Charkovo.

dideles, pilnas nacių 
Sovietų artilerija su- 
dar tuziną nacių for-

London, geg. 21. — Asso
ciated Press pranešė, jog 
anglų ir amerikiečių lakū
nai tiesiog pataikė bombo
mis į didžiulį Tirso tvenki
nį, vidurinėje dalyje Sardi- 
nijos, Italijos salos. Tas 
tvenkinys yra dveja tiek di
desnis už anglų oro torpe
domis susprogdintą Eber 
tvenkinį Vokietijoje.

Prie Tirso tvenkinio yra 
didelė elektros dirbykla, tei
kianti daugumą elektros 
jėgos visai Sardinijai. Dir
bykla varoma vandens jė
gomis.

Dar nėra platesnių pra
nešimų, kiek talkininku 
bombanešiai sužalojo šį 
tvenkinį. O tai yra dirbtinis 
ežeras 13į mylių ilgio ir 
trijų mylių pločio. Jis talpi
no 15 bilionų kūbiškų pėdų 
vandens.

Maskva. — Sovietų laik
raščiai paskutinėmis dieno
mis įtalpino ypač daug ka
rinių žinių iš Amerikos ir 
Anglijos; tarp kitko, iš- 
spaudino prezidento Roose
velto pareiškimą, anglų 
premjero Churchillo kalbą 
Washingtone, generolo Ei- 
senhowerio pranešimą apie 
nelaisvėn paimtus Ašies ka
rius Tunisijoj; davė plačių 
žinių apie amerikiečių veik
smus prieš japonus Attu 
saloj ir plačiai aprašė nuo
stolius, kuriuos anglų lakū
nai padarė Vokietijai, su
sprogdindami didžiuosius 
tvenkinius ir taip sunaikin
dami vanden - elektros dir- 
byklas karinės pramonės 
centre, vakarinėje Vokieti
joje.

Stockholm, Šved. — Šve
dų laikraštis Gotesborgs 
Handelstigning rašo, kad 
jeigu Rusijai nebūtų pavy
kę atremt nacių, tai jie bū
tų užėmę ir Švediją.

Šis ir kai kurie kiti šve
dų laikraščiai kritikuoja sa
vo valdžią už vokiečių 
riuomenės praleidimą 
Švediją frontan prieš 
vietus.

Vokiečiai sušaudė 15 
graikų įkaitų Kapernicoje, 
kurios apylinkėje partiza
nai ypač smarkiai veikė 
prieš nacius.

GRAIKAI ATKARIAVO 
SALĄ

Sukilę prieš italų kariuo
menę, graikai paėmė į savo 
rankas visą Stampalijos sa
lą. Jie nuginklavo italų ką-< 
reivius ir areštavo oficie- 
rius. Sukilėliai nubaudė 
mirčia vieną italų karinin
ką, kuris ypač žiauriai ei* 
gėsi su gyventojais.

Tuomet vokiečių lėktuvai 
ėmė bombarduot salą ir at
plaukė nacių kariuomenės 
junginiai. Tik šitaip fašis
tam pavyko nuslopint 
Stampalijos gyventojų suki
limą ir iš naujo ją užval
dyti.

Hitlerininkai sušaudė 23 
sukilimo dalyvius ir išsiga
beno šimtą kitų j pačią 
Graikiją.

ka- 
per 
So-

Valdančioji Meksikos Partija 
Priėmė Komun. Kandidatą

Žuvo Smarkavęs Japo
ną Laivyno Admirolas

Kaltina Lewisą už Nau 
jus Mainierių Streikus

Franko Priešai Sprogdi
no Laivyno Stovyklą
London, geg. 21. — Ispa

nijos fašistų diktatoriaus 
gen. Franko valdžios prie
šai padegė bei susprogdino 
prieplaukų įrengimus ir su
žalojo bei sunaikino daug 
laivų El Ferrol uoste, šiaur
vakariniam Ispanijos kam
pe, kaip teigia žinios iš pa
tikimų šaltinių.

Beveik 72 Bil. Dolerių 
Armijai per Metus

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas atsikreipė į 
kongresą, kad armijos rei
kalams paskirtų $71,898,- 
499,700 ateinantiem finan
siniam metam, kurie prasi
deda nuo liepos 1 d.

Laivyno reikalams prezi
dentas kiek pirmiau ragino 
paskirti 29 bilionus dolerių 
kitiem metam.

SLOVAKAI KARIAI SAUKIA
MI ŠAUDYT NACIUS

Maskva. — Įvyko trečias 
visų slavų atstovų susirin
kimas. Vienas iš slovakų 
partizanų atstovų, J. Tus, 
savo kalboje atsišaukė į pa
imtus Hitlerio armijon slo
vakus:

“Broliai slovakai! Neka- 
riaukit prieš mūsų brolius 
rusus, bet, pereikite į Rau
donosios Armijos pusę, at
kreipkite savo šautuvus 
prieš vokiečių oficierius ar
ba dėkitės į partizanų eiles 
xovai prieš nacius!”

Mexico City. — Dar pir
mą kartą politinėje Meksi
kos istorijoje valdiška par
tija pripažino komunistą 
kaip vieną iš savo kandida
tų nominacijose ateinan
tiems rinkimams. Tas kan
didatas yra Dionisio Ehci- 
na, generalis Meksikos Ko
munistų Partijos sekreto
rius. Jis kandidatuoja į 
Meksikos kongreso atsto
vus.

Valdančioji partija vadi
nasi Meksikos Revoliucijos 
Partija, arba trumpai 
PRM. Iki šiol jinai nepri
imdavo komunistų į savo 
eiles.

Tiesa, komunistai būdavo 
išrenkami į šalies kongresą 
ir į miestų valdybas, bet 
tiktai kaipo darbo unijų 
arba valstiečių organizaci
jų nariai.

Tokio, geg. 21. — Japonų 
radijas pranešė, kad žuvo 
jų admirolas Yamamoto 
kartu su savo lėktuvu, iš 
kurio jis stebėjo karo veik
smus.

Yamamoto buvo vyriau
sias japonų laivyne koman- 
dierius.

(Tai pagal Yamamoto 
planą japonai iš pasalų, 
niekšiškai užpuolė ameri
kiečius Perlų Uoste. Jis 
smarkaudavo, kad, girdi, 
japonai priversiu Ameri
kos valdžią pasirašyt 
pačiame Baltajame Rūme 
Washingtone tokią taiką, 
kokios Japonija norės.)

15 TŪKSTANČIŲ NAUJŲ 
MOKYTOJŲ SOVIETUOSE
Maskva. — 15,200 studen

tų šiemet baigia mokytojų 
institutus Sovietų Sąjungo
je. 3,600 jų mokytojaus vien 
tik atvaduotuose nuo vo 
kiečių plotuose. Dalis nau
jųjų mokytojų bus pasiųsta į 
Sibirą ir Tolimuosius Ry 
tus.

#-

Washington. — Karinių 
Darbų Tarybos paskirta ko
misija ketina pirm ateinan
čio pirmadienio išduot savo 
raportą, ką jinai tarė dėlei 
Mainierių Unijos reikalavi
mų.

Tuo tarpu sustreikavo a- 
pie 7,000 angliakasių vaka
rinėje Pennsylvanijoje, O- 
hio ir Kentucky, nežiūrint, 
kad unijos vadai sutiko 
pratęsti paliaubas iki gegu
žės paskutinės dienos.

Valdininkai, dalyvaują 
anglies reikalo tvarkyme, 
sako, jog šie streikai tega
lėjo būt paskelbti tiktai su 
žinia ir pritarimu Lewiso, 
Mainierių Unijos pirminin
ko, ir vietinių, jo paskirtų 
vadų.

LITVINOVAS IRANE

Teheran, Iranas. — So
vietų ambasadorius Jungti
nėms Valstijoms, Maksimaš 
Litvinovas, atskrido iš Cai
ro, Egipto, į Iraną-Persiją. 
Jis keliauja į Maskvą, pa
kviestas pasitarimams ka
riniais ir politiniais reika
lais.
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Lewiso Kelias Algal
Amerikos Darbo Federacijos prezi

dentas William Green su džiaugsmu pa
skelbė, kad John L. Lewis padavė prašy- 

" mą, kad Federacija priimtų atgal mai- 
nierių uniją. 0 mainierių unija buvo pir
mutinė ir veikliausia įsteigime CIO. 
Prieš metus laiko, J. Lewis mainierių 
uniją išvedė iš CIO. Dabar grąžina ją 
atgal į Federaciją!

Lewisą susigrąžinti į Federaciją dau
giausia nori Matthew Woll, vadas Fede
racijoje tų jėgų, kurios nusiteikusios 
prieš Roosevelto administraciją ir josios 
karinę vadovybę. Nėra abejonės, kad 
Federacijos Pild. Taryba prielankiai pa
sitiks tą “sūnų paklydėlį” ir jam suteiks 
aukštą vietą Federacijos hierarchijoje. 
Jisai jausis namie tarpe savo senų prie- 
telių — Wollų, Hutchensonų.

Šis mainierių unijos vadovybės žygis 
yra didžiulės politinės svarbos. Jeigu jis 
būtų padarytas su tikslu vesti prie vie
nybės visą darbo unijų judėjimą, tai jį 
reikėtų karštai pasveikinti. Deja, jis to 
tikslo neturi. Pabėgimas iš CIO. ir prisi
dėjimas prie AFL. nieko bendro neturi 
su unijų judėjimo organine vienybe, ku
rios taip labai reikia ir prie kurios tu
rės būti prieita. Tie pasitarimai tarpe 

• CIO. ir AFL. vadų, tos bendros komisi
jos karo reikalais, išvien veikla prieš re
akcinius bilius Kongrese — tai geri žen- 

- ’ klai, vedą prie organinės unijų vienybės.
Bet reikia bijoti, kad šis 'Lewiso žygis 

paveiks kaip tik prieš vienybę. Viena, 
jis yra Roosevelto vyriausybės atkaklus 
priešas. O vyriausybė jau įrodė savo 
prielankumą CIO. ir AFL. vienybei. Pats 
Rooseveltas keliais atvejais yra raginęs 
unijas susivienyti. Antra, Lewis jau įro
dė savo nusistatymą prieš karą. Gi gel
bėjimas karą laimėti turi būti tas fak
torius, kuris turėtų suartinti tuodu uni
jų centru. Būdamas Federacijoje Lewis 
kaip tik stengsis neprileisti prie vieny- 

•bės. Jo tikslas bus pakenkti karo reika
lams. Trečia, Lewis yra įtūžęs prieš Phi
lip Murray ir visą CIO. vadovybę. Jisai 
grįžta į Federaciją, aišku, su tuo tikslu, 
kad pakenkti CIO., kad užduoti jam 
smūgį, arba visai pakrikdyti.

Tokiais, o ne kitokiais, sumetimais 
Lewisas prašosi į Federaciją. Sakoma, 
pasitarimai tarpe Lewiso ir Woll eina 
jau nuo seniai. Slaptai buvo tartasi ir 
derėtasi. Woll yra padaręs kokius nors 
Lewisui pasižadėjimus. Lewis nėra tas, 
kuris ką nors duotų, nieko negaudamas 
grąžon.

Lewis veikiausia galvoja ir apie atei
tį. 1944 metais bus prezidentiniai rinki
mai. Lewis yra užkietėjęs republikonas. 
Federacijoje Hutchensohas taip pat yra 
amžinas republikonas, palaikytojas pa
ties reakcioniškiausio republikonų par
tijos sparno. Jeigu republikonai savo 
kandidatu pastatytų ir patį velnią, Hut- 
chenson rėmų jo kandidatūrą. Taigi, vei
kiausia republikonų partijos politikierių 
skatinamas Lewis grįžta į Federaciją su 
tikslu ją visą atkreipti prieš demokra
tus 1944 metais, ypatingai, jeigu Frank-

Delano Rooseveltas kandidatuotų 
ketvirtam terminui.

Imperialistinė Lenką Politika
Lenkai susipykę ne vien tik su Sovie

tų Sąjunga. Jų valdžia ištrėmime, jų Si
korskio kabinetas yra susiedęs ir su ce
chais, kurie buvo pirmutinė šio karo au
ka.

New York Timese ketvirtadienį tilpo 
korespondencija iš Londono, kurioje sa
koma, kad talkininkai bando Sovietus su 
lenkais sutaikyti. Bet esą tokių, kurie 
maną, kad dabar susitaikyti nebūsią ga
lima, kad reikią palaukti, kada Hitleris
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pradės ofeųsyvą prieš Sovietų Sąjungą 
ir užduos jai skaudžių smūgių. Tada, 
girdi, Sovietai bus sukalbamesni ir da
rys lenkams nusileidimų! Vadinasi, nors 
lenkai įeina į Jungtines Tautas ir neva 
kariauja prieš Vokietiją, tačiau trokšta 
Hitleriui laimėjimo! Ir atrodo, jog tai 
gana senas reakcinių lenkų troškimas. 
Dar prieš subyrėjimą diplomatinių ry
šių tarpe Sovietų Sąjungos ir lenkų val
džios, Londono lenkų spauda atvirai ra
šė, kad didžiausia nelaimė lenkams, gir
di, būtų, jeigu karas būtų greitai laimė
tas, jeigu Hitleris būtų greitoje ateityje 
nugalėtas ir sunaikintas! Nelaimė, gir
di, lenkams būtų, jeigu Raudonoji Armi
ja išliktų sveika ir drūta!

Tai su tokiais prakeiktais troškimais 
ir norais yra žmonių, susirišusių su len
kų valdžia ištrėmime.

