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KRISLAI
Drg. H. Stonkus.
Sveikinam Tuos Jaunuolius.
Girdėjo, kad Skambina.
Be Pradžios ir be Galo.
Mirtis Visus Sulygina.

Rašo A. BIMBA

Šaltoji mirties ranka iš mū
sų eilių išrovė draugą II. Ston-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

kų. Tą draugą pažinau daug 
metų. Netekom gero, ištikimo, 
nuoširdaus kovotojo. Tai buvo
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veteranas veikėjas.
Draugas Stonkus ilgus me

tus gyveno Montelloje. Ten vi
suomet priklausė lietuviškose 
organizacijose ir Komunistu 
Partijoje. Persikėlęs gyventi j 
Worcester! taip pat aktyviai 
dalyvavo visuose darbininku 
judėjimo žygiuose. Buvo senas 
mūsų dienraščio skaitytojas.

Visi mes, kurie pažinome 
drg. Stonkų asmeniškai arba 
iš veikimo, reiškiame giliau
sias simpatijas draugei Ston
kienei ir visai šeimai.

Prašome draugų, kurie 
Montelloje ir Worcesteryje su 
draugu Stonkum veikdavo, ku
rie arčiau jį pažino ir gali su
rinkti daugiau medžiagos apie 
to veterano kovotojo gyveni
mą ir veikla, parašyti iš jojo 
gyvenimo biografinius bruožus 
į Laisvę.

Prieš du mėnesiu Torontoj, 
Canada, susiorganizavo Lietu
vių Literatūros Draugijos jau
nuolių kuopa. Ar žinote, kad 
ta kuopa dabar jau turi 40 
narių I

Matote, kokia plati dirva 
mūsų lietuviškam Kanados 
jaunime augti ir bujoti Lite
ratūros Draugijai. Kažin kad 
Montrealo veikėjai pasimokin
tų nuo torontiečių ?

Mūsų kaimynų gazietoje 
Vienybėje rašinėja angliškai 
dar nesenas, bet jau po ūsais 
vyrukas vardu Vitalis Bukš- 
naitis. Ot, ir jis išgirdo, kad 
kas nors kur nors suskambino. 
Puola ir jis ir taria savo dide
lį žodį.

Girdėjo Vitalis, kad Komu
nistų Intrenacionalas siūlomas 
likviduoti. Bet kas ir kaip tą 
padaryti siūlo? Well, klausy
kite: “The president of the 
Executive Committee of the 
Communist International. . . 
finally has announced the dis
solution of its compont ( ?— 
A. B.) parts.”

Na, bet tokio sutvėrimo, 
kaip Komunistų Internaciona
lo Pild. Komiteto prezidentas 
visai nebuvo ir nėra. Vadinasi, 
Vitalis kalba tai, apie ką jis 
neturi nei mažiausio suprati
mo.

Kominterną paleisti pasiūlė 
prezidiumas, kuris susideda iš 
įvairių partijų atstovų ir rū
pinasi tos organizacijos reika
lais tarpe Pild. Komiteto po
sėdžių.

Beje, tarpe pasiūlytojų Ko
minterną likviduoti Stalino 
vardo visai nesimato. O prie
šai visais kampais šaukia, kad 
Stalinas nutaręs ir likviduojąs 
tą tarptautinę organizaciją.

Tuo tarpu Tysliava toje pa
čioje Vienybėje (geg. 28) vi
sam pasauliui pareiškia, kad 
Kominternas buvęs didžiausia 
Rusijos nelaime, girdi, “Ko- 
minterno buvimas neabejoja
mai kliudė Rusijos kultūrinio, 
ekonominio, ir politinio gyve
nimo vystymui...”

Betgi ilgus metus to žmo
gaus numylėta giesmė buvo, 
kad Kominternas ir komunis
tinės partijos esą Rusijos vy
riausybės įrankis, kad Stali
nas Kominterną ir tas partijas 
valdąs. Dabar, pasirodo, kad 
Kominternas buvo ant Rusijos 
diktatorius I

Tysliava melavo tada ir me
luoja dabar.

Kominternas buvo savistovi, 
nepriklausoma tarptautinė or
ganizacija, susidedanti iš įvai
rių šalių komunistinių partijų. 
Nei jis buvo Rusijos įrankis, 
nei jis komandavojo Rusijai.

šiomis dienomis pasimirė
(Tąsa 5 pusi.)

AMERIKIEČIAI GALUTINAI ATĖMĖ ATTU IŠ JAPONŲ
ROOSEVELTAS PASKYRĖ

[BYRNES’A naminio
FRONTO GALVA

NUŠLUOTI VISI JAPONAI 
ATTU SALOJE, APART 
SLAPUKU SNAIPERIU

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas geg. 28 d. 
įsteigė Karinės Mobiliza
cijos Ofisą ir paskyrė jo 
pirmininku bei vyriausiu 
direktorium Jamesą F. Byr- 
nesą, buvusį Jungtinių Val
stijų Aukščiausio Teismo 
teisėją.

Byrnes vyriausias vadas 
visų karinių pastangų na
miniame fronte, Amerikoj.

Prez. Rooseveltas įparei
gojo Byrnesą su jo pata
riamuoju komitetu taip tvar
kyt “karinę mūsų mašine
riją ir pamatinius pilieti
nius ekonomijos - ūkio rei
kalus, kad viskas sutarti
nai ir smarkiai eitų pir
myn.”

Prezidentas paskyrė di
rektoriui Byrnesui pagal
bon Karinės Mobilizacijos 
Komitetą, kurin įeina karo 
sekretorius Stimson, laivy
no sekretorius Knox, teisė
jas Fred. M. Vinson, Kari
nės Gamybos Tarybos pir
mininkas Donald M. Nel
son ir Amunicijos Užsaky
mų Tarybos pirmininkas 
Harry L. Hopkins. Bet šis 
komitetas turės tiktai pa
tariamąjį, o ne sprendžia
mąjį balsą.

Direktorius Byrnes savo 
patvarkymus leis tik pa

Roma Įspėja, kad Tal
kininkai Galį Greit 

Įsiveržt Italijon
Fašistų žinių aiškintojas 

per Romos radiją įspėjo ita
lus, kad anglai ir amerikie
čiai galį greitai, net po ke
leto dienų iš viso, bandyt 
iškelt savo kariuomenę į 
italų salas arba į pačią Ita
liją.

Jis pasakojo, kad italų la
kūnai pastebėję suburtus 
talkininkų laivus ir motori
nes valtis Tunisijos prie
plaukose, priruoštus įsiver
žimui.

JUGOSLAVAI NUMARINO 
ITALŲ PULKININKĄ

------- r
Romos radijas , pranešė, 

kad Jugoslavijos partizanai 
suėmė ir numarino italų 
pulkininką Giusseppe Lis- 
petį, civilinį italų koman- 
dierių pietinėje Juodkalni
joje, Jugoslavijos dalyje..

(Jis buvo nusmerktas ir 
sušaudytas už žiaurumus 
prieš tenaitinius gyvento
jus.)

Mussolini, jau po Lispe- 
ti’o numarinimo, paskyrė 
jam medalį už drąsą.

London. — Nacių bomba- 
nešiai užmušė Anglijoj 21- 
ną vaiką ir 17 suaugusių.

čiam prezidentui Roosevel- 
tui patvirtinti.

Visi valdžios skyriai — 
departmental ir karinės-ci- 
vilės įstaigos turės klausyti 
Byrnes’o įsakymų; Tatai 
reikalinga, kad “apvienyt 
veiksmus federalės valdžios 
įstaigų ir departmentų, ku
rie rūpinasi gamyba, pa
skirstymu bei pergabeni
mais karinių ar civilinių 
reikmenų, medžiagų ir pro
duktų, idant išspręsti prieš
taravimus tarp tų įstaigų 

Jjei departmentų”, kaip kad 
pareiškė prezidentas šiame 
savo įsakyme.

Žymėtina, jog per ginčus 
tarp įvairių minimų įstai
gų iki šiol buvo painiojami 
ir trukdomi įvairūs kariniai 
ir civiliai reikalai.

Karinės Mobilizacijos O- 
fisą su Byrnes’u priekyje 
prezidentas taip pat įparei
gojo tiksliai “apvienyt vei
kimo planus įvairiose sri
tyse, kuo plačiausiai naudot 
gamtinius ir pramoninius 
šalies turtus kariniams ir 
civiliniams reikalams, sėk
mingai vartot tautos žmo
nių spėkas netarnaujančias 
ginkluotose jėgose” ir t.t.

Byrnes’ui suteikta tokia 
didelė gafta, jog kai kurie 
radijai ir laikraščiai vadina 
jį net jau “antruoju prezi
dentu.”

Kovojantieji Prancūzai 
Pilnai Apsivieniją su 

Gen. Giraudo Jėgomis
Alžyras. — Kovojančiųjų 

Francūzų generolas Geor
ges Catroux, vyriausio jų 
vado generolo de Gaulle 
tarpininkas derybose su ge
nerolu Giraudu, pareiškė, 
kad jau įvykdyta visiška 
vienybė tarp Kovojančiųjų 
Francūzų ir generolo Gi
raudo, aukštojo komisionie- 
riaus Šiaurinėje Afrikoje, 
vyriausio tenaitinių francū
zų karinių jėgų komandie- 
riaus.

Gen. Catroux tatai pra
nešė, kuomet dar buvo lau
kiama (sekmadienį) atvyk
stant gen. de Gaule’o į Al
žyrą pas gen. Giraudą su
tarties pasirašymui.

Menama, jog gen. de 
Gaulle, be kitko, išreikalavo 
pašalint tūlus Giraudo pa
skirtus gubernatorius bei 
valdininkus, kuriuos genero
las de Gaulle laiko fašistų 
Ašies pakalikais ir Vichy 
Franci j os naciškos valdžios 
šalininkais.

Italijos korporacijų mi- 
nisteris atsišaukė į darbi
ninkus, kad liautųsi strei
kavę, kai kraštui gręsia įsi
veržimo pavojus.

Lietuvoj Iš Naujo 
Įvesta Baudžiava

MASKVA. — Vladas Niunka pranešė spaudai, jog 
vokiečiai Lietuvoje ne tik atėmė tūkstančius ūkių iš lie
tuvių, bet vėl įvedė baudžiavą:

— Kai tik hitlerininkai užėmė Lietuvą, jie tuojau, 
nuo pat pirmųjų dienų pradėjo grąžinti baudžiavą, ku
ri 1863 metais buvo panaikinta. . •

Jau 1941 m. vokiečių okupantų vyriausybė uždraudė 
valstiečiams apleist savo kaimus; nusakė būtinuosius 
darbus, kuriuos valstiečiai turi atlikti savo ūkiuose, ir 
įvedė tokias neapmokamas baudžiavines pareigas, kaip 
išvežiojimus, miško kirtimus, sniego valymus nuo ke
lių ir kt,

Generalis vokiečių komisaras Lietuvai von Renteln 
išleido įsakymą 1942 m. kovo 13 d., kad visi darbinin
kai, kurie pirm 1940 m. liepos 15 d. dirbo lauko ūkyje, 
turi grįžt atgal j lauko ūkio darbus.

