
KRISLAI
Memorial Day.
Iš Carnegie Hall j Špitolę.
“Literatūriniai Krislai.”
Už Ką?
Pirmasis Piknikas.

Rašo R. MIZARA

Sekmadienį pripuola Memo
rial Diena, bet ji oficialiai bus 
švenčiama pirmadienį, gegu
žes 31 d.

Laisvė tą dieną neišeis.
Tą dieną, beje, tenka kiek

vienam susikaupti, prisiminti 
savo gimines, draugus, pasi
traukusius iš gyvųjų tarpo. 
Daugiau: tą dieną tenka juo 
labiau prisiminti didvyrius, pa
dėjusius savo galvas kovoje 
dėl žmonijos laisvės, dėl gra
žesnio gyvenimo.

Memorial Dieną prisiminki
me Bataaną, Sevastopolį, Sta
lingradą, Guadalcanalą — pri
siminkime milijonus žmonių, 
kritusių b e k o v ojant prieš 
nuožmųjį žmonijos priešą, 
prieš fašistinės Ašies banditus, 
prieš civilizacijos neprietelius.

Supraskime, kad milijonai 
mūsų rinktiniausių vyrų šian
dien yra po ginklu, kad jie 
yra pasiruošę net savo gyvy
bes padėti bemušant nepriete
lių.

Įsisąmoninkime, kad ant 
mūsų, esančiųjų namie, taipgi 
gula didelės pareigos: dau
giau dirbti, geriau dirbti, kad 
juo greičiau priešas būtų nu
galėtas, pergalė pasiekta, tai
ka laimėta.

Šitaip darydami, mes ata
tinkamai paminėsime Memo
rial Dieną.

“Pavykęs koncertas. . . virš 
200 žmonių buvo susirin
kę...” rašo vietos trockinin- 
kų laikraštis apie Bacevičiaus 
koncertą Brooklyne.

Bešališki žmonės sako, kad 
nei tiek žmonių nebuvo. O at
siminkime: koncertą ruošė 
trys sriovės — katalikai, tau
tininkai ir socijalistai-trocki- 
ninkai.

Gan būdingai vienas žmo
gus pastebėjo:

—Kai virtuozas ėjo su pa
žangiąja lietuvių visuomene, 
jo du koncertai įvyko didžiau
sioje New Yorko koncertų sa
lėje — Carnegie Hali. Kai jis 
nugužėjo pas fašistus — jo 
koncertas įvyko špitolėje ir to
sios publika neužpildė.

Tegu jie sau virtuožiuojasi!

Skaitytojas, be abejojimo, 
bus pastebėjęs, kad mūsų Me
nas ir Literatūra skyrius su
silaukė naujo bendradarbio. 
Juomi yra Jonas Barkus, — 
didelis grožinės literatūros 
mėgėjas, plačiai apsiskaitęs 
vyras, dirbąs Laisvės redakci
joje. Jis rašo savo skyrių — 
Literatūriniai Krislai.

Be to, J. Barkus verčia lie
tuvių, kalbon apysakaičių, ku
rios savo laiku pasirodys Lais
vėje.

Šios dienos Literatūra ir 
Menas skyriuje Barkus duoda 
gerų patarimų tiems, kurie no
rėtų kurti grožinę literatūrą.

Brooklyno N. Gadynė ir vėl 
puola Šv. Jurgio . Lietuvių 
Draugiją; puola josios veikė
ją, p. Steponą Karvelį.

Kam tas viskas? Kokis žvė
relis tam laikraščiui perėjo 
skersai kelią?

Nežinau! ,
Vieną galiu pasakyti: kai 

trockininkų laikraštis puola 
kurią draugiją, tai reikia su
prasti, kad ji dirba naudingą 
sau ir visuomenei darbą. Blo
gai darančios organizacijos 
trockistai niekad neužpuola!

Sekmadienį Baltimore} įvyks 
piknikas — piknikas Laisvės 
naudai. Tai pirmas mūsų pik
nikas šiemet. Būtų gerai, kad 
jis puikiai pavyktų.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
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KAIP LIETUVA SULIKO 
ŽINIAS APIE TALKININ
KŲ PERGALĘ TUNISIJOJ

MASKVA. — Jonas Šimkus rašo:
— Aš gavau žinių, kaip lietuviai sveikino pranešimus 

apie talkininkų pergalę Tunisijoj.
Kai karas Tunisijoj ėjo pabaigon, vokiečiai Lietuvo

je įsake pašalint visus Afrikos žemlapius iš knygų krau
tuvių langų, o radijas ir laikraščiai mėgino visai su- 
mažint talkininkų pergalės reikšmę.

Vokiečių komisaro Rentelno žinių lapas leidžiamas 
lietuvių kalba, Ateitis, kurios vyriausias redaktorius 
yra Šeffler’is, nacių partijos kuopos propagandos vadas 
Kaune, išspausdino geg. 8 d. straipsnį su antrašte 
“Tunise Visos Anglų-Amerikiečių Atakos Buvo Atmuš
tos.”

Apie 5 valanda popiet kas tai parašė ant Žaibo kny
gų spaustuvės sienų: “Melagiai. Tunis ir Bizerte jau 
užimti.”

Policija greitai išvaikė būrį žmonių susirinkusių 
prie to parašo. Vakarop jau visas Kaunas buvo girdė
jęs apie naujus hitlerininkų sumušimus.

O kai vakare vokiečių radijas tebeskleidė savo me
lus, žmonės susirinko Laisvės Alėjoj, juokavo iš nacių 
radijo pasakų ir garsiai kalbėjo apie tai, kaip iš tikrų
jų yra. Tokiu būdu išsiveržė nepaprasta demonstracija, 
kurią policininkai taip pat išvaikė.

Žmones, kurie dar turėjo radijo priimtuvus, tą nak
tį girdėjo pranešimus iš Maskvos ir Londono.

Sužinoję apie tai, nacių žandarai nakties metu pada
rė kratas, užgrobė radijo priimtuvus ir areštavo daugelį 
privačių apartmentų savininkų Kaune ir Vilniuje.

Gegužės 8 d. Kauno gatvėse, ypač senajame mieste, 
pasirodė mašinuoti (taipraiteriuoti) lapeliai su žinio
mis apie talkininkų kirstą smūgį hitlerininkams. Lape
liai baigėsi šiais žodžiais: “Tokio pat likimo susilauks 
ir fašistai Lietuvoje.”

Vakare, buvusiame Profesinių Sąjungų Rūme, po 
num. 23 Vytauto Alėjos, draugija “Kraft durch Freude” 
(Jėga per Džiaugsmą) suruošė šeštadienio vakaro pa
silinksminimą. Bet žmonės, kurie ten nuėjo, rado užda
ras duris. Nes hitlerininkai uždraudė bet kokį pasilink
sminimą tą vakarą, bijodami, kad jis nevirstų j de
monstraciją prieš vokiečius.

Sekmadienį geg. 9 d. pardavikas Senkus sakė kalbą 
buvusiame Profesinių Sąjungų Rūme, bet jis buvo nu- 
baubtas nuo pagrindų. Policija suėmė apie tuziną dar
bininkų.

PILNAI SUTARTINI AMERIKOS IR ANGLUOS 
KARO VADU PLANAI PRIIMTI WASHINGTONE 
PLIEKT AŠĮ, IKI JI BESĄLYGINIAI PASIDUOS

Washington. — Aukštieji 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų kariniai vadai, susirin
kę Washingtone, užbaigė 
savo pasitarimus, kur iš
dirbo ir priėmė “pilnai su
tartinus pląnus būsimiems 
veiksmams visose karo sri
tyse”, kaip pareiškė prez. 
Rooseveltas laikraštinin
kams.

Yra suprantama, jog 
tuos planus užgiria prez. 
Rooseveltas su Anglijos 
premjeru Churchillu.

Kokius sekamus žygius 
darys amerikiečiai ir ang
lai prieš fašistų Ašį, kur ir 
kada tie žygiai bus daromi, 
tai yra karinė slaptybė, ku
rią priešai greičiau pajus

Jau Pasibaigė Gumos 
Streikas Akrone

Akron, Ohio. — Jau su
grįžo darban 52,000 gumos 
(robo) darbininkų, streika
vusių čia prieš keturias 
kompanijas.

500 ANGLŲ BOMBANEŠIŲ 
PLEŠKINO ESSENĄ O 

KITI ARDĖ JENĄ

iš pačių anglų - amerikiečių 
veiksmų, negu bus žodžiais 
pranešta Anglijos ir Ame
rikos gyventojams, kaip tei
gia laikraštinė žinia iš 
Washingtono.

Šiuo gi tarpu tik tiek aiš
ku, jog Ašis pagal tuos pla
nus bus taip mušama, kad 
priverst ją besąlyginiai pa
siduoti.

Kiek Amerikiečių Žuvo 
Ir Nukentėjo Tunisijoje

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo sekreto
rius Stimson pranešė, jog 
nuo Amerikos kariuomenės 
įsiveržimo į Šiaurių Afriką 
pernai lapkričio 8 d. iki 
mūšių pabaigos Tunisijoj 
gegužės 15 d. buvo užmuš
ta 2,184 amerikiečiai ka
riai, sužeista 19,437 ir be ži
nios dingo 6,937.

Suprantama, jog daugu
ma tų, kurie skelbiami kai
po be žinios dingę, yra prie
šų paimti į nelaisvę.

Mirė Jeronimas Stonkus
Penktadienio ryte, tele

fonu iš Worcester, Mass., 
buvo pranešta Laisvės įstai
gai, kad ketvirtadienį, geg. 
27 d., mirė senas ir nuošir
dus darbininkų judėjimo 
veikėjas, Laisvės skaitytojas 
ir rėmėjas, J e r o n i m a s 
(Harry) Stonkus. Jis buvo 
73 metų amžiaus ir pir
miau turėjo drapanų krau
tuvę.

Velionis paliko nuliūdime

Stalinas Priimąs Roosevelto 
Siūlymus, Sako J. E. Davies

0

Maskva. — “Iš visko ma
tyt, jog Stalinas pilnai su
tinka su prez. Roosevelto 
laiško turiniu”, pareiškė 
Joseph E. Davies, asmeni
nis prezidento pasiuntinys, 
atgabenęs Stalinui tą laiš
ką.

Stalinas jau įteikė Da- 
vies’ui didelį atsakymo laiš
ką adresuotą prezid. Roose- 
veltui. Laiškas liaku užant
spauduotas ir pats Davies 
nežinąs, ką Stalinas jame 
rašo. Bet kad Stalinas suti
kęs su Roosevelto pasiūly
mais, tai Davies sprendžia 
iš pasikalbėjimų su Stalinu 
ir užsienių reikalų komisa
ru Molotovu ir iš visos 
draugiškai - šiltos Sovietų 
vadų nuotaikos linkui Da- 
vies’o, linkui prezidento ir 
Jungtinių Valstijų abelnai.

Gavęs Stalino laišką, Da
vies dar turėjo pustrečios 
valandos pasikalbėjimą su 
Stalinu ir su užsienių reika
lų komisaru Molotovu. Tarp 
kitko, Sovietų vadai čia ir 
juokavo, kad nacių radijas 
pasileido taip dergti prez. 
Roosevelto susirašinėjimą 
laiškais su Stalinu per spe
ciali pasiuntinį Davies. Juo
kų buvo ir iš to, kaip Ber
lyno radijas su savo provo
kaciniais spėliojimais apie 
Davies’o pasiuntinybę sten
giasi iškvost šiokius bei to

žmoną, dvi dukteris, Lillia- 
ną John Pett, iš Denver, 
Colorado, ir Emily Bailey; 
taipgi sūnų Albertą, gyve
nantį New Yorke.

Kūnas pašarvuotas Car
roll Funeral koplyčioje. Lai
dotuvės įvyks sekmadienį, 
geg. 30 d., 2:30 vai. dieną.

Laisvės redakcija reiškia 
gilią ir nuoširdžiausią už
uojautą mirusiojo šeimai, 
giminėms ir draugams.

kius Sovietų ar Amerikos 
atsakymus apie prez. Roo
sevelto ir premjero Stalino 
laiškų turinį.

Davies savo atsisveikini
mo pokalbyje su laikrašti
ninkais Maskvoj pareiškė:

“Rusai- yra įsitikinę, kad 
jie laimės prieš vokiečius, 
nors jaučiama, kad vokie
čiai vis dar turi jėgų pada
ryt stiprų ofensyvą prieš 
Rusiją.

“Bet Hitleris negali pa
daryt 1943 metais to, ko jis 
nepajėgė padaryt dviem 
pirmesniais metais.”

Pirm Davies’ui grįžtant 
į Jungtines Valstijas, Prav
da, vyriausias Komunistų 
Partijos laikraštis, išspaus
dino pirmame puslapyje di
delį paveikslą drauge nusi
fotografavusių Davie s’o, 
Stalino ir Molotovo.

Washington. — Vyriau
sybė numušė dar 20 procen
tų kiekį gazolino leidžiamo 
naudot auto-busams rytinė
se valstijose.

LAISVĖ ŠĮ PIRMADIENĮ, 
GEG. 31, NEIŠEINA, nes 
tai yra legalė patriotinė 
Memorial - Decoration Die
nos šventė.

London, geg. 28. —Skai
čiuojama, jog bent 500 di
džiųjų Anglijos bombanešių 
vėl triuškino Esseną su di
džiausiais jame Kruppų 
ginklų ir amunicijos fabri
kais, vakarinėje Vokietijo
je. Jie dabar, turbūt, palei
do iki 2,000 tonų bombų į šį 
svarbiausią nacių karo fab
riku centra.

Mažieji gi anglų bomba- 
nešiai — “uodai” ardė ir 
degino Zeiss ir Schott ka
riniu stiklu ir kitu nutai
kymo instrumentų fabrikus 
Jenoje, vidurinėje Vokieti
joje, nulėkdami 500 mylių 
nuo Anglijos.

Dar kiti Anglijos lėktu

Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillas Žiną Vieni 

Kitą Planus
Maskva. — New Yorko 

Times čionaitinis korespon
dentas pranešė spaudai, jog 
specialis prez. Roosevelto 
pasiuntinys Joseph E. Da
vies sakė, kad premjeras 
Stalinas yra patenkintas 
glaudžiais ryšiais tarp An
glijos premjero Churchillo 
ir prez. Roosevelto.

Davies pridūrė, jog Chur- 
hillas, Rooseveltas ir Stali
nas žino visus vieni kitų 
planus.

Davies pabrėžė svarbą 
užsieninio komisaro Molo
tovo kalbos pasakytos mi
nėjime pirmųjų metų su
kakties nuo Anglijos sutar
ties su Sovietų Sąjunga. 
Molotovas, tarp kitko, pa
reiškęs, jog Sovietų sutartis 
su Anglija “veiks ne tik ka
riniais tikslais karo metu, 
bet ir taikos tikslais taikos 
metu.”

“Šį užtikrinimą remia di
dysis mūsų vadas Juozas 
Stalinas”, sakė Molotovas, 
kaip pranešė Davies, kuris 
taipgi pastebėjo, kad “nėra 
jokių prieštaravimų tarp 
rusų ir mūsų reikalų; o ta
tai sudaro natūralų pama
tą šių dviejų šalių draugin
gumui.”

NUMATOMA DE GAULLE 
VIENYBĖ SU GIRAUDU

London, geg. 28. — Neo
ficialiai pranešama, jog 
Kovojančiųjų Francu zų 
vadas generolas de Gaulle 
jau išvykęs ar vykstąs į Al
žyrą tartis su generolu Gi- 
raud, francūzų komandie- 
rium Šiaurinėje Afrikoje.