Bet kaip apie lenkų valdžios santykius 
su cechais? Jie nei kiek negeresni. Taip 
teigia ir minėta korespondencija iš Lon
dono. Viena, girdi, Sikorskis ir Beneš 
“nesusikalba.” Antra, kenkia rubežių 
klausimas. Reikia atminti, kad Lenkija 

' buvo užgrobus Čechoslovakijos teritoriją 
Tesčeną pagal “Municho sutartį”. To už
grobimo Sikorskio valdžia nėra atme
tus, nei išsižadėjus. Ta valdžia dar nėra 
atmetus ir pasmerkus viso to “Municho 
pakto'X’ Ir po karo ji tikisi prie Lenkijos 
prijungti Tesčeną.

Trečias klausimas, kuris skiria lenkus 
nuo čechų\ tai klausimas federacijos po 
karo. Sikorskio valdžia, matyt, nori su
daryti tokią federaciją iš Lenkijos, Če
choslovakijos, Vengrijos, Rumunijos ir 
Graikijos, kuri būtų barjeras prieš So
vietų Sąjungą, kuri visuomet grūmotų 
Sovietų Sąjungai. Tuo tarpu Beneš ir 
kiti cechai tokią mintį griežtai atmeta. 
Kaip tik priešingai teigia Beneš. Savo 
prakalboje New Yorke geg. 19 d. Beneš 
dar kartą pabrėžė, kad tos didžiosios sla
viškos tautos — rusai, cechai ir lenkai— 
turi susitarti ir draugiškai sugyventi po 
karo. Jis griežtai atmeta lenkų imperia
listų planus tverti Europoje naują barje
rą prieš Sovietų Sąjungą.

Tai dėlei tų be galo rimtų priežasčių 
ir skirtumų tapo visai nutraukti tarpe 
lenkų ir cechų pasitarimai dėl pokari
nės federacijos Centralinėje Europoje.

Kai kurių lenkų imperialistiniai apeti
tai yra tiesiog neprisotinami, Jie dar ne
turi pačios Lenkijos, o jau sapnuoja apie 
naujus barjerus, apie naujas teritorijas, 
apie naujus plėšimus po karo. Jie nenori 
dasileisti, kad šis karas turės padaryti 
galą visiems plėšimams ir verginiams 
tautų ir kraštų. Lenkai turės amžinai 
atsisveikinti su hitleriniais apetitais, jei
gu jie norės gyventi ramybėje.

Churchillo Prakalba
- Pereitą trečiadienį Kongrese kalbėjo 
žymusis svečias Winston Churchill. Jis 
pasakė nepaprastai įspūdingą ir bran- 
duolingą prakalbą. Su ja sutiks kiekvie
nas nuoširdus Hitlerio priešas ir šio ka
ro rėmėjas.

Ši Churchillo prakalba buvo kaip ir 
atsakymas tiems mūsų senatoriams ir jų 
vienminčiams, kurie reikalauja, kad 
Amerika pakeistų savo karo gaires, tai 
yra, kad tuojau visas savo karines jėgas 
atkreiptų išimtinai prieš Japoniją. Ir 
tai buvo tinkamas atsakymas senatoriui 
Chandleriui ir kitiems tos naujos “filo
sofų 03” autoriams.

Churchill aiškiai pabrėžė, kad karo 
gairės negali būti pakeistos, jeigu nori
me šį karą laimėti. Hitleris buvo ir pasi
lieka stipriausias ir pavojingiausias 
Amerikos ir visų tautų priešas. Jį nuga
lėjus, jį sunaikinus, jo karinę mašiną su
triuškinus, mažai kas beliks iš fašistinės 
Ašies. Reikia nepamiršti, sakė Churchill, 
kad iki šiol dar vis Sovietų Sąjunga vie
na nešė didžiąją karo naštą. Prieš ją 
Hitleris turi pastatęs 190 vokiečių divi
zijų ir 28 divizijas italų, vengrų, rumu
nų, suomių ir kitų pastumdėlių. Tuo tar
pu, sako jis, Anglija, Amerika ir Fran- 
cija suvienytomis jėgomis Tunisijoje su
naikino viso labo tiktai penkioliką divi
zijų.

— Mes, sakė jis, turime dėti visas pa
stangas nuimti nuo Sovietų Sąjungos 
dalį tos didžiosios naštos. Dar kartą 
Churchill pažadėjo, kad, apsidirbus su 
Hitleriu, visos Jungtinių Tautų jėgos 
bus atkreiptos į sunaikinimą Japonijos 
militąrinės mašinos. Jis priminė ir tai, 
kad ir dabar Jungtinių Valstijų karo 
jėgų daugupia randasi atkreipta prieš 
Japoniją. Spaudimas prieš Japoniją di
dės. Bet pirmiausia turime sunaikinti 
Hitlerio karinę mašiną.

LAISVE \ šeštadienis, Gegužės 22, 1943

Poete Salomėja Neris 
Atkerta p. Žadeikiui

Rašo Atvirę Laišką Dienraščiui New York Herald-Tribune. 
-Atvirai Pasako, Kam Tasai Ponas Tarnauja

SALOMĖJA NERIS
Š. m. bal. 25 d. besivadinąs 

Lietuvos atstovu p. žadeikis 
parašė Herald-Tribunui laišką, 
puolantį Tarybų Sąjungą. Į tą 
laišką (bal. 28 d.) davė, mū
sų nuomone, gerą atsakymą p. 
Kazys Pilėnas. Dabargi rašo 
žymiausioji lietuvių tautos po
etė ir Aukščiausios SSSR Tary
bos deputatė, Salomėja Neris, 
žemiau spausdiname tąjį laiš
ką, kaip jis tilpo Herald-Tri- 
bune. Sekamame Laisvės nu
meryje mes įdėsime jojo lietu
vių kalbon vertimą. — Lais
ves Red.
LITHUANIA FIGHTS WITH 

RUSSIA
Denial From Moscow That 

She Fears Bolshevik 
Domination

To the New York Herald Tri
bune :

Your esteemed newspaper 
recently printed a letter by 
Mr. P. žadeikis. Since in my 
belief this letter contains cer
tain misrepresented facts 
which tend to lead your read
ers astray, 1 beg you to pYib- 
lish the following statement in 
your paper:

The assertion of Mr. žadei
kis that “all classes of the 

l 

Lithuanian population are set 
against Russian Bolshevism” 
is but servile repetition of 
Goebbels’s propaganda di
rected toward splitting the 
United Nations. Speaking of 
tose against whom all classes 
of the Lithuanian people had 
risen, it must be admitted that 
this was the Fascist govern
ment of Lithuania, headed by 
Smetona, who unlawfully and 
with aid of a “putsch” seized 
power in 1926 and held it in 

■ the iron clutches of dictator
ship until 1940.

This wasn’t the only time 
that the Lithuanian people re
belled only to be crushed by 
the bloody measures of that 
same Fascist government.

The Fascist government of 
Lithuania endeavored to be
tray the country to Hitler. 
Smetona rudely violated ag
reements and obligations with 
the Soviet Union, whom the 
Lithuanian peoples considered 
their friend and protector. 
Hence the downfall of the 
Fascist .regime in Lithuania 
and establishment of a peop
le’s government in June, 1940, 
was acclaimed throughout the 
nation.

Painful efforts of Mr. ža
deikis to discredit Lithuanian 
national Seim elections in 1940 
are useless and are refuted 
by actual facts. The whole 
of the Lithuanian nation and 
many foreigners also can re
call the tremendous populari
ty of the elections and the 
joyous spirit of the population 
as it passed through the vot
ing booths. The people celeb
rated this occasion as a decis
ive victory oyer the deteste'd

Fascist regime. Elections to 
the Seim were held with uni
versal equal and secret bal
lot. All citizens had the right 
to vote for oY against the an
nounced candidates.

Ninety-five and fifty-one 
one-hundredths per cent of all 
voters took part in the peoples 
Seim elections, of whom 99.- 
89 per cent cast their votes 
for candidates of the Union of 
Lithuanian Toilers. The elec
tion result served as an ex
cellent reply of the Lithuan
ian peoples to the Fascist us
urpers whom Mr. žadeikis vi
gorously endeavored to de
fend. But for these elections 
and the proclamation of the 
Lithuanian Soviet Republic as 
part of the Soviet Union the 
Fascist government’ of Lithu
ania would have undoubtedly 
thrown Lithuanian people into 
the clutches of Hitlerism, as 
was done by the rulers of Ru
mania, Hungaria, Finland and 
Italy. If this had occurred 
then Lithuania would have, 
been numbered among the 
enemies of the United Nations.

Owing to the historical de
cisions of the peoples’ Seim 
the Lithuanian people fully 
preserved its national inde
pendence and set up a pro
gressive form of state govern
ment corresponding to the 
wishes and interest of an over
whelming majority of the po
pulation.

Today the Lithuanian peo
ple are fighting shoulder to 
shoulder with all peoples of 
the Soviet Union and the Un
ited Nations against Hitlerite 
Germany. Lithuanian guerril
las are waging courageous 
battle against Nazi troops in 
temporarily occupied Lithu
ania. Lithuanian national for
ces in the Soviet Red Army 
are heroically engaging the 
enpmy in many vital fighting 
areas of the Soviet German 
front.

Mr. žadeikis repeatedly 
mentions the murders and 
banishment of nearly 5,0,00.0 
Lithuanians to Siberia. In this 
he surpasses Hitlerite propa
ganda which similarly kept 
telling the world of 200,000 
Lithuanians supposedly exiled 
to Siberia, finally boiling this 
figure down to 12,000. This 
statement apparently arises 
from the fact that a consider
ably smaller number of pro- 
FasciSt elements who either 
maintained treacherous rela
tions with Nazi diyersive ele
ments or else proved to be 
immediate agents of Hitler 
were banished from ex-Lith- 
uanią. As to the necessity for 
this measure it is sufficient to 
quote the following:

“Active representatives of 
the former Fascist regime who 
previously had found refuge 
in Germany returned to Lith
uania either with Hitler’s

troops at the time of /invasion 
of the Soviet Union or else 
landed by parachute. Joining 
forces with Fascist elements 
who had remained in the 
country, they organized diver- 
sive plots against the Red Ar
my. It is from among these 
reactionary circles that Hit
lerites recruit their agents 
who help them to enslave and 
humble the Lithuanian na
tion.”

Statements of Mr. žadeikis 
of a Soviet armed attack on 
Poland are distortions. The 
Soviet Union has never at
tacked Poland. Entry of the 
Soviet Red Army into western 
Ukraine and western Belorus- 
sia in the autumn of 1939 had 
the sole purpose of helping 
their Ukrainian and Belorus
sian brothers to reunite with 
Soviet Ukraine and Belorus- 
sia and forestall their inevit
able occupation by German 
troops.

Statements of Mr. žadeikis 
are filled with slanderous re- 

I marks against the Soviet Un
ion which today bears the 
principal weight of war 
against Hitlerism. He likewise 
casts aspersions upon the sole 
lawful government of the Lith
uanian Soviet Republic which 
leads the struggle of Lithuan
ian peoples against German 
Fascist enslavers of their 
country. These statements add 
grist to the mill of Hitlerism 
at this particular moment 
when Germany is trying to 
carry out “total mobilization” 
in occupied Lithuania. Traitors 
of the Lithuanian masses who 
have emerged from the Fas
cist reactionary camp which 
Mr. žadeikis represents have 
become direct assistants of the 
Nazi marauders. Distorted 
facts of Mr. žadeikis coincide 
with the interest of Hitlerites, 
who are using them to their 
own advantage. In this way 
Mr. žadeikis is helping to pro
mote. total mobilization di
rected against the efforts of 
the United Nations. r

SOLOMEJA NERIS, 
Lithuanian poetess, Deputy

Supreme Soviet U.S.S.R. 
Moscow, May 19, 1943.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
DIDDLE PADĖKA LAIS

VĖS REDAKCIJAI
Nors mūsų Laisvė visuo

met talpina teisingas žinias 
ir daug politinių ir moksli
nių žinių, bet gegužės 15 d. 
Laisvės laida buvo pati ge
riausia, nes ten tilpo edito- 
rialas, pavidale atviro laiš
ko valstybės sekretoriui 
Hull ir kongresmanams.

Tokį redakcijos pasirody
mą mes įvertiname šimtu 
nuošimčių. Man rodosi, jau 
senai reikėjo tas padaryti. 
Tas editorialas nepatiks vi
sokiems hitlerininkams, bet 
kas jų paiso.

Valio, Laisvė!
Petras Plokštys, 

Worcester, Mass.

Redakcijos Atsakymai
Kom. Veteranui. — Pasta

belės persi Ipnos, negalėsime 
pasinaudoti. Draugas minit 
kai kuriuos radijo komentato
rius, kurių nei vardų nei pa
vardžių negalime įskaityti. Be 
to, kritikuojant radijo komen
tatorius (žinių aiškintojus), 
reikėtų pirmiau trumpai pa
duoti jųjų kalbų citatas, o 
paskui jas kritikuoti. Tuomet 
skaitytojui būtų aišku ir nau
dinga.

P. A. Jatul, Stoughton, Mass. 
— “Lietuviškoji Antologija” 
gauta. Prie progos pasinaudo
sime. Dėkui už mūsų nepa
miršimą.

Visiems mūsų bendradar
biams. — Kurių rašiniai, pri
siųsti redakcijai, dar nepasiro
dė Laisvėje, pasirodys ateityj. 
Paskutiniuoju laiku susidėjo 
visa eilė raštų, tad ne vi
sus galime suspėti greit įtal
pinti dienraštin. į

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Aš malonėčiau, kad man 

gerbiama redakcija duotu
mėte atsakymą per Laisvę 
į mano du klausimus.