Tarybų Lietuvoje nuo 1940 metų birželio 15 dienos 
iki 1941 metų birželio 20 dienos, kaip ži
noma, sparčiai pakilo pramonė, tūkstančiai 
darbininkų persikraustė iš kaimų į miestus ir pradėjo 
dirbti fabrikuose. Taigi vokiečiai įsiveržėliai visus šiuos 
darbininkus pasiuntė atgal į sodžių, o fabrikų įrengi
mus išvežė Vokietijon.

OFICIALIAI ĮVEDAMA BAUDŽIAVA
Įvesdami visuotiną mobilizaciją, vokiečiai okupan

tai išleido naują įsakymą, kuriuom oficialiai sugrąžino 
baudžiavą Lietuvoj. Šis įsakymas paskelbtas 17-me nu
meryje Ateities, hitlerininkų laikraščio, spausdinamo 
lietuvių kalba, nustato, kokiam skaičiui žmonių telei- 
džiama dirbti ūkyje, žiūrint jo dydžio:

Ūkyje iki dviejų hektarų žemės tik vienam asmeniui 
teleidžiama dirbti; 2 iki 5 hektarų ūkyje tegali tik du 
asmenys dirbti; 5 iki 10 hektarų ūkyje — trys asme
nys; 10 iki 20 hektarų — keturi asmenys. Visi kiti (vy
rai nuo 14 iki 55 metų amžiaus ir moterys nuo 14 iki 
45 metų) “turi eiti j nuolatinį darbą kituose ūkiuose 
per ištisus metus.”

Todėl, jeigu, sakysime, valstietis turi 5 hektarus že
mės, o jo šeimoj yra penki žmonės (įskaitant jį patį), 
tai trys šeimos nariai turi apleist savo ūkį ir eit dirbt, 
kur okupantų valdžia jiem palieps.

Bet vokiečių valdininkai pasilaikė “teisę” dar mažint 
skaičių paliekamų ūkyje darbininkų, kurie bile kada 
gali būti kur kitur perkelti iš savo ūkių, kaip įsaky
mas aiškiai užreiškia:

KO SIEKU HITLERININKAI?
Įvesdami Lietuvoj baudžiavą, įsiveržėliai siekia dvie

jų tikslų — sunaikint lietuvių valstiečių ūkius ir gaut 
pigių darbininkų vokiečiams kolonistams, užėmusiems 
tūkstančius lietuvių ūkių.

Tą jų siekimą patvirtino vokiečių valdininkas Guen
ther, prižiūrįs, laukų užsėjimą. Žemdirbystės vadų su
sirinkime Kaune balandžio 21 d. Guenther pareiškė:

“Įsakymas, kuriuom apribojama skaičius darbininkų 
lietuviškose farmose, suteikia naujas progas sėkmin
gam kolonizavimui (vokiečiais) Baltijos plotų, pagal 
pono žemdirbystės ministerio Backs’o programą.... Dar
bininkų jėgos, paliuosuotos iš lietuvių ūkių, turi būti 
tiksliai paskirstytos tarp vokiečių farmų.”

“Jei palikti ūkyje darbininkai neturi gana darbo, jie 
privalo tam tikrą skaičių dienų dirbti kaip padieniai 
darbininkai kitose farmose.”

Nusakyta bausmės valstiečiam, kurie neis dirbt į sve
timus ūkius arba pasitrauks iš darbo be leidimo: už tai 
jie bus siunčiami į koncentracijos žardžius arba ati
mama jų nuosavybė.

Mūšyj Bulgarai Nukovė 
Šešis Policininkus

Istanbul, Turkija. —Pra
nešama, jog praeitą trečia
dienį įvyko kruvinas susi
kirtimas tarp policijos ir 
tariamų komunistų Rušču- 
ko mieste, šiaurvakarinėje 
Bulgarijos srityje. Tapo nu
kauta šeši policininkai ir 
Laisvės Fronto nariai.

Mūšis įvyko, kada polici
ja pradėjo ablavas prieš 
nužiūrimus komunistus, ku
rie leidę slaptą laikraštį 
Rabotnicki Selo Ruščuke ar 
priemiestyje. z

a

1,500 Tonų Bombų Wu- 
ppertaluį Vokietijoj
London. — Skaičiuojama, 

kad anglų lakūnai naktį iš 
geg. 2|9 į 30 numetė dau
giau kaip 1,500 tonų bombų 
į karinės nacių pramonės 
miestą Wuppertalą su 411,- 
000 gyventojų, vakarinėje 
Vokietijoje. Negrįža 33 An
glijos lėktuvai.

Anglijos lakūnai per pas
kutines 10 dienų nuskandi
no bent 5 vokiečių submari- 
nus. į *

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kariuomenė šešta
dienį sunaikino . paskutinį 
organizuotą japonų pasi
priešinimą Altu saloje, va
kariniuose Aleutuose.

Amerikos laivyno depart- 
mentas pranešė, jog visos 
priešų jėgos tapo nušluotos, 
apart kur-nekur likusių 
pavienių slapukų-snaiperių.

Po 20 dienų žiaurios ko
vos uolų kalnuose, prarajo
se, tarp sniegų ir tirštų rū
kų, Amerikos vėliava vėl 
pergalingai plevėsuoja Attu 
saloj.
Japonų radijas skelbė, jog

STALINAS PAAIŠKINO, KAIP KOMINTERNO 
PALEIDIMAS TARNAUJA KOVAI PRIEŠ AŠĮ

Maskva.—Premjeras Sta
linas, atsakydamas į anglų 
korespondento klausimą dė
lei Komunistų Internacio
nalo paleidimo, pareiškė;

“Komunistų Internaciona
lo paleidimas yra tikslus ir 
laiku padarytas žingsnis to
dėl, jog tatai palengvina su- 
organizuot bendrąjį visų

Valdžią Pigins Sviestą, 
Mėsą ir Kavą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė tiek 
damokės sviesto gaminto
jams, jog krautuvės nuo 
birželio (June) 10 d. turės 
kokiais šešiais centais pi
giau pardavinėt svarą svie
sto, negu iki šiol.

Kainų Administracija to
liau ketina panašiai nupi
gini mėsą ir kavą.

Sovietai Supleškino dar 
2,069 Nacių Lėktuvus
London, geg. 31. — Pas

kutinį mėnesį Sovietų lakū
nai ir priešorlaivinęs ka- 
nuolės sunaikino 2,069 vo
kiečių lėktuvus, o Sovietai 
neteko 456 lėktuvų.

Vien praeitą savaitę buvo 
nušauta žemyn 518 nacių 
lėktuvų, gi tik 118 sovieti
nių lėktuvų negrįžo.

Pantelleria Apleista?
šiaur. Afrika. — Kai a- 

merikiečių ir anglų lakūnai 
paskutinėmis dienomis ata
kavo mažąją Italijos salą 
Pantellerią, jiems niekas 
nesipriešino. Tai gal fašis
tai jau apleidę šią savo sa
lą.

Maskva. •— New Yorko 
Times korespondentas pra
neša, jog vokiečiai subūrė 
218 savo armijos divizijų 
prieš Sovietus.

paskutinis šimtas japonų 
šeštadienį iš ryto kontr-a- 
takavo amerikiečius, ir visi 
tie japonai žuvo. O kurie 
buvo sužeisti arba sirgo, 
tai, girdi, visi išsižudę. Ja- 
jonų propaganda pasakojo, 
būk nei vienas jų karys ne
pasidavęs nelaisvėn.

Pasak Japonijos radijo, 
tai Attu saloj buvę tik du 
tūkstančiai ir keli šimtai 
japonų.

Amerikos lakūnai dabar 
bombarduoja japonus Kiš
kos saloj, 211 mylių į rytų 
pietus nuo Attu. Jungtinių 
Valstijų laivynas blokaduo- 
ja Kišką.

laisvę - mylinčių tautų smū
gį prieš bendrąjį priešą — 
hitlerizmą.”

Rytojaus Laisvėje bus iš* 
tisai įtalpintas Stalino laiš
kas, kur jis parodo, kaip 
Komunistų Internacionalo 
paleidimas padeda Jungti
nių Tautų kovai, o kenkia 
fašistų Ašiai.

Franc. Laivai Egipte 
Perėjo pas Talkininkus

London. — Berlyno radi
jas pranešė, jog perėjo į 
talkininkų pusę Franci jos 
kariniai laivai, buvę sulai
kyti — internuoti Aleksan
drijoj, Egipte: karo laivas 
Lorraine, 22,000 tonų; ke
turi šarvuotlaiviai, keturi 
naikintuvai, vienas subma- 
rinas ir tūdi pagalbiniai lai
vai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Francūzų generolas A. J. 

Georges perbėgo iš Franci- 
jos į Šiaurių Afriką ir pasi
siūlė generolui Giraudui . 
kovon prieš Ašį.

London. Per savaitę ang
lai numetė virš 7,000 tonų, 
bombų į Vokietiją.

Chinai užmušė 2,000 ja
ponų ir apgulė priešus 
Chungyange.

Berlyno radijas pranešė, 
jog nuo penktadienio įvyko 
50 gana smarkių žemės dre
bėjimų pietiniai - vakarinė
je Vokietijoje. . Ą

DU LIETUVIAI EILI
NIAI DIDVYRIAI — pa
sauliniai garsaus karinio 
korespondento II. Ehren- 
burgo raštas iš fronto bus 
išspausdintas rytojaus Lai-

1 s ve j e.
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Mainierių Derybos
Pagaliau John L. Lewis paklausė War 

Labor Boardo ir susiėjo su anglies 
.savininkais į konferenciją bei derybas. 
Yra vilties, kad bus prieita prie susita
rimo ir išnyks tas nuolatinis streiko 
grūmojimas. War Labor Board komisija 
pripažino, kad mainieriams reikia nusi
leisti ir nors dalinai išpildyti jų reika
lavimą dėl pakėlimo algų. Mainierių al
gos nepakilo per šį laikotarpį tiek, kiek 
pakilo pragyvenimas.

Mes iš pat sykio sakėme, kad mainie
rių unijos reikalavimas pakelti algas 
buvo teisingas ir darbininkų remtinas. 
Visas organizuotas darbininkų judėji
mas pritaria mainieriams ir remia jų 
reikalavimą. Gerai, kad dabar ir val
džios įstaiga pripažįsta reikalą algų pa
kėlimo.