Gen. de Gąulle savo kal
boj per radijo pranašavo, 
jog ateinančiuose pasitari
muose bus pasiekta apvieni- 
jimo karinių francūzų jėgų 
veikiančių prieš Hitlerį ir 
Mussolinį.

vai atakavo kitus karinius 
taikinius Ruhr krašte, va
karinėje Vokietijoje.

(Šiuos žodžius berašant, 
gauta pranešimas, jog vėl 
būriai Anglijos lėktuvų 
skrenda linkui šiaurinės 
Francijos.)

Visuose šiuose žygiuose 
anglai neteko 23-jų didžių
jų bombanešių ir trijų “uo
dų.” J

Essenas bombarduotas 
jau 5'6 kartus iš viso ir į 
jį numesta daugiau kaip 10 
tūkstančių tonų bombų. Fo
tografiniai paveikslai iš o- 
ro rodo, kad visiškai sunai
kinti didžiuliai Esseno 
miesto plotai.

Didžiuose Oro Mūšiuose 
Sovietai Sunaikino Dar 
131-ną Nacią Lėktuvą
London, geg. 28.— Sovie

tai pranešė, kad jų lakūnai 
milžiniškuose mūšiuose ties 
Novorossiisku, Kuban sri
tyje, vakariniame Kaukaze, 
per dvi dienas nušovė že
myn 131-ną nacių lėktuvą, 
o ugnim iš priešorlaivinių 
kanuolių sunaikino dar 16 
priešų lėktuvų.
Sovietai Nugrūdo Nacius 
Pusantros Mylios Atgal
Berlyno radijas pripaži

no, jog Raudonoji Armija 
privertė vokiečius pasi
traukt pusantros mylios at
gal į šiaurių rytus nuo No- 
vorossiisko. Naciai sako, 
kad jie, girdi, paskui at
griebę daugumą to Sovietų 
laimėto ploto.

Hitlerininkai pasakojo, 
kad 150,000 raudonarmiečių 
su 170 tankų ir 200 lėktuvų 
atakavę nacius Kuban sri
tyje. Vokiečių komanda gy
rėsi, būk jie, girdi, sunaiki
nę apie trečdalį šių lėktuvų 
ir tankų, bet niekas to ne
patvirtina.

Sovietai visai nieko ne
sako apie nacių skelbimą, 
būk Raudonoji Armija pra
dėjus didelį ofensyvą Ku
ban apylinkėje.

PIETŲ FRONTE SUNAIKIN
TA 364 AŠIES LĖKTUVAI
šiaur. Afrika, geg. 28. — 

Vakar Amerikos ir Angli
jos lakūnai, bombarduoda
mi Italijos salas, nušovė že
myn dar 13 vokiečių ir, ita
lų lėktuvų, o anglai ties 
Graikija nukirto vieną 
Ašies lėktuvą. Amerikiečiai 
taipgi sudaužė daug fašis
tų lėktuvų pačiose jų sto
vyklose.

Tokiu būdu, nuo gegužės 
15 d. iki šiol viso tapo su
naikinta jau 364 Hitlerio ir 
Mussolinio lėktuvų pietinia
me — Italijos - Viduržemio 
Jūros fronte.

i
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SUBSCRIPTION RATES:

Paskutinis Mėnuo!
Lietuvių Literatūros Draugijos konstitucijos skyriaus 

“Mokesčiai” septintas paragrafas sako: “Nariai, neuž- 
simokčję iki liepos 1 dienai, tampa išbraukti iš Draugi
jos/’

Gegužės mėnuo jau pasibaigė. Beliko tiktai vienas mė
nuo iki liepos 1. Tuo tarpu mes turime dar geroką skai 
čių narių, kurie nėra pasimokėję duoklių už šiuos me
tus. Mes dar turime aštuonioliką kuopų, iš kurių šie

United States, per year ........................ $6.00
United States, six months ..................  $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. ¥., six months ............... $3.50
Foreign countries, per year ................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ............... $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

pintas kraujo perleidimo aparatu ir 
kraujų. Mūsų Raudonasis Kryžius atlie
ka patį svarbiausi darbą, rinkdamas 
kraują nuo civilių žmonių, aplaipindamas 
juomi armiją ir laivyną.

Mes civiliai žmonės turime nuošir-, 
džiai kooperuoti. Kas tik sveikas, kieno 
tik kraujas tinkamas, turėtų savo krau
jo aukoti. Tai pareiga visų civilių žmo
nių. . ' * . .

Turime atminti, kad mūsų armijai vis 
platesniu maštabu įsitraukiant į karą, 
sužeidimų skaičius didėja. Neužilgo ga
li pasiekti milijonus. Reikės šimtų tūk
stančių, gal milijonų kraujo bonkų. Nie
kas kitas, kaip tik mes, civiliai žmonės, 
turime tą kraują suteikti — suteikti tą 
stebuklingą įrankį gelbėjimui mūsų jau
nuolių gyvybės.Entered as second class matter March 11, 1924, at 

the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the
Act of March 3, 1879.

Mirusiųjų Paminėjimo Diena
Tai buvo 1868 metais, tuojau po Civi

lio Karo. Jungtiniu Valstijų Respubli
kos Armijos komandierius John A. Lo
gan išleido patvarkymą, kad gegužės 30 
diena būtų paaukota “papuošimui kapų 
tų draugų, kurie žuvo gindami savo ša
lį laike pietinių valstijų sukilimo.” Jis 
išreiškė pageidavimą, kad kasmet ta die
na būtų pašvęsta kapų puošimui. O 1882 
metais azmijos vadovybė pakeitė tos 
šventės pavadinimą— vietoje Kapų Puo
šimo diena, pavadino Paminėjimo Diena.

Paminėjimo Diena yra mūsų krašto 
metinė šventė. Kadangi šiemet gegužės 
30 pripuola sekmadienį, tai jinai bus 
švenčiama pirmadienį, geg. 31 d. Mili
jonai ir milijonai žmonių eis į kapines, 
puoš gėlėmis kapus savo mylimųjų. Nors 
originaliai ta šventė įvesta paminėjimui 
kritusių karių,y bet dabar jinai paauko
ja paminėjimui visų mirusiųjų. Gyvieji 
prisimena tuos, kurie jiems buvo artimi 
ir apleido juos ant visados. Tai liūdnas, 
gražus sentimentas. Nors tą vieną dieną 
kiekvienas mūsų taipgi prisimename, 
jog ten, šaltieji kapai, yra mūsų visų di
džioji, bendroji ir amžinoji tėvynė...

Bet šiemet Minėjimo Diena turi dar 
pridedamosios istorinės reikšmės kiek
vienam iš mūsų. Mes esame sūkuryje di
džiojo pasaulinio karo. Milijonai mūsų 
artimiausių, mylimiausių ir jauniausių 
pašaukti prie ginklo ginti šį kraštą ir 
visą žmoniją nuo žvėriškojo fašizmo. 
Tai mūsų didvyriai, tai mūsų kovotojai.

Karas yra karas. Kiekvienas karas 
reikalauja aukų. O šis karas reikalauja 
tiek aukų, kiek nereikalavo joks kitas 
karas praeityje. Šimtai amerikiečių šei
mų pirmadienį puošdami kapus paminės 
savo sūnus, savo brolius bei gimines, ku
rie jau paaukojo savo gyvybes šiame 
laisvinimo kare.

Puošdami kapus, minėdami mirusiuo
sius, mes sudėsime pasižadėjimus dau
giau pasiaukavusiai darbuotis nugalėji
mui mirtinojo priešo ir gelbėjimui gyvų
jų. To iš mūsų šiandien laukia ir tikisi 
mūsų jaunuoliai visuose karo frontuose. 
Jie tikisi iš mūsų ne nusiminamo ir gai
lių ašarų, bet darbo ir atsidavimo tam 
pačiam didžiajam reikalui, dėl kurio jie 
dėvi Dėdės Šamo uniformą ir aukoja sa
ve.

Ramybė mirusiems!
Kova ir laimėjimas gyviesiems!

Iš Mokyklų į Farmas
Jau čia pat vasara. Eina laukų apdir

bimas, javų sėjimas. Paskui eis javų nu
ėmimas nuo laukų.

Visur pradeda apsireikšti darbo jėgų 
trukumas ant farmų. Jauni vyrai pa
šaukti prie ginklo. Jų darbo jėgą maši
nerija gali pavaduoti tiktai dalinai, bet 
nepilnai. O maisto problema šiandien 
yra tokia pat svarbi karo problema, 
kaip ir ginklų pagaminimas ir pristaty
mas į karo frontus. Maisto reikia mūsų 
armijai ir laivynui, maisto reikia Sovie
tų Sąjungai ir Britanijai ir kitiems tal
kininkams. Be maisto armijos negali 
kariauti.

Amerika turi būti ir yra ne tik demo
kratijos arsenalas, bet ir demokratijos 
aruodas!

Štai kodėl, mums atrodo, labai remti
na kampanija mobilizuoti aukštųjų mo
kyklų studentus žemės ūkio darbams per 
vasarą. Vis tiek beveik trims mėnesiams 
mokyklos užsidaro. Reikalui esant, jos 
gali tas vakacijas padaryti dar savaite 
kita ilgesnėmis. O milijonai vaikinų ir 
merginų iš tų mokyklų gali tas vakaci
jas praleisti prie žemės ūkio darbų. Jų 
mokslas nukentės labai mažai — o gal 
nei kiek. Fiziškai gi jiems tas darbas iš
eis ant sveikatos. Žinoma, už tą darbą 
jiems turi būti apmokėta.

Lietuviai vidurinių mokyklų, kolegijų 
ir universitetų studentai turėtų entu
ziastiškai šią vasarą prisidėti prie atli
kimo žemės ūkio darbų, kurie taip reika
lingi karo laimėjimui.

met nėra gauta nei vieno 
pos:

64 kp., Moline, III.
186 ” So. Beloit, Ill.
165 ” Linden, N. J.
15-a ” Gibbstown, N. J.
149 ” Philadelphia, Pa.
209 ” Trenton, N. J.

34 ” Rumford, Me.
70 ” Dedham, Mass.
78 ” Fitchburg, Mass.
Taipgi yra visa eilė kuopų, kurios yra išrinkusios 

duokles tiktai iš nedidelio skaičiaus savo narių.
Mudu su sekretorium ‘ rašome laiškus visų tų kuopų 

sekretoriams ir veikėjams, prašydami ir ragindami susi
rūpinti tuo reikalu. Viskas, kas tik galima, yra iš Centro 
padaryta dėl išrinkimo iš visų narių duoklių laiku. Kny
ga “Didysis Lietuvių Tautos Priešas” jau išėjo ir visos 
kuopos yra gavusios. Tiktai reikia, kad knyga pasiektų 
visus narius. Žurnalo “Šviesos” No. 2 jau išsiuntinėtas 
nariams ir visi gaus pradžioje birželio mėnesio. Kas lie
čia Centro viršininkus, tai mes nebežinome, ką dar tu
rėtume padaryti, kad palengvinus kuopos viršininkams 
ir veikėjams pasiekti visus narius.

Viskas, ką mes galime padaryti, tai dar kartą atsi
šaukti ir paraginti. Visą birželio mėnesį pdarykime į- 
tempto darbo mėnesiu. Lai neliks nei vienos kuopos su 
liepos pirma diena, kuri nebūtų geram stovyje šimtu 
procentų! Tai nesunkiai galime pasiekti. Ko mums rei
kia, tai supratimo reikalo svarbos.

Kaip gražu būtų, kaip sveika būtų mūsų šitai gar
bingai organizacijai, jeigu nors sykį pilnai išpildytumė- 
me savo konstituciją, jeigu nereikėtų ilginti duoklių pa- 
simokėjimo laikotarpį!

Sudarykime talką! Kiekvienas atlikime savo parei
gas. .................... ...

Ypatingai jus draugai kuopų sekretoriai ir kiti virši
ninkai ! Atsiliepkite, susirašinėkite su Centru,', raportuo
kite, kaip dalykai stovi jūsų kuopose. Išdalinkite nariams 
naująją knygą. Duodami knygą, išrinkite duokles. Kny
gą gali gauti tiktai tie, kurie yra pasimokėję arba gau
dami knygą pasimoką duokles už šiuos (1943). metus. Jū-. 
sų kuopų stovis priklauso nuo jūsų pasidarbavimo!

A. BIMBA, L.L.D. Pirmininkas

Kas Ką Rašo ir Sako
Talkininkų Oro Ofensyvas

Pagaliau ir mūsų šalies orlaivynas di
delėmis jėgomis dalyvauja naikinime 
priešo. Jis yra susikoncentravęs daužyti 
Italijos lėktuvų bazes, uostus ir industri
nius centrus. Be jokio pasigailėjimo dau
žo jis Italijos didžiąsias salas Sardiniją 
ir Siciliją. Būna dienų, kada po keturius 
šimtus lėktuvų pasileidžia darban.

Anglijos orlaivynas susikoncentravęs 
ant Vokietins ir nacių okupuotų kraš
tų. Taip pat kasdien šimtai lėktuvų dau
žo priešo gamybos centrus ir susisieki
mo priemones. Aišku, kad priešui yra 
padaromi .milžiniški nuostoliai. Taipgi 
negalima sakyti, kad mūsų jėgos apsiei
na be jokių nuostolių. Iš kiekvieno tokio 
masinio žygio nesugrįžta po kelioliką 
ar net keletą desėtkų bomberių. O kiek
vienam bomberyje yra po aštuonius ar 
devynius lakūnus. Žinoma, vieni iš jų 
parašiutais nusileidžia ir tampa karo 
belaisviais. Bet kiti jų nespėja išsigelbėti 
ir žūva kartu su savo lėktuvais.

Vis tiek, tačiau, palyginus su kaštais 
susirėmimuose ant žemės, šitie nuosto
liai nėra per dideli.

Šis talkininkų oro ofensyvas lošia be 
galo svarbų vaidmenį. Jis, kaip žada 
Churchill ir Roosevelt, nesiliaus, priešin
gai, dar padidės. Priešas turės pradėt 
skaudžiai pajusti oro jėgų smūgius. 
Niekur jis nuo jų pabėgti negalės.

Bet vėl ir vėl reikia pabrėžti, kad lėk
tuvų kova.negali pavaduoti armijų, šis 
ofensyvas negali pavaduoti Europoje 
antrojo fronto.

LIETUVIO TĖVYNĖS 
BALSAS

Š. m. antrajame žurnalo 
Šviesos numeryj telpa žy
miojo Lietuvos rašytojo Pe
tro Cvirkos straipsnis, pa
vadintas “Lietuvio Tėvynės 
Balsas”. Tai meistriškai pa
rašytas, kupinas patrijotiz- 
mo, meilės Lietuvai kūri
nys.

Sužeistųjų Karių Gelbėjimas
Karinių Informacijų Raštinė (OWI.) 

paskelbė labai svarbių ir įdomių davi
nių apie gydymą sužeistųjų jūrininkų. 
Daviniai liečia tuos jūrininkus, kurie bu
vo sužeisti laike japonų užpuolimo ant 
Pearl Harbor. Iš visų sužeistųjų 97 nuo
šimčių gyvybė išgelbėta. Vadinasi, nuo 
žaizdų mirė tiktai 3 nuoš.

Iš likusiųjų gyvais 53 nuoš. jau visai 
sugijo ir iki kovo 31 dienos jau vėl buvo 
sugrįžę į tarnybą, 43.5 nuoš. tebesiranda 
ligoninėse. Bet tiktai 1 nuoš. pasiliks ne
betinkamais grįžti į tarnybą.