1. Mano vyras dirbo ant 
kapų The Greenwood Ce
metery. 1933 metų gegužės 
11 dieną jį užmušė dirbant. 
Troku važiavo, trokas susi- 
krėtė ir mano vyras nu
puolė po troku ir tas pats 
trokas jį užmušė. Tai aš tą 
kompaniją patraukiau į 
teismą ir pareikalavau už 
mano vyro mirtį atlygini
mo. Bylą vesti paėmė tūlas 
advokatas. Reikalauta buvo 
$10,000. Su advokatu susi
tarta, kad penki tūkstančiai 
•bus man, o penki tūkstan
čiai jam. Jau praėjo 10 me
tų ir man tos bylos nelai
mėjo. Vis tęsė ir tėsę ir ant 
galo pasakė, kad jis per se
nas metais savo profesijoje. 
Aš pirmiau buvau pas kelis 
privatiškus lojerius ir pas 
unijos lojerį ir nei vienas 
neėmė iš jo tos bylos. O 
mano advokatas sakė, kad 
aš nieko neklausyčiau ir 
advokatų neimčiau. Tai ar 
aš galėčiau reikalauti? Kur 
galėčiau kreiptis? Ar jau 
viskas prapuolė?

2. Aš moku policy ant 400 
dolerių. Moku jau šešius 
metus. Išmokėjau 150 dol. ir 
neduoda jokio nuošimčio. 
Tai aš norėčiau parduoti, 
bet Prudential Co. agentas 
neduoda daugiau kaip pusę 
pinigų, būtent, 60 dol. Tai 
ar negalima savo įmokėtų 
pinigų atgauti?

Iš anksto tariu ačiū.
Josephine Khvedchinia

Atsakymas:
Abiem šiais klausimais 

gali^.djMQti jums patarimą 
tiktai teisių žinovas, tai 
yra, advokatas. Arba galite 
kreiptis prie Legal Aid So
ciety, 11 Park Place, New 
York City. Ten veikiausia 
visai veltui jums tinkamai 
ir teisingai patarnaus.

Šypsenos
Senienų krautuvėje

— Čia, ponuli, turiu labai 
seną ir retą revolverį dar 
iš romėnų laikų.

— Bet, žmogau, romėnai 
juk neturėjo revolverių!

— Taigi, dėl to jis ir to
kia retenybė, ponas.

Išgelbėjo
Mergina: — Aš išgelbė

jau vyrą nuo mirties.
Jonas: — Kokiu būdu?
Mergina: — Petras norė

jo nusižudyti, jeigu aš jo 
nebūčiau pabučiavusi.

Lietsargis.
Vienas atsargus pilietis, 

užėjęs į valgyklą pietauti, 
pastatė kampe lietsargį. 
Kad kas jo nepavogtų, jis 
prikabino prie lietsargio 
kortelę, ant kurios parašė:

“Šis lietsargis priklauso 
vyrui, kuris kilnoja sunku
mus; viena ranka jis gali 
pakelti 50 kilogramų. Grį
šiu čionai po penkių minu
čių.”

Po valandėlės grįžęs jis 
neberado lietsargio, tik to
je vietoje buvo prikabinta 
prie sienos nauja kortelė su 
tokiu parašu:

“Lįetsargį paėmė bėgikas, 
kuris gali bėgti 15 kilomet
rų per valandą. Negrįšiu 
čionai niekados.”

Jei pirksi bonus —? mųips ir 
viso, pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus
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Literatūriniai Krislai
Dalijasi Literatūros Įdomybėmis. 
Naujiems Žurnalams Nebus Popieros. 
Willkie" o Knyga "Būtinai Skaitytinai 
Milijonas Kopijų, į Vieną Mėnesį. 
Kodėl Chinų Kalba Sunki Išmokt.

Rašo J. B ARKŲ S.
Jungtinių Valstijų Kongresinis Kny-> 

gynas (The Library of Congress) ir So
vietų Sąjungos Nacionalis Knygynas 
per visą karo laiką reguliariai apsikei
čia, dalijasi literatinėmis įdomybėmis. 
Vėliausiai Washingtone gauta Sov. Są
jungos knygyno dovana yra albumas fo
tografijų, atvaizduojančių parodą apie 
Ameriką. Paroda buvo pavadinta “450 
Metų nuo Dienos, kai Atrado Ameriką” 
ir vaizdavo visą Amerikos ir Jungtinių 
Valstijų istoriją.

Ta paroda buvo įrengta Maskvos Kny
gyno patalpose ir atsidarė 1942 metų 
Kolumbo Dieną (spalių 12), kuomet 
Maskva dar skaitėsi apgulos padėtyje.

* * *
Kalifornijos Universitetas irgi dalija

si knygomis su Leningrado Knygynu. 
Šiomis dienomis paskelbta žinia, jog Le
ningrado Viešasis Knygynas aplaikė 
siuntinį knygų iš Kalifornijos Univer
siteto. Pirmiau Leningrado Knygynas 
pasiuntė Kai. Universitetui stambų 
siuntinį knygų apie rusų kultūros isto
riją. Sykiu su knygomis iš Kalif. Uni
versiteto gautas prašymas prisiųst dau
giau knygų rusų literatūros klausimais. 
Knygos jau rengiamos siųsti.

* * *
Karinės Gamybos Komitetas gegužės 

15 d. perspėjo žurnalų leidėjus, kad ne- 
v-sirengtų savo leidinius didiųti. O kurie 

buvo bėplanuoją naujus periodinius lei
dinius pradėti, tiems pataria kitose sri
tyse savo energiją bei lėšas suvartoti. 
Jau ir iki šiol norintieji naują periodinį 
leidinį leist turėdavo gauti minėtojo ko
miteto. sutikimą. Dabar gi komitetas pa
reiškė, “kadangi vis mažiau medžio lei
džiama vartoti popierai gaminti, tai pa
sidaro reikalas sumažint popieros kieky
bę ir jau gyvuojantiems žurnalams; 
naujiems gi leidiniams veik nėra vilties 
gauti leidimą pirkt reikalingos popie
ros.” * * *

Wendell Willkie’o knyga One World 
pripažinta “būtinai skaitytina, kaipo 
karo laiko skaitymas.”

New Yorke yra susikūrusi tokia ta
ryba, kuri skiria iš dabar išleidžiamųjų 
knygų tokias, kurios vertos būtinai per
skaityti. Šios tarybos arba komiteto na
riais yra admirolas Yarnell, įrita Van 
Doren, redaktorė Savaitinės Knygų Per
žvalgos prie New York Herald-Tribune; 
J. Donald Adams, redaktorius New 
York Times Knygų Peržvalgos; Amy 
Loveman, redaktorė šeštadieninės Lite
ratūrinės Peržvalgos, ir pulkininkas 
Jos. I. Green, redaktorius Pėstininkų 
Žurnalo.

Pora savaičių atgal tasai komitetas 
surengė mažą pramogėlę, kurioje W. 
Wilkie’i tapo įteiktas globusas, kaipo 
ženklas įvertinimo jo knygos One World. 
Toje knygoje Willkie aprašė savo kelio
nę aplink pasaulį, kurią jisai keliavo pe
reitais metais. Kelionė tęsėsi 49 dienas 
ir turėjo 31,000 mylių ilgio.

Įteikdamas Willkie’i globusą, komite
to pirmininkas admirolas Yarnell, tarp 
ko kito, pasakė: “Savo knygoje ponas 
Willkie davė mums ryškų vaizdą vadų 
ir liaudies daugelyje Jungtinių Tautų 
ir jų pažiūras į ateitį. Šios knygos išlei
dimas pažymi griežtą pasisukimą, naują 
pradžiovietę mūsų atsinešime į tarptau
tinius santikius ... Jos ateitis, kaipo 
svarbaus istorinio dokumento, rodosi taip 
lygiai užtikrinta, kaip ir galutinasis 

' laimėjimas to tikslo, kuriam ji buvo pa-, 
rašyta ... Karui Svarbiųjų Knygų Ta
ryba laiko garbę sau, kaip ir ponui

San Carlo Opera 
Center Teatre

4

Fortune Galio susitarė su Center Te
atro (New Yorke) direktorium Gus Ey- 
ssell dėl vaidinimo operų per pavasariš
kąjį sezoną.

Pradedant su 1937 metais San Carlo 
opera kas metai davė eilę operetiškų per
statymų šiame teatre.

Šiemet bus iš viso atlikta 16-ka ope
retiškų' vaidinimų, per 12-ką dienų, pra
dedant gegužės 26 d. ir baigiant birže
lio 6 d.

San Carlo operoje vaidins visa eilė 
žymiųjų artistų-dainininkų; bus pa
kviesta ir svečių artistų. Sudarytas ge
ras orkestras.

Bus vaidinamos operos, pasirenkant 
iš sekamo sąrašo: “Carmen,” “La Tra
viata,” “11 Trovatore,” “La Boheme,” 
“Rigoletto,” “Aida,” “Cavalleria Rusti- 
cana,” “11 Pagliacci,” “Lohengrin,” 
“Martha,” “Faust,” “Barber of Seville,” 
“La Tosca” ir “La Forza del Destino.”

San Carlo kompanija tik ką baigė sa
vo vaidinimus Bostone ir Washingtone 
bei Pittsburghe. Visur ji rado šilto pri
tarimo publikoje.

MOStYN THOMAS
San Carlo Opera Kompanijos barito

nas.

Willkie’i, pripažindama šią knygą būti
nai skaitytina.”

Atsakydamas, p. Willkie pareiškė: 
“Mano gyvenimas buvo netikėtinai pil
nas patenkinimo, bet parašyt knygą ir 
susilaukt tokių sprendėjų pripažįstant 
ją būtina skaitymui—tai vertingiausias 
pasitenkinimas, kokį tik aš savo gyveni
me turėjau.”

Beje, Willkie’o knygos vieno mėnesio 
laiku teko spausdinti jau devynias lai
das, viso 1 milijoną ekzempliorių.

* * *
Willkie’o knyga yra jau trečia, minė

tosios tarybos pripažinta, kaipo būtinai 
skaitytina. Kitos dvi tai—Wm. L. White 
knyga They Were Expendable ir J. Her
sey knyga Into the Valley. Abiejose vaiz
duojama tikrieji šio karo nuotikiai.

* * *
Viename Kalifornijos laikraštyje, va

dinamame Sacramento Bee, editorialų 
rašėjas sykį taip “moksliškai” nukalbė
jo: “Chiniečių kalba turi tik apie 15,000 
žodžių, bet ją labai sunku išmokti, ka
dangi nei vieno žodžio nėra angliško.”

Lietuviai Dailininkai Tarybų Sąjungoje
PETRAS CVIRKA

E----------------------------------------------------------

Montreal, Canada
Plastinis menas — tapyba, skulptūra, 

grafika — Tarybų Lietuvoje per gana 
trumpą laiką susilaukė palankiausių są
lygų tarpti ir žydėti. Vilniaus ir Kauno 
meno mokyklų durys atsivėrė šimtams 
gabių jaunuolių, atėjusių iš kaimų ir 
miestų, iš neturtingiausių liaudies 
sluogsnių, kuriems iki šiol nebuvo priei
namas taip brangus smetoninėj Lietu
voj mokslas. Meno mokyklų pedagoginio 
personalo sudėtis tarybiniais laikais 
taip pat griežtai pasikeitė: priešingai 
vyravusiam smetoniniais laikais protek- 
cionalizmui, dabar profesoriais ir mo
kytojais liko patys talentingiausi, daž
nai jauni, dailininkai, tinkamiausiai ga
lį panaudoti savo žinias ir gabumus ruo
šiant naujus lietuvių menininkų kadrus. 
Atsidarę visoje eilėje Lietuvos apskri
čių miestuose teatrai, klubai taip pat 
reikalavo dailininkų, dekoratorių. Vil
niuje buvo įsteigtas Lietuvos tarybinių 
dailininkų kooperatyvas, kurio žinion 
Liaudies Komisarų Taryba perdavė 
daugybę dailiųjų amatų, pritaikomojo ir 
liaudies meno dirbtuvių, su milijoniniu 
turtu. Be to, Švietimo Liaudies Komi
sariatas paskyrė visą eilę darbo stipen
dijų dailininkams, tokiu būdu suteikda
mas jiems galimybių ilgesnį laiką pasi
švęsti vien tik kūrybai, visai nesisielo- 
jant medžiaginiu klausimu, tokiu opiu 
smetoniniais laikais. Visa eilė meno kon
kursų, šimtai užsakymų, plaukusių į 
Dailininkų Sąjungą iš tarybinių įstaigų, 
pagaliau pasiruošimas lietuvių meno de
kadai, kuriai remti Tarybų Sąjungos 
vyriausybė iš visasąjunginio biudžeto 
buvo paskyrusi kelioliką milijonų rublių 
— tai vis buvo tik pradžia tų tikrai 
grandiozinių uždavinių ir tų nuostabių 
sąlygų kūrybai, atsivėrusių prieš Lietu
vos menininkus.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, lietu
vių menas, lyg toji vos pražydusi puoš
nioji gėlė, buvo paminta po kareivišku 
hitlerininko batu. Argi galima laukti iš 
vokiečio bent kokio dėmesio menui, ypač

“Mission to Moscow” 
ir Trockistai

Didžiausiais “Mission to Moscow” 
priešais pasirodo esą trockistai, — viso
kios rūšies renegatai, atsimetę nuo dar
bininkiško judėjimo. Tą pažymėjo ir to- 
kis žmogus, kaip Victor E. Devereaux, 
Veterans of Foreign Wars Ameriko
niškojo Skyriaus direktorius. Jis tai pa
sakė savo pareiškime, išleistame New 
Yorko spaudai.

Victor E. Devereaux skelbia, kad vi
sokio plauko renegatai, pašalinti iš ko
munistinio judėjimo, dabar nuduodą di
deliais ekspertais, ir kryžiavojasi dėl 
“Mission to Moscow.” Jie skelbia, būk 
filmoje rodomas trockistų teismas esąs 
neteisingas dėl to, kad trockistų teismas, 
suruoštas Trockini Meksikoje surado jį 
“nekaltu.”

Mr. Devereaux sako, kad ši filmą la
bai daug pasitarnauja suartinimui 
Amerikos su Tarybų Sąjunga. “Mission 
to Moscow” padeda Amerikos žmonėms 
suprasti Tarybų Sąjungą. Ji padeda 
jiems geriau susiorientuoti visais svar
biaisiais politikos klausimais, privedu- 
siais pasaulį prie karo.