■
Kur Link Tarptautinė Maisto 

Konferencija?
Kadangi Jungtinių Tautų maisto 

konferencija laikoma prie uždarytų du
rų, tai mažai kas iš jos plačiajai visuo
menei žinoma. Tik šis tas išeina aikštėn 
iš jos dalyvių veiklos. Pavyzdžiui, nese
niai buvo viešai prabilta apie Sovietų 
Sąjungos delegacijos pareiškimą konfe
rencijai, kad tam kraštui labai reikalin
ga maisto pagelba. Reikalinga todėl, kad 
reikia aprūpinti milžinišką 'armiją, o 
tuo tarpu milijonus ir milijonus akrų 
geriausios žemės yra užgrobę naciai. Be
veik visa .Ukraina su savo derlingiau
siais laukais yra priešo rankose. Iš už
grobtų kraštų milijonai žmonių pasi
traukė į Sovietų Sąjungos gilumą. Jiems 
reikia maisto, juos reikia maitinti. Karo 
pramonė sugeria darbo jėgas, atitraukia 
nuo žemdirbystės.

Ar ką nors konkretaus konferencija 
tuo reikalu padarys, sunku dabar pasa
kyti. Bet kiek galima spręsti iš neaiškių 

■pranešimų ir gandų, tai konferencijoje 
netrūksta ir klaidingų minčių bei nuo
monių apie maisto problemą. Yra, ma
tyt, tokių delegatų, kurie norėtų, kad yi- 

,sas konf. darbas suktųsi apie ateities 
maisto problemą, apie pokarinį laikotar
pį. Tuo tarpu vyriausia problema yra 
arba turi būti šiandieninė. Tiesa, kad 
reikia galvoti ir planuoti apie ateitį. Bet 
visųpirma ir svarbiausia laimėti karą. 
Gi karo laimėjimui maistas taip jau rei
kalinga, kaip amunicija ir ginklai. Tai
gi, pirmiausia reikia Jungtinėms Tau
toms rišti šios dienos maisto problemą: 

•kaip aprūpinti maistu kariaujančias ša
lis, kurioms maisto būtinai reikalinga, 

. kaip Chinijai ir Sovietų Sąjungai.
Matyt, Amerikos delegacija yra pa

siūlius konferencijai suorganizuoti pa
stovią tarybą pravedimui konferencijos 
nutarimų. Žinoma, be tokio pastovaus 
organo konferencijos darbai ir tarimai 
pasiliktų be jokios praktiškos vertės, pa
sibaigtų pasikalbėjimais ir apsimainy-
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mais mintimis. 0 to šiandien nebeužten
ka — neužtenka dabarties reikalams ir 
neužtenka ateities maisto reikalo riši
mui. Bet išrodo, kad ne visos delegacijos 
tam pasiūlymui pritaria. Todėl konfe
rencijos pirmininkas ponas Jones matė 
reikalą viešai padėkavoti Sovietų Sąjun
gos delegacijai už pritarimą Amerikos 
pasiūlymui. Taipgi jis pridūrė: “Sovie
tų delegacija nuosaikiai kooperavo mūsų 
pastangose pasiekti konferencijos tiks
lus pagelba Jungtinių Tautų bendros 
veiklos.”

Aišku, jog tas Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos delegacijų sklandus kooperavi- 
mas ir susitarimas dėlei sudarymo pa
stovaus organo užtikrina konferencijos 
pasisekimą.

Francūzijos Žmonės Laukia
Išlaisvinimo

Francūzijos Komunistų Partijos va
das Fernand Grenier, kuris dabar dar
buojasi Londone Laisvųjų Francūzų Ko
mitete, vėl padarė svarbų pranešimą. Jis 
kalba apie veiklą neseniai pačioje Fran- 
cūzijoje sukurtos bendro fronto tarybos 
priešinimuisi naciams. Grenier sveikina 
tos tarybos susikūrimą ir sako, jog tai 
f‘svarbiausias politinis įvykis Francūzi- 
joje nuo 1940 metų.” Jis toliau sako:

“Šibs tarybos sudarymas yra vaisius 
čielų metų didžiausių pastangų prašalin
ti visus užtvarus, kurie buvo tarpe gru
pių. Pagaliau francūzai atsiekė pilną 
vienybę. Ta Priešinimosi Taryba atsto
vauja 90 nuoš. Francūzijos žmonių, to 
judėjimo narių ir simpatikų.”

Tarybos užduotis paruošti Francūzi
jos žmones sukilimui, kai Jungtinių 
Tautų jėgos įsiverš Europon ir atidarys 
antrąjį frontą prieš Vokietiją. Grenier 
teigia, kad francūzai laukia tos valan
dos. Jie atliks savo istorines pareigas, 
kai ta valanda išmuš. Jie laukia išlais
vintojų ir jie patys stos kovon už savo 
laisvę ir ateitį.

Joseph E. Davies Pasiūlymas
Prezidento Roosevelto specialia pa

siuntinys Joseph E. Davies jau grįžta iš 
Maskvos namo. Kai šitie žodžiai pasieks 
skaitytoją, jis gal jau bus Washihgtone. 
Su savim jis atveža laišką, nuo Stalino 
prezidentui Rooseveltui. Kaip Roosevelto 
laiškas Stalinui, taip Stalino laiškas lai
koma didžiausioje slaptybėje.

Ponas Davies, važiuodamas Maskvon, 
padarė vieną labai gražų dalyką. Pir
miausia jis sumanė aplankyti išlaisvintą 
Stalingradą, pamatyti tuos istorinių 
mūšių laukus, to garbingojo miesto griu
vėsius ir išlaisvintus žmones. Tos vietos 
ir tie griuvėsiai padarė į jį gilų įspūdį. 
Pasiekęs Maskvą ponas Davies kalbėjo 
spaudai apie tuos savo įspūdžius. Nuo 
savęs Sovietų vyriausybei jis pasiūlė ne- 
beatstatyti senojo Stalingrado miesto. 
Tegul, sako jis, ten pasilieka tie griuvė
siai. Tegul jie bus amžinais liudytojais 
nacių žvėriškumo, o Stalingrado žmonių 
ir Raudonosios Armijos didvyrybės. Jis 
patarė ,už kokių penkių ar šešių mylių 
prie tos pačios motinos Volgos pastatyti 
naują Stalingradą, dar moderniškesnį, 
dar gražesnį, negu buvo sugriautasis 
miestas!

Garbė Lietuvių Tautai, Garbė 
Amerikiečiams Lietuviams

Iš Maskvos praneša, kad ten didžiojoj 
Botkino ligoninėje tapo įsteigtas lietu
vių skyrius. Mes, amerikiečiai lietuviai, 
aukodami Botkino ligoninei, prisidėjome 
prie to gražaus darbo. Lietuvių tauta 
tampa pagerbta. Kiekvienas, kuris dole
riu ar centu prisidėjo prie to darbo, iš
girdęs šią žinią, pajus savo krūtinėje 
karštą malonumą.

Amerikos ir Didžiosios Britanijos bendroji kariuomehių štabų viršininkų kon
ferencija Washingtone, kur buvo nustatyta planai mušimui priešo, fašistinės 
Aires. Menama, kad čia buvo konkrečiai aptarta, kaip atidaryti antrąjį frontą 
Europoje ir kaip smarkiau • daužyti japdnus Pačifiko Okeane.

Atvaizde, nutrauktame iš lėktuvo, matyti Attu Sala, šiurk-šti, kalnuota ir snie
guota sala, kurioje dabar amerikiečiai baigia išmušti japonus. Attu Sala — labai 
svarbi strateginiu atžvilgiu ir dėl jos atkariavimo amerikiečiai nesigailėjo pajėgų.

KAS K4. RAŠO IR SAKO
...a-------------------------------------------------------  --=

KALBANT APIE “JUO- 
DŽIAUSĮJĮ” RAŠTĄ IR 

TĖVYNĘ
Pereitos savaitės Tėvynė

je įdėtas ilgas redakcijos 
gan gremėzdiškai nukaltas 
rašinys. Ponas Bajoras jį 
pavadino “Juodžiausias ‘lie
tuviškas* raštas”. Mes jį 
perskaitėme ir, p a s a k y- 
sime, kad šis p. Bajoro kū
rinys nėra juodžiausias — 
Tėvynėje tilpo juodesnių 
raštų, kurių jos redakto
rius, matyt, nelabai nori 
prisiminti.

Šitame savo “judžiausia- 
me rašte” p. Bajoras kalba 
apie lietuvius komunistus 
lyderius, apie kažin kokį tai 
“lietuviškais •• ir angliškais 
žodžiais” parašytą raštą 
“išniekinimui Amerikos de
mokratiškiems principams 
pritariančiųjų ir patriotin- 
gųjų lietuvių veikėjų bei or
ganizacijų...” Esą, “komu
nistų lyderiai skundžia ge
ruosius lietuvius!....”

Kitais žodžiais, p. Bajo
ras prirašė apie dvi špaltas 
ir nieko jose nepasakė. Tąjį 
jo, atsiprašant, editorialą 
perskaitęs, žmogus, kuris 
nieko nežinojo, dar mažiau 
žinos.

Gal p. Bajoras žino, ką 
jis rašo. Gal jam taip įsa
kė jo bosai — Čikagos men
ševikų tūzas ar kas kitas. 
Gal dabar tokia SLA pasto
gėje mada.

Jeigu “komunistų lyde
riai skundžia geruosius lie
tuvius, tai kas tie komunis
tų lyderiai per vieni? Ko
dėl p. Bajoras jų neįvardi
na? Jeigu yra koks “lietu
viškais ir angliškais” žo
džiais raštas parašytas, tai 
kas jis per vienas, kur jis 
tilpo? Kada? Jeigu tas raš
tas blogas, tai kodėl p. Ba
joras jo nepacituoja ir ne
kritikuoja? Pagaliau, kas 
gi tie “gerieji lietuviai”? 
Ar p. Bajoras save prie jų 
prisiskaito? Kas daugiau 
jam yra “gerieji lietuviai”? 
Ar tie lietuviai geri, kurie 
džiaugėsi Hitlerio užpuoli
mu ant Lietuvos? Ar tie 
priskaitomi prie gerųjų, ku
rie šaukė “Three cheers for 
Hitler!”? Ar anti-semitiški 
lietuviai p. Bajorui patin
ka? O gal jis ir Ancevičių 
priskaito prie gerųjų?

Mes manome, kad p. Ba
joras apie tai- savu laiku 
mums paaiškins.

Dabar mes norime paro
dyti jam juodžiausią lietu
višką raštą, tūpusį Tėvynė
je (P-nas Bajoras, matyt,

ne kokios atminties, — jam 
reikalinga nuolat dalykus 
priminti).