Tai negirdėtas medicinos mokslo atsie- 
kimas. Visuose praeities karuose iš su
žeistųjų tiktai nedidelė dalis išsigelbė
davo gyvybę. Daugiausia mirdavo nuo 
žaizdų užsikrėtimo. Pirmajame Pasau
liniame Kare buvo padarytas didelis pro
gresas, bet ir tai daug sužeistųjų mir
davo. Šiame kare gi pasirodo toks prog
resas gelbėjime sužeistųjų, jog tik maža 
dalis jų miršta arba pasilieka invalidais. 

' Pagelba įvairių apsaugojimo būdų ir gy
duolių, žaizdų užsikrėtimas beveik pra
šalintas.

Kraujo perleidimas gydyme sužeistųjų 
tiesiog daro stebuklus. Kiekvienas armi
jos vienetas, eidamas į mūšį, esti aprū

Cvirka rašo apie Lietuvą. 
Jis rašo apie savo kaimą, 
kuriame jis gimė ir augo. 
“Mano mylimas, senas kai
mas prie Nemuno. Vienu 
savo galu jis remiasi į ne
didelį mišką šiaurėje, vadi
namą kupstynėmis, o kitu 
galu kaimo sodybos, apsup
tos sodais, dunksi ant pa
ties Nemuno kranto...” 

(Rašytojo Cvirkos kaimas 
yra prie Veliuonos). Jo 
kaimas, tačiau, didžiai nu
kentėjo per pirmąją vokie
čių okupaciją 1914-18 m. 
Tuomet į Vokietiją kator
gos darbams buvo išvežta iš 
Cvirkos kaimo aštuoni as
menys, bet iš jų grįžo tik du. 
Tačiau, pirmoji vokiečių 0- 
kupacija, lyginant ją su na
ciškų bestijų okupacija, bu
vo lengvutė.

■ Rašytojas mano, kad ne
paisant, kur šiandien pado
rus lietuvis negyventų, jis 
vis turi prisiminti savo 
gimtinę, Lietuvą,— žemę su 
gražiais miškais, puošniai
siais gojaliais, sriovingomis 
upėmis. Rašytojo žodžiais:

“Ir kur tu šiandien nebū
tum, broli lietuvi, — tolimo
je Argentinoje, prie Onta
rio ežero, didžiuliame Niū-7 Nujorke, Kanados miškuose, 
saulėtoje Kalifornijoje ar

dolerio duoklių! štai tos kuo-

85 ” Haverhill, Mass.
53 ” Gardner, Mass.
56 ” Milwaukee, Wis.

184 ” Cudahy, Wis.
83 ” Muskegan, Mich.

189 ” Portland, Me.
135 ” Nanticoke, Pa.

89 ” Sioux City, Iowa.
115 ” Omaha, Neb.

.Šeštadienis, Gegužes 29, -1943

Sovietų korespondentas, leitenantas-pulkininkas 
Nestor Solodovnikov, apsilanko Malta Saloje, Vi
duržemio Jūroje. Šitos salos žmonės buvo baisiai 
vokiečiy bomberiy puolami, bet jie atsilaikė. Be 
to, jie supranta ir Stalingrado žmonių herojiškumą 
ir dėl to Maltos žmonės, kaip matome, ant savo 
sienų išsikabina tąjį garsųjį žodį “Stalingrad.”

likimo nublokštas prie Gan
go krantų, tu dažnai regi 
tuos brangius, švelnius tė
vynės vaizdus. Tu gimei gal 
ne prie Nemuno, gal kur 
nors prie Šešupės, prie Ven
tos, Šventosios krantų, ar 
prie Šatrijos kalno, smiltin
goje Dzūkijoje, tačiau nuo
stabiai gražioje žemėje... 
Gal mažas būdamas aplei-
dai savo gimtinę ir tėvus, 
svetur jieškodmas laimės, 
kaip žmonės sako...”

Toliau rašytojas šitaip 
stato klausimą:

“Tik pagalvokim, kas bū
tų su mumis, lietuviais, jei 
vieną gražią dieną, mes, iš
simėtę visuose pasaulio 
kampuose, sužinotume, jog 
Lietuva liovėsi egzistavu
si... Kad ten, kur amžius 
gyveno mūsų tėvų tėvai, 
kur maži mes išbraidžiojo
me lankas ir paupius, kur 
už langų, ūžiant sniego pū
gai, mes glaudėmės prie 
krosnies ir migdydamiesi 
klausėmės dainos, kurią 
traukė merginos arba mo
tulė prie savo ratelio, kad 
ten nepaliko nė pėdsako 
mūsų gyvenusios tautos.... 
Kas būtų su mumis, jei 
kartais tėviškės ilgesio ka
muojami mes pasiektumėm 
jos žemę ir pirmasis sutik
tas žmogus į mus prabiltų 
svetima, vokiška kalba. O 
paskum, jei mes pamatytu
me kelių užrašus vokiečių 
kalba ir vietoj grynai lietu
viškų pavadinimų, skaitytu- 
mėm: Hitlerdorf, Gerings- 
hoff, Roženbergišer Tai.... 
Ir jei mes išgirstume, kaip 
vokiška daina plaukia mūsų 
Nemuno krantu ir Nemu

nas vadinamas Memeliu, 
Dubysa vadinama kaip nors 
Daubyzen... Kas būtų su ta
vim, lietuvi, jei su tavąja 
tėvyne taip atsitiktų?...”

Ar taip gali atsitikti?
Rašytojas sako:
“O tai gali atsitikti ir at

sitiktų tuo atveju, jei Hit
leriui pavyktų nugalėti Ta
rybų ^Sąjungą, Jungtines 
Valstijas ir Didžiąją Brita
niją...”

Iš tikrųjų, gal ne visi A- 
merikos lietuviai sau šį 
klausimą yra kada nors pa
sistatę. .. :

Aišku, podraug su straip
snio autoriumi, mes esame 
įsitikinę, kad Hitleriui ne
pavyks tas padaryti. Mes e- 
same įsitikinę, kad mes, 
Jungt. Tautos, laimėsime šį 
karą. Tą pripažįsta ir pats 
rašytojas. Tačiau Petras 
Cvirka, susipažinęs su tūla 
Amerikos lietuvių spauda, 
nesusilaiko jai nepadaręs 
pastabos. Jis šitaip užbai
gia savo vertingą straipsnį:

“Kaip skaudu darosi, kad 
dar iki šiol, kada taip rei
kia Jieatodairinės visų lie
tuvių vienybės didžiojo pa
vojaus valandą mūsų tėvy
nei, matai ir girdi užjūrio 
lietuvių tarpe balsų, deri
namų pagal mūsų amžinojo 
priešo vokiečio propagandą.

ŠYPSENOS
Motina ir duktė

Vyras žmonai: — Mūsų 
Marytė jau 16 metų, o tu 
ją taip trumpai rengi. Tai 
tiesiog nepadoru!

Motina: — Nesijaudink, 
brangusis! Mergaitė tik 
per apsirikimą apsivilko 
mano suknelę...

Temperatūros mastas
Bare sėdi du įkaitę pilie

čiai.
— Na, ir karšta gi šian

dien! Nežmoniškai! — de
juoja vienas.

— Taigi! Taigi! Bent aš
tuonetas bokalų pavėsyje! 
— patvirtina kitas.

Abu teisingi
Kuopa stovi išrikiuota 

apžiūrėjimui. Kuopos vadas 
apžiūrinėja ar viskas tvar
koje. Priėjęs prie vieno 
šviesiaplaukio kareivio su
stoja. Šio plaukai jau kuris 
laikas nekirpti.

— Šie plaukai jau seniau 

Kuo pateisinti tuos Ameri
kos lietuvių laikraščius, ku
rie vis dar nesiliauja pilstę 
pamazgų ant didingo, gran
diozinio tarybinės santvar
kos pastato. Tik visiškai a- 
pakęs šiandien gali nepa
matyti, kokias dvasines ir 
materialinei vertybes sukū
rė ir išugdė tarybinė san
tvarka. Tik visiškai netekęs 
žmoniškumo, tik virtęs sa
vo tautos ir demokratinių 
laisvių išgama šiandien ga
li ignoruoti arba užmiršti 
tą milžinišką kraujo auką, 
tą . šimtų tūkstančių jaunų 
vyrų, moterų, senelių ir vai
kų gyvybių auką, sudėtą 
rusų ir kitų tarybinių tautų 
ant Europos laisvės aukuro.

“Išlaisvintoji iš vokiečių 
okupantų lietuvių tauta pa
ti atsakys, kam ji dėkinga 
už savo išlaisvinimą. Atski
rus balsus, kurie šiandien 
bando sutrukdyti, pakenkti 
Lietuvos išsilaisvinimo iš 
vokiečių okupantų vergijos 
pastangoms, nustelbs trijų 
milijonų laisvos tarybinės 
Lietuvos balsas!

“Mes tą balsą jau girdi
me, mes girdime nuo Ne
muno, Dubysos krantų, ir 
greit jis susilies su pergalę 
ir laisvę nešančios Raudo
nosios Armijos karių bal
sais!” 

turėjo būti nukirpti, —ta
ria kuopos vadas.

— Klausau, ponas vade, 
jie kaip tik seniau ir kirp
ti, — atsako kareivis.

Tamsi praeitis
— Ta blondinė, kuri. ten 

sėdi anoj salės pusėj, turi 
tamsią praeitį.

— Argi ? ‘
— Anksčiau ji buvo bru

netė.

Netikęs įprotis.
— Mano naujasis kamba

rio nuomininkas man tikrai 
nepatinka.

— Jis tur būt neina su 
vištomis miegoti?

— Ne, bet eina su batais.
Klaida

Gydytojas apžiūri smul
kų p rėkė ją. ~ I

— Gal tamsta turi per
daug cukraus?

— O, ne. Dabar juk cuk
rus racijonuotas.
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L ITEKAT 0 KA i r MENAS
Literatūriniai Krislai
Įkvėpimas ir Kruopštumas. 
Kaip Tūli Rašytojai Dirbo. 
Ir Smulkmenos Svarbu.
Septynis Kartus Perrašyta Knyga. 
Kas Verta Rašyti, Tas Verta

Gerai Parašyti.
Rašo J. BARKUS.

Apysakų skaitytojuose yra gana pla
čiai pasklidusi nuomonė, būk paskubu
siems rašytojams esąs labai lengvas 
darbas nors ir stambų kūrinį parašyti. 
Ot, tik pasijuto autorius įkvėpimo pri
tvinkęs, grybšt glėbį popieros, atsisėdo 
prie rašomosios mašinėlės, — per keletą 
valandų tik tarškėjimas, barškėjimas 
aplinkui sklysta... Ir štai jau pagimdy
tas naujas genijaus kūdikis; belieka tik 
atspausdint ir bus dar vienas “best sel
ler” (geriausiai parduodamas veikalas).

Daugelis pradedančių rašytojauti irgi 
taip mano, būk labai lengva vaizdingus, 
dominančius ir stambius veikalus para
šyti. Tačiaus tokis manymas yra labai 
tolimas nuo tikrenybės. Teisybė, daug 
yra pirmaklasių savo kokybe apysakai
čių bei straipsnių, kurie pagaminti kelių 
valandų bėgyje, bet tai griežtai apribo
to ilgio kūriniai: trumposios apysakai
tės arba vaizdeliai. Stambiems raštams, 
novelėms-apysakoms (jau nekalbant 
apie mokslinius kūrinius) net ir gabiau
sieji' autoriai turi įdėti daug kruopštaus 
darbo ir laiko, norėdami tikrai atvaiz- 
duot juose gyvenimo reiškinius bei apra
šomųjų asmenų pergyvenimus.

* * *
Štai keletas pavyzdžių, kaip rinkdavo 

savo kūriniams medžiagą ir kaip ją su
naudodavo tūli pasauliniai žinomi auto
riai.

Prancūzas apysakininkas Honore1 de 
Balzac važinėdavo po visą Europą, visur 
lankydavosi, viską tėmydavo, teirauda
vosi padavimų bei legendų, kaip ir tik
rųjų faktų apie visokias vietas, asmenis, 
prajovus ir kruopščiai tą viską užsiraši- 
nėjo. Jisai skaitė daugybę knygų, 
įvairiausio turinio, net mistiškų ir medi
ciniškų.

Tuos įvairius surinktus duomenis 
Balzakas 
tinkamai
damas asmenims bei aplinkybėms. Savo 
apysakų veikėjams vardus jisai rinkda
vosi gyventojų sąrašuose. (Telefonų 
vartotojų sąrašų tada dar nebuvo.)

* * *
Kitas žymus francūzas rašytojas Gus

tave Flaubert irgi labai atsidėjęs rink
davo savo raštams medžiagą. Sumanęs 
kokią nors temą naujai apysakai, jisai 

‘ savaites praleisdavo skaityklose, peržiū- 
rinėdamas visą, kas tik jau buvo ta te
ma anksčiau parašyta. Viename veikale 
jam reikėjo parašyt desėtkas puslapių 
apie žemės ūkį. Kad neparašius tuo klau
simu nesąmonių, Flaubertas važiuoja 
kaiman, kalbasi su ūkininkais, su agro
nomais ir pats perskaito bent 20 tomų že
mės ūkio klausimais. Reikiant' nors ir 
menką daiktą ar nuotikį savo istorinėse 
apysakose aprašyti, jisai peržiūrėdavo, 
kas tik buvo apie tai rašyta laikraščiuo
se, knygose, rankvedžiuose.

* * *
Vienas žymiausiųjų pasaulinių rašy

tojų Levas Tolstojus irgi labai kruopš
čiai savo kūrinius rengdavo. Jisai taip 
pat plačiai naudojosi užrašais, žmonių 
pasakojimais, dokumentais. Žymiausia
sis jo kūrinys Karas ir Taika, turintis 
arti 2,000 puslapių, buvo perrašomas 
septynis kartus, kol tapo tokiu, kokiu jis 
dabar žinomas. Tą veikalą rašydamas, 
Tolstojus sunaudojo keletą dėžių visokių 
užrašų, braižinių.

Kiekviena aprašomoji smulkmena yra 
dokumentuota istorine medžiaga, net vi
si aprašytieji valgiai — istoriniai tikri. 
Kad atvaizduoti Borodino-mūšį, rašyto
jas dvi dienas, su kariniu žemlapiu ran
kose, išvaikščiojo visą kovos lauką. Jisai 
keliaudavo po visą šalį, jėškodamas gy
vų liudininkų, idant patirt jam rūpimas 
smulkmenas. Tai vienai apysakai para-

syti, Tolstojus 
buvusiąją 1812 
teratūrą; rinko 
lyvių laiškus.

surinko veik visą tada 
metų karo klausimu li- 
net asmeninius karo da-

* $ *

Stebėtinai pasiryžusiai Tolstojus dai
lindavo, lengvindavo savo kūriniuose 
kalbą. Jis nepalikdavo nei vieno sakinio, 
nei vieno žodžio, kuris galėtų būt abejin
gai arba dvejopai suprastas. Pasiuntęs 
rankraštį spaustuvėn, jis dažnai tele
grafuodavo, kad sustabdytų spausdini
mą, nes dar reikią šį tą pakeisti.

Minėtąjį veikalą skaitant, mus stebi
na minčių aiškumas ir paprastumas, bet 
nepamirškime, jog tai septynerių metų 
darbas, 
tuonias 
non.

0 dirbdavo Tolstojus bent aš- 
arba dešimtį valandų diena die-

Taip tai dirbdavo didieji kūrėjai, ku
rių kūriniais žmonija dar ilgai gėrėsis.