Kad Mr. Devereaux sako tiesą, paliu
dija ir tas faktas: lietuviškieji trockis
tai, pav., nematę filmos, bet ją kritikuo
ja, ją smerkia. Jie, žinoma, naudojasi 
melagingais paskalais ir straipsniais' ki
tų trockistų, kuriems tūla spauda su
teikia vietos Tarybų Sąjungai plūsti, 
niekinti.

Tačiau filmų kritikai, matę veikalą 
(“Mission to Moscow”) milžiniškoje | 

okupuotų kraštų menui, kai tasai gink- 
luotasai dvikojis žvėris pakely degina, 
griauna ir daužo bombomis visus kultū
ros paminklus, kai muziejus paverčia 
arklidėmis, teatrus savo amunicijos san
dėliais, mokyklas — paleistuvybės na
mais, o vertingiausias knygas ir rank
raščius degina laužuose. Okupantams 
tėra reikalingi lietuviški vergai vokiš
kiems fabrikams ir kasykloms, okupan
tai įdomaujasi tik lietuviška duona, tik 
visų rūšių maisto produktais, o ne meno 
kūriniais.

Kokia šių dienų okupuotos Lietuvos 
meno padėtis — nesunku suvokti. Apie 
įžymiausius, pajėgiausius dailininkus 
negirdėt nė garso: jie nužudyti, išvežti 
į koncentracijos stovyklas arba privers
ti tylėti. Badas, depresija, atneštos į 
Lietuvą okupantų baisios ligos nuvarė į 
kapus dešimtis žymiausių Lietuvos mok
slo, literatūros ir meno vyrų. Pats di
džiausias smūgis tačiau krito ant Lie
tuvos dailininkų galvų. Per ištisą de
šimtmetį Lietuvoje nenuėjo į kapus tiek 
Lietuvos dailininkų, kiek dabar per pir
muosius vokiečių okupacijos metus. Štai, 
jų vardai: Grybas, Didžiokas, Menžins- 
kas, Eidukevičius, Samuolis . .. Daugelis 
iš jų — palyginti dar jauni žmonės, pa
sitraukę iš gyvųjų tarpo pačiame savo 
kūrybinių jėgų sužydėjimo laikotarpy. 
Baisi lietuvių dailininkų padėtis vokiečių 
okupuotoje Lietuvoje, baisi ir skausmin
ga, kaip ir pačios lietuvių tautos!

Tik nedidelis skaičius Lietuvos daili
ninkų, užpuolus hitlerininkams Tarybų 
Sąjungą, spėjo pasitraukti į Rusijos gi
lumą. Pernešus neišvengiamus evakua
cijos sunkumus, galųJ gale, kaip ir kiti 
iš Lietuvos išvykę tarybinių įstaigų, 
mokslo ir literatūros darbuotojai, daili
ninkai įsikurdino, apsiprato su vieta ir 
griebėsi darbo. Svarbiausios evakuavu- 
sių lietuvių menininkų jėgos šiuo metu 
susibūrė prie Lietuviškojo Meno ansam
blio. Mūsų dailininkai savo darbui gavo 
erdvias patalpas, vyriausybės rūpesniu 

(Tąsa 4-tame pusi.) 

daugumoje savo nuomones apie ją pa
reiškė labai palankiai.

Mano patarimas kiekvienam žmogui: 
kai tik gausite progos, eikite pamatyti 
“Mission to Moscow.” Būkite patys tei
sėjas ir sprendėjas. Esu tikras, jog kiek
vienas padorus žmogus, pamatęs filmą, 
pasisems daug naujo, supras geriau 
politinius pasaulio reikalus ir savo už
davinius. Ndrs.

WALTER HOUSTON, 
vyriausias ‘Mission to Moscow’ 
filmos aktorius: vaidina amba
sadorių Daviesą. “Mission to 
Moscow” dabar rodoma Holly
wood Teatre, New Yorke, ir 
turi didžiausio pasisekimo. Fil
mą gamino Warner Brothers; 
greit ji bus plačiai rodoma po 
visą šalį. Nei vienas neprivalo 
praleisti progos nepamatęs 
šito puikaus kūrinio.

Atsilankymas P. Rotomskio su 
Prakalbomis. Atžymėjo Paži
bos Dieną Montreal© Lietuvių 

Istorijoje

Gegužės 9 diena tegul pasi
lieka istorinė auštančio pava
sario diena, kurioje mus ap
lankė pirmasis Sovietinės Lie
tuvos atstovas, sunkioj jos iš
vadavimo dienoj iš mirties na- 
cifašizmo nasrų. Tai buvo So
vietų Sąjungos generalio kon
sulato New Yorke narys, tik
ras Lietuvos liaudies atstovas 
Povilas Rotomskis.

Jis daug mums davė bran
gių žinių apie mylimą Lietuvą, 
didvyriškoj jos kovoj už gy
vybę su prakeiktu pasaulio 
mirtinu priešu nacifašizmu. Jo 
kalba buvo labai turininga, 
plati, aiški. Tarp kitko, reiš
kė vilties, kad tikrai bus iš
šluota laukan visa fašistinė 
smarvė iš Tarybų Lietuvos ir 
ji vėl ramiai budavos pradėtą
jį socializmą su dar didesne 
energija ir pasiryžimu.

Aišku, kad jokis nacių ka
nibalizmas nesulaikys pasau
lio progreso rato, po kuriuo 
Hitleris, Mussolinis ir visa jų 
banditų Šaika su lietuviškais 
parsidavėliais: Kubiliūnais ir 
kitais lietuvių tautos skerdi
kais bus sutrinti ir vėjo išne
šioti dulkėmis.

O kaip bus su jų klapčiu
kais, Michelsonais, Grigaičiais, 
Prunskiais, šimučiais, Smeto
nomis ir visa pro-nacių lietu
vių 'redaktorių šaika, įskaitant 
Kanados Aukštaitę ir “tary- 
bininkus ?”

Progresas ceremonijų irgi 
nedarys!

Publika gaudė kiekvieną 
kalbėtojo žodį, kuris reiškė 
džiaugsmą ir pasiryžimą.

Klausant, kai naciai, pade
dant lietuviškiem Kvislingam, 
žudė geriausius Lietuvos sū
nus, mokslo vyrus, dailės, me
no ir visą eilę atsidavusių pro
gresui vyrų ir moterų, neju
čiomis užsiliepsnoja keršto ug
nis krūtinėje, suvesti sąskaitas 
su jais ir dar energingiau 
dirbti karo išlaimėjimui, pa
galbai Lietuvos žmonių ir vi
sai didvyriškai Sovietų Sąjun
gai.

Publika liko dvasiniai su
stiprinta ir dar labiau sujung-
ta kovai už išvadavimą Lie
tuvos iš nacių nagų. Buvo su
rinkta aukų virš $120 paden
gimui lėšų ir, kas liks, para
mai lietuviams Sov. Sąjungoje.

Kalbėtojas, dėkodamas už 
paramą, žadėjo perduoti už
uojautos žodį nuo užjūrio lie
tuvių Sov. Sąjungoj lietuviams 
kovotojams ir kitiems, o mes 
labiau ir smarkiau remkime 
juos sunkioje kovoje už mus 
visus.

Ant pabaigos parodė pluoš
tą įvairių laikraščių, leidžia
mų Sov. Sąjungoje, lietuvių 
kalboje ir lapelių, platinamų 
Lietuvoje, kuriuos partizanai 
parsineša iš Sovietų Sąjungos 
per fronto linijas į Lietuvą, 
platinimui.

Povilas Rotomskis, narys 
Sovietų Sąjungos Generalio 
Konsulo, atstovas tos milžiniš
kos šalies taip didvyriškai ko
vojančios, kartu yra ir viena
tinis tikrasis atstovas Lietuvos 
liaudies, kovojančios prieš 
barbarišką hitlerizmą.

G—lys.

4 d. Liepos-July 4th pasi
matysime Laisvės piknike, 

Maspeth, L. L, N. Y.
Klashus Clinton Park,
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Lietuviai Dailininkai Tarybų Sąjungoje
(Tąsa nuo 3 puslapio) 

jie įsigijo visas reikalingas darbo prie
mones, neskaitant gausių pašalpų, ku
rias dailininkams išmoka mūsų tarybi
nė vyriausybė reguliariai, kas mėnesį. 
Nepaisant to, kad frontas ir kovai prieš 
Hitlerio ir jo vasalų armijas reikalauja 
iš Tarybų Sąjungos milžiniškų resursų, 
gigantiškos visų jėgų įtampos, nepaisant 
to, kad kiekviena kapeika šiandien rei
kalinga ginklams, išmintinga Tarybų 
Sąjungos vyriausybė, gerai suprasdama 
meno paskirtį ir įvertindama meną taip 
pat kaip vieną iš plačiųjų masių auklė
jimo priemonių, nieko nesigaili tam me
no tolimesniam augimui padėti. Visa ei
lė lietuvių kalba išeinančių Tarybų Są
jungoje laikraščių, knygų, kasdieninės 
transliacijos lietuvių kalba per Maskvos 
radiją, lietuvių dainininkų koncertai po- 
puliarizuojant lietuvišką dainą ir muzi
ką daugely Maskvos ir kitų Tarybų Są
jungos miestų teatrų, pagaliau lietuviš
kųjų meno ansamblių sukūrimas — aiš
kus ir akivaizdus įrodymas, koks dėme- 
sis kreipiamas Tarybų Sąjungoje tauti
nei kultūrai ir broliškų respublikų me
nui.

Mūsų dailininkai todėl nesijaučia emi
grantais Tarybų Sąjungoj. Jie lygūs su 
visais, jiems suteiktos lygios galimybės 
ir sąlygos pareikšti savo sugebėjimus, 
dalyvauti bendrose meno parodose su 
žymiausiais tarybiniais dailininkais ir tt.

Šiuo metu prie lietuviškųjų meno an
samblių dirba susibūrę šie žinomi Lietu
vos dailininkai: Vytautas Jurkūnas, 
Stepas Žukas, Marija Račkauskaitė, 
Liuda Vaineikytė, Irena Trečiokaitė, Sa
vickas, Petras Vaivada, Leonas Aronau- 
skas, ir kit. Iš šios grupės ypač tenka at
žymėti Kauno Meno Mokyklos profeso- j

rių Vytautą Jurkūną, patį žymiausią 
Lietuvos grafiką, kurio stiprūs, subren
dę, meistriški darbai ’pranašauja jam 
didelę ateitį. Dailininkas Stepas Žukas 
—tai vienas mėgstamiausių Lietuvoje 
karikatūristų, tarybiniais laikais įstei
gęs Kaune iliustruotą satyros žurnalą 
“Šluotą.” Aštrių ir kandžių Žuko kari
katūrų, nukreiptų prieš ponus’ ir speku
liantus, ypač nekentė smetoniniais lai
kais fašistiniai gaivalai. Čia tenka pa
minėti ir Mariją Račkauskaitę, vieną 
pajėgiausių Lietuvos moterų tapytojų, 
1941 metais laimėjusią pirmąją premi
ją už savo didžiulę tapybos kompoziciją. 
•Dailininkės Trečiokaitė ir Vaineikytė, 
talentingos piešėjos, šiuo metu daug pri
sideda savo darbu iliustruodamos Mask
voje išeinančias lietuviškas knygas ir 
laikraščius.

Visi evakuotieji' lietuvių dailininkai/ 
paskutiniu metu smarkiai ruošiasi di
džiulei, visasąjunginei meno parodai, 
minint 25-tąsias Raudonosios Armijos 
įsikūrimo metines. Lietuvių dailininkų 
kūrinių temos — plačios ir įvairios: tai 
vaizdai iš tėvynės karo kovų, herojiški 
mūšių epizodai, vaizdai iš užfrontės dar
by ir gyvenimo tarybiniuos^ laukuose, 
dirbtuvėle, galų* gale — paveiksfai, at
vaizduoją ^Lietuvos pytizahį,^ lietuvių 
tautos kovas su hitleriniais okupantais.

Tuo tarpu kai daug tūkstančių mūsų 
brolių lietuvių, susibūrusių j tautinį, 
lietuvišką Raudonosios Armijos junginį, 
eina su šautuvu, kulkosvaidžiu, granata 
mušti ir naikinti fašistus, mūsų daili
ninkai tai didžiajai, šventajai kovai už 
mūsų brangios tėvynės ir mūsų visų lai
svę padeda savu ginklu — teptuku arba 
pieštuku, visą savo jaunų talentų ugnį 
nukreipdami prieš hitlerinius žvėris.

tas, Agotėlė Kenstavičiene so
lo, K. Abekienė ir A. Dočkie- 
nė — duetas. Po to visi pen
ki dainininkai padainavo kele
tą dainų bendrai. Ypač visų 
daikte dainavimas labai sve
čiam patiko.

Po užkandžių viršutinėj sa
lėj buvo šokiai. Publika vie
ni šokių salėj, o kiti prie už
kandžių ir gėrimų vaišinosi iki 
vėlumos.

Prie šių karo sąlygų, kuo
met daugeliui tenka dirbti, 
kuomet transportacija žymiai 
pasunkėjus, tenka skaityti šį 
dienraščio dalininkų suvažia
vimą šauniai pavykusiu. Tai 
buvo gausiausias pasveikini
mais iš visų dienraščio suva
žiavimų. Rep.

Philadelphia, Pa.
Bendro Darbo Geri Vaisiai
Tūlas laikas atgal, visų Phi- 

ladelphijos lietuvių organiza
cijų ir parapijų įvyko konfe
rencija, tikslu suvienyti visus 
lietuvius bendram karo rėmi
mo darbui. Nors ir vėlai pra- 
dėjome Raudonojo Kryžiaus 
aukų rinkimo kampaniją* pa
sėkas turėjome geras. Pinigų 
sukėlėme virš $2,000. Iš sve- 
timkalbių, Baud. Kryžiaus raš
tinė j, stovime 5 vietoj. Jei ir 
toliau taip vieningai veiksime, 
sekančioj kampanijoj pasiro
dysime dar geriau.