Štai, keli “mažmožėliai”:
“Pasaulyj nebuvo atsiti

kimo, kad žmonės melstųsi 
ir Dievo prašytų karo. Lie
tuviai melste melde, prašy
te prašė karo... Jie pilnai 
pasitikėjo vokiečių ginklu 

ir numanė, kad susirėmus 
bolševikai išdulkės iš mūs 
krašto.... Ir koks džiaugs
mas buvo, kai birželio 22 
d. švintant sugriaudė parū- 
bežyje, pakilo dūmai ir ug
nis bolševikų aerodromuose 
ir jų ‘velnio darželiuose’ —
susitvirtinimuose....”

(“Tėvynė” iš 1941 m. 
gruodžio 12 d.).

štai, ponas-Bajorai, tasai 
j u o d ž i ausias lietuviškas 
raštas, tilpusis Tėvynėje. 
Abejojame, ar jūs galėtu
mėt dar juodesnį pagamin
ti! Jis tilpo Tėvynėje po to, 
kada fašistinė Ašis užpuolė 
Jungtines Valstijas! Jis til
po Tėvynėje tuomet, kai 
Lietuvos žmonės buvo vo
kiškųjų banditų šaudomi, 
kalinami arba vežami į Vo
kietiją katorgos darbui. Jis 
tilpo Tėvynėje tuomet, kai 
tūli Lietuvos miestai ir 
miesteliai buvo vokiškųjų 
fašistų paversti į griuvė
sius.

Pasiskaitykite, p. Bajo
rai, jį dar sykį ir įsidėmė
kite, jog tai yra juodžiau
sias raštas, iki šiol tilpęs 
Tėvynėje!

Ar ir to rašto autorių, p. 
Bajorai, reikia priskaityti 
prie “gerųjų lietuvių”?!

“NELAIMINGA PADĖ
TIS” SUSIVIENIJIME 
LIETUVIŲ AMERIKOJ
SLA organe Tėvynėje te- 

bespausdinamas tąsomis tos 
organizacijos pildomosios 
tarybos suvažiavimo proto
kolas. Akylus skaitytojas, 
be abejo, galėjo pastebėti 
visą eilę įdomių dalykų. 
Štai protokole, telpančiame 
Tėv. laidoj iš gegužės 28 d., 
sekretorius Vinikas rapor
tuoja, kad Pennsylvanijos 
Apdraudos Departments 
mano,jog SLA atsidūrė “ne
laimingoje padėtyje” dėl to, 
kad pereitas seimas neuž- 
gyrė tam tikro “laisvano
riško konversijos plano.”

Tenka kaip nors tą “ne
laimingą padėtį” pašalinti; 
tenka dalykus ištiesinti. To
dėl pild> taryba išrinko spe- 
cialę komisiją “nelaimingai 
padėčiai” pašalinti. Į komi- 
sij ą įeina:. Bradčiulis, Gri-

gaitis, Montvidas, Olis ir 
Vaidyla.

Mūsų nuomone, kai kurie
tos komisijos nariai tapo 
ten paskirti ne jų gabumais 
remiantis, bet remiantis 
politiniais motyvais. Ir dėl 
to reikia abejoti, ar komisi
ja sugebės pašalinti tą “ne
laimingą padėtį.”

Bet tai dar ne viskas. 
“Nelaiminga padėtis” čia, 
kaip skaitytojas pastebės, 
keri ne tik tame, kad sei
mas neužgyrė “konversijos 
plano” (vidutinis SLA na
rys niekad nesupras tų ter
minų, kuriuos p. Vinikas 
naudoja savo protokole). 
Nelaiminga padėtis keri ir 
tame, kad pildomoji taryba 
apie ją, “nelaimingą pade-' 
tį” žinojo jau sausio mėne
sį, o nariams tepranešama 
tik gegužės mėnesio pabai
goj!

SLA leidžia laikraštį, na
riai moka už jo išleidimą. 
Tasai laikraštis nuolat ir 
nuolat spausdina visokių 
nesąmonių, r e d a k toriaus 
kvailų fantazijų, bet negali 
greičiau pranešti SLA na
riams apie rinitą padėtį or-- 
ganizacijoje!

Atrodytų, kad Tėvynės 
redaktorius tarnauja ne S 
LA nariams, bet kažin ko
kiai politikierių grupei.

Tai nėra sveika organiza
cijai.

Šypsenos *
Vienintelė dorybe

Jonas norėjo vesti Marce
lę, bet visa Jono šeimyna 
Marcelę smarkiai peikė. 
Motinai atrodė Marcelė per 
liesa, tėvui—per stora, bro
liams—kvaila, seserims — 
pletkininkė, tetoms — veid
mainė, dėdėms — neturtin
ga ir t.t... Netekęs kantry
bės, Jonas, pagaliau, sušu
ko:

— O vis dėlto ji turi vie
ną labai gerą ypatybę!

— Kokią? nustebo visi.
— Būtent, kad ji visai ne

turi giminių! — piktai at- < į 
rėžė Jonas.

škoto dovana
Turtingų anglų draugijoj 

kalbamasi apie dovanas 
jaunavedžiams. Vienas siū
lo tokią dovaną, kitas—ki
tokią, tik škotas sėdi tylė-
damas.

—. Na, o tamsta ką galė
tum dovanoti? — klausia, 
pagaliau škotą.

— Aš turiu šešias dukte
ris ir mielai padovanočiau 
nuotaką! — atsakė škotas.

Geriausias vedybų laikas
Kartą viena • ponia pa

klausė garsų prancūzų ra
šytoją Volterį, koks yra 
geriausias vyrų amžius ve
dyboms.

— Ligi aštuoniasdešimt 
metų vyrui vesti per anksti, 
o po 80 metų — jau per vė
lu! — šypsodamasis atsakė 
Volteris.

Gudrus atsargumas
— Kam tu perki tokius 

brangius farforinius indus? 
— klausia draugas neseniai 
•vedusį draugą.

— Matai, jei aš nupirk
čiau paprastus indus, tai 
žmona juos, pykčio valan
dą, gali sudaužyti man į 
galvą, o jei indai bus bran
gūs — tai pagailės bent in
dų, jei ne mano galvos! — 
paaiškino vedęs didvyris.

Laimė buvo jau arti...
Jaunas gydytojas, kuris 

veltui jau kurį laiką buvo 
laukęs ligonių, vieną dieną 
savo laukiamajame randa 
vieną tokį. Nudžiugęs ta
ria jam:

— Kas tamstai yra? Kuo 
galiu padėti?

— Aš, pone, — taria ligo
nis, — norėčiau sužinoti ad
resą čia anksčiau gyvenusio 
gydytojo.

I

Vokiečiai jūrininkai belaisviai lipa i Jungtinių 
Tautų laivą po to, kai jų, vokiečių, laivas buvo Nu
čiuptas Pietiniame Atlantike ir nuskandintas.
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Kančių ir Kovos Keliu
Jonas Šimkus

Kartuves turgaus aikštėje
Nedidelis Salantų mieste

lis. Ten, kur seniau buvo 
rinka, dabar stovi užsiliku
si ir apipuvusi turgaus tak
sų lenta, kurioje iškabinami 
vokiškų ponų įsakymai. 
Greta lentos stovi vokiečių 
“paminklas” — kartuvės. 
Pastyrusi ir pajuodusi kil
pa kabaldoja vėjo mėtoma. 
Bet neseniai joje kabojo 
miestelio jaunas gyvento
jas Simonauskis.

Kretingos gatvėje senis 
Simonauskis turėjo savo 
kalvę. Jo sūnus Jurgis nuo 
pat 14 metų pratinosi kilno
ti kūjį ir pūsti dump
les. Gerai išmoko 
tėvo amatą ir ilgai
niui pasidarė tikrasis kal
vės šemininkas. Kai dviem 
keliais: nuo Kretingos ir 
Darbėnų į Salantus įsiver
žė vokiečiasi, jaunasis Si
monauskis valandėlei nu
traukė darbą, pasižiūrėjo į 
atėjūnus ir dirbo toliau. 
Bet tą patį vakarą į jo kal
vę įsikraustė vokiečiai ir 
pareikalavo, kad jis skubiai 
kaustytų jų arklius. Kalvis, 
matydamas neatsispirsiąs 
vokiečiams, dirbo jų verčia
mas. Bet vokiečiams pasiro
dė, kad jis dirba lėtai. Ry
tojaus dieną iš kalvės jis 
buvo išvytas. Joje pasiliko 
šeimininkauti tik vokiečiai.

Praslinko pirmoji oku- 
pantiškos kariuomenės ban
ga. Simonauskis po kelių 
dienų savo kalvę rado tuš
čią, žaizdrą užgesusį. Dalį 
instrumentų vokiečiai buvo 
pasiėmę, o iš odinių dump
lių buvo išpjautas didelis 
diržas. Iš naujo teko įreng
ti visą varstotą.

Kalvė buvo sutvarkyta ir 
vėl girdėjosi įprasto kūjo 
daužymas į priekalą.

Nuo to laiko praslinko 
maždaug metai. 1942 metų 
vasarą visiškai netikėtai į 
miestelį įvažiavo vokiečių 
SS kariuomenės baudžia
masis būrys su motorcik- 
liais. Motorciklistai pasida
lino po miestelį. Penketas 
jų privažiavo prie Simonau- 
skio kalvės ir be jokių ce
remonijų, atkišę savo auto
matus, įsiveržė į kalvę. Bu
vo padaryta stropi krata ir 
kratos pasekmėje, kalvės 
plūktose molinėse grindyse 
buvo surastos durys į rūsį. 
Rūsyje po šiaudais vokie
čiai aptiko tris medžiokli
nius šautuvus ir seną, dar 
iš pirmojo didžiojo karo už
silikusią, rusišką berdanką. 
Karinio prokuroro įsakymu 
tie “ginklai” turėjo būti ati
duoti vokiečiams jau 1942 
m. pavasarį.

Jurgis Simonauskis buvo 
suimtas ir kitą dieną ten 
pat’, Salantuose, ypatingo 
okupantų karo tribunolo 
nuteistas. Jis buvo apkaltin
tas padėjęs partizanams 
ginklus susiremontuoti ir 
pats slėpęs ginklų sandėlį. 
Simonauskį pakorė turgaus 
aikštėje ir policijai įsakė 
daboti, kad kūnas iškabotų 
nuo vieno sekmadienio iki 
kito. Prie korimo buvo at
vestas ir senis Simonaus
kis, kuris jau keli metai 
kaip apakęs. Seniukas sto
vėjo tylėdamas, nieko ne
matydamas, bet gerai žino
damas, kas darosi. Egzeku
toriai aklam tėvui perskai
tė įrašą lentelėje, kurią pa

kabino ant sūnaus kaklo ir 
kreipdamiesi į suvarytus 
miestelio gyventojus pasa
kė, kad, girdi, toks likimas 
laukia visų, kurie bandys 
priešintis vokiečių okupa

cinei valdžiai ir bendradar
biaus su partizanais. Salan
tų turgaus aikštės kartuvės 
jau ne vieną auką atėmė iš 
miestelio.
Buvusio kumečio likimas

Buv. Karvelio dvare, prie 
pat Kauno, dirbo kumetis 
Jurgis Starkus. Kažkada jis 
gyrėsi esąs giminaitis žino
mo finansininko Starkaus. 
Bet turtingasis brolis ne
kreipė į jį dėmesio.