* ❖ *

Šiuos pavyzdžius padaviau ne tam, 
kad išgąsdint pradedančiuosius rašyto- 
jauti. Norima tik pažymėti, kaip svar
bu, pirm pradėsiant nors trumpą rašinį 
rašyti, gerai rašysimą jį dalyką bei nuo- 
tikį ištirti, pilnai sau išsiaiškinti, kaip 
tokiose ar kitokiose aplinkybėse vienas 
ar kitas asmuo elgėsi ir kaip jis natūra
liai turėtų elgtis, žodžiu, nebijot triūso, 
apsvarstyt, apdirbti, kad visa kas būtų 
nuoseklu ir tikėtina.

Puikus 2-rasis, ‘Šviesos’ 
Numeris

' . Išėjo iš spaudos ALDLD bertaininio 
žurnalo Šviesa numeris 2-rasis. Tai nu
meris už balandžio, gegužės ir birželio 
mėnesius ir jis daro gražaus įspūdžio.

Turinys: “Mūsų Kovotojai” — trum
pas redakcinis; “Po Dviejų Žiauriosios 
Okupacijos Metu” (R. Mizaros); “Lietu
vio Tėvynės Balsas” {Petro Cvirkos); 
“Aušra ir Jos Visuomeninė Reikšmė” 
{d-ro A. Petrikos); “Amerikos Istorijos 
Pažinimas” {A. Bimbos); “Mokslinin
kas Franz Boas” (J. Guzo); 
Tautos Vaidmuo. Žalgirio Mūšyj” 
Veismano, lietuvių kalbon vertė 
Šolomskas); “Rachmaninovas — 
kos Galiūnas {Jono Kaškaičio).

Telpa plati knygų apžvalga.
Be to, šiame numeryj yra naujų, pui

kių eilių, sukurtų Salomėjos Neries, Liu
do Giros, Antano Venclovos, Kosto Kor- 
sako, V. Žilvičio, St. Jasilionio, P. Pilė
no, Vacio Reimerio, ir kt.

žodžiu, antrasis šių metų “Šviesos” 
numeris gražus, turiningas, įdomus. Nei 
vienas, gavęs šį žurnalą, neprivalo pra
leisti neperskaitęs jo. Be to, reikia duoti 
skaityti kitiems, nepriklausantiems 
ALDLD žmonėms, kurie žurnalo negau
na.

Naktį Waterbury, Conn.

naudodavo savo apysakose, 
juos atrinkdamas ir pritaiky-

Apie Knygas
ĮSPŪDŽIAI

Tik baigiau skaityti 49-jį ALDLD lei
dinį — “Amerikos Demokratijos Steigė
jai” — ir noriu pasidalinti su skaityto
jais keliais įspūdžiais, įgytais knygą be
skaitant. 1

Neginčijamai, tai knyga — turinti 
ateitį, o ne vien tik tuojautinio, eina
mojo momento svarbos. Už 50-ties metų 
ji bus taip jau aktuali, kaip ir šiandien. 
Amerikos istorijos nagrinėtojui ji bus 
nepavaduojamas rankvedis.

Knyga rašyta daugelio autorių, tai 
lyg koks istorinis fotomontažas. Ten ga
lima rasti visokių rašytojiškų tempera
mentų, visokių literatūrinių stilių: nau- 
jovinių, senstelėjusių ir archajiškų. Gal 
silpniausia knygos pusė — kaip ir visų 
simpozijų — tai perdaug gausūs pasi
kartojimai. Kiekvienas autorius savo he
rojų nori iškelti-išaukštinti, kad ir daž
nokai kitų herojų sąskaita. Tas visai su
prantama ir natūralu. Vienas kelių mo
nografijų autorius padaro kiekvieną sa
vo herojų “didžiausiu,” nors didžiausias 
gali būti tiktai vienas, o kiti — kiek ma
žesni ... Romantinių superlatyvų auto
riai visiems savo herojams nepagailėjo. 
Jeigu knyga būtų buvusi rašyta vieno 
autoriaus, ji, neabejotinai, būtų išėjusi 
objektingesnė, vieningesnė ir vientises- 
nė. Jos kontūrai būtų proporcingesni. Ta
čiau — gal tuomet ji būtų nukentėjusi 
kitais požiūriais.

Kai kurios monografijos galėjo būti 
kiek trumpesnės, o tūlom, kaip, pav., Jur
gio Washington©, galima buvo ir dau
giau vietos duoti. Moterų skyrius pro
porciniai turėjo būti trumpesnis. Tūlų 
aprašomųjų suvis minėti 
jos gyvenime pasižymėjo 
kaip kad tūkstančiai kitų 
rų.

Tačiau, imant bendrai,
smulkiom, ydom, knyga vistik yra nepa
prastai didelės vertės lietuvių visuome
nei. Ji, kaip mėnesiena ir meilės baladė, 
niekad nepasens, visuomet bus “madoj.” 
Tai brangus įdėlis į neturtingą mūsų is
torinės literatūros lobyną! ALDLD na
riai galės ilgai ja pasidžiaugti.

Mislinčius.

nereikėjo, nes 
ne daugiau, 

to meto mote-

kad ir su

EVERYBODY
EVERY PAYDAY

SAVINGIN 
WAR BOND!

‘Rusų 
{Evg.

Muzi-

Sučiulbėkite, paukštelės:
Gal užstelbsit aidą rūstų, 
Kuris kyla iš naktelės ...—
Kad nors vėjai taip nepūstų! ...
Kad neūžtų garsai vėjo: 
Žalios pušys taip negaustų ... 
Usnis širdin kančias sėjo— 
Kad to skausmo nebejaustų .. .
Kad pažaras greičiau kiltų, 
Išblaškytų nakties galią ... 
Grubi žemė, kad sušiltų, 
Šilumėlė gautų valią...
Aš liūdesio apsiautimą, 
Kad galėčia nusimesti...
Gavęs naują pajautimą, 
Kad galėčia išsikasti...
Išsikasti iš kankynės
Ir liūdesį sunaikinti, 
Kurie apie širdį pynės— 
Kad galėčia apsiginti. ..
Kad nors bėgyj skubaus laiko 
Sielos žaizdos kiek užgytų. 
Dabar jausmas nesulaiko, 
Neigi šturmą, neigi lietų...

V. Žilvitis.

Liet. Komiteto Sovietų Sąjungai Gelbėti
Finansinis Raportas

Nuo Balandžio 1 d. 1942 iki

J. Yasadavičia, New Kensington, Pa. 54.85
K. Chuberkis ir šeima, Ridgewood, N. J. 10.00 
LDS 38 kp., $5 ir nariai, $2, Wilkes-Barre, Pa 7.00 
ALDLD 2 kp., Moterys. (H. Thomas), W. Rox-_

bury, i Mass. ■ > 
Kaz. Valantinas, Bowdoinham, Me. 
Barnis Yurkonjs, Kulpmont, Pa. 
John Balsys, Baltimore, Md. 
Stasys Aleksa, Kulpmont, Pa. 
A. Jakštis, Dearborn, Mich, (per P. Jočionis) 
Draugas X, Johnson City, N. Y. 
A. Žemaitis, Baltimore, Md. 
Defense Knitting Club, Baltimore, Md. 
Laisvės Choras, Hartford, Conn. 
Tamas Repšys, Brooklyn, N. Y. 
Barbora Laziskienė, S. Boston, Mass, (blanka) 
Nellie ir Povilas Ventai, Brooklyn, N. Y. 
Ona Aliliūnienė, Brooklyn, N. Y. 
Viktorija Kisevičienė, Shelter Is. Heights, N 
J. Kovas, J. Paserpskis, A. Malin (2) 

Brooklyn, N. Y. (banks) 
A. Apšegienė, Auburn, Me. 
Walter Skipitis, Brooklyn, Conn. 
Madison Sq. Garden bilietai 
Draugai Ražanskai, Rahway, N. J. 
Vincas Klimas, Branchville, N. J. 
Wm. Kasper, Brooklyn, N. Y. 
Vincas Bukšnaitis, Brooklyn, N. Y.
C. A., Portage, Pa. 
Ona Arminas, Brooklyn, N. Y. 
J. Grubio stalas (piknike) 
P. šolomskas, Brooklyn, N. Y. (aukos pareng.) 
ALDLD 52 kp., $10 ir smulkių $22.75 
LDS 50 kp., So. Brooklyn, N. Y. (4 bankos) 
Amelia Stupur, Brooklyn, N: Y. 
A. N. (per S. Sasną, “L.” piknike) 
Morta Barkauskienė, Elizabeth, N. J. 
Liet. Moterų Kl., Liet. Soc. ir Stoughtono

Liet. Piliečių Kl. 
P. Paulauskienė, Pittsburgh, Pa. 
J. Bublis, Barre Plains, Mass. 
M. Budrikas, Montello, Mass.
D. G. Jussius, Braintree, Mass. 
F. čikanavičienė, Brooklyn, N. Y. 
H. Thomas, W. Roxbury, Mass. 
P. Jasilionienė, Binghamton, N. Y. 
ALDLD Centras, Brooklyn, N. Y. 
Petras Paliokas, P. Babarskis, Waterbury, 
ALDLD 124 kp., Girardville, Pa.
U. Kazlaučiūnienė ir Chas. Kourball, Camden 4.00 
A. Chepas, Rockville, Conn. 
A. K. Navalinskiene, Binghamton, N. Y. 
Mrs. Dambauokienė, Port Carbon, Pa. 
J. Palukonis (SLA 199 kp.), Shaft, Pa. 
Juozas Nargelas, Flushing, N. Y. 
ALDLD Moterų kp., Worcester, Mass. 
C. Stasiulienė, Elizabeth, N. J.
A. Gudauskas, Georgetown, Ill. 
LDS 37 kp., Wilmerding, Pa.
B. Pralauskas, Worcester, Mass.
LDS 1 kp., Pranaitienė, $1.72 ir Višniauskienė,

81c, Brooklyn, N. Y. 
M. Wilson, Brooklyn, N. Y. (banka) 
F. Kemežis, Torrington, Conn. 
Mrs. Rasimavičienė, Bridgewater, Mass. 
Tony Slbnksnis, New Hope, Pa. 
Ona Bloznelis, Catskill, N. Y.
V. T. Jokymas, New Britain, Conn, (blanka) 
LDS 110 kp., Lowell, Mass. (J. Daugirdas, bl.) 
A. Matulis, Jersey City, N. J. 
A? Arison, Stratford, Conn (blanka) 
Mary Svegzda, Phillipsburg, N. J. t , 
A. Bimba (Waterburio piknike) 
O. Krututlienė, Plymouth, Pa. (blanka)
C. Vaivada, Rochester, N. Y. (DMŠ) 
John Liutvinskas, Brooklyn, N. Y. 
S. Meison, Waterbury, Conn, (blanka) 
ALDLD 20 kp., (U. Šimoliūnienė) Binghamton 
LDS 86 kp., (N. Belunas), Detroit, Mich. 
LDS 139 kp., (P. J. Petronis, Chicago, Ill.) 
LDS 3 kp., (Olga Zaruba), Norwood, Mass. 
LDS 6 Seimas, Chicago, Ill. 
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y.

25.00
8.00 
5.00 

25.00
1.00 

10.00 
100.00 
36.72 
50.00 
25.00

2.00 
12.00

2.00 
1.00 

Y. 5.00

14.21
47.50
20.00
19.09

5.00
20.00

1.00
5.00

20.00
1.00
1.00

75.00
32.75

6.65
2.00
5.00

10.00

71.00 
54.0Q 

3.00 
5.00 
2.50 
1.00 
2.00

16.75 
6.00 

55.00 
34.30

1.00 
25.00 

1.00 
10.00

2.00 
25.00 

5.00 
5.00 

150.00
2.00

2.53
4.87
1.00
2.00
3.00
5.00

57.00
15.12
12.25
42.18

8.25
44.11
20.50
2.00
1.00

43.15 
10.00 
11.85
6.50
3.06 

126.00
1.00
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D. Paškevičius, Brooklyn, N. Y. 
M. Rupslauskas, Auburn, Ill. 
S. Paulenka, Lowell, Mass.
J. K. Navalinskiene, Binghamton, N. Y. 
B. Shlaves, New York City, N. Y. 
'J. Urbonas, Pittsburgh, Pa.
I. Levanas, Los Angeles, Calif.
P. Bokas (J. Gudergis), Waterbury, Conn. 
A. Dambauskas, Girardville, Pa.
E. Dovidonis,, Worcester,1 Mass.
U. , Kazlaučiūnas, Camden, N. J. 
Auguęt Seitz, Anascotio, D. C.
J. Marčiukiene, Brooklyn, N. Y. 
K’. J. Abkan, Easton, Pa. 
Peter Thomas, Maspeth, N. Y. 
A. Pilkauskas, Worcester, Mass. (Med. Kom.) 
P. Žukas, Brooklyn, N. Y.
J. Stanys, Baltimore, Md. (per ALDLD Centrą) 32.82 
Felix Grigas, Torrington, Conn. 
John Birshton, N. Y. C.
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. 
Ona Marozienė, Waterbury, Conn. 
G. Shimaitis, Montello, Mass. 
M. Strižauskienė, Waterbury, COnn. 
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y.
F. Kaziliūnas, Brooklyn, Conn. 
P. Paulauskienė, Pittsburgh, Pa. 
John Sadauskas, Marlboro, Mass. 
J. Svinkūnas, Waterbury, Conn. 
M. Klimas, Rich. Hill, N. Y.
V. Adeikienė, Brooklyn, N. Y. 
Wm. Deksnys, Stamford, Conn.
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 
M. Shulsky, Easton, Pa.
Geo. Jamison, Livingston, N. J. 
Petras Palevičius, Worcester, Mass.
W. Brazauskas, Hartford, Conn.
S. Puidokas, Rumford, Me.
Moterų KI. Gardner, Mass, (per M. Slekienę) 12.85 
Antanas Motejūnas, Hackensack, N. J. 
A. Bloznelienė, Catskill, N. Y.
V. Sutkienė, San Francisco, Calif. 
Nuo ALDLD Centro 
Mr. ir Mrs. X, Johnson City, N. Y. 
P. Paulauskienė, Pittsburgh, Pa. 
J. Liaudanskas, Lewiston, Me. 
S. Paulenka, Lowell, Mass.
Thos. Markei, Niagara Falls, N. Y. 
Anton L. Borden, Kenosha, Wis.
S. Jasilionis, Binghamton, N. Y. 
J. Stanelis, Bayonne, N. J. 
Frank Gedminas, Bay City, Mich. 
P. Tamulis, J. Simpson, Brooklyn, N. Y.
A. Arlauskas, Rochester, N. Y.
Moterų Apšv. KI. (I. Levanas), Los Angeles, 
Bendras Komitetas (Ig. Levanas), Los Angeles 
Mr. ir Mrs. Mieliauskas, Versailles, Conn. 
LDS 60 kp., Plymouth, Pa. (O. Krutelienė) 
Helen Kudirka, Hillside, N. J.
LDS‘48 kp., Baltimore, Md. (K. Milinauskas) 
Vytautas Krapas, Worcester, Mass.
T. Krapas ir žmona, Worcester, Mass. 
Liet. Kom. Ap. Am., Waterbury, Conn.

(J. Svinkūnas) 
J. Stanys, Baltimore, Md.
W. Brazauskas, Hartford, Conn. 
V. Unikauskas, Easton, Pa. t
B. Zmitraitė (Zmitrų šeima), Johnson City, 
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y. 
Fr. Račkus, N. Y. C.
Wm. Sanka, Brooklyn, • N. Y. 
Drg. Sharkey, Easton, Pa. 
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 
A. Pakarklis, Athol, Mass. 
Oaklando ir San Francisco mezgėjos, Calif. 
Mrs. Misevich, Brooklyn, N. Y .
Ona ir Geo. Mumik, Fitchburg, Mass.
ALDLD 20 kp., mot. skyr., Binghamton, N. Y. 29.40 
ALDLD Moterų Skyrius (O. Mikolajūnienė), 

Binghamton, N. Y.
F. Buslevičius, Nashua, N. H. 
A. Pilkauskas, Worcester, Mass.