Bombanešis su Lietuvišku 
Vardu

Detroito Žinios

Youngstown, Ohio

PAVYKO VILNIES SUVAŽIAVIMAS
Detroitiečiai Sveikinimais Ge
riausia Pasižymėjo — $316. 
ChicagiečiŲ Tarpe Geriausia 
Pasižymėjo Marquette Park 
— $260. Viso Pasveikinimais 

Suplaukė per $2,600
Entuziastiškumu ir geru or

ganizuotumu pasižymėjo geg. 
16 d., Lietuvių Auditorijoj 
įvykęs Lietuvių Darbininkų 
Spaudos Bendrovės suvažiavi
mas. Dienraščio paskyrų, šėri- 
rininkų ir organizacijų atsto
vų dalyvavo 150. Pirmininku 
išrinko Stasį Jušką, pagelbi- 
ninke U. Palevičienę, raštinin
ku V. Vasį. Rezoliucijų ko
misija susidėjo iš Vinco An
drulio, Stasio Vėšio ir Eva Si- 
mans.

Suvažiavimą atidarė direk
torių pirmininkas A. Mazi
liauskas. Nuo direkcijos meti
nį raportą išdavė Mykolas 
Batutis. Administracijos visų 
metų, raportą išdavė Vilnies 
ūkvedis Jonas Mažeika. Ra

portas buvo konkretus. Pra
nešime nušvietė, kad kas me
tai dienraščio apyvarta didė
ja, skaitytojų kiekis auga; kas 
metai vajai <geriau pavyksta,

ypač išlaukinėse kolonijose. 
Chicagoj skaitytojų kiekis au
ga, bet ne tokiu greitu tem- 

I pu, kaip Detroite.
Nuo redakcijos metinio dar

bo raportą davė F. Abekas. 
Pranešime žymėjo visų metų 
svarbiausius veiklos punktus. 
Pats svarbiausias veiklos 
punktas, tai pajėgų mobiliza
vimas karo laimėjimui; lietu
vių vienijimas ir jungimas 
remti mūsų šalies vyriausią ka
ro komandierą prezidentą 
Rooseveltą. Veikiant dėl karo 
laimėjimo, dienraštis vedė 
energingą kovą prieš nacinę 
propagandą, kurią skleidžia 
lietuvių reakcinė spauda ir 
paskiri asmenys.

Nuo angliško skyriaus ra
portavo O. Savukaitė, nuo Mo
terį] Skyriaus A. Jonikienė.

L. Pruseika pranešė apie 
Kultūros ir Meno Kliubo ra
dijo programus.

A. Yuris pranešė apie Ap- 
švietos Draugijos (Vilnies) 
namo stovį.

Visi raportai vienbalsiai ir 
entuziastiškai priimti.

Diskusijos apie dienraščio

PIKNIKAS
RENGIA L.D.S. 3-CIAS APSKRITYS

Sekmadienį, Gegužes 30 May
OLD CIDER MILL GROVE

BURNETT AVENUE IR VAUX HALL ROAD
UNION, N. J.

Prasidės 2 vai. dieną Programas 6 vai. vakare

PROGRAMĄ PILDYS:
SIETYNO CHORAS, Newark, N. J.

po vadovystė B. Šalinaitės
AIDO CHORAS, Brooklyn, N. Y.

po vadovyste A. Žilinskaitės (Anderson)

KALBĖS R. MIZARA
Ia D. S. prezidentas

ŠOKIAMS GRIEŠ PAVIDIS ORKESTRĄ
J2ANGA 45c, ĮSKAITANT TAKSUS 

KELRODIS: Iš Newark, N. J., Imkite Springfield Ave Bus 25. 
Važiuokite iki Irvington Center, iš čia imkite Voux Hali Bušą, 
išlipkite ant BUmett Avė. Ir Vaux Hali Bd. ir eikite po kairei 
pusę bloko.

turinį buvo įdomios. Visi su
tiko su dienraščio turiniu ir 
politine linija. Rezoliucijų ko
misija patiekė visą eilę rezo
liucijų.

Iš tolesnių kolonijų suva
žiavimo dalyvavo: iš‘Detroito, 
U. Palevičienė, V. Smalstienė 
ir M. Smitrevičienė; iš Grand 
Rapids, M. Varnienė, ir M. 
Rasikienė; iš Clcvelando E. Si- 
mans; iš Madison, Wis., A. 
Užusienienė; iš E. Chicago, J. 
Rakauskas ir S. Kolienė; iš 
Gary, Ind., A Mikelionis; iš 
Lowell, Ind., V. Vasys ir Iva
nauskas; iš Kenosha, J. Sprin
dis.

šio šėrininkų suvažiavimo 
svarbiausias punktas, tai dien
raščio platinimas, pardavimas 
karo bonų, aukavimas Raudo
najam Kryžiui, aukavimas Ru
sų Karo Pagalbai ir siuntimas 
pundelių lietuviam vaikučiam 
į Sovietų Sąjungą.

Vienbalsiai nusitarta — visi 
suvažiavimo dalyviai pakėlė 
rankas, kad per tris ateinan
čius mėnesius įtemptai dirbs, 
kad kiekvienas vilnietis gautų 
po vieną naują skaitytoją. 
Daugiausia bus kreipiama dė
mesio į Chicagą. Ant vietos 
pasižadėjo arti 50 asmenų, ku
rie bendrais pažadais Chica
goj gaus arti 200 naujų, skai
tytojų.

Sveikinimus skaitė L. Joni
kas. Jų buvo labai daug ir la
bai gausių pasveikinimų. Ve
ra Smalstienė iš Detroito atve
žė pasveikinimų $200. M. 
Smitrevičienė iš Detroito $116. 
Viso iš tos kolonijos $316. 
Chicagos Marquette Parko ko
lonija pridavė sveikinimų apie 
$260; Roselando kolonija 
$230.

Iš Brooklyno atėjo sveiki
nimas per P. Buknį $229. Tai 
labai graži, gausi parama 
dienraščiui nuo rytiečių.

Viso suvažiavime pasveiki
nimų suplaukė per $2,600.

Vilnies direktoriai pasiliko 
tie patys: A. Maziliauskas, M. 
Batutis, J. Katilius, M. Kle
bonas, F. Kirka, A. Jakienė, 
E. Arlauskienė, F. Uraškicnė 
ir J. Stančikas. Alternatai: M. 
Remeikienė, L. Matuzienė ir 
T. žebraitis.

Vakare toj pačioj salėj įvy
ko puošnus bankietas. Dalyva
vo apie 200 svečių ir viešnių. 
Laike užkandžių padainavo 
skambių melodijų P. Daude- 
ris ir J. Kenstavičiųs due

Iš Mūsų Veikimo
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 90 kuopos susirinkimas 
įvyko balandžio 25 dieną. Bu
vo perskaityta keli svarbūs 
laiškai. Vienas buvo Vilnies 
šėrininkų. suvažiavimo reika
le. Dienraštis Vilnis skleidžia 
darbininkišką apšvietą ir tar
pe Youngstowno lietuvių, tai 
nutarta pasveikinti dienraštį 
su $1 auka iš kuopos iždo ir 
P. Sodeikis tamp pačiam rei
kalui dar paaukavo $1.

Kitas svarbus laiškas skaL 
tytas iš dienraščio Laisvės re
dakcijos prašant paramos, nes 
tūlas ukrainietis apskundė mū
sų dienraštį, kas padarys dien
raščiui išlaidi]. Youngstown 
draugai dienraščio Laisvės ap
gynimui paaukavo $4. Auka
vo po $1 : K. J. Buzin ir P. 
Sodeikis. Po 50 centų: J. J. 
Malaitis, J. S. Eizonai, F. J. 
Madison ir smulkių surinkta 
50 centų.

Skaitytas laiškas iš Russian 
War Relief paačiuojant už 
LLD veikėjų auką $14.50.

Gegužės 16 d., Muzikalėje 
svetainėje, Richmonde, įvyko 
masinis susirinkimas. 'Mat,' 
bendras komitetas nusitarė 
sukelti užtektinai pinigų bo- 
nais nupirkimui bombanešio, o 
valdžia pavelys duoti bomba- 
nėšiui lietuviška varda. Susi
rinkime pirmininkavo Juozas 
Kavaliauskas, komiteto pirmi
ninkas. Kalbėtojai buvo: kun. 
V. Martusevičius, Dr. John L. 
Baker (angliškai), Grinius, Ig. 
Liepa, kun. Jeronimas Bagdo
nas ir A. Pranaitis iš Cam
den, N. J. Bonų tą dieną ant 
vietos pardavė už $25,550. 
Tai bonų vertė sieks apie 
$34,000.

Girdėjau, komitetas nuta
rė paskirstyt miestą distriktais 
ir kiekviename distrikte įsteig
ti bonų pardavimo skyrius. 
Reiškia, bonų pardavimo va
jus eis pilnais garais.

S. V. R.

Apie Browderio Prakalbas
Gegužės 10 d. įvyko dide

lės tarptautiškos prakalbos. 
Prakalbas rengė Komunistų 
Partijos 7 distriktas. Vena 
pažymėti, kad vakaro eiga ir 
prakalbos pavyko labai pasek
mingai ir labai gerai. Buvo 5 
kalbėtojai skirtingų įstaigų, 
kaip tai, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, vietinis karo de
partment!) direktorius, Jaunų
jų" Komunistų Lygos, Michigan 
valstijos sekr. ir d. Browderis.

Visa eilė prakalbų labai bu
vo žingeidžios ir reikšmingos. 
Drg. Patrick Toohy dėstė po
ziciją Norman Thomas, Wal
ter Reuter ir kitų socialistų, 
kurie skleidžia klaidingas agi
tacijas prieš karinę situaciją.

Jaunųjų Koirųinistų Lygos 
atstovas trumpai, bet aiškiai 
išdėstė diskriminaciją tarpe 
amerikiečių baltų ž m o n i ų 
prieš negrus darbininkus. Nors 
negrai dirba ir kovoja dėl de
mokratijos ir dabartinio karo 
laimėjimo, bet būna daug vie
tų, kur net į dirbtuves nenori 
įsileisti negrų darbininkų.

Draugas E. Browderis išdės
tė poziciją mainierių vado 
John L. Lewis ir kokia ten pa
dėtis turėtų būti tarpe mainie
rių darbininkų. Nes karo me
tu viską turi daryti, kad eitų 
ant naudos šalies apgynimui. 
Keletas kalbėtojų* dėstė kitus 
dabartiniu laiku svarbius rci- c c

kalus, k. t.: aukavimas kraujo 
Raudonajam Kryžiui, pirkimas 
karo bondsų.

Nejgrų choras sudarė labai

puikią muzikalę programą: 
solo dainų, ir maišyto choro, 
kas tėmytojus labai užžavėjo.

Buvo rinktos aukos dėl vi
suomeninių reikalų, surinkta 
arti $2,600.

Gaila, kad nieko nesigirdė- 
(jo aukų nuo lietuvių organiza
cijų, rodos, kad lietuviams vi
sai neapeina komunistinis ju
dėjimas. Mes ne tik turime rū
pintis progresyviu darbu, bet 

j ir finansine parama. Lietuvių 
tarpe net sunku gauti naujų 
narių, į Komunistų Partiją, bet 
kitataučiai į tris mėnesius ga
vo 865 naujus narius augusių 

' ir virš 500 į Jaunųjų Komunis- 
I tų Lygą tik Michigan valstijo
je. Reiškia, kad mes lietuviai 
i dikčiai pasilikę komunistinia
me judėjime. Vakaras baigėsi 
geroj nuotaikoje, žmonių bu- 
vo arti keturių tūkstančių, 

j Graystone Auditorijoj. Jeigu 
i būtų buvę sekmadienis, būtų 
j dvigubai buvę daugiau.

Jurgis.
i

r

BE 100%
WITH YOUR

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir įtampas.

LDS 9-tos kuopps susirinki
me skaitytas laiškas iš Rus
sian War Relief komiteto pra
šant pagalbos užlaikymui li
goninės Maskvoj. Tam reika
lui darbuojasi kuopos sekre
torius S. Eizonas ir mačiau, 
kad kelis ženklelius jau par
davė. Man rodosi, kad drau
gas Eizonas tokiam svarbiam 
reikalui pasekmingai pasidar
buos. Garbė jam ir ačiū vi
siems, kurie tokius svarbius, 
reikalus remia. Reiškia, pas 
mus veikiama svarbiems visuo
meniškiems reikalams.

Senas Pažįstamas.

Didžiausias lietuvių pik
nikas Brooklyne bus Lais
ves piknikas 4 d. Liepos- 
July 4th, Klashus Clinton 
Park, Maspeth, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

„ NIGHT—HAvemeyor 8-1158
Tel. STagg 2-0788

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

 

karnpas\ Inman St. 

 

Arti Central Skvero

CAMBRID E, MASS 
TeL TRObrldge 6330

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomia ir 6ventadieniaia i

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker x 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergroen 8-07170

?. W. Shalins
(Shaliriskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. X.

M

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Wl IUIMIMIUI Wl Wl ASAS^RSRSASASRSRSRSM •

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNWOTAS GRABORIUS »
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

66Q GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,
MWWW WM VWWMWWWfeWWWWMWMW WW WW WW VW WV WW KW KM MW WW

0- .............

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlaia
Staf Geriausias Alus Brooklyne

_________________________________

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome 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 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums Šj skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4114
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Laiškai iš Kariuomenes
Laiškas Rašytas Laisviečio Ventos Laisviečiui J. Byronui.