Prie tarybinės santvar
kos Jurgis Starkus gavo 5 
ha žemės netoli Garliavos 
miestelio ir pasiryžo pradė
ti gyvenimą iš naujo. Pa
menu, kaip jis buvo atėjęs 
į mano redakciją Kaune, 
prašydamas kai kurių pata
rimų, pasakojosi savo pla
nus. Jis buvo patenkintas 
nauju gyvenimu, nors gerai 
žinojo, kad geresnį gyveni
mą dar reikia susikurti. 
Dar reikia gerokai padirb
ti.

Vokiški banditai užklupo 
jį savo naujam nameliui 
kazilus bekeliant. Grebėstų 
nebesuspėjo prikalti. Buvo 
pravytas ir vėl su savo ke
turių žmonių šeimyna at
sikraustė į buv. Karvelio 
dvarą. Dvarą valdė kažkoks 
vokietis Burmanas. Apklau- 
sinėjęs Štarkų, vokietis nu
tarė juo atsikratyti. Susi
rado dar šešetas tokių ne
pageidaujamų asmenų. Vie
ną naktį juos suėmė ir iš
gabeno į Bielorusiją prie 
karinių statybų. Likusios 
šeimos turėjo dirbti dvare 
už pastogę ir badmirio mai
stą. Už pasitraukimą iš 
darbo gręsė išsiuntimas į 
darbo lagerius. Starkaus 
šeima kentėjo ir laukė ži
nių iš Jurgio, laukė jo pa
ties grįžtančio. Bet nesu
laukė ir daugiau nebesu
lauks. Dabar, kai Raudono
ji Armija pasistūmėjo Cen
triniame fronte, viename 
sudaužytame vokiečių dali
nio štabe, buvo rasta įvai
rių tautybių darbininkų, 
žuvusių arba mirusių, sąra
šas. Tame sąraše buvo ir 
Jurgio Štarkaus pavardė.

Bet tai juk ne vieno Štar
kaus kelias. Tūkstančius lie
tuvių vokiški okupantai ši
tokiu būdu nuvarė į kapus. 
Tūkstančiai našlių ir naš
laičių Lietuvoje keikia fa
šistinį žmogėdrą, kuris su
griovė šeimas ir visą gy
venimą.
Samogonas ir hitlerininkai

Buvusiame Vytauto Mu
ziejuje Kaune,, vokiški oku
pantai, kubiliūnpalaikių pa
dedami, suorganizavo pom
pastišką parodą su diagra
momis, suputusių ir su
džiūvusių plaučių atvaiz
dais bei kitokiais atributais, 
kurie reikalingi pavaizduoti 
alkoholio žalingumą. Sie
noje iškabintos diagramos 
rodo, kad 1938 metais tik 
7% lietuvių turėjo chro
nišką polinkį į alkoholį, o 
1942 metais tokių lietuvių 
jau buvę 11%. žodžiu, vo
kiška okupacija nepapras
tai smarkiai ugdo alkoho
lizmą. Ir todėl atrodo keis

ta, kad fašistiniai vokiečiai, 
kurie negirti jokiu būdu 
neina į ataką, kurie geria 
visuomet ir visur, staiga 
užsimanytų kovoti prieš al
koholį. Žinoma, vokiečiai 
prieš alkoholį visai ir neko
voja. Jie paskelbė kovą sa- 
mogonui ir visa suruoštoji 
paroda yra savotiška sun
kioji artilerija prieš “mun- 
šainą.” Kodėl hitlerininkai 
taip neapkenčia samogono? 
Ogi štai dėl ko. Jie yra 
griežtai įsakę, kad nė vie
nas grūdas, nė viena bul
vė negali būti neatiduoti 
okupacinei valdžiai. Tuo 
tarpu tie grūdai ir tos bul
vės, kurios virsta samogo- 
nu, nebeatitenka vokie
čiams. Štai čia ir yra pa- 
kasta^ šuo. Rentelnas jau 
išbandė visokius grasini
mus ir bausmes. Už samo
gono varymą atėmė ūkius, 
sodino kalėjiman ir paga
liau korė. Bet samogonas 
pasirodė galingesnis už hit
lerininkus ir nemano pasi
duoti. Dabar hitlerininkai 
sumanė apeliuoti į moralę. 
Bet lietuviai greit susivoks, 
kokia tos parodos tikroji 
prasmė ir ji nieko nepadės, 
kaip nepadėjo Saugumo di
rektoriaus Povilaičio panaši 
paroda, kurios tikslas buvo 
likviduoti samogono konku
renciją valstybiniam degti
nės monopoliui. Kubiliūno 
žodžiai sieksninėmis raidė
mis muziejaus sienoje apie 
tai, kad “samogono nuodai 
sunaikina sveikatą ir tur
tą” nieko neįtikins, nes di
džiausi nuodai, kurie šiuo 
metu naikina tautos sveika
tą ir visą jos turtą — yra 
vokiški okupantai ir jų bat- 
laižiai k u b i 1 i ū nininkai; 
prieš juos turi būt nukreip
ta didžiausia kova. Kai su 
tuo priešu bus susidorota, 
tada bus galima kibt ir į 
samogoną.
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(Pabaiga)

IŠDAVIKO MIRTIS
Kauno apskr. Ž. kaimo 

gyventojai nuolat kieno tai 
buvo įskundinėjami hitleri
nei policijai. Nespėdavo 
kas ir žodelio tarti prieš 
mūsų tautos pavergėjus, 
žiūrėk — hitlerininkai pas 
jį jau kratą bedarą. Buvo 
pastebėta, kad vietos gy
ventojas Vaitavičius pradė
jo dažnai lankytis greti
mam rtiiestelyje, iš kur grį
ždavo pasigėręs. Po kiek
vieno tokio Vaitavičiaus 
apsilankyhio miestelyje,
hitlerininkai suruošdavo
minėtame kaime kratas, 
suimdavo vieną kitą vals
tietį, konfiskuodavo galvi
jus. Pasidarė aišku, jog 
kaimiečius įskundinėja 
Vaitavičius.

Prieš dvi savaites, miš
ke, iš ryto buvo rastas Vai
tavičiaus lavonas. Prie pa
starojo buvo prikabinta 
medinė lentelė su užrašu: 
“Taip bus su kiekvienu iš
daviku.” Pr. Vosiukaitis.

GRAIKŲ SUBMARINAI VĖL 
SMOGE AŠIAI JŪROJ

London, geg. 28. — Grai
kų submarinas Viduržemio 
Jūroje nuskandino dar vie
ną prekinį fašistų laivą.

Greitieji graikų motor
laiviai partizaniškai ata
kuoja Ašies laivus ir pa- 
krantinius įrengimus.

Gerbiami Draugai: Aš 
prisiunčiu $17. Padalinkite 
sekamai: $5 dėl pasiuntimo 
dovanų lietuviam raudon
armiečiam, $5 dėl dovanų 
lietuviam vaikučiam ir $2 
Laisvės apgynimui. Bet aš 
negaliu pamiršti ir kitų 
raudonarmiečių, kurie at
lieka tokį darbą kovoje 
prieš žmonijos mirtinąjį 
priešą. Todėl ir jiems au
koju $5.

Draugiškai,
A. Kilienė,
Rumford, Me.

Gerbiamas Komitetas:
Mes prisiunčiame pundelį 

su drabužiais dėl lietuvių 
vaikučių. Taipgi prisiunčia
me dešimt dolerių auką dėl 
lietuvių raudonarmiečių.

Helen Joseph Kalweit, 
Higganum, Conn.

Lietuvių Pundelių Vajaus 
Komitetui:

Gerbiamieji Draugai ir 
Draugės: Šiuomi prisiun
čiame $31.50 lietuviams 
raudonarmiečiams, kariau
jantiems prieš pasaulinius 
banditus už išlaisvinimą 
sovietinių kraštų, nacių už
grobtų, taipgi ir mūsų tė
vų žemės Lietuvos. Šie pi
nigai yra pusė pelno, kuris 
liko nuo motinų dienos pa
minėjimo gegužės 8 d. Pa
minėjimą rengė penkios or
ganizacijos. Su dovanomis 
sykiu pasiųskite ir organi
zacijų vardus.

Štai tos organizacijos ir 
jų z sekretoriai: Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 6 
kuopa, sekr. F. Ziboris, 19 
Lake Avė.; Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 20 kuo
pa, sekr. H. Žukienė, 356 
Clinton St.; Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 20 kuo
pos Moterų Skyrius, sekr. 
M. Kulbienė, 73 Albany 
Ave.; Lietuvių Darbininkų 
Susišelpimo Draugija, sekr. 
J. Uogentas, 10 Hudson 
Ave.; Šv. Juozapo Draugi
ja, sekr. V. Čekanauskas, 
303 Clinton St.

Gal mūsų didvyriai para
šys toms organizacijoms 
laiškus.

Rengimo Komisijos 
Narės:

H. Žukienė,
J. K. Navalinskienė. 

Binghamton, N. Y.
Gerbiamas Pundelių 
Vajaus Komitetas:

Šiandien pasiunčiau jums 
dar vieną pundelį, kuriame 
rasite 30 kavalkų vilnonių 
mezginių — svederių, koji
nių ir kitokių, kuriuos pra
šau siųsti Naujosios Angli
jos Moterų Sąryšio vardu. 
Taipgi įdėjau keletą senes
nių drabužių ir drg. M. Bo- 
benčikienės pundelį.
* Draugiškai,

Tamašauskienė.
KOMITETO PASTABA: 

Kol kas senų drabužių mes 
nerenkame dėl pasiuntimo 
lietuviams kovotojams. Vi
si daiktai turi būti nauji. 
Todėl prašome mums ne
siųsti senų drabužių. Juos 
priduokite Russian War 
Relief komitetui, kuris tuo- 
mi rūpinasi.