' (Tąsa 4-me pus.)

1.00
16.25
90.43
11.00

2.00
13.00 

187.05 
4.00
3.00

20.00
5.00
1.00

10.00
20.00

4.00 
112.85

5.00

3.00
5.00
8.75

14.00
30.00

3.00
2.00

36.00 
22.00 

1.00 
5.00
1.00
5.00

20.00 
23.00 

3.00
30.00

1.00
20.15
16.40

2.00 
10.00 

100.00 
17.00 

200.00 
21.00

5.00 
68.00

2.00 
3.00 
5.00 

24.00 
1.00 
1.00 
5.00 

30.00 
22.50 
10.00 
18.00 
13.55 
10.00 
25.00 
25.00

169.00 
25.00 
50.35 
10.00 
10.00
2.00 
2.00 
2.00 
5.00
2.00

10.00 
50.00 
12.50 
15.00

9.27
6.25

306.00

Pagalba Sovietu Žmonėms

Reikia pasakyt, kad rinklia
va drabužių pagalbai Sovietų 
Sąjungos žmonių eina gerai, 
pundeliai gaunami kasdien. 
Pasirodo, kad Amerikos žmo
nės pilnai prijaučia savo tal
kininkams. Teko kalbėtis su 
Russian War Relief sekretore 
K. Stanislovaitiene, tai ji sakė,/ 
kad jau iš Waterburio išsiun
tė drabužių vertės $10,000 ir 
dabar komitete vėl jau yra 
$5,000 vertės. Ji sakė, kad 
pereitą savaitę buvo Russian 
War Relief komitetų pirminin
kų suvažiavimas Hartforde iš 
visos Conn, valstijos ir ten pa
daryta sutrauka, kad jau iš 
Conn, valstijos yra pasiųsta 
$106,000 vertės drabužių pa
galbai Sovietų žmonių, o dra
bužiai pigiai yra apkainuoja- 
mi. Waterburio skyrius yra 
pinigais tam tikslui surinkęs 
virš $10,000.

Lietuvių Laisvų Kapinių 
Piknikas

Lietuvių laisvas kapinynas 
ruošia metinį pikniką, kuris 
atsibus Kapų Dienoj, tai yra, 
gegužės 30 dieną, Lietuvių 
Parke, Waterburyj. Pradžia 1 
valanda.

Taigi, visi Waterburio ir 
apylinkės lietuviai yra širdin
gai kviečiami dalyvauti šiame 
piknike, kur jūs galėsite tyra
me ore praleisti laiką naudin
gai savo sveikatai ir savo at
silankymu paremsite kapiny
ną., '
i ’ i i1 * *

Kaip Buvo Įsteigtos Laisvos 
Kapinės?

Waterburio laisvai mąstan
ti lietuviai 1902 metais rimtai 
susirūpino, kad įsteigus lietu
vių laisvas kapines, nes mi
rus laisvai mąstančiam žmo
gui būdavo daug bėdos su pa- 
silaidojimu. Todėl laisvai mąs
tanti žmonės surado sklypą 
žemės, apie 11 akerių, trys 
draugijos sudėjo pinigų ir nu
pirko jį. Tos draugystės buvo: 
LDK Gedimino, Lietuvos Sū
nų Draugija ir švento Jurgio 
Draugija. Šios draugijos buvo 
pirmutinės, kurios stojo prie 
darbo įsteigimui laisvo kapi
nyno, o vėliau prisidėjo ki
tos.

Dabartiniu laiku prie kapi
nyno užlaikymo prisidėję se
kamos draugijos: Lietuvių Pi
liečių Politikos Kliubas, Wa
terburio Liet, šviesos Draugi
ja ir švento Jurgio Draugija 
iš Naugatuck, kitos buvę 
draugijos prisidėję yra prie 
kliubo, o vienos iš pirmiau bu
vusių draugijų Algirdo Drau
gijos nariai pasidalino pinigus 
ir likvidavo draugiją.

Dabartine kapinyno valdy
ba yra: pirmininkas — J. Stri- 
žauskas, vice-pirm. — A. Bal- 
čiunas, finansų sekretorius 
M. Vasilius, užrašų raštinin
kas — J. Svinkūnas, iždinin
kas — A. Lenartavičius ir gas- 
padorius — V. Zubrickas.

Lietuvių laisvas kapinynas 
kožnais metais Kapų Dienoj 
rengia pikniką, pelnas kurio 
eina pagražinimui kapinių. 
Taigi ir šiemet yra rengiamas 
tam pačiam tikslui piknikas, į 
kurį 
vius

užkviečiame visus lietu- 
dalyvauti.

Kapinyno Pirmininkas.

šiaur. Afrika. — Anglų 
generolas Alexander, vy
riausias talkininkų koman- 
dierius Tunisijoj, aplanke 
3,000 sužeistų anglų ir ame
rikiečių ligoninėse.

' '■" ” 1
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’'Priešo Prigimtis”
(Tąsa)

Aš sėduos ir imu siuvinėti stora ada
ta, — man gaila šeimininko, ir visuomet 
aš noriu jam padėti. Man vis matosi, kad 
jis kada nors pasimes braižęs, siuvinėjęs, 
lošęs kortomis ir pradės dirbti ką nors 
kitą, įdomų, apie ką jis dažnai galvoja, 
staiga mesdamas darbą į šalį ir žiūrė
damas į jį sustingusiomis, nustebusiomis 
akimis, kaip į kažką, jam nepažįstamą; 
jo plaukai nusvyra ant kaktos ir skruos
tų, jis panašus į vienuolį.

— Tu apie ką galvoji? — Klausia jį 
žmona.

— Taip sau, — atsako jis, vėl pradė
damas dirbti.

Aš tylom stebiuosi: argi galima klaus
ti, apie ką žmogus galvoja? Ir negalima 
atsakyti į šitą klausimą, — visuomet 
galvoji iš karto apie daugelį: apie tai, 
kas yra prieš akis, apie tai, ką yra jos 
mačiusios vakar ir pernai; visa tai susi
pynę, nepagaunama, visa juda, keičiasi.

“Maskvos Lapelio” feljetonų neužtek
davo visam vakarui, aš pasisiūliau skai
tyti žurnalus iš palovio; jaunoji šeimi
ninkė pasakė:

— Ką gi ten skaitysi? Ten tiktai pa
veikslėliai....

Bet po lova, be “Vaizdingosios Apžval
gos”, atsirado dar ir “Žiburėlis”, ir štai 
mes skaitome Saliaso “Baltijos grafą”. 
Šeimininkui labai patinka pokvailis apy
sakos herojus, jis negailestingai ir ligi 
ašarų kvatojasi iš liūdnų ponaičio nuo
tykių ir šaukia:

— Ne, čia įdomus dalykas!
— M elas, turbūt, — sako šeimininkė, 

rodydama savo proto savistovumą.
Literatūra iš palovio buvo man labai 

naudinga: per ją aš iškovojau sau teisę 
skaityti naktimis.

Mano laimei, senelė ėmė nakvoti vai
kų kambaryje, — auklė galutinai nusi
gėrė. Viktorėlis man nekliūdavo. Kai visi 
sumigdavo, jis patylom apsivilkdavo ir 
dingdavo ligi ryto. Šviesos man neduo
davo, išsinešdami žvakę į kambarius, pi
nigų žvakėms pirkti aš neturėdavau; ta

da aš ėmiau tyliai rankioti nuvarvėjusią 
žvakių medžiagą iš žvakidžių, dėdavau 
ją į dėžutę nuo sardinų, pridėdavau aly
vos ir, susukęs iš siūlų knatelį, Užsideg
davau naktimis ant krosnies smilkstan
čią ugnį.

Kai aš versdavau didžiulio tomo pus
lapį, raudonas liepsnelės liežuvėlis mir
gėdavo, žadėdamas užgesti, dūmai ėsda
vo akis, bet visi šie nemalonumai ding
davo didžiausiame pasitenkinime, su ku
riuo aš žiūrėdavau iliustracijas ir skai
tydavau jų paaiškinimus.

Tos iliustracijos praskleisdavo prieš 
mane žemę vis plačiau ir plačiau, gra
žindamos ją pasakiškais miestais, rody
damos man aukštus kalnus, gražius jūrų 
krantus. Gyvenimas stebuklingai augda
vo, žemė pasidarydavo labiau viliojanti, 
turtingesnė ir įvairesnė. Dabar, žiūrė
damas į tolumas, aš jau žinodavau, kad 
ten nėra tuštumos, o pirmiau, būdavo, 
žiūri už Volgos, pasidaro kažkaip ypa
tingai nuobodu: plokščiai tyso lankos, 
tamsiais krūmų lopiniais sulopytos, už 
lankų dantyta juodo miško siena, aukš
tybėse — drumzlina, šalta mėlynė. Tuš
čia žemėje, vieniša. Ir širdis taipgi tuš
tėja, tylus ilgesys kutena ją, visi troški
mai dingsta, galvoti — nėra apie ką, no
risi užmerkti akis. Nieko nežada nuobo
di tuštuma, iščiulpdama iš širdies visa, 
kas ten yra.

Iliustracijų paaiškinimai suprantamai 
pasakoja apie kitus kraštus ir žmones, 
kalba apie įvairius atsitikimus praeity 
ir dabarty; aš daug ko negaliu suprasti, 
ir tas mane kankina. Kartais įsmenga į 
galvą kažin kokie keisti žodžiai — “me
tafizika,” “chiliazmas”, “čartistas”; jie 
kelia nerimą, nuostabiai auga, viską ap
temdo, ir man atrodo, kad aš niekuomet 
niekė nebesuprasiu, jeigu neatspėsiu šių 
žodžių prasmės, — tie žodžiai kaip tik 
ir slepia visas paslaptis. Dažnai ištisi po
sakiai ilgai gyvena atminty, kaip rakš
tis piršte, ir neduoda galvoti apie ką ki
tą.

(Bus daugiau)

New York, N. Y.—Tūkstan
čiai amerikiečių dalyvavo pir
madienį, gegužės 17 d. Rocke
feller Centre, pat viduryje 
New Yorko miesto, atidarymo 
ceremonijose United States 
Office of War Information pa
rodos “The Nature of the Ene
my,’' kurios tikslas yra įrody
ti civiliams gyventojams, koks 
gyvenimas būtų Amerikoje po 
Ašies priespauda.

Nacių tironijos pasaka bu

bažnyčių, sudegini m ą 
lavinimą vaiku mar- 
dujų kaukėmis ir šau- 
vyrus koncentracijos

LIET. KOMITETO SOV. SĄJUNGAI GELBĖTI FINANSINIS RAPORTAS
(Tąsa nuo 3 puslapio)

Wm. Cherney, Rochester, N. Y. 5.00
J. Žilinskas, Lewiston, Me. 48.00
K. Tamošiūnas, N. Y. C. 2.00
Sveikatos-Kultūros Drg. (M. Strižauskicnė),

Waterbury, Conn. 32.00
R. Depsas, Brooklyn, N. Y. 10.00
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa. 9.55
Wm. Deksnys, Stamford, Conn. 5.00
A. ValinČius, Pittston, Pa. 7.50
Vilnis, Chicago, Ill. 211.50
Juozas Savickas, Detroit, Mich. 30.00
Antanas Krapas, Newark, N. J. 100.00
J. Yasadavičia, New Kensington, Pa. 59.30
P. Janiūnas, Bayonne, N. J. 3.89
Frank Veprauskas, Beloit, Wis. 13.00
Walter Tolun, Livingston, N. J. 73.00
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md. 5.90
Wm. Sanka, Brooklyn, N. Y. 2.00
Paul Jonikas, Easton, Pa. 2.00
A. Verkutis, Woodhaven, N. Y. 5.00
Paul ir Nellie Venta,' Brooklyn, N. Y. 5.00
Juozas Steponavičius, Lynbrook, N. Y. 1.00
Pavlichenko Affair (Manhattan Center, N. Y.)

už bilietus 12.65
R. Aučius, Paterson, N. J. 100
ALDLD 131 kp., (per ALDLD C. nuo Armino) 14.15 
ALDLD 55 kp. Bankietas B’klyn (M. Stakov) 18.00
V. J. Stankus, Easton, Pa. 16.50
Pranas Jocis, Union City, N. J. 1.00
Pranas Cvirka, Woodside, N. Y. 1.00
Drg. Bakanauskas, Easton, Pa. 23.00
P. Janiūnas, Bayonne, N. J. 32.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y. 26.00
P. Kukenas-A. May, Waterbury, Conn. 2.00
J. MenČinskas, Cleveland, Ohio 100
J. ir E. Sliekai, Pittsburgh, Pa. 1.00
John Vaivada, Rochester, N. Y. 2.00
Philip Kuntz, Brooklyn, N. Y. 1.00
Aukos surinktos spalių 23 susirinkime B’klyn 405.79
S. Kirslis, Bridgewater, Mass. 28.00
A. Dilius,. Paterson, N. J. 50
J. ir C. Anskiai, Brooklyn, N. Y. 5.00
W. Marcinkevičius, Naugatuck, Conn. 2.00
V. Bizulis, Phila., Pa. 2.00
Marcelė Bizulis, Phila., Pa. 2.00
V. Vertelka, Toms River, N. J. 5.00
LDS 26 kp. ir LDS 3 Apskr. darb. bankiete

(J. Jordan) 11.25
Carl Belte (išleisuvių parėję), Hillside, N. J. 18.00 
LDS 31 kp., Oakville, Conn. (V. Barkauskas) 10.00 
Dr. A. K. Rutkauskas, Chicago, Ill. 5.00
ALDLD 3 Apskr. (nuo ALDLD Centro—Girai-

tienė, Hartford, Conn.) 10.00
ALDLD 236 kp. susirinkime, Washington, Pa.