May 8, 1943 
Hello, Joe:

Gegužės 6-tą tapau Jungti
nių Valstijų piliečių. Tą pačią 
dieną 212 naujų uniformuotų 
karių prisiekė būti ištikimais 
“straipuotai” vėliavai.

Pilietybę suteikė Kentuckio 
teisėjas, dalyvaujant gcn. Ren- 
sonui ir kitiems aukštiems ka
rininkams; per iškilmes orkes
trą sugriežė Amerikos Himną 
ir kitas kariškas dainas.

Trys metai tam atgal, bū
nant Francijos koncentracijos 
lageriuos — Camp Gurs — 
rašiau Smetonos pastumdėliui, 
Paryžiuje gyvenančiam kon
sului Vanagui, kad suteiktų 
pasą ir leistų grįžti j Lietuvą, 
bet atsakymą gavau — tamsta 
esi pavojingas visuomenei gai
valas. Tamstai yra atimta pi
lietybė ir nuo 1940 m., kovo 
14 d. nesiskaitai daugiau Lie
tuvos piliečiu ir tamsta dau
giau nepageidaujamas Lietu
voje.

Už ką ponas Vanagas atė
mė man pilietybę?

Už tai, kam aš kariavau už 
Ispanijos demokratiją, gyniau 
Estramaduros ūkininkų sody
bas, Alamadeno gyvojo sidab
ro kasyklas, Ebros gražiuosius 
krantus nuo fašistinių gaujų, 
kurios, prisiplėšę Ispanijos 
liaudies turtų, išžudė 1,000,- 
000 žmonių, užpuolė ir kitas 
tautas, jų tarpe ir mano tėvy
nę Lietuvą — jau dveji me
tai, kaip ją smaugia.

Visas mano nusikaltimas ir 
buvo tas, kam aš kovojau 
prieš Lietuvos priešus — nete
kau tėvynės, buvau pasmerk
tas, kaip ir kitų tarptautinių 
brigadų kovotojai, kurių ir 
šiandien tūkstančiai yra žudo
mi Francijos fašistų gaujų.

Mano visa laimė buvo tame, 
kad pasisekė pasprukti iš la
gerio. Francūzų patrijotų pa
dedamas, pasprukau ant lai
vo, apie metus laiko plaukio
jau po platųjį vandenyną. 
Paskiau, sustojau Jungtinėse 
Valstijose, padedant Laisvės 
geriems patrijotams, pradėjau 
naują gyvenimą tame krašte. 
Daug man pagelbėjo Laisvės 
gaspadorius P. Buknys, rašt- 
vedė L. Kavaliauskaitė. Po le
galizavimo dokumentų su už
statu pasirašė draugai Skuo
džiai ir Stasiukaitis. Visiems 
širdingai ačiū. Jau 6 mėnesiai, 
kaip nešioju Dėdės Šamo uni
formą, esu karys, turiu ginklą 
rankoje, turiu visas galimybes 
vėl kovoti prieš fašizmą, galiu 
užtikrinti jus, draugai, kurio 
man pagelbėjot tapti Ameri
kos piliečiu ir kariu, aš neap
vilsiu jūsų, būsiu geras pilie
tis ir karys; prisidėsiu, kiek 
galėsiu, prie šio uždėto žmo
nijai karo ir sunaikinimo fa
šizmo, išlaisvinimo Lietuvos.

CpL Paul Venta.

ninėj, nes tai bus mano dar
bas šiame kare.

Amerikoniškai
...Man dar teko saliutuoti 

tik vieną karininką, o vakar 
jau kalbėjausi su generolu. 
Pasitaikė būnant basebolės lo- 
šio žiūrėti, kur brigadierius 
gen. Deer atsisėdo greta ma
nęs ir pradėjo klausinėti, kaip 
ėjo iki to laiko žaismė, nes jis 
atėjo žaismėn pavėluotai. Čio
nai turime keletą basebolės 
žaismaviečių ir aš jau žai
džiau kelis syk. . .

Valgiai čia yra labai geri ir 
gauni pakankamai. Pusry
čiams gali gerti pieno, kiek 
tinkamas. Prie pietų gauna
me šalto lemonado ar kito
kio vaisvandenio.

Vakar pirmu kartu visas 
centras buvom išmąršavę į 
pratimų plotą ir atsaliutavom 
nuleidžiama vėliava. Yra la
bai įspūdinga tai matyti. Aš 
jau turiu keletą pūslių ant 
rankų nuo darbo ir neužilgo, 
kada pradėsime maršuoti, gal 
būt, turėsiu ir ant kojų. . . Be
je, vakar pirmu kartu apsisku- 
tau ir. . . įsipjoviau, toks ne
tikęs darbas. Išmoksiu.

Atsiprašykite už mane Ed
die, kad neparašiau. Laukiu 
daugiau laiko, kad parašyti 
jam ir kitiems.

Keliuose 5 :45 ryto, pasiklo
ju lovą, einu valgyti 6:15. 
Nuo to laiko būnu pratimuo
se ar darbe iki 11. Pareinu, 
apsiprausiu, pietauju 12-tą. 
Pasėdžiu iki pašaukia. Tada 
dirbu iki 4, persirengiu į ge
rąją uniformą, atlieku patik
rinimą, sugrįžtu, pavalgau. Li
kusi dalis vakaro yra liuo- 
sa. . .

Bet. . . prie minėtų darbų 
jaunuoliam dar prisideda ne
įgudusią ranka išsiskalbimas, 
išsivalymas drabužių, mazgo
jimas indų, norėjimas kai ko 
pastudijuoti vakarais ir kitos 
kasdieninės problemukės, tad 
kitame laiške Eugene jau 
skundžiasi, jog turės ekono- 
mizuoti laiką — tėvams rašys 
laišką, o draugams turės nu
sipirkti atviručių.

Pasirodo, dieną kitą nega
vus nuo jaunuolių laiško ne
reikia rūpintis nei liūdėti. Išė
jus į pratimus dar mažiau lie
kasi progų laiškam rašyti, o 
fronto srityse ir gerokas laikas 
gali praeiti iki karys randa są
lygas rašymui.

liau važiuoti ligoninėn.
Dabar jis jau jaučiasi ge

rai. Manoma, jog kitą savai
tę galės parvažiuoti namo iš 
Queens General Hospital. Ta
čiau tuomi viskas neužsibaigia. 
Operacija sugadino jam moks
lo sezono pabaigą ir padarė 
tėvams nemažus finansinius 
nuostolius. Bet kas ir ką ki
taip būtų galėjęs padaryti?

J. N.

Mes Irgi Nepasiduosime

Padarė Operaciją

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
šeštadienį, geg. 22 d., įvyks LLD 

22 kp. parengimas. Kviečiame vi
sus dalyvauti, linksmai praleisti lai
ką. Galesite lietuviškai pasišokti. 
Pelnas no parengimo eis šių dienų 
svarbiems reikalams. Turėsimo ska
nių gėrimų ir užkandžių. Pradžia 
8 v. v., antrašas — 1272 E. 71st 
St., netoli Superior Ave. (119-121)

Naujokas Karys Džiaugiasi
ŪSO Centro Patogumu

Eugenijus Dainius, 18-kos 
metų vaikinėlis, rašo tėvams, 
laisviečiams Juozui ir Geno
vaitei Dainiams, iš savo naujos 
paskirties Camp. Pickett, Va.:
Brangūs Tėveliai:

Rašau šį laišką ant ŪSO 
mašinėlės tos įstaigos bildinge, 
kempėj. Sėdžiu viršutiniame 
aukšte, o tiesiai po manim bū-

Antano ir Elenos Verkučių, 
gyvenančių Woodhavene, 84- 
48 89 St., sūnui Leninui padarė 
operaciją 10-tą dieną šio mė
nesio, išpjaunant jam sugedu
sį apendiką.

Operaciją padarė jam, taip 
sakant, gyvam esant, be jokių 
užmarinamų, tik užšaldant 
operuojamą vietą ir jis pats 
matė, kaip išėmė paraudusį 
apendiką it pusiau prinokusią 
raudono pipiro ankštį.

Leninas, rodos, niekuomet 
nesiskundė apendiko kenks
mingumu. Staiga pradėjo jam 
vidurius tampyti, verst vemt 
taip ūmai, kad reikėjo šauktis 
daktaro pagalbos ir kiek vė

Pereitas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1 kuopos susirinki
mas, kuris įvyko geg. 13 d., 
padarė gana gerą įspūdį. Tai 
buvo gana skaitlingas susirin
kimas. Finansų sekretoriaus 
Ch. Balčiūno raportas parodė, 
kad kuopos nariai duokles mo- 
kasi gerai. Su duoklėmis, ži
noma, dalykas mūsų kuopoje 
sunkesnis, nes kuopa didelė, 
todėl visokių narių atsiranda. 
Atsiranda tokių, kurie neno
riai duokles mokasi, vilkina, 
laukia.

Bet vis tiek šiemet su duok
lių mokėjimu stovime daug 
geriau, negu kuriais kitais me
tais. Dar iki liepos pirmos 
dienos yra pusantro mėnesio, 
o mūsų kuopoje nepasimokė- 
jtįsių narių, yra belikę apie 23. 
Buvę susirinkime nariai pasi
žadėjo juos pamatyti ir pakal
binti duokles tuojau pasimokė- 
ti. Mes esame pasiryžę iki lie
pos 1 dienos turėti visus narius 
pasimokėjus duokles. To *rei- 
kalauja mūsų Draugijos kons
titucija ir mes ją norime iš
pildyti.

Kurio ’esate dar nepasimo- 
kėję duoklių ir skaitysite šį 
raštelį, būkite tokie geri ir 
tuojau pasimokėkite. Padėkite 
mūsų kuopai įeiti į garbės su
rašą !

Mes neturime pasiduoti ki
toms Brooklyno LLD kuopoms. 
Štai, ve, South Brooklyno 147 
kuopa jau už visus narius pa- 
simokėjo duokles ir randasi 
garbės surašė. O Cent. Brook
lyno 24 kuopos koresponden
tas rašo:

“24 kuopos nariai mokasi 
duokles gerai. Jau tuojau ir 
mūsų kuopa bus ant garbūs 
listo.”

Mūsų pirmoji kuopa nepri
valo atsilikti!

Beje, pirmoji kuopa neblo
gai darbuojasi gavime naujų 
narių, šiemet jau mos esame 
gavę gal visą dešimtį naujų 
narių. Tai gana puikus pasiro
dymas. O metų pabaiga dar 
toli.

Šiame susirinkime nariai jau 
gavo naują šių metų Draugijos 
išleistą knygą “Didysis Lietu
vių Tautos Priešas.” Knyga at
rodo labai gražiai. Dabar tik 
reikia nariams ją skaityti ir 
susipažinti su lietuvių tautos 
kovomis prieš vokiškuosius 
grobikus. Senas Narys.

Miestas Sudaužysiąs 
Paukštienos Raketą
Turgaviečių komisionierius 

Woolley pareiškė, kad nežiū
rint nubaudimo 13 prekiaujan
čių paukštiena, šmugelis paukš
tienos turguje tęsiamas toliau. 
Jis prižadėjo vesti kovą tol, kol 
visas turgus bus išvalytas ir 
mažasis pirkėjas gaus sau pri
klausomą dalį prekių.

rys vaikinų skambina pianu ir 
dainuoja.

Oras čionai yra labai šiltas, 
ir ilgai nebuvę lietaus, tad yra 
labai dulkėtą, čią seniai būnąs 
vaikinas man sakė, jog vasarą 
šiluma daeina iki šimto ir de-
šimties laipsnių. Ir dabar gal 
yra apie 80-90 laipsnių. Prau
siuosi šmirkšlinej maudynėj 
kas diena, tad karščio ne la
bai paisau, jaučiuosi gerai. 
Karšto vandens turime įva- 
lias.

Mane paskyrė mokyklon 
mokytis ligoninės darbo. Ji tę
sis 11 savaičių, klasės iki 4 
kas dieną, išskiriant šeštadie
nius ir sekmadienius. Kad 
į>ęnt man patiktų dirbti ligo-

KAIP NACIAI UŽKANKINO 
BEI NUŽUDĖ 14 ŠIMTŲ 

LENKŲ KUNIGŲ
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

drausta melstis, ir -hitleri
ninkai čia jau nužudydavo 
kunigu, kai tik užtikdavo jį 
besimeldžiant. Tokia pat 
bausme kunigams buvo už
drausta kalbėtis su kitais 
lenkais, kurių tūkstančiai 
buvo toj pačioj stovykloj.

Tokiais būdais naciai nu
marindavo bei tiesioginiai 
nužudydavo po 80 iki 90

lenkų kunigų per dieną.
Kai kunigai buvo atvary

ti į Dachau stovyklą, naciai 
suruošė šitokį teatrą: Vi
sus tuos kunigus jie priver
tė-200 kartų atsiklaupt sto
vyklos aikštėje. O kurie pa
vargo ir nepaspėjo pagal 
komandą atsiklaupt ir atsi
stot, tuos hitlerininkai kru
vinai pląkę bizūnais ir gele
žinėmis lazdomis.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD susirinkimas įvyks geg. 

23, 2 vai. dieną, 211 W. Coal St. 
Prašome visus narius dalyvauti ir 
atsivesti naujų, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti. Kurie dar ne
gavote šių metų knygą, tai galėsite 
gauti. — P. Eidukevičius, Fin. Sek.

(119-121)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas ruošia šokių vaka

rėlį, šeštad., gegužes 22 d., 7 v. v., 
408 Court St. Kliubiečiai kviečia 
vietinius ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti, smagiai praleisite laiką. 
— Kom. (119-121)

STAMFORD, CONN.
Prašome visus geros valios lietu

vius, vietinius ir iš apylinkes daly
vauti prakalbose, geg. 23 d., 3 vai. 
d. Horticultural Hall, 43 Forest St. 
Kalbės buvęs caro generolas Victor 
Yackhontoff. Taipgi dalyvaus ir ki
ti geri kalbėtojai. Dalyvaus ir So
vietų jūreiviai prakalbose. Ruošia 
United Slavonic American League.