A. J. Navickas, Haverhill, Mass. 100.00
J. Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa. 17.00
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. 38.00
P. Bečis, Great Neck, N. Y. 25.00
P. Janiūnas, Bayonne, N. J. 147.00
H. Pagiegala, Binghamton, N. Y. , 40.00
A. Bakunas, Cliffside, N. J. 21.00
J. Burba, S. Boston, Mass. 32.00
M. Slekienė, Gardner, Mass. 12.50
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. 26.00
J. K. Nelesh, Binghamton, N. Y. 21.00
Joe Lipsis, Hasbrauck, N. J. 5.00
P. Jatul, Stoughton, Mass. 150
Jakubauskas ir Šimėnas (A. Kiliene), Rumford 2.00 
ALDLD 6 kp., Montello, Mass. (Geo. Shimaitis) 50.00 
S. Chaikowski, Boston, Mass. 5.00
P. Stankevich, Hollis, L. I. 1.45
Tony Yakevich, Roundup, Mont. 1.00
L. Kavaliauskaitė, Brooklyn, N. Y. 16.00
Paul Nukas, Dorchester, Mass. 4.00
A. J. Smith, Phila., Pa. 51.00
E. Sanders, Marlboro, N. Y . 2.00
V. J. Stankus, Easton, Pa. 8.00
S. A. Prenis, Earlville, N. Y. 2.00
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 4.80
K. Žemaitienė, Brooklyn, N. Y. 19.00
O. KuČiauskaitė, Baltimore, Md. 15.00
Frank Goodrich, Herrin, Ill. 15.00
K. Wasilauski, Phila., Pa. 1.00
LLD 20 kp., moterų skyrius, Binghamton, N. Y. 86.00
R. Laukaitis, (Moterų Kliubas), B’klyn, N. Y. 15.00
S. Kazei, Brooklyn, N. Y. 5.00
Wm. Sanka, Brooklyn, N. Y. 1.00
Ona Kulaitis, Easton, Pa. 14.72
Wm. Kunz, Brooklyn, N. Y. 2.00
J. Lemeikis, Brooklyn, N. Y. 1.00
Paul Venta, Brooklyn, N. Y. 5.00
ALDLD 22 kp., Cleveland, Ohio 42.50
Moterų Apšvietos KI., Los Angeles, Calif. 40.00 
LDS 35 kp., Los Angeles, Calif. 10.00
Bendras Komitetas, Los Angeles, Calif. 12.00 
Antanas Pavidis, Elizabeth, N. J. 1.00
Anna Raszcik, Alliance, Ohio 2.00
H. Kurd, Hillside, N. J. 8.00
Dr. J. Kashkevich, Newark, N. J. 165.70
H. Kurd, Hillside, N. J. 33.35
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y. 31.00
J. Navalinskienė, Binghamton, N. Y. 38.00
Eva Žvingilas ir šeima, Jewett City, Conn. 70.00 
Geo. Daugėla, Jersey City, N. J. 2.00
Carl Belte, Georgia 100
J. Ramanauskas, Minersville, Pa. 2.00
V. Sutkienė, San Francisco, Calif. 22.00
J. Webra, Bridgeport, Conn. 4.00
Uohn Žukas, Portland, Oregon 50.00
J. Sholunas, Somerville, Conn. 2.00
T. Lapin, Nashua, N. H. 1.00
K. Mockus, Brooklyn, N. Y. 2.25
Agota Bloznelis, Catskill, N. Y. 2.00
ALDLD 155 kp., moterų skyrius, Worcester 50.00
O. Lukauskas,.. Great Neck, N. Y. 5.00
LDS 36 kp., (A. Burt), Raymond, Wis. 74.00
Moterų Apšvietos KI., (Levanas), Los Angeles 33.00 
J. Egeris, Hudson, N. H. 4.00
J. A. Jerome, Barre Plains, Mass. 3.00
Stough tono Moterų KI., (J. Grybas, Norwood) 16.50 
S. Paulenka, Lowell, Mass. 250.59
J. Thamas, Newk Kensington, Pa. 20.00
St. Petkus, Muskegon, Hts., Mich. 3.00
Ona Arminas, Brooklyn, N. Y. 1.00
F. Gervickas, Athol, Mass. 4.00
J. Ragauskas, Shelton, Conn. 10.00
ALDLD 25 kp., (J. Stanys), Baltimore, Md. 25.00 
Gailiūnas, Philadelphia, Pa . 1.00
Shidlauskas, Phila., Pa. 1.00
Paul Nelesh, Phila., Pa. 5.00
Albertas Grinius, Brooklyn, N. Y. 1.00
Emil Kvietkus, Bridgeport, Conn. 5.00
B. Muleranka, Hartford, Conn. 66.30
Jonas Laukaitis, Elizabeth, N. J. 3.00
F. P. Malkaitis, Glen Gardens, N. J. 3.00
P. Patilauskienė, Pittsburgh, Pa . 62.00
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 4.00
J. Werbela, Earlville, N. Y. 2.00
K. Romikaitis, Reading, Pa. * 1.75
A. P. Gasparas, Grand Rapids, Mich. 1.00
Agota Bloznelis, Catskill, N. Y. 5.00
Ignas Lisaius, Seymour, Conn. 5.00
W. Deksnys, Stamford, Cęnn. 20.00
Ona Aliliunienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Jieva Juozapavičienė, Brooklyn, N. Y. 5.00

. ALDLD 2 Apskr. (O. Depsienė), B,klyn, N. Y. 25.00
J, K. Nelesh, Binghamton, N. Y. 50.00
A. J. Smith, Phila., Pa . 600.00
P. Paserskis, Baltimore, Md. 470.00
Amalg. C. W. of Am., Local 218, Baltimore, Md. 50.00 
Paul Jurkonis, Springfield, Ill. 4.00
Walter Adomaitis, Meriden, Conn. 4.00
D. Grize, Endicott, N. Y. 2.Q0
Fr. Ivaškevičius, Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Graibus, Carle Place, N. Y. 2.00
J. P. Norwick, Detroit, Mich. 2.50
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 27.00
Adomas Matulevičius, Glen Rogers, W. Va. 5.00 
J. Simutis, Nashua, N. H. • 10.00
Joseph Pakutka, Waterville, Conn. 7.65
V. Ragauskienė, J. Kazlauskas, Noxen, Pa. 2.00
J. & E. Mickūnai, Kelayres, Pa. 3.00
ALDLD 141 kp;, Phila., $15; ALDLD 4 kp.,

Portland, $5 20.00
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass. 47.25
J. Stupur, Portland, Oregon 77.50
V. Sutkienė, San Francisco ir Oakland, Calif. 50.00
K. Romikaitis, Reading, Pa. 1.75
Lydia & Adolphi Bakanauskas, Portland, Me. 10.00
E. Mulokiūtė, Phila., Pa. 4.60
J. & E. Sliekai/ Pittsburgh, Pa. 5.00
Ona Stelmokaitė ir tėvai dd. Stelmokai, Newark 7.00
B. Shlaves, N. Y. C. 1.00
J. &' S. Bimbai, Paterson, N. J. 5.00
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 23.16
Kate Ambrose, Girardville, Pa. 4.00
Wm. Skodis, Brooklyn, N. Y. 5.00
Dr. A. K. Rutkauskas, Chicago, Ill. 5.00
St. Ketchin, Windsor Lock, Conn. 1.00
Juozas Kavienas, Linden, N. J. 2.00
J. Sabaliauskas, Valhalla, N. Y. 5.00
M. Sukackienė, Worcester, Mass. 18.00
M. Zald, Chicago, Ill. 700.00
Jonas Lastauskas, (Casper Bakshis), Camden 24.00 
J. Urban, Chicago, Ill. 8.50
Dr. A. K. Rutkauskas, Chicago, Ill. 5.00
J. Skerston, St. Louis, Mo. s 10.00
ALDLD Centras 8.00
Naujosios Ang. Mot. Sąr. Konf. (J. Stigienė) 10.00 
LDP Kliubui (G. Kudirkos parėję), Elizabeth 20.00
F. Vaitkus, Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Ažys, Jersey City, N. J. 5.00
Ch. Shaltis, P. Steponavičius, Freehold, N. J. 6.00 
Petronė Paulauskas (LDS 142 kp.), Pittsburgh 40.00
G. Lekas, So. Boston, Mass. 40.00
J. Šimėnas, Belmore, L. I. 5.00
M. Simonavičiųs, Brooklyn, N. Y. 10.00
Frank Varaška, Brooklyn, N. Y. 5.00
J. Stanys, Baltimore, Md. (per DMŠ) 6.00
J. Ažys, Brooklyn, N. Y. 5.00
Per F. Buck, Brooklyn, N. Y, 1.00
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M. Šapalienė, Tacoma, Wash. 2.00
Leonas Endziulis, Berkeley, Calif. 2.00
LLD 20 kp., moterų skyr., Binghamton, N. Y. 3.00 
A. Yanavičia, Baltimore, Md . 20.00
H. Janulis, Worcester, Mass. 20.00
Tony Brosky, Elm Grove, W. Va. 7.00
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. 40.00
V. Kartonas, Maspeth, N. Y. 5.00
U. Kazlaučiūnienė, Camden, N. J. 3.00
A. Kraujalis, White Plains, N. Y. 31.00
C. Daugirdas, Lowell, Mass. 40.00
A. Matulis, Jersey City, N. J. 4.50
A. Lukshis, Bloomfield, N. J. 40.00
J. Navalinskienė, Binghamton, N. Y. 5.25
Jonas šatkus, Peoria, Ill. 32.00
V. Paukštys, Richmond Hill, N. Y. 15.00
N. Belunas, Detroit, Mich. 40.00
J. Gataveckas, Detroit, Mich. 12.50
G. Braknis, Pontiac, Mich. 22.00
A. Steponaitienė, Lewiston, Me. 21.00
ALDLD Centras, Brooklyn, N. Y. 10.50
A. Dambauskas, Girardville, Pa. 14.00
A. Lakickas, Coaldale, Pa. 6.50
A. Trepkus, Moline, Ill. 40.00
B. Valukas, Mahanoy City, Pa. 40.00
P. Paserskis, Baltimore, Md. 5.00
M. Paulauskas, Aurora, Ill. 40.00
M. Bakunas, Sharon, Pa . 45.00
S. Mitchell, Benld, Ill. 40.00
A. E. Polson, Short Hills, N. J. 25.00
J. Kandrat, Forest City, Pa. 20.00
M. Alvinas, Detroit, Mich. 80.00
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 9.00
Drg. Benderis, Brooklyn, N. Y. 3.50
S. Poška, Maywood, Ill. 28.00
J. Blazonis, Lowell, Mass. . 8.50
P. Jasilionienė, Binghamton, N. Y. 68.00
U. Šimoliunienė, Binghamton, N. Y. 40.00
F. Shimkiene, Kearny, N. J. 50.00
W. Seylius, Pittston, Pa. 18.50'
LDS 127 kp. per J. Stalioraitis, Chicago, Ill. 17.00 
Geo. Pelton, Auburn, Ill. 30.75
LDS 51 kp., (E. Farion), Easton, Pa. 32.00
J. Stupur, Portland, Ore. 40.00
P. Eidukevicz, Shenandoah, Pa. 41.00
I. Klevinskas, Scranton, Pa. 14.00
K. Danisevičius, Waterbury, Conn. 25.00
S. Puidokas, Rumford, Me . 32.00
J. Julius, Moline, Ill. 4.50
C. Musteika, Portland, Me . 18.50
V. Sutkienė, San Francisco, Calif. 40.00
F. Veprauskas, Beloit, Wis. 28.00
J. Didjun, New Haven, Conn. 73.60
John Kraus, Hart, Mich. 12.50
P. Sodakis, Youngstown, Ohio 14.50
J. Chepulis, Southf)ury, Conn. 6.00
C. Gradickas, Methuen, Mass. 11.50
F. Kavaliauskienė, Tacoma, Wash. 17.00
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa . 55.00
J. Chuplis, Springdale, Pa. 4.00
G. Shimaitis, Brockton, Mass. 22.00
John Kelley, Rockford, Ill. 25.00
M. Bush, Inglewood, Calif. 40.00
M. Tenikait, E. St. Louis, Ill. 40.00
P. Cibulsky, Maspeth, N. Y. 7.50
L. Kvetinskienė, Westville, Ill. 101.25
P. P. Gribas, Aberdeen, Wash. 27.00
S. Kazokytė, Jamaica, N. Y. 12.00
Moterų Kliubas ir Anna Giraitis, Hartford, 66.50 
J. Liaudanskas, Lewiston, Me. 15.00
Jonas SmalianskaS/< (Baltimore, Md. 100.00
A. Žemaitis, Baltimore, Md. 18.00
A. M. Stakenas, Freesoil, Mich. 40.00
Walter Brazauskas, Hartford, Conn. 40.50
A. Kraujalis, White Plains, N. Y. 5.00
A. Smeltzer, Buffalo, N. Y. 13.00
ALDLD 55 kp., Brooklyn, N. Y. 40.00
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J. 32.00
J. Diamont, Pittsburgh, Pa. 8.00
John Briedis, Ambridge, Pa. 40.00
J. Kirtiklis, Akron, Ohio 12.00
LDS 41 kp., Grand Rapids, Mich. (A. Daukša) 40.00 
A. Matulis, Jersey City, N. J. 3.00
J. Daubaras, Athol, Mass. 7.00
ALDLD 2 kp., Binghamton, N. Y. 100.00
A. Kalvaitienė, Maspeth, N. Y. 1.00
F. Rūbas, Middlefield, Ohio . 21.00
Chas. Urban, Kenosha, Wis. 47.50
Anna Savukas, Portage, Pa. 27.50
A. Jasiunas, Cleveland, Ohio 40.00
L. Gudzin, Schenectady, N. Y. 40.00
P. Paulauskas, Pittsburgh, Pa. 41.00
A. Balčiauskas, Niagara Falls, N. Y. 28.00
Eva Vitart, Jamaica, N. Y. 2.50
M. žukaitis, Spencerport, N. Y. 5.00
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. 80.00
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 5.60
A. Valinchus, Pittston, Pa. 40.50
V. Kvetkus, Cambridge, Mass. 10.00
S. Puidokas, Rumford, Me. 2.00
Dr/ J. Simans, Cleveland, Ohio 34.50
A. Jakstonis, Trenton, N. J. 40.00
K. Rušinskienė, Brooklyn,’ N. J. 5.00
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre, Pa. 15.00
Aukos masiniame susirinkime, vasario 28 d.,