(M. Jahavičienė) 5.00
Geo. Shimaitis-O. Kungisienė, Montello, Mass. 28.00
B. Muleranka, Hartford, Conn. 27.15
A. Sagatės, Amsterdam, N. Y. 4.00
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 3.00
K. Dzevecko, N. Y .C. 2.00
B. Stroga, Bronx, N. Y. 4.00
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. (ir W. Babin, Phila.,

Pa. $2) 9-80
J. Deltuva, Hanover Sta., Md. 30.00
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. ’ 46.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y. 23.50
R. Mižara, Brooklyn, N. Y. 10.00
S. Paulenka, Lowell, Mass. 31.00
J. G. Žilinskas, Suffield, Conn. 82.00
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 64.00
John Žilinskas, Lewiston, Me . 24.00
W. Skeistaitis, Newark, N. J. 32.00
Chas. Arrison, Hartford, Conn. 35.50
Drg. Bukonienė, Philadelphia, Pa. 2.00
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. 25.50

C. Stasis, Sellersville, Pa . 3.00
Nuo Liet..Moterų Kl. vakarienes, Gardner,

Mass. (M. Sliekienė) 17.45
Vincent Zmuidin, Brockton, Mass. 21.00
J/ Yesadavich, New Kensington, Pa. 47.00
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 147.00
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 33.00
P. Tamašauskas, Lowell, Mass. 30.00
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. 104.00
A. Bimba (aukos surinktos LLD prakalbose),

Binghamton, N. Y. 14.95
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa . 27.00
J. Jaskevich, Hudson, Mass. 107.00
Anna Kalvaitis, Maspeth, N. Y. 21.00
S. Puidokas, Rumford, Me . 40.50
A. Kilienė, Rumford, Me. 54.65
M. Strižauskiene, Waterbury, Conn. 33.50
Louis Shiiabaitis, Montello, Mass. 2.00
Joe Bender, Herrin, Ill. 2.00
Vincenta Hilliard, Maspeth, N. Y. 1.00
Helen Kairys, Pittsburgh, Pa. 46.75
Juozas Daubaras, Athol, Mass. 22.00
V. Sutkienė, San Francisco, Calif. 94.50
J. Miliauskas, McKees Rock, Pa . 47.00
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa. 16.00
LDS 50 kp., Brooklyn, N. Y. 5.00
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 22.00
Ig. Čiulada, Methuen, Mass. 21.00
S. Zavis, Boston, Mass. 17.00
Žemaitienė-Mureikienč, Milford, Conn. 41.06
J. Rud'manas, New Haven, Conn. 31.00
A. Sholunas, W. Haven, Conn. 79.00
M. Arison, Stratford, Conn. 25.50
J. N. Simans, Cleveland, Ohio 25.00
M. Sukackienė-A. Pilkauskas, Worcester, Mass. 126.00 
S. Meison, Waterbury, Conn. 21.00
Mezgėjų Kliubas, Baltimore, Md. (E. Stanke

vičiene) 50.00
A. Imbrozas, Middlcboro, Mass. 27.00
V. Padgalskas, Mexico, Me. 55.00
S. Baronas, Montello, Mass. 20.00
H. Žukienė, Binghamton, N. Y. ĮJJ06.00
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill. 15.00
H. Kairys, Pittsburgh, Pa. 9.25
A. Kalvaitis, Maspeth, N. Y. 27.00
B. Rimkienė, Englishtown, N. J. 25.00
Aušros Draugija, Elizabeth, N. J. (D. Krūtis) 25.00 
Chas. Ruka, Elizabeth, N. J. ' 10.00
Geo. Jamison, Livingston, N. J. 10.00
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 13.00
J. Pranaitis, Camden, N. J. 16.00
J. M. Karson, Lowell, Mass. 22.00
D. P. Lekavich, Pittsburgh, Pa. 20.50
ALDLD 7 Apskr., Montello, Mass. (Geo.

Shimaitis) 25.00
R. Valent, Stoughton, Mass. 25.00
Mrs. Muleranka, Hartford, Conn. 21.00
K. Pėtrikienė, Brooklyn, N. Y. 26.00
J. Vilčinskas, Hartford, Conn. 15.00
LDS 13 kp., Rich. Hill, N. Y. (A. Verkutis) 19.00 
J. Sharkey, Chicago, Ill. 41.00
F. Shimkus, Kearny, N. J. Š5.00
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 13.00
J. Gulbin, Forest City, Pa. - 6.40
A. J. Smith, Philadelphia, Pa. 34.00
Liet. Moterų Pažangos Kl., Detroit, Mich. 25.00 
LDS 21 kp., Detroit, Mich. (M. Alvinas) 15.00 
ALDLD 52 kp., Detroit, Mich. (M. Alvinas) 4.00 
M. Alvinas, Detroit, Mich. 286.00
O. Verteliene, Linden, N. J. 10.00
W. Tolun, Livingston, N. J. 38.00
V. J. Stankus, Easton, Pa. 75.00
L. Rauduvė, Pittston, Pa . 37.00
M. Stasis, Cambridge, Mass. 20.00
A. Marshal, Tohington, Conn. 24.00

(Bus daugiau)

vo perstatyta milžiniškais mo
ralais ir vaidais, ant kurių 
buvo užrašyti Nacių žodžiai, 
kurių baisią prasmę visi su
prato. šie vaizdai stovėjo ant 
juodų, į karstą panašių, pe- 
destalų. Suv. Tautų vėliavos 
plevėsavo šią gegužės dieną, 
ir Prometheus fontanas, kuris 
stovi tarp aukščiausių pasau
lio dangoraižių, buvo tylus, 
kada kalbėtojai priminė prie
šo prasižengimus prieš laisvę.

Ceremonijos buvo esplana
doj, tarpe British Empire Buil
ding ir La Maison Francaisc. 
Publika nepaliaujamai ėjo iš 
Fifth Avenue ir kitų gatvių. 
Skersai gatvės stovi garsioji 
St. Patricks, New Yorko Ro
mos katalikų katedra. Vyrai 
ir moterys uniformose, ofisų 
darbininkai, piliečiai visų rū
šių ir amžių pripildė esplana
dą, ir kitos minios klausėsi iš 
langų—-išgirsti vyrus ir mote
ris, kurio buvo patyrę Ašies 
taktiką—jų žodžiai krito į ty
lumos klaną, kada jie atpasa
kojo įvykį po įvykio apie iš
plėšimą 
knygų, 
šuoti su 
tuvais,
stovyklose.

Vaizdai perstatė šešias 
ramstis Ašies platformos — 
vergų darbą, sunaikinimą tei
singumo, koncentracijos stovy
klas, subjaurinimą tikėjimo, 
sulaikymą laisvos minties, ir 
militarizavimą vaikų.

John B. Powell, buvęs re
daktorius China Weekly Re
view ir China Press Shanghai, 
įnešė scenai daug realizmo, 
sėdėdamas stumiamoje kėdėj e 
pri koncentracijos stovyklos 
vaizdo, ir atpasakodamas apie 
jo pergyvenimus Shanghai 
koncentracijos stovykloje.

Uždangalas paslėpė žymes 
jo dviejų amputacijų. Slaugė 
stovėjo prie jo, ir simpatinga 
publika jam plojo, kad jis bai
gė savo kalbą ir slaugė jį iš
vežė.

Panelė Eve Curie, autorė ir 
kalbėtoja, gimusi Francijoje ir 
lenkų kilmės, buvo rašytojų 
delegatė. Vienplaukė, ji sto
vėjo prieš repliką New Yorko 
bibliotekos; už jos pečių bu
vo krūva sudegintų knygų, ir 
ant viršaus aiškiai buvo ma
tyti apdegusi Rudyard Kipling 
“France at • War,” simbolis 
nacių priespaudos.

Ponia J. 
buvusi Suv. 
Norvegijai, 
mažiems 6
naciai pritaiko specialę parti
jos uniformą. Ji stovėjo prie 

jaunus 
“žąsies 

militari-

Borden Harriman, 
Valstijų ministerė 
priminė, kad net 
mėn. vaikučiams

VaizdO, kuris parodė 
Amerikos vaikučius 
žingsniu” einančius

dėje formacijoje, su šautuvais 
ir dujų kaukėmis.

Teisėjas Ferd. Pecora, aukš
čiausio New Yorko valstijos 
teismo, stovėjo prie vaizdo, 
kuris parodė nacių teisėją, nu
teisiantį amerikietį. Jo tema 
lietė nacių, supratimą teisingu
mo, jis prašė amerikiečių da
lyti ir duoti viską, “kad pre- 
zervuoti Ameriką, kaipo šalį, 
iš kurios laisvė ir teisybė spin
dės į visas pasaulio užtemdy-
tas šalis.

bombarduotas, langai 
durys užkaltos su už- 
“uždaryta pagal įsa- 
Amerikos Gauleite- 

Gerhart Seger, buvęs 
Reichstago,

Rev. Henry Smith Leiper, 
Amerikos. Sekretorius World 
Council of Churches, kalbėjo, 
stovėdamas prieš vaizdą tipin
gos baltos kolonijų laikų baž
nyčios, jos kryžius sužalotas, 
stogas 
išmušti, 
rašų — 
kymą 
riaus.”
narys Vokietijos 
kalbėjo apie vergų darbą, sto
vėdamas prieš vaizdą, kuris 
parodė amerikiečius priversti
nai dirbančius kulkosvaidžių 
grasinamus. Visi kalbėtojai bu
vo perstatyti. Raymond Gram 
Swing, radio komentatoriaus.

Prie įėjimo šios parodos iš 
Fifth Avenue, yra užrašyta di
delėmis juodomis raidėmis 
“The Nature of the Enemy” 
(Priešo Prigimtis). Uždėta ant 
britų ir francūzų namų fasa
dų yra 6 pėdų raidės, raudo
nos ir juodos, kurios primena 
visuomenei, ikad “The Enemy 
Plans This For You” (Priešas 
šį jums planuoja). Viduryje 
esplanados yra plasterio figū
ros, keturios laisvės, kurios bu
vo padarytos Hugh Robus, 
22 pėdų aukščio ir surakintos 
retežiais jos simbolizuoja lais
vę nuo skurdo, laisvę nuo bai
mės, laisvę kalbos ir laisvę ti
kybos.

Ši paroda bus atdara iki lie
pos 4 d. ir tūkstančiai lanky
tojų iš visos šalies dalių, kaip 
ir iš paties New Yorko ją ap
lankys. Robert Carson supla
navo vaizdus, ir Leo Rosten, 
direktorius Namų Skyriaus 
Suv. Valstijų OWJ, suplanavo 
visą parodą.

OWL

Ištremia Žydus iš Bulgarų 
Sostinės Sofijos

Berne, Šveic. — Hitleri
ninkai įsakė dvidešimt pen- 
kiem tūkstančiam žydų ap
leist Bulgarijos sostinę So
fiją, kur jie gyveno ghetto- 
se, vien tik žydams paskir
tose vietose. Jie bus išga
benti į karinius prievartos 
darbus kitur.-

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street

kampas Inman St.
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS, 
)0-12 rytė, 2-4 ir 6-8 vAkara 
Nedaliomis ir šventadieniaibi

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad Visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gėry Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

... .I Į i tu-*.—tim

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y,
*ėV M OGDfc

NWLB komisija New Yorke studijuoja Western Un- 
nion telegrafų agentūros darbininkų algas; kaip ži
nia, tos agentūros darbininkai nori, kad jų algos būtų 
pakeltos, nes gyvenimo kainoms kylant, jos yra per- 
mažos. 1 i

Hillside, N. J.
Gimtadienis ir Aukos

Gegužės 16 dieną draugai 
Kudirkai sukvietė gimines ir 
artimus draugus į savo kamba
rius. Draugė Kudirkienė paga
mino skaniausių ir tinkamiau
sių užkandžių, kaip geriausiai 
galima atlikti šiais laikais. Ku
dirka paaiškino, kad šis su
kvietimas padarytas, kad pa
gerbus Lillian Kavaliauskaitę 
(Belte) jos gimtadienio proga, 
nors Lillia nebuvo smagi tą 
dieną, nes jau seniai matė sa
vo gyvenimo draugą, kuris yra 
armijos tarnyboje.

Išsireiškiant linkėta Lillijai 
darbuotis mūsų judėjime, o jos 
draugui, nugalėjus priešą, 
sveikam ir linksmam sugrįžti 
pas ją ir draugus. Neapsilenk
ta nepaminėjus ir karžygiškus 
Sovietų Sąjungos raudonarmie
čius, jų tarpe, lietuvius. Susi
rinkę atrado reikalą geriau at
žymėti šį gražų susitikimą, pa
renkant Sovietų. Sąjungai 'ir 
Lietuviu Pulkams aukų.

Aukavo sekamai: F. šaulys 
$5; J. Zizas $1.25.

Po $1 aukavo: A. Jankaus-

kienė, G. ir H. Kudirkai, J. 
Zaveckas, A. Stripeika, Lil
lian Belte, K. Majauskas, M. 
Gasparaitis, A. Jurevičius, Ma
ry Gudeliauskas ir A. Palson, 
o Kaz. Yanužis 50 centų. .Vi
so surinkta $16.75.

Širdingai ačiū draugams 
Kudirkams už tokį gražų su
rengimą ir visiems aukavu
siems už aukas, kurios reika
lingos greitesniam karo išlai- 
mėjimui. B. M.

Pagelbčkit savor tautai pirkda* 
evdoreje af snuoq nn

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 i r 
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

* LIETUVIŠKAS l

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rhcingokl E#tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime j

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ ■

Juozas Zeidat I
Savininkai {

411 Grand St. Brooklyn i

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levaodauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.¥.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite is 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

.... .........   i ,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

■t + ♦
Liūdesio valandoj kreip- 
kites 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 <119

■m
H
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Amerikiečiai 5 Kartus 
Tiek Sunaikino Vo

kiečių Lėktuvų
London. — Oficialiai pra

nešama, kad didieji Ameri
kos bombanešiai — Lekian
čios Tvirtumos, betriuški- 
nant Vokietijos submarinų 
centrus E'dmeną ir Wil- 
helmshaveną, u ž p e r eitą 
penktadienį, kartu sunaiki
no ir bent 74-ris vokiečių 
lėktuvus.

Per atakas prieš Vokieti
ją ir nacių punktus Belgi
joj ir Holandijoj amerikie
čiai lakūnai geg. 14 d. nu
šovė žemyn 67-nis priešų 
lėktuvus.

Viso per oro žygius prieš 
nacius amerikiečiai iki geg. 
27 d. sunaikino 928 Hitle
rio lėktuvus, o savo neteko 
187 bombanešių. Taigi už 
kiekvieną amerikinį bomba- 
nešį sunaikinta po penkis 
nacių lėktuvus.

Italija Visai Atvira Ata
kom iš Oro, Pareiškė

Anglijos Ministeris
Portsmouth, Angį., geg. 

28.— Čia kalbėdamas, anglų 
užsienių reikalų ministeris 
Anthony Eden užreiškė, jog 
Italija dabar yra visiškai 
atdara talkininkams ją at- 
akuot iš oro, ir jie be atlai
dos bombarduos karinius 
taikinius italų salose ir pa
čioje Italijoje.

Italų fašistai dabar pro
testuoja, kad anglų ir ame
rikiečių lėktuvai ardo kari
nius punktus ir įrengimus 
Italijoj. Bet kai hitlerinin
kų lėktuvai sprogdino ir 
degino Londoną, tai jie ūž- 
gyrę tuos nacių žygius. Dar 
daugiau. Mussolinis su pa
sididžiavimu viešai gyrėsi, 
kad ir Italijos bombanešiai 
dalyvavo Londono naikini
me ir tiesioginiame civilių 
londoniečių žudyme, kaip 
priminė ministeris Eden.

Jis, be kitko, pranešė, jog 
pastaruoju laiku talkinin
kai nuskandina daugiau na
cių submarinų, o submari- 
nai mažiau sunaikina talki
ninkų laivų.

Talkininkai Vėl Kirto 
Ašiai Italų Salose

London, geg. 28. — Ame
rikos bombanešiai ir Angli
jos lėktuvai įtūžusiai ardė 
ir degino vokiečių ir italų 
lėktuvų stovyklas Villacid- 
ro ir Decimomannu Italijos 
saloj Sardinijoj.

Kiti talkininkų lėktuvai 
jau dešimtą dieną paeiliui 
triuškino fašistų uostus, 
fabrikus, tvenkinius ir ki
tus karui svarbius taiki
nius Sardinijoj, Sicilijoj ir 
Pantellerijoj.

Kartu anglai ir amerikie
čiai lakūnai sužalojo tven
kinius ir vanden-elektros 
fabrikus, kurie pagaminda
vo daugumą elektros jėgos 
visai Sardinijos salai.

Stockholm, šved. — Na
ciai subūrė 200 tūkstančių 
savo kariuomenės į Dani
ją: bijo, kad amerikiečiai ir 
anglai galį veržtis per Da
niją į Vokietiją.