(119-121)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia linksmą 

vakarėlį, sekmadienį, 23 d. geg., 
15-17 Ann St., Harrisone. Pradžia 
2 vai. dieną. įžanga veltui. Bus gė
rimų ir užkandžių, taip pat ir mu
zika šokiams. Pelnas visuomet au
kaujamas geriems ir teisingiems 
reikalams, kurių šiuo tarpu turime 
labai daug. Kviečiamo vietinius ir 
iš apylinkes dalyvauti, linksmai 
praleisti laiką. — Kom. (119-121)

12-TO APSKRIČIO ALDLD 
KUOPŲ ATYDAI

ALDLD 12-to Apskr. pusmetine 
konferencija įvyks geg. 23 d., 11 v. 
ryto. Liet. Kliubo salėje, 325 E. 
Market St., Wilkes-Barre, Pa. Kvie
čiame delegatus-tos laiku pribūti, 
nes turėsime daug svarbių reikalų 
atlikti. — Valdyba. (119-121)

Stockholm. — Vienas at- 
keleivis sakė, kad siaučia 
milžiniški gaisrai Varšavos 
ghette, buvusioj žydam pa
skirtoj gyvent vietoj.

SANDĖLIS 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 ąpysakas....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 Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ..................................$1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno ir 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 Knygute .........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 Liuusuotojas .................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

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

Hay Fever ................................. 85c
Nuo nemalonaus kvapo ...............80c

Nuo surūgusio pilvo (heartbum) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės .................. 85c
Kraujo Valytojas ........................ 60c
Pailių (Piles) Mostiš .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

LIETUVIŠKAS * I 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinė* 
Kasdien Turim© 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

Juozas Zeidat 
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn !

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 5859 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retfįl under 
Section 107 of the Alcoholic BeveraRe Coq,- 
t rol I.aw at 431 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
4.31 trying Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 813 has been issued to the undersigned 
to sell Wine and Beer at retail in a Res
taurant undef the Alcoholic Beverage Control 
Law at 185 living Ave.. County of Kings, 
Borough of Brooklyn, to be consumed on the 
premises.

G EN E VI EV E WITTM ANN 
185 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bobų alleys
Kainos Prieinamos

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

USEFUL... PRACTICAL

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

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

BALTIMORE, MD.

Didelis Visų Lietuvių

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

Naudai Dienraščio Laisvės
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ZILLIS VIETOJE

2902 Annapolis Road

KALBĖS dTmTšOLOMSKAS
iš Brooklyn, N. Y.

šiame piknike turėsime įvairių žaislų, 
už kuriuos bus duodama dovanos

BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ
Taipgi muzika linksmai praleisti laiką

Kviečia Visus Rengimo Komisija.

Kelrodis: Pasiekti vietą galima gatvekariu No. 17, kuris 
vadinasi Westport Car. Važiuokite iki pabaigai gatvekario 
linijos. Išlipę eikite tiesiai tuo pačiu keliu iki viršui pa
minėtos vietos.

INI

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 
Gerai Patyrę Barberial

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 Summer Avenue
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
jtSF Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes 8t. eleveiterio stoties. TeL EVergreen 4-9508

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, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

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

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

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

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

6. P. B. LAX tabletėlės7 geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

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

VITAL HEALTH FOODS
fas 1.OBUHĮB STBĘBT BROOKLYN, N. Y.

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau- * 
šioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Adr. CHAS. P. KAL 
Knyrclėa Autorina

KAINA 35c. -
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.
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Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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NewWto^ig^zfeTlnloi
Kviečiame Visus

Gegužės 22-ros vakarą (šį 
vakarą), šeštadienį įvyks Lie
tuvių Literatūros Draugijos 1- 
mos kuopos balius, Laisvės sa
lėj, 419 Lorimer St., Brookly
ne.

Kviečiame visus paskutiniu 
kartu šį sezoną pasilinksminti, 
pasivaišinti kartu su mumis. 
Sunkiai per savaitę dirbę, su
laukę galo savaitės vis vien no
rime kur nors pasilinksminti. 
Ir tam turime daug vietų jr 
užkvietimų. Bet šį kartą pasi
linksminkite su savo apšvietos 
organizacija, jos naudai.

Baliuje bus gerų užkandžių 
ir gėrimų, taipgi šokiai. Įžan
ga tik 25c.

Iki pasimatymo gegužės 22- 
ros vakarą, Laisvės salėj.

Komisija.

Lankėsi Laisvėj
Mus atlankė Vladas Vib‘- 

maitis iš Bostono, laisviečio P. 
Vaznio senas draugas, atvykęs 
aplankyti sergantį dėdę. Ap
žiūrėjęs įstaigą, svečias atsi
naujino prenumeratą ir paau
kojo Laisvės gynimui $2.

Iš Carolina pribuvus ponia 
Gray sakėsi takse j užmiršus 
$17,000 vertės brangumynų.

Brooklyno Polytechnikos In-j 
stitutas įveda mokinimą be ■ 
pertraukos atostogoms.

Puiku* judi* apie neta'enk lamą Chinijost 
žmonių drąsą. kurie pasiryžę sumušt ir 

sutriuškint kraugerius japonu*.CHINA'
su LORETTA YOUNG, ALAN LADD ir 
500 kitų. Labai įspūdingai. nepraleistinas 
judi*!
* TAIPGI DIDELIS VAIDINIMAS SCE
NOJE su HARRY JAMES ir Jo Orkestru 
h GOI.DFN GATE KVARTETU «

PARAMOUNT BROADWAY
'♦S PJET 4!

FORTUNE GALLO perstato

San Carlo Opera Co.
Pavasarinis Grand Operos Sezonas 

Trečiad., Gegužės 26 iki Birželio 6 — 
12 Vakarų, Popiečių šešt. ir Sekmad.

Treč. vakr. Geg. 
Ketv. vakr. “ 
Penkt. vakr. “ 
fte4t. popiet “ 
Sešt. vakr. “ 
Sekm. popiet “ 
Sekm. vakr. “ 
Plrmad. vak. “

tiumai. Tikietai

175 artistai ir Baleto
Orkestrą ir puikiausia

26 AIDA
27 BOHEME
28 CARMEN
29 FAUST
29 TROVATORE
30 TRAVIATA
30 RIGOLETTO
31 C A VALERIA

Ir PAGLIACCI
Grupė, Simfonijos 
scenerija ir kos- 

55c ir 85cnuo

CENTER THEA. ™h S.

Irving Place The. Arti 14 St. ir Union Sq. I Vėlus Rodymas
GR.—5-9879 | Kas šeštadieni

VIENA PILNĄ SAVAITĘ! GEGUŽĖS 20—26!

LITUAN1CA SQUARE RESTAURANT
Vienatinis New Yorke 

Rodymas!

“Diary of a Nazi”

UTkt. RADIO CHY MUSIC HALL ROCKEFELLER 
CENTER

JEAN JOEL CHARLES
ARTHUR McCREA COBURN

GEORGE STEVENS’ veikale

"The More the Merrier”
Diriguojamas George Stevens—Columbia Judis

DIDIS VAIDINIMAS SCENOJ, “MELODY TIME”—smagi ir ža
vinti sutartinė linksmybės ir muzikos ... paruošta Russel Market’o, 
scenerijos Nat Karson’o, su Music Hall Rockettes, Baleto Korpusas 
ir Choro Ansamblis. Simfonijos Orkestras vadovybėje Erno Rapee.

DURYS ATDAROS 11:30 A. M.

STANLEY THEATRE
VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENIS!

Vadovybėje Sergėjo Gerasimovo, Stalino Pagerbto Poeto.

Nuolat nuo 9 A. M. — 28c iki 1 P. M. šiokiom dienom.

7th Avė. tarp 41-42 Sts., N. Y. 
WI-7-9686

. ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

“MASQUERADE” 
šauniausią Sovietų Judžių Kūrinį

Iš puikiojo dramos veikalo, parašyto nemirštamojo 
poeto—Michailo Lermontovo.

Didžiausia Senosios Rusijos Meilės Istorija Pasaulyje.
Nikolai Mordvinov, kaipo Arbenin, ir Tamara Makarova, 

kaipo Nina Arbenina.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

Cacchione Pagarbai 
Sąskridis

Peter V. Cacchione, vienati
nis komunistas Miesto Tarybos 
narys, tapo ir vėl nominuotas 
iš naujo išrinkimui į Miesto 
Tarybą. Ta proga, jo pagarbai 
už gerą veikimą taryboje ir 
paramai šios rinkimų kampa
nijos įvyks šaunus balius šio 
šeštadienio vakarą, St. George 
viešbučio ballruimyje, Brook
lyne.

Tarpe daugelio žymių gar
bės svečių bus garsusis daini
ninkas Paul Robeson.

Cacchione buvo nominuotas 
kandidatu Brooklyno komunis
tų konvencijoj pereitą sekma
dienį, Livingston Manor, kur 
dalyvavo keli šimtai delega
tų, atstovaujančių 6,000 narių, 
ir 2,000 jaunųjų komunistų. 
Jaunųjų daugelis dar negalės 
šiemet balsuoti, bet bus dide
le darbo jėga už Cacchionės 
išrinkimą.

Baliuje šokiams gros pa
skubus Robbins Twins Orkes-’ 
tra, o programos pildytojuose 
bus Al Moss ir Laura Duncan, 
Berne Herne, Radiševo šokikų 
Grupė ir kiti, Sender Garlin, 
autorius “Truth About the 
Readers Digest,” bus vakaro 
vedėju.

Reikia Žinoti Mėsos Rū
šį, Ne Tik Kainą

Įėjus galion lubinėms kai
noms ant jautienos, veršienos 
ir avienos, lupikai suradę ply
šį apėjimui kainų. Kainos yra 
nustatytos pagal rūšis. Lupikai 
parodą rūšies A gabalą lange, 
o parduoda pigesnes rūšis rū
šies A kainomis.

E.MUASSY
Puikūs didieji žinių judžiai turi 
pasaulinės svarbos!
1. MANPOWER
2. “AIR CREW”
3. KALTENBORN redaguoja

žinias
4. CHURCHILL ir

ROOSEVELT
5. BENES Čechoslovakijos Prezi

dentas Amerikoj
6. VICTORS of TUNISIA
Ir dar apšvietos, sportų ir juoko 
judžiai. Puikiausia programa 
mieste. 20c iki 2 P .M.

NEWSREEL BROADWAY ir 46 ST.

PM sako “Geriausia Filmą 
New Yorke” 

“The Last Will of Dr. Mabuse”

Atostogauja
Šiomis dienomis išvyko Flo- 

ridon praleisti atostogas Kons
tancija Kaspar, nuo 442 Lori
mer St., Brooklyne. Linkime 
jai smagiai praleisti laiką gra
žioj ir šiltoj Floridoj, prie ma
riu. c 

• • •
Johanna Marčiukienė ato

stogauja Grossinger Lake sri
tyje, Ferndale, N. Y. Iš ten 
sveikina visas kliubietes, taip
gi dėkoja Laisvės administra
cijai už kasdien gaunamą 
Laisvę. Išvažiuodama ilges
niam laikui užmiestin, ji no
rėjo, kad ir laikraštis ten at
važiuotų, tad padavė atostogų 
vietos antrašą ir ten gauna 
laikraštį.

Draugė.

Sveiksta
Mažajai aidietei Lilijai La

zauskaitei buvo padaryta ope- 
racijukė pereitą šeštadienį, iš
imta tonsiliai. Ji baigia pa
sveikti ir ateinančią savaitę 
tikisi grįžti mokyklon.

Po didesnių operacijų, sėk
mingai sveiksta kliubietes M. 
Janulevičienė ir A. Pakalniš
kienė, maspethietės ir F. Ka
zakevičienė, jamaikietė. Pa
kalniškienė po dalį laiko jau 
dirba raštinėj.

MIRĖ
Antanas Vaina, 61 m. am

žiaus, 92-05-25th Ave., Jack- 
son Heights, mirė geg. 20 d., 
Boulevard ligoninėje. Laidotu
vės įvyks gegužės 24 d., 10 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave., kuris taip pat 
rūpinasi ir laidotuvių pareigo
mis.

Velionis paliko nuliūdime 
dvi dukteris, Beatrice Werner 
ir Vera Kovaloski. Taipgi dvi 
seseris Auna Kovelski ir Eva 
Karolevich.

Laiškanešiai jau dalina ap
likacijas gavimui 3-čios mais
to štampų knygelės.

282 UNION AVE
BROOKLYN, N. Y.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Gal Grąžins Senovišką 
Signalą Užbaigą

Po signalų išbandymo ar po 
tikroviškos atakos iš orlaivių 
ant miesto vėl leista turėti 
taip vadinamą “all-clear” sig- 
nalą-švilpiką, kaip patvarkė 
vyresnysis gen. Thomas A. 
Terry. Tai būtų vientisas švil
pikas, apie 5 sekundų ilgio ir 
ne ilgesnis dešimties sekundų. 
Tik esąs klausimas, ar mūsų 
miesto galingos sirenos bus ga
lima panaudoti tokiems trum
piems sušvilpimams.

Venerikų gydymui planuo
jama įvesti bendrose ligoninė
se skyriai vieton atskirų ligo
ninių. 
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Daugiau vietos žinių rasite 
5-me puslapyje

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Patyrimas nereikalingas

$50 į mėnesį ; valgis ir guolis ; geriausios 
darbo ir gyvenimo sąlygos

INSTITUTION
183rd St. ir 3rd Ave., N. Y. C. 