Brooklyne 1142.11
V. Mikulėnas, Brooklyn, N. Y. 4.00
S. Reikauskas, Phila., Pa. 19.00
F. Balch, Easthampton, Mass. 5-00
V. K. Sheralis, Garwood, N. J. 17.50
J. Briedis, Ambridge, Pa. 34.50
Peter Šankus, Milwaukee, Wis. 14.50
W. Yokim, New Britain, Conn. 40.00
S. Yurkin, New Britain, Conn. 40.00
A. Glebo, Gardner, Mass. 6.00
O. Samulienė, Fitchburg, Mass. 15.00
S. Rauduvė, Pittston, Pa. 40.20
M. Strižauskas, Waterbury, Conn. 30.00
E. Mizarienė, Brooklyn, N. Y. .50
W. Miskalitis, Benld, Ill. 13.50
J. Kazlauskas, Hartford, Conn. 12.00
P. Paserskis, Baltimore, Md. 44.16
S. B., Brooklyn, N. Y. 1.00
Ona Makarevičienė, Sheboygan, Wis. 14.50
Liet. Moterų Kliubas (M. Kulikienė), B’klyn 13.50 
LDS 50 kp., (M. Kulikienė), Brooklyne 14.00
Kunigas Balkunas, Maspeth, N. Y. 1.00
A. Dapkus, Sparrows Pt., Md. 5.00
J. Yasedavičia, New Kensington, Pa. 40.00
D. Burba, Stamford, Conn. 30.00
LDS 139 kp., (P. J. Petronis), Chicago, Ill. 10.00 
ALDLD 104 kp., Chicago, Ill. 6.00
LDS 76 kp., Chicago, Ill. 19.00
ALDLD 207 kp., (J. Chesnius) 15.50
V. Kelmelis, Torrington, Conn. 5.00
K. Petrick (change) 4.00
B. Sadausky, Port Jefferson, N. Y. 1.00
Ch. Pauža, Glen Falls, N. Y. 1.00

Viso įplaukų $17,054.74
ISPL AUKOS:

Pasiųsta Cent. Kom. bal. 3 ir 8 dd. (1942) $492.28 
Pasiųsta C. K. liep. 2, 1942 iki geg. 4, 1943 $15,969.80 
Vilniai už atskaitų garsinimų 25.00
Laisvei už atskaitų garsinimą 25.00
Alda Orman išlaidos 5.70
Laisvei už darbą ir spaudą 21.60

• {Tąsa 4-me pus.)____
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ZMONESE RACIJONIAVIMO KNYGA No. 3 
BUS IŠLEISTA ŠIĄ VASARĄ

ii
(Tąsa)

Atsimenu, aš perskaičiau keistas eiles:
Plynais laukais, negyvenamom vietom, 

Plienu Vilkėdamas, niaurus, baisingas, 
Joja Atila, gunų karalius.

Paskui jį, lyg tamsus debesys, eina jo 
kariai ir šaukia:

—Kur gi tas Rymas, Rymas galingas?
Rymas — miestas, tą aš jau žinojau, 

bet kas tokie — gunai? Tas reikia būti- 
. tlai sužinoti.

Išrinkęs gerą laiką, aš klausiu šeimi
ninką.

— Gunai? — nustebęs, kartoja jis.— 
Velniai juos žino, kas jie tokie! Niekai, 
turbūt...

Ir linguoja galvą.
— Niekai painiojasi tavo galvoje, tas 

blogai, Pieškovai!
Ar blogai, ar gerai, bet aš noriu žino

ti.
Man atrodo, kad pulko kapelionas So

lovjovas turėtų žinoti — kas tai yra gu
nai, ir, pagavęs jį kieme, aš klausiu.

Išblyškęs, liguistas ir visuomet piktas, 
raudonomis akimis, be ančiakių, ruda 
barzdele, jis sako man, badydamas žemę 
juoda lazdele:

O tau kas darbo, a?
Kapitonas Nesterovas į mano klausi

mą piktai atrėžė:
— Ką-ą?
Tada aš nutariau, kad apie gunus ge

riausia būtų pasiklausus provizoriaus 
•vaistinėje; jis visuomet žiūri į mane ma
loniai, jo veidas ^protingas, ant didelės 
nosies auksiniai akiniai.

— Gunai, — pasakė man provizorius 
Povilas Goldbergas, — buvo klajoklė 
tauta, kaip šių dienų kirgizai. Ta tauta 
dabar visa yra išmirusi, jos nebėra.

Man pasidarė liūdna ir pikta — ne 
dėlto, kad gunai išmirė?, o dėlto, kad 
prasmė to žodžio, kuris mane taip ilgai 
kankino, pasirodė esanti tokia paprasta, 
ir jokių paslapčių man neatidengė.

Bet aš labai dėkingas gunams, — po 
šio atsitikimo aš taip nebesi jaudindavau 
dėl nesuprantamų žodžių ir per Atilą aš 
susipažinau su provizoriumGoldbergu.

Šitas žmogus žinojo visų painiųjų žo
džių prasmę, jis turėjo visų paslapčių 
raktus. Pasitaisęs dviem pirštais aki
nius, jis žiūrėjo pro storus stiklus man 
į akis ir kalbėjo, tarytum smulkias vi
nis kaldamas į mano kaktą.

— žodžiai, brolyti, tai — lyg lapai 
ant medžio, ir, kad suprastumei, kodėl 
lapas toks, o ne kitoks, reikia žinoti,— 
kaip medis auga, reikia mokytis! — 

Knyga, brolyti, kaip geras sodas, kuria
me visko pilna: ir malonaus, ir naudin
go....

Aš dažnai nubėgdavau pas jį į vaisti
nę pirktų sodos ir magnezijos suaugu
siems, kuriuos nuolat ‘rėmuo ėsdavo,” ir 
visokių vaistų vaikams ~ viduriams su
tvarkyti. Trumpi provizoriaus pamoky
mai išugdė manyje rimtas pažiūras į 
knygas, ir nejučiomis jos pasidarė man 
būtinai reikalingos, kaip girtuokliui deg
tinė.

Jos rodydavo man kitonišką gyvenimą 
gyvenimą didžių jausmų ir troškimų, 

kutie versdavo žmones daryti didvyriš
kus darbus ir nusikaltimus. Aš mačiau, 
kad žmonės, kurių tarpe aš gyvenau, ne
gali padaryti nei didžių darbų, nei nusi
kaltimų, jie gyvena kažin kur nuošaliai 
hUo to viso, apie ką rašo knygos, ir sun
ku suprasti — kas jų gyvenime yra įdo
maus? Aš nenoriu gyventi tokiuo gyve-

nimu... Tas man aišku, — nenoriu....
Iš paveikslėlių ir paaiškinimų aš suži

nojau, kad Prahoje, Londone, Paryžiuje 
nėra vidury miesto griovių ir purvinų 
tvankų iš šiukšlių, ten tiesios, plačios 
gatvės, kitoniški namai, kitoniškos cerk
vės. Ten nėra šešių mėnesių žiemos, ku
ri uždaro žmones namuose, nėra gavė
nios, per kurią tegalima valgyti raugin
ti kopūstai, rauginti grybai, šustinis ir 
bulvės su aliejumi. Gavėnioje negalima 

, skaityti knygų, — iš manęs atėmė. 
“Vaizdingąją Apžvalgą,” ir šitas tuš
čias, alkanas gyvenimas vėl apglėbė ina
ne. Dabar, kai aš galėjau palyginti jį su 
tuo, ką buvau sužinojęs iš knygų, jis at
rodė man dar labiau elgetiškas ir šlykš
tus. Skaitydamas, aš jausdavausi esąs 
sveikesnis, stipresnis, dirbdavau vikriai, 
nes turėdavau tikslą: juo greičiau pa
baigsiu, juo daugiau liks laiko skaity
mui. Kai iš manęs atėmė knygas, aš su
glebau, sutingau, palikau užuomarša.