Vokiečiai dieną ir naktį 
visais garais statydinasi 
aptvirtinimus Norvegijos 
pakrantėse, ypatingai pie
tiniai - vakarinėse, kur jie 
taipgi bijo talkininkų įsi
veržimo.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TRAUKINIŲ KROVINIŲ
KRAUSTYTOJŲ
TROKŲ VEŽIKŲ 

SUKROVftJŲ 
KROVINIAM DARBININKŲ

Tuojau duodame darbo. Patyrimas 
nereikalingas.

ERIE RAILROAD 
FREIGHT OFFICE

18th Street & Park Avenue 
Weehawken, N. J.

. (128)

Seattle, Wash.
Gegužės 8 d. buvo surengta 

šokiai pagelbai Amerikos Rau
donojo Kryžiaus. Rengė bend
rai visos Seattle lietuvių orga
nizacijos. žmonių buvo gražus 
būrys ir pelno liko $154.27, ku
ris ir buvo perduotas Raudona
jam Kryžiui. Reiškia, kur yra 
vienybe, tai ir galybė, kad ben
drai veikiant galima turėti ge
ras pasekmes.

Draugė Ona Skujienė paau
kavo gražų mezginį, kuris iš
leistas parengime ir sukelta už 
jį $16.45. Tai jau ne pirmuti
nė jos auka, jos aukos nuolatos 
duoda gražaus pelno, už ką ta
ria komitetas širdingai ačiū!

Valgiai buvo suaukauta, o 
kaip kas aukavo pinigais, kaip 
tai L.D.K. Gedemino Draugys
tė $5, Moterų Kliubas $5, drg. 
Halam $2, Julia Sitko 50c, o 
kitos draugės paaukavo pieno, 
duonos, .kavos ir kitų valgomų 
dalykų.

Tikietų pardavime iškalno 
pasidarbavo Julia Sitko par
duodama 39 lik.; A. Gaurons- 
kiene, A. Burt ir S. Baishin po 
16, T. Ulskis — 10; M. Kirk 
7, A. Stelman 5, kiti pardavė 
po mažiau. Ačiū visiems, ku
rie darbavosi to vakaro paren
gime ir jo pasekmingumui.

Dabartiniu laiku turime vi
si dirbti išvien, kad tik karą 
išlaimėjus. Mūsų jaunuoliai 
yra kovos lauke ir jie aukoja 
savo gyvastį, tai mes, kurie 
jau perseni stoti į kovą, esa
me namie, tai turime dirbti, 
kad jiems padėjus sunkioj ko
voj, o tą galime padaryti rem
dami vyriausybę ir karo laimė
jimui sukeldami pinigų.

Jaunuoliai, kurie kovoja už 
mūsų visų laisvę, kad panaiki
nus barbarišką fašizmą, jie ne
kreipia atydbs į tai, kokių ku
ris buvo ar yra pažiūrų, arba 
kokių pažiūrų yra jų tėvai,.bet 
jie visi vieningai ir nuoširdžiai 
kovoja, tai ir jų tėvai neturi 
skirstytis pagal senas pasidali
nimo linijas, bet visi stoti vy
riausybei ir mūsų armijai į pa- 
gelbą, kad išlaimėtume karą su 
mažiau nustotų gyvasčių ir 
turto.

Moterų kliubo narės pereita
me susirinkime nutarė paauko
ti $10 pagelbai lietuvių vaiku-
čių, kurie randasi pasitraukę 
giliau į Sovietų Sąjungą. Tai 
pagirtinas darbas, kad prisidė
jo prie taip svarbaus tikslo.

S. G.

Attu saloje amerikiečiai 
sistematiškai naikina liku
čius japonų.

Wkat 'IfauRiUf. With

WAR BONDS
★_____________ _______ ★
Barbed wire used by Uncle Sam’s 

fighting forces is vastly different 
from that used on American farms. 
Army and Marine barbed wire is 
much heavier and the barbs, about 
three inches in length, are more 
vicious than ordinary barbed wire.

The Marine Corps pays fifty cents 
for each twelve yards, or 36 feet of 
this specially manufactured barbed 
wire. The Army and Marine Corps 
heeds thousands upon thousands of 
feet for defensive warfare. Your 
purchase of War Bonds and Stamps 
will insure sufficient quantity for 
their needs. Invest at least ten 
percent of your wages in War 
Bonds ersry pay day.

4^ U.'s. Treasury Department
L_______  ‘ ________

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATOR
SINGER SEWING MACHINE 

SU MAŽU PATYRIMU
Taipgi be patyrimo {vairiems darbams. Vy

ras ar moteris. Nuolatiniu darbas. Nėra per
traukų. Viršlaikiai.

M. MAISEL CO.
625 Kent Ave., (cor. Rodney St.), 

Brooklyn.
(127)

ŠEIMININKĖS
Reikia išlavinimui, kambarių tvar

kymui ir maudynių paruošimui. 
Kambarių tvarkymo štabas pagei
dauja išlavinti jus pirmos rūšies, 
tikrai lavinto artistiško viešbučių 
kambarių tvarkymo. Proga geresnei 
ateičiai. Mokama alga mokinantis. 
Linksmos darbo sąlygos.

KREIPKITĖS Į MR. TAXTER 
Employment Office

Hotel Governor Clinton
31st St. ir 7th Ave., New York City

(131)

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETĖS

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

(130)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 

Išmokome smulkmeninio maisto biznio, dirbti 
krautuvėje.

KREIPKITĖS Į PERSONNEL OFISĄ

H. C. BOHACK CO„ Ine.
4825 Metropolitan Avė., arti Flushing Avc. 

Bohack Square, Brooklyn. (Metropolitan Ave. 
gatvekarj Iki Flushing Ave., Flushing Ave. 
gatvekarį iki Metropolitan Ave.

(127)

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS 
CLERKS 

PATARNAUTOJŲ 
ELEVEITORIŲ IR TELEFONU 

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

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Pirmos klasės rezidenciniame viešbutyje. 

Kreipkitės: Mrs. Bennett.

HOTEL TEN PARK AVE.
Park Ave., at 34th St., N. Y. C.

(129)

MERGINŲ - MOTERŲ 
SCHRAFFVS

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama linksmų, patikimų. 

Inteligentiškų jaunų merginų stoti į 
*iūsų štabų. Darbo sąlygos pas mus 
’•ra tokios, kad daugiau kaip tūkstan
tis mūsų darbininkių yra su mumia 
'Urš 15 metų. Žingeidūs darbai su už

tikrinta ateičia.

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškės, kurio* 

myli veiklų darbų prie publikos ; mūsų 
soda merginos yra žinomos savo gyvu
mu, gaivia išvaizda ir Inteligentišku 
patarnavimu, suteikiamu Schrafft’s 
gerbiamiems kostumeriams; bendras ir 
sutartinas kooperatyvis darbas šian
dien darbą daro linksmu. Užvis ge
riausia, tai kartą jūs {stojate { mūsų 

štabą, jūsų progos pakilimui yra 
skaitlingos.

VALANDOS: 11 RYTO IKI 8 V. VAKARO

AR NUO 3 V. POPIET IKI VIDURNAKČIO

PARDAVĖJOS-MERGINOS

KEPĖJOS
ANKSTYVIOM VALANDOM

VIRĖJOS
REIKALINGOS MOTERYS, ĮDOMAUJAN
ČIOS! VIRIMU. PATYRUSIOS NAMIĘ AR 

RESTAURACIJOSE
GREITAS PAKILIMAS. 

PUIKIAI IŠLAVINAME GERAM AMATUI.

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVĖS DARBININKAI
PILNAM LAIKUI AR LAIKE PIETŲ

SCHRAFFVS
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
NEW YORK CITY

(130)

SKALBYKLŲ DARBININKIŲ
Patyrimo Nereikalinga

SAVOY PLAZA HOTEL 
59th St. ir 5th Ave., N. Y. C.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso palaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus ...........

LAISVE

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Reikalinga patyrusi stalų patarnautoja. Kreip
kitės į Timekeeper. HOTEL PLAZA, 59th 

St., in 5th Ave., N. Y. C.
(128)

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 GATVĖS 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.

(127)

KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS 
IR NAMŲ RUOŠAI VYRAI 

Geros algos, prielankios darbo sąlygos.
Kreipkitės nuo 9 iki 4 j Timekeeper.

Executive Housekeei>er Miss Flanagan 
HOTEL ABBEY

149 W. 51st St. N. Y. C.
(127)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI PRIE METALO
Patyrę auto-viršų darytojai 

Geros darbo sąlygos 
Kreipkitės tuojau

MATTHEW J. MORRISSEY
1165 Leggett Ave., Bronx, N. Y.

(130)

GROSEIRNĖM VYRAI
Patyrę ir be Patyrimo Į

KREIPKITĖS Į PERSONNEL. OFISĄ

H. C. BOHACK CO.,. Inc.
4825 Metropolitan Avenue

arti Flushing Ave., (Bohack Square), Brook
lyn. (Metropolitan Ave. gatvekariai iki 
Flushing Ave. ar Flushing Ave. gtvekariai 
iki Metropolitan Ave.)

(127)

TOOL & DIEMAKERS
PILNAI MAŠINISTAI

100 Procentų Karines Produkcijos Fabriko
S. H. POMEROY CO.

25 Eastern Blvd., Bronx
MOtt Haven 9-1580 

MR. FROMHOLD
(127)'

VYRAI
SCHRAFFT’S

PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA
Duodama Valgis ir Uniformos

GERA ALGA 
LĖKŠČIŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI

DIENĄ AR NAKTĮ

i

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
New York City.

(130)

PEČKURIS
Reikia pečkurio. $28 į savaitę.
GEROS DARBO SĄLYGOS 
Kreipkitės į Chief Engineer

TOWERS HOTEL
25 Clark Street Brooklyn

(128)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SKALBYKLŲ DARBININKŲ 
Patyrimo Nereikalinga

SAVOY PLAZA HOTEL 
59th St. ir 5th Avc., N. Y. C.

ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

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

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKITĖS l EMPLOYMENT OFFICE

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

Dirbantieji karinius darbus nesikreipkite.
(138)

PROSYTOJAS ir SIUVĖJAS 
Taipgi 

PROSYTOJŲ 
NORTHERN CLEANERS & DYERS 

Glens Falls, N. Y.
(128)

MALIAVOTOJAI
Reikalingi rezidenciniame viešbutyje. 

Pastovus darbas; gera alga.

HOTEL ELYSEE
60 East 54th St., N. Y. C.

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAGELBINIŲ VYRŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ

TURI BOTI PILIEČIAI
Jei dirbate karo pramonėje, nesikreipkite 

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

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

(131)

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 SQ Ne\y 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.

(127)

VIEŠBUČIAM DARBININKAI*
BAGAŽŲ PORTERIAI 

Apvalytojai—ruošai vyrai 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS Į TIMEKEEPER
HOTEL BARBIZON

140 E. 63 St., New York City
(130)

PAPRASTI DARBININKAI 
Generaliniam fabriko darbui. 

GILLIS & GEOGHEGAN 
HOIST CORP.

728 61st St., Brooklyn
(130)

BLOOMINGDALE’S
Naktiniai Apvalytojai

Mes turime vietų pasitikimiem 
vyram, sutinkantiem dirbti naktim 

aptvarkymo pareigom.
Valandos nuo 6 v. v. iki 2:45 rytais

40 valandų, 5 dienų savaitė
Kreipkitės į Employment Ofisą

LEXINGTON AV. & 60th ST.
NEW YORK CITY

Vyrai dabar dirbanti apsigynimo 
pramonėse nesikreipkite.

(127)

VYRAI - MOTERYS

OPERATORIAI 
(Vyrai ir Moterys) 

RANKOVIŲ ĮDŪRĖJAI 
RANKOVIŲ SIUVĖJAI

PATYRĘ 
Mokestis nuo $1.25 iki $1.50 

j valandą
ERDVI IR ŠVIESI

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ DIRBTUVE
TOPSON CLOTHES, INC.
27-48 Jackson Ave., L. I. City 

(Queens Plaza Station)
, (128)

SANDfcLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga .....$2.00
Gaspadinė, Valgių Receptai ....$1.00
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir kitos apysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .......40c
Girtuoklių Linksmos Dainos ..... 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes..l0c 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ....25c
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės 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 Knygutė ........15c
Praloto Olšausko Darbai ............10c

žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po ........85c

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7326 has been issued to ihe undersigned 
to sell beer, v.ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1302 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE FAULKNER
1C02 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Regent Teatre, geg. 30 d., bus 

rodoma Sovietų filmą — “The 
Siege of Leningrad” (Apgulimas 
Leningrado). Taipgi matysite ir ki
tus trumpus judžius iš Tarybų Są
jungos. Pradžia 1 vai. dieną ir tę
sis iki vėlai vakaro. Įžanga 50c. 
Rengia Tarp. Sovietų Pagelbos Mcd. 
Kom. (126-127)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, geg. 29 d., įvyks šo

kiai. Ruošia bendrai 5-kios organi
zacijos. Pelnas bus skiriamas Lie
tuviams ir jų vaikams, pabėgusių iš 
Lietuvos į Sovietų Sąjungą^ Prašo
me dalyvauti ir paremti tuos karo 
nukentėjusius ir kovotojus už žmo
nijos laisvę. Bus gera orkestrą. 
Įvyks Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St., pradžia 8 v. v.

• -- ------------------------ ----------- s—r
“Laisvėje” galima gauti

Apsigynimo Bonai

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

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

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

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

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

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

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

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

mes duosime jums

■

i

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome 8į 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 šį skelbimą ir
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatyto* taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brookl

'd

Penktas Puslapis

Inkstų Kraujo Valytojas, po___ 60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Mėn. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuosuotojas .................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

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

Hay Fever ........................ 85c
Nuo nemalonaus kvapo ..............,80c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ___ 60c
Trejanka, stambios šaknys ___ 60c
Nuo Cukrinės Ligos ................ 85c
Nuo Sutukimo žolės .................. 85c
Kraujo Valytojas .................. 60c
Pailių (Piles) Mostis .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniai*.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laldotuve.

S150
Koplyčias suteikiam nemoka*- 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorių*
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VĘLTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

. BROOKLYN
Telephone: E Vergreen 8-9770
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Maspetho Lietuviai Rengia 
Žavingų Filmų Vakarą

Valentina Belova Šoks
Pabaltij os Festivale

šeštadienis, Gegužes 29, J943
>411 i,h. į up.,.., .uvi, . ■t: ■ i, t;-’ j*...,,.. ; r.1-/.‘....j, ■aaAėggteiiAfeaB

Filmos-Teatrai Dalyvaukite^Gražiausia-
_ _ _ _ _ _ _ _  me rikmke!

40,000,000 ŽMONIŲ TĄ SAVAITĘ, PAMĖGO IR TUOM GYVENO, 
Reader's Digest’e, Red Book Magazine ir labai išsiplatinusioj apysakoj

Kas nėra matęs, o nuvažiuos 
pamatyti Maspetho lietuvių 
pažangiųjų organizacijų, kar
tu su rusais, rengiamas šį sek
madienį parodyti filmas, tas 
dėkos už šį pranešimą. O kas 
matė, tas neragintas skubės 
dar kartą pamatyti.

Viena iš rodysimų filmų yra 
—“Čigonai,” pilna dramos, ža
vingų tikrų čigoniškų šokių ir 
dainų, taip pat kupina ir ko
medijos. Kartą matęs, niekad 
negali užmiršti vaidinimo La
los černajos iš Maskvos čigo
nų Teatro, kaip ji, skriaudžia
ma čigonų viršylos, dainoje 
graudžiai keikia “bredegą” 
poną, kuris ją verčia vogti 
jam vištas, o už tai jai pačiai 
neduoda, gaili net padoresnio 
skuduro. Arba kaip jos tėvas

už nepaklusnumą ponui ati
mamas paskutinį »arkliuką ir 
įsakomas pats traukti vežimą, 
prikrautą savo didele šeimyna 
ir visa sudriskusia manta.