______________________________________(123)

SKALBIMŲ LANKSTYTOJOS
PATYRUSIOS

Prosijimo darbas Pastovus 
5 dienos. Viršlaikiai
ELITE LAUNDRY

333 East 105th St., New York City
0 23)

REIKALAVIMAI
Reikalinga knygvedės dirbti kriau

čių šapoj. Pageidaujama, kad būtų 
lietuvaitė ir baigusi High School. 
Su alga susitaikysime ant vietos. 
Šaukite telefonu!' HE. 3-8232, arba 
kreipkitės pas: George Diržis, 101 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

(120-125)

Reikalinga merginų-moterų dirbti 
J. Eisinberg dirbtuvėje. Patyrimas 
nereikalingas. Kreipkitės: 173 Hud
son St., (2-ros lubos), New York 
City, N. Y. (120-121)

Reikalingas vyras preseris ant 
gerų vyriškų drabužių. Kreipkitųs:

MARKOWITZ
17 E. IGth Street,' New York City 

(118-121)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai Bushwick apylinkėj. Kambariai 
su visais įtaisymais. Pusė bloko nuo 
Broadway-Gates Ave. stoties. An
trašas: 21 Linden St., Brooklyn, N. 
Y. (119-121)

...... (I 1 / . J _ . ., t . " ■■ > •• ■’.‘f.. ' > .r- ' •

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Šeštadienis, Gegužės 2Ž, 1943

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS-MOTERYS 18-40
PRADINE: ALGA 50c I VALANDĄ 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 
Dabai- dirbama 48 valandas į savaitę 

SVARBIOJE KARINĖJE PRAMONĖJE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GRAŽI APYLINKĖ

ŠVARUS IR SVEIKAS DARBAS 
PRIE POPIERINIŲ PRODUKTŲ 

KITOS PROGOS
Sena įstaiga, augantis biznis su gera ateičia

ARKEL SAFETY 
BAG COMPANY

67 North 11th St., Brooklyn
Six Blocks from Bedford Ave. Sta. 

14th St. Line, BMT
(123)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Vasaros Rezorte

AUKŠTOS ALGOS—GERI TIPAI
Malonios darbo ir gyvenimo sąlygos

COPAKE COUNTRY CLUB
152 W. 42nd Street, New York City

(123)

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Skalbyklos darbas. Gera alga. Pastovus dar

bas. 6 dienų savaitė. Viršlaikiai ir bonai.
ELITE LAUNDRY

333 East 105th St., New York City
(1?3)

MOTERYS-VALYTOJOS
Nuo 25 iki 50 m., geroje sveikatoje, rei

kalingos ofisų valymui moderniškame pastate. 
Patyrimas nereikalingas. Patraukianti alga, 
puikios darbo sąlygos. 5% dienų savaitė. 
Kreipkitės:

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

(126)

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS
CLERKS 

PATARNAUTOJŲ 
ELEVEITORIŲ IR TELEFONŲ 

OPERUOTOJOS
Geras, pastovus darbas. Patyrimas nėra bū

tinai reikalingas. Gera proga pakilimui, vie
noje iš didžiausių pasaulyje viešbučių įstai
goje. Gera alga laike mokinimosi.

Darbo Parūpinimas Nemokamai

KNOTT HOTELS 
Nemokamai Parūpinama Darbai

234 — 7th Ave., New York City
tarpe 23 ir 24 gatvių

MOTERYS AR VYRAI
Su AUTOMOBILIAIS

PILNAM AR DALIAI LAIKO
Išvežiojimui Telefonų Directories 

(knygų) į Bronx užsirašiusiems
O.P.A. leidžia naudoti daugiau geso 
šiam darbui. Kreipkitės pasirengę 

stoti į darbą.
REUBEN H. DONNELLEY 

CORPORATION
504 Drake Street, Bronx

Telefonas DAyton 9-3705

MERGINOS-MOTERYS
Reikia cocoa pauderio supilsty- 

mui ir pakavimui.
Pradžiai mokestis 47c vai.
Greitas pakilimas iki 51c.

Kreipkitės į Personnel Department
ROCKWOOD & CO.

PARK & WAVERLY AVĖS.
BROOKLYN

(122)

Apsiginklavimo Darbas

MERGINOS! 
MOTERYS!

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Puikios Darbo Sąlygos
PASITARIMAI KASDIEN
Nuo 8 vai. rytais iki 5 v. v.

DIRBANČIOS PILNAI PATYRIMO 
REIKALINGUOSE KARINIUOSE 

DARBUOSE NESIKREIPKITE
Reikalinga gimimo dokumentų.

18 min. nuo Hudson Tubes (Cort- 
landt St.) New Yorke. HARRISON 

STATION. HUDSON TUBES.
SKERSAI GATVES NUO FABRI
KO. Geras privažiavimas busais iš 

visų New Jersey miestukų. Daug 
vietos parkinimui.

CRUCIBLE STEEL CO.
OF AMERICA

ATHA WORKS
South 4th St., Harrison, N. J.

(121)

STALŲ PATARNAUTOJOS
PATYRUSIOS 

32c į valandų, nuolatinis darbas. 
Taipgi

Naktinės Stalų Patarnautojos
Dirbti nuo 5 v. v. iki 12 nakties 

Duodama valgis ir uniformos 
Kreipkitės nuo 8 va), dieną iki 5 v. v.

Matykite MR. OWENS

TOFFENĖTTI RESTAURANT
48rd St. ir Broadway, New York

(121)

MERGINŲ-MOTERŲ
Amžiaus nuo 18 iki 45 metų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

GERA PRADŽIAI ALGA
Galima uždirbti nuo $20 iki $30 | savaitę 

Nuolatinis Darbas—Greitas Pakilimas

OPPENHEIMER CASING CO.
480 Washington St., (arti Canal) 

Westside
(124)

INTELIGENTIŠKOS 
MOTERYS

DEL
SEKAMŲ POZICIJŲ 

RINGIŲ VYNIOJIMUI 
RINGIŲ UŽBAIGIMUI 

SURINKIMUI
Puiki proga. Nuolatinis darbas.

Patyrimas Pageidaujamas
BET NEBŪTINAI REIKALINGA

Super Electric Products
1057 SUMMIT AVE., JERSEY CITY

(124)

MERGINOS-MOTERYS 
Iki 35 m. amžiaus

Lengvas, linksmas darbas. 5’Xi dienų savaitė ;
48 va). $23.40 iki $26.00 j savaitę.

WRIGLEY BROS.
39 W. 19tli St., New York City.

(125)

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

mui. Kreipkitės j Housekeeper.

HOTEL DIXIE
250 West 43rd St., New York City

MERGINOS-MOTERYS 
patyrusių; taipgi mokinių.

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

(121)

LIGONINĖSE DARBAI
WARD MAIDS 

STALŲ VALYTOJOS 
VIRTUVĖM PRIŽIŪRĖTOJŲ 

PROSYTOJŲ
Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp.

210 E. 64th St., New York City
(121)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Nuo 4 vai. ryto iki 12 Pietų

Reikalingi lengvam generaliniam darbui 
Manhattan krautuvėse, viena iš New Yorko 
pirmaeilių daugmeninių kepimo dirbtuvių.

6 DIENŲ SAVAITĖ
$23.—$25. j savaitę

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS
Kreipkitės nuo 10 va), rytais iki 4 vai. dieną

HANSCOM BAKE SHOPS
369 Lexington Ave., New York City 

arti 41st St. (Room 300)
(123)

APVALYTOJAI, visuomeninėje įstaigoje, 
12 mailių nuo New Yorko miesto. Alga ir 
užlaikymas. Kreipkitės: Elizabeth Genera) 
Hospital, 925 East Jersey Si., Elizabeth, N.J.

(126)

BERNIUKAI, pilnam ir daliai laiko, nuo 
16 iki 17 m., sukrovimo ir išsiuntinėjimo de- 
parlmenle. Patyrimus nereikalingas. Už pilną 
laiką $18, dar prisideda viršlaikiai. MILLER, 
1190 Fulion St., Brooklyn. 8th Ave. arba 
Brighton Lines iki Franklin Ave.

(123)

VYRAI-VALYTOJAI
Nuo 38 iki 50, geroje sveikatoje, reikalingi 

kaipo apvalytojai ir langų mazgotojai moder
niškame ofisų pastate. Patraukiančios algos. 
Puikios darbo sąlygos. 5Į£ dienų savaitė. 
Kreipkitės:

THE CHRYSLER BUILDING
Room 444

EMPLOYMENT OFFICE
405 Lexington Ave., New York City

(126)

BERNIUKAI 16—17
Alga $20. Pradžiai.

NEREIKIA PATYRIMO
5 dienos; 44 valandos; turi būti stiprūs ir 

reikia turėt darbo popieras. Taipgi daliai lai
ko darbas.

ELITE LAUNDRY
333 East 105th St., New York City

(123)

VYRAI-BERNIUKAI
Nuolatinis darbas; daug viršlaikių 

Svarbioj Pramonėj 
Patyrimas nereikalingas 

Kreipkitės tik tie, kurie turit pasiryžimo dirbt 
American Electro Plating Works 
636 11th Avenue, New York City

VYRAI
(Stiprūs)

BENDRAM DARBUI
Pradedant mokestis 55c į vai.

Progra greitam pakilimui
Kreipkitės į Personnel Dept.

ROCKWOOD & CO.
Park ir Waverly Avės 

BROOKLYN, N. Y.
022)

VYRAI 
(Stiprūs) 

LIEJYKLŲ (FOUNDRY) 
DARBUI

100% KARINIS DARBAS 
Kurie dabar dirbate svarbius 

karinius darbus nebus 
priimami.

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

ALUMINUM COMPANY 
OF AMERICA

47-01 GRAND AVENUE 
MASPETH, L. I.

Imkite Grand St. gatvekarį nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba Imkite Grand St. gatvek&rą nuo BMT 
Grand St. stoties, Brooklyne.

(125)

PLASTIC MOULDERS
MES MOKAME JUMS 

MOKINANTIS
INSULATION MFG. CO.

11 NEW YORK AVE., BROOKLYN
(125)

BERNIUKAI
Reikalinga išsiuntinėjimo-priėmi- 

mo departmente ir dėl nunešiojimo. 
5 dienų savaitė, 40 valandų, gera 
alga.

KAUFMAN & RUDERMAN
1 East 87th SŲ New York City

(122)

Apsiginklavimo Darbas

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Puikios Darbo Sąlygos

PASITARIMAI KASDIEN
Nuo 8 vai. rytais iki 5 v. v.

DIRBANTIEJI PILNAI PATYRIMO 
REIKALINGUOSE KARINIUOSE 

DARBUOSE NESIKREIPKITE
Reikalinga gimimo dokumentų.

18 min. nuo Hudson Tubes (Cort- 
landt St.) New Yorke. HARRISON 

STATION. HUDSON TUBES.
SKERSAI GATVES NUO FABRI
KO. Geras privažiavimas busais iš 

visų New Jersey miestukų. Daug 
vietos parkinimui.

CRUCIBLE STEEL CO.
OF AMERICA

ATHA WORKS
South 4th St. Harrison, N. J.

(121)

PORTERIAI
541/2C į valandą. 44 vai. savaitė 
Laikas ir Pusė už viršlaikius.

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

(121)

VYRAS
Dėl generalinio valymo darbo 
Nuolatinis darbas, gera alga

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Laikas ir pusė už viršlaikius

I. GINSBERG & BROS., Ine.
353—4th Avenue, N. Y. C.

(121)

VYRAI-VYRAI
Svarbiam Kariniam Darbui

Suteikiama Pastovūs Darbai ir 
Taikos Laiku Puiki Ateitis.

PATYRIMO NEREIKIA
Mes jus išmokinsime gerai apmokamų darbų, 
kailio mašinų operatorius ir mokėsime $28.60 
į savaitę už 48 valandų savaitę laike mokini
mosi. Greit pakeliama algos besimokinant.

AJIcraft Corrugated Co.
405 Kingsland Ave., Harrison, N. J.

Imkite Hudson Tube iki Grove St., iš čia im
kite No. 43 busą iki Kingsland Ave.. Harriso- 

ne. Iš čia eikite du blokus po dešinei.
(123)

PORTERS-APVALYTOJAI. $70. Gyvenimas 
ant vietos. $80 gyvenantiems kitur; 2 kartu 
valgis, valandos nuo 7 iki 4. BETH EL 
HOSPITAL, Rockaway Parkway Ir Avenue 

A, Brooklyn, N. Y. Matykite Mr. Charle.
(123)

POZICIJOS LIGONINĖSE
VIRTUVEI VYRAI 

TVARKYTOJAI 
BALTINIŲ SKALBĖJAI 

Manhattan Eye, Ear & Throat 
Hospital

210 East 64th St., New York City
(121)

REIKALINGI VYRAI
Arc Welders. Acetyline Burner#, and La

borers dė! karinio darbo. Jeigu dirbate kari
nius darbus-, nesikreipkite, jei bent darbas 
nebūtų sulyg jūsų išsilavinimo aukštumos.

THE BOGERT & CARLOUGH CO.
Straight & Peach Street# 

PATERSON, N. J.
(121)

REIKIA VYRŲ, PATYRIMAS NE
REIKALINGAS. AUTOMATIŠKAS 
ALGŲ PAKĖLIMAS. BROOKLYN 
YARN DYE CO., 24 WOODWARD 

AVE., BROOKLYN, N. Y.
(120)

VYRAI IR MOTERYS 

“VYRAI ir MOTERYS 
Reikalingi prie restauracijos 

darbo
APVALYMUI MERGINOS 
DIRBTI PRIE BUFETO 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PJAUSTYTOJAI I PORCIJAS 
Sekmadieniais Nedirbama.

Dieninis Darbas.
Exchange Buffet Restaurant

44 Cortland St.
(HudsonTerminal Bldg.), New York

VYRAI - MOTERYS
Patyrę ir be patyrimo
TAIPftl TOOLMAKERS

Pozicijos su ateičia
TALLER & COOPER

930 Newark Ave., Jersey City 
(125)