Bet negi čia atvaizduosi vi
sas tas dramatiškas, meiliškas 
ir tragiškas scenas. Tą galima 
pajausti tik matant. O matyti 
tą ir kitas žavingas ir svar
bias filmas bus galima šį sek
madienį, gegužės 30 d., 8 vai. 
vakaro, Russian Club’s Hall, 
56-58 61st St., Maspeth, L. I. 
Įžanga 40c.

A. Bimba pasakys kalbą 
apie vėliausius dienos įvykius.

Vakaro pelnas eis gynimui 
dienraščio Laisvės nuo fašis
tinių elementų, kurie pasimo- 
jo bylomis ją sunaikinti.

Rengėjai.

Miestai

Birželi 
tęsis ik 
gauti pei 
liuos’norii 
mo visok 
Norima s 
kas dešii 
kiose noi

Atidar 
kilmės b 
birželio < 
jorui La(

Septyn 
tuvininka 
po $25 u

s Verbuos Daug 
Liuosnorių

Busi

Dėl s 
suojanti 
ta sumi 
nuošimč 
busai ei 
nesni ir 
eis lauk

Namu 
slaugių 
daugiau 
bui, ne. 
turėsią 
muose, 
vietą su

ais Važinėjimas 
Apribojamas

o 2-rą bus pradėta ir 
i 10-tos kampanija 
įkiš šimtus tūkstančių 
į Civilinių Apsigyni- 
iausioms pareigoms, 
umobilizuot taip, kad 
ntas asmuo būtų, ko- 
’s pareigose.
ymo kampanijos iš
lįs City Hall Plaza, 
2-rą, dalyvaujant ma
lu ard i j ai.

i brooklyniečiai krau- 
i nubausti pasimokėti 
ž virš-lubines kainas.

tokos gaso, mieste kūr
enas busams patvarky- 
ižinti važinėjimą 20 
ių. Tai reiškia, kad 
s rečiau, bus dar pil- 
tūlais nuotikiais prisi- 

ti kelinto.

ose ligonius lankančių 
organizacija mokina 
specialisčių tam dar- 

s daug sužeistų karių 
baigti gydymąsi na- 
kad užleisti ligoninėse 
nkiau sergantiems.

FORTUNE GALLO perstato

San Carlo Opera Co.
Šiandien iki Birželio 6, Vakare ir Popiet, 

Šeštadienį ir Sekmadienį
Sek m. Popiet, gejf. 30—TRAVIATA 
Sekm. Vakare ” 30— RIGOLETUI 
Pirm. Vakare ” 31—CA VALLERIA 

ir PAGLIACCI
Antr. Vak., birž. 1—TOSCA
Tre«. Vakare ” 2—LOHENGRIN
Ketvirt. Vak. ” 3—AIDA
Penkt. Vikare ” 4—FAUST
Šeit. Popiet ” 5—TRAVIATA
fteit. Vakare ” 5—CARMEN
Sekm. Popiet ” 6—BARBER OF

SEVILLE
Sekm. Vakare ” 6—TROVATORE

Tikietai nuo 55c iki 83c

CENTER THEA.nt co. «mAve-

-- -------------------—---

EMBASSY
NAUJAUSI, SENSACINGI ŽINIŲ 

JUDŽIAI—
1. CHURCHILL NUMATO PERGALĘ!
2. EKONOMINIS USA GYVENIMAS PO

KARO
3. KALTENBORN KALBA APIE PR1EŠ-

SO VI ETINIUS, PROFAŠISTINIUS
USA VALDININKUS

4. “SPARNAI AUKŠTYN“
5. ARKIVYSKCPAS SPELLMAN

MALTOJ
6. JUDIS APIE RATION KNYGELES
Ir dar sportai, apšvietos ir juoko judžiai. 
Puikiausia pramoga mieste. 20c iki 2 I’M

NEWSREEL Theatre
BROADWAY ir 4Gtli ST., N. Y.

- .

VALENTINE BELOVA

Valentine Belova, Rusijoj gi
mus belge balerina, pasižadėjo 
šokti solo ir poroje Pabalti jos 
Kultūrinės Tarybos (keturių 
tautų — lietuvių, latvių, estų 
ir suomių) rengiamame 4-me 
metiniame piknike birželio 13. 
Pikniko pelnas skiriamas Ru
sijos Karo Pagalbai.

P-lė Belova šoko su garsiuo
ju Youzhny “Oiseau-Bleu.” Ji 
buvo pirmąja balerina Rouen 
Operos Francijoj, o paskiau
siais 8 metais buvo pirmąja 
šokėja Antverpo Karališkoj 
Operoj, Belgijoj, kur ji taip 
pat vadovavo ir Baleto Moky
klą tame mieste. O 1939 m. 
Tarptautiniame Konteste,

Brusselyje, ji laimėjo aukso 
medalį už puikų choreografinį 
pasirodymą jos grupės.

Naciams įsibriovus Belgijon, 
1940 metais jai pasisekė iš 
Belgijos pabėgti, bet išbuvo iš
tisus metus francūziškos Mor- 
rokkos koncentracijos kempė
se, iš kur ji atvyko Amerikon 
pereitais metais.

Čionai p. Belova jau įsistei
gė Dancing Art Studiją ir mo
kina studentus pagal savo sis
temą.

Pabalti jos tautų bendras fe- 
stivalas įvyks birželio 13-tą, 
Carpatho Rusų Gardene, 556 
Yonkers Ave., Yonkers, N. Y.

Xks "MY FRIEND
PI VflWZ H r r su žvaigžde 
g JUA^JOLoSb RODDY McDOWALL

Judis Techniškomis Spalvomis, toks didus, žmoniškas, įspūdingas 
veikalas, kokį tik jūs kada matėte! IR DAR kitas nepaprastai šau
nus vaidinimas scenoj su THE HARTMANS, LARRY ADLER, 
MITZI MAYFAIR, THE MERRY MACS ir ROXY 
SIMFONIJOS ORKESTRU.

ROXY 7th Avenue
ir 50th St., N. Y.

1 ■ i ......... . 'i........ ....
Iw*rnrirr DInnn Th n Arti 14 St* ir Un,on 8<1’ 1 Vėlus Rodymas II VI n g I lace 1116. GR.—5-9879 I Kas šeštadieni

ŠEŠTADIENĮ IKI PIRMA 
Ukrainos Kovos Epika dėl Laisvės 

Priei Vokiečių Priespaudą 

“SHORS”
Birt. 1 ir 2 — “THE NEW TE

DIENIO, GEGUŽĖS 29-81
Harry Baur Veikale

“RASPUTIN”
ACIIER” ir “HUMAN BEAST”

PASKUTINĖS 10 DIENŲ!

“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.
Vadovybėje Sergėjo Gerasimovo, Stalino Pagerbto Poeto.

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

STANLEY THEATRE 7th n N-v-
VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENIS!

Benešąs Oficialiai Su
tiktas New Yorke

Eduard Benes, buvusios Čc- 
choslovakijos respublikos pre
zidentas, gegužės 28-tą buvo 
oficialiu svečiu New Yor.ko 
miesto, jo sutikimo ir priėmi
mo Miesto Salėj iškilmėse da
lyvaujant majorui LaGuardijai 
ir kitiems įžymiems vyriausy
bininkams, taipgi kariuomenės 
ir laivyno viršininkams.

Majoras Liudijo prieš 
Juodąjį Turgų

Pereitą ketvirtadienį majo
ras LaGuardia buvo pakviestas 
ir per pusvalandį liudijo prieš 
juodąjį turgų grand džiūrei, 
sušauktai tyrinėti įvairias mai
sto ir kitų produktų problemas.

The More The Merrier”-- 
Gera Komedija

THE MORE THE MERRIER 
—Columbia Picture. Vaidina 
Jean Arthur, Joel McCrea, 
Charles Coburn. Direktorius 
George Stevens. Rodoma Ra
dio City Music Hall, New Yor
ke.

Gyvenimą galima pavaiz
duoti visaip, drama, tragedi
ja, komedija. Viskas priklauso 
nuo to, kaip jį vaizduoji,—ob
jektyviai ar neatitrauktai nuo 
gyvenimo.

Reikia pasakyti, kad kome
dija “The More the Merrier” 
gan reali ir podraug užimanti 
filmą. Joje pavaizduojamas 
mūsų krašto žmonių gyveni
mas karo metu. Joje parodo
ma, kaip šiandien Amerikos 
žmonės, kuriems rūpi remti 
karines pastangas, bando la
biau susispausti, labiau susi
veržti, kad sustiprinus karines 
pastangas, kad karo pramo
nėje darbas eitų geriau ir pa- 
sekmingiau. “The More the 
Merrier” gražioje formoje pa
rodo, kaip karo pramonėje 
dirbanti mergina (Jean Ar
thur), turėdama keletos kam
barių apartmentą, nori dalin
tis juo su kitais, kad patenkin
ti butų stoką Washingtone. Iš 
to rituliuojasi intriga.

Filmoje intriga graži. Pui
kiai vaidina pati Jean Arthur, 
Charles Coburn, Joel McCrea 
ir kiti aktoriai.

Be to, kaip ir paprastai, 
Radio City Music Hali turi 
puikų muzikalinį ir baletinį 
priedą. Geras orkestras, vado
vaujamas Erno Rapee. "

Ndrs.

“My Fi iend Flicka”
Roxy Teatre

Šią savaitę Roxy Teatre ro
doma 20th Century-Fox tech- 
nikolorinė filmą, pavadinta 
“My Friend Flicka.”

Be to, gera konccrtinc-toat- 
rinė programa.

Už pardavimą senų bulvių 
po 10c svarą, po 4 centus virš 
“lubų,” Bay Shore krautuvi
ninkė nubausta užsimokėti 
$15.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

I he Russian Story” 
Ateina į Stanley

Stanley Teatre rodomoji, 
pagal Lermontovo to vardo 
dramą pagaminta, Sovietų fil
mą “Masquerade” eina prie 
pabaigos, rodys dar vieną sa
vaitę.

Birželio 8-tą, su iškilminga 
gyvos muzikos, scenos šokių ir 
kalbų, programa bus pradėta 
rodymas kfilmos “The Russian 
Story,” parodančios vaizdus iš 
svarbiausių Rusijos mūšių už 
išlikimą ir laisvę. Matosi pa
skubęs Aleksandro Nevskio 
supliekimas vokiečių įsibriovė- 
lių, Petro Didžiojo kovos, o 
taip pat ir pačių žmonių ko
vos prieš savuosius pavergė
jus — prieš baudžiavą, prieš 
persekiojimą, už duoną ir vi
są galią žmonėms. Yra dar 
niekur nerodytų vaizdu iš šioj 
karo.

Filmą yra plačiai paskleista 
ir pasiruošiant Rusijos 2 metų 
kare sukakčiai minėti, birže
lio 8-tą, bus vienu kartu pra
dėta rodyti daugelyje vietų 
supažindinimui amerikiečių st) 
Rusija.

Filmos paruošime darbavo
si Joseph Burstyn ir Theodore 
Strauss. Medžiaga yra imta iš 
žymiausių Sovietų Sąjungos 
filmininkų ir direktorių kūri
nių.

Ant Vakacijų į Maine
Olga Wagnis išvažiavo į 

Rumford, Me., šventėmis ap
lankyti savo dėdę ir tetą Pe
trą ir Frances Vaznius, brolį 
ir brolienę, ir savo gimtinį 
miestelį, kur augo ir mokyklą 
lankė, taipgi apžiūrėti močiu
tės kapą.

Gražiausiu pikniku bus Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 3-čio Apskričio rengiama
sis piknikas Old Cider Mill 
Grove, Union, N. J., šį sekma
dienį, gegužės 30-tą. Gražiau
siu jis bus dėlto, kad yra pir
mas, pavasarinis, Į vykstąs gra
žiausiu metų laiku, kada me
džiai ir krūmokšliai žydi, ka
da naujutėle, žalia karpeta 
pasidengia visa žemė, visi lau
kai.

Programoj dalyvauja Siety
no Choras iš Newark, N. J. ir 
Aido Choras iš Brooklyn, N. 
Y. Prakalbą pasakys R. Miza- 
ra, LDCS prezidentas.

Bus užkandžių. Gera orkes
trą šokiams ir kiti pamargini- 
mai.

Gražus jis bus ir dėlto, kad 
rengiamas svarbiam tikslui — 
apmokėti LDS narių kariškių 
duokles, kad jie išsilaikytų ge
rame stovyje: ištikus nelaimei 
galėtų gauti pašalpą ar jų šei
mos — apdraudą, o laimingai 
sugrįžus iš kariuomenės galė
tų vėl su mumis veikti, žino
dami, kad mes esame geriausi 
jų draugai, išlaikėme juos sa
vo eilėse išvykusius svetur 
mušti mūsų visų bendrą prie
šą fašizmą.

Kviečia LDS 3-čias Apskritys.
KELRODIS: Hudson Tubes 

į Newark, N. J., iš čia Spring
field Aye. bus 25. Važiuokite 
iki ‘ Irvington Center, iš čia 
Vaux Hali bus, išlipkite ant 
Burnett Ave. ir Vaux Hall Rd., 
eikite po kairei pusę bloko.

Center Teatre, New Yorke, 
apsistojo San Carlo Opera 
dvylikai dienų, suvaidins eilę 
populiariškų operų. Įžanga 
yra ne daugiau $2.20.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR

KAIP ŽVAIGŽDĖS PADANGĖJ 
FRANCHOT TONE

Anne Baxter Akim Tamiroff 
ir Erich Von Stroheim vaidmenyj 

MARŠALO ROMMEL 
puikiame, naujame, sujaudinan

čiame judyje

'5 Graves
To Cairo'

♦ * * * ♦ ♦ * * tfc * Hi

SCENOJ—garsus dainų žvaigždė

FRANK SINATRA
Komikas GENE SHELDON ir 
dar muzikalūs komedijos šokikas 
WALTER LONG ir kiti.
************

PARAMOUNT
BROADWAY ir 43rd St., N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginų ir moterų 

dirbti J. Eisenberg dirbtuvėje. Pa
tyrimo nereikalinga. Kreipkitės: 
173 Hudson St., New York City, 
N. Y. (2-ros lubos). (126-127)

Reikalingas patyręs preseris dirb
ti prie aukštos rūšies vyriškų dra
bužių.

Taipgi reikalinga Finishers, mer
ginų ar moterų prie finišiavimo. 
Kreipkitės: Markowitz, 17 East 
16th St., New York City, N. Y.

(126-131) ‘

DRĄSUS

SUKILIMAS 
narsių vyrų ir mo- 

rty“ torų mažame pa- 
<>) vergtos tautos mieste 

PRIEŠ nekenčiamus 
NACIUS su

Didžiausiom Amerikos žvaigždėm 
Charles Laughton Maureen O’Hara 
George Sanders George Coulouris 
Nancy Gates Philip Merivale

‘This Land is Mine 
“Ši Žemė Yra Mano” 

su WALTER SLEZAK kaip 
Nacių Oficierium 

Diriguoja JĘAN RENOIR

Diyni i theatreIlli ULI BROADWAY ir 49th ST.

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN
Gerai Patyrę Barberini

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

USEFUL.. .PRACTICAL

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N; Y.
Tel. Stag* 2-2178

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—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
282 UNION AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS j
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Bloku nuo Bowe. St eleveltorlo .toUet Tol EVergreen 4-BBO8