Atsimenu, kaip tik tokiuo tuščiu laiku 
atsitiko kažkas paslaptinga: kartą va
kare, kai visi taisėsi eit gultų, staiga nu
aidėjo katedros varpo smūgis, iš karto 
supurtęs visus namuose, vienmarškiniai 
žmonės puolė prie langų, klausdami vie
nas kitą:

— Gal gaisras? Gal pavojaus varpas?
Girdėjosi, kad ir kituose butuose 

triukšmauja, varsto duris; kažin kas lak
stė po kiemą, vedžiodamas arklį už pa
vadžio. Senoji šeimininkė rėkė, kad api
plėšę katedrą, šeimininkas stabdė ją:

— Nurimkite, matuše, tai negali bū
ti....

— Na, tai archijerejus pasimirė...
Viktorėlis nulipo nuo plautų, vilkosi ir 

murmėjo: *
— O aš žinau, kas atsitiko, žinau!
Šeimininkas pasiuntė mane į pakraigę 

pasižiūrėti, beg nesimato pašvaistės; aš 
užlipau, išlindau per langelį ant stogo, 
— pašvaistės nesimatė; tyliame šaltame 
ore lėtai bamsėjo varpas; mieguistas 
miestas prigulo prie žemės; tamsoje bė- 
go nematomi žmonės, po jų kojomis 
girgždėjo sniegas, vis baisiau ir bdisiūū 
dejavo varpas. Aš sugrįžau į kambarius.

— Pašvaistės nėra.
— Ak tu, Viešpatie! — tarė šeiminin

kas, apsivilkęs apsiaustu ir užsidėjęs 
kepurę, pasistatė apykaklę ir nedrąsiai 
ėmė autis kaliošais. Šeimininkė maldavo:

— Neik! Na, neik gi....
— Niekis!...
Viktorėlis, taipgi apsivilkęs, erzino vi

sus:
— 0 aš žinau.t..
Kai broliai išėjo į gatvę, moterys, pa

liepę man kaisti virtuvą, puolė prie lan
gų, bet staiga iš gatvės paskambino šdį- 
mininkas, tylom užbėgo laiptais ir, pra
vėręs priemenės duris, balsiai ištarė:

— Carą užmušė!
— Vis dėlto užmušė! — suriko senu

tė.
— Užmušė, man karininkas pasakė.... 

Kas dabar bus?
Paskambino Viktorėlis ir, nenoromis 

vilkdamasis, piktai tarė:
— O aš maniau — karas!

(Bus daugiau)

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WAR BONDS'

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

Ižd. LeaVin už bilietus (vakarienės) 
Už pašto ženklelius ir kitos išlaidos

7.00
19.36

Už padarymą vokų 2.78
Už salę susirinkirilui spalių friėn. 35.00
Geo. Klimui už Microphone 2.00
Už padarymą laiškų (300) 3.03
UŽ padarymą kvitų 8.59
Už pašto ženklelius 45.56
Laisvei už darbus (No. 118) 11.11
Už salę vasario susirinkimui 50.00
Už dovanas svečiams iš SSSR 12.84
Balalaikos orkestrui 16.00
Laisvei už garsinimus 40.00
Už spaudos darbą (131) 6.06
Už pataisymą typewriter 2.50
Už 500 vokų (No. 164) 2.78
Sekretoriaus išlaidos 6.00
Už gėles 5.05
Vž Įvairias išlaidas (SSSR) 56.00

• Viso $16,865.04

$17,054.74
16,865.04

189.70
1,532.77

$1,722.47

Įplaukos
Išplaukos

Lieka
Ižde

Viso

Pereitame raporte buvo pažymėta, kad pinigų suplau
kė $15,812.85. Šiame rapotte įplaukų yra $17,054.74. 
Viso pinigų suplaukė $32,867.09.

L. KAVALIAUSKAITĖ, ižd.
Liet. Kom. S 6 v. Sąjungai' Gelbėti, 

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, fa. Y.
KNYGŲ PERŽICRfiJIMO KOMISIJOS RAPORTAS.

Knygos peržiūrėtos nuo 1 d. balandžio, 1942 iki 
13 d. gegužės, 1943. Raportas seka:
Ižde
Viso

buvo 1 d. balandžio, 1942 
įplaukų

Viso

Ižde

$476.63
20,610.76

$21,087.39
19,364.92

$1,722.47

išlaidų

randasi 13 d. gegužės, 1943 m.
Knygų Peržiūfėjiftio komisija:

E. Gasiūnienė, E. T.' Mfzarlėnė', J. Gužas.

Pabaigoje birželio mėne
sio arba pradžioje liepos 
mėnesio, pagal informacijas 
iš Washingtono, Amerikos 
žmonės naminiame fronte 
gaūs racijonavimo knygą 
No. 3.

BUs lengviau vartoti kny
gą No. 3, negu pirmas dvi, 
ir tikima, kad su šia nauja 
laida nebus tiek daug nesu
sipratimų, kiek buvo su 
pirmomis knygomis. Valdi
ninkai pabrėžia faktą, kad 
nauja knyga papildys pir
mąsias dvi racijonavimo 
knygas, jos forma galės ap
rūpinti visus racijonavimo 
reikalingumus, kurie galėtų 
pasirodyti kaslink reikme
nų, kurie dabar racijonuoti.

“Žmonių išmislai ir liežu
viai”, pareiškė Kainų Ad
ministratorius Prentiss M. 
Brown, “kartais tyčiomis, 
naudos šį išleidimą Knygos 
No. 3 skleisti gandams. Bus 
pranešama, kad mes ketina
me racijonuoti drabužius 
(tas jau buvo daroma), ko
jines, apykakles, šviežias 
daržoves, šluotas, žuvis ir 
kitus daiktus.

“Įspėju žmones iš anksto. 
Gandai neturės pamato ir 
tie, kurie patikės jais ir 
pradės visko pirkti, darys 
tą, ko mūsų priešai nori. 
Knyga No. 3 yra papildy
mo knyga. Ji turi ženklelių 
papildyt tuos/ kurie 
suvartojami.

Nereikės nuvykti 
kyklas arba kitas
gauti trečią knygą, kaip bu
vo daroma su pirmomis 
dviejomis. Vieton to, apli
kacijos formos, asmeniui 
arba visai šeimai, bus siun
čiamos paštų pabaigoje ge
gužės arba pradžioje birže
lio. Šios aplikacijos bus at
virukų formose, jos turi bū
ti atgal grąžinamos tarpe 
birželio 1 d. ir 10 d. Ir Rą- 
cijonavimo Knyga No. 3 
bus siunčiama kiekvienam 
aplikantui.

Iššiuntimas aplikadj os 
kortelių irWar Ration Book 
No. 3 yra milžiniškas dar
bas Pašto DepartainentUi.

Nauja knyga turės nau
jos rūšies ženklelių. Kaip 
antroj knygoj, 4 iš 8 pus
lapių bus ženkleliai vieno 
alfabeto, rudos spalvos, su 
numeriais 8, 5,» 2 ir 1. Ke
turi viduriniai puslapiai tu
rės paveikslus įvairių gink
luotų Spėkų vienetų — lėk
tuvų, šautuvų, tankų ir lėk
tuvų nešiotojų — kiekviena 
serija numeruota nuo 1 ligi 
48. Simboliai visiems pri
mins, kad karas įvedė ra- 
cijohavimo programą ir kad 
vartotojai, kooperuodami, 
taipgi prisideda prie galu
tinos pergalės.

Valdininkai aiškina, kad 
paveiksliniai ženkleliai bus 
vartojami įvairiems tiks
lams. Imkime “šautuvų” 
ženklelius. Jeigu racijona- 
vimo valdininkai nori pa
skirti nekuriuos ženklelius 
batams, gali paskirti “šautu
vų” ženklelius po numeriais

nų, ukrainų, rusų,
lėnkų, žydi), latvių, ir kitų. 
Įžaiiga bus tiktai 55 centai 
ypatai, pelnas skiriamas Botki- 
no ligoninės užlaikymui Mas
kvoje, kurioj gydosi didvyrin- 
gi kovotojai raudonarmiečiai, 
jų tarpe ir lietuviai kovotojai. 
Visus ir visas kviečia rengė
jai.

Kuris asilas?
— Jėi aš būčiati žinojęs, 

kad siunčiu asilą, tai būčiau 
pats nuėjęs! — bara Įftionėš 
savininkas tarnautoją, ne- 
taip atlikusį duotą jam už
davinį*

dabar

į mo- 
vietas

Laisves Skaitytojams 
ir Prieteliams

Pakilimas kainų ant visko ir neišvengiamai 
turėjo pakilti algos ir Laisvės darbininkams, 
tad mūsų dienraščio finansinė našta gerokai 
pasunkėjo. Už tą kainą kaip dabar, $6 me
tams ir $3;25 pusei metų, nebegalime suvesti 
galo su galu. Ttirifne pakelti Laisvės kainą.

Su 1 diena liepos (July 1st), 1943, LaisVės 
kaina metams bus $6.50, pusei mėtų $3.50.

Btooklyrie $7.00 mėtaihs if $3.75 pusei tn.
Užsieniuose Laisvės kaina $8.00 metams ir 

$4.00 plisei metų.

“tanku” ženklelius nuo 1 li
gi 10, kavUi. Ir lėktuvų ne
šiotojų ženklelius gazolinui 
arba padangoms. Ir lėktuvų 
ženklelius laikyti atsargai.

Knyga 4 bus išleista rug
pjūčio arba rugsėjo mėne
syje.

Kurie gyvenanti Jungtinėse Valstijose, už
sisakys Laisvę iki liepos 1, d. dar gaus už $6 
visiems metams. Taipgi, kurie užsisakys 
dviem, trim metam ar ant ilgiau, iki liepos 1 
d., gaus už $6 metams.

Taigi proga sutaupyti užsisakant ilgesniam 
laikui. Todėl užsisakykite dienraštį Laisvę 

keliam metam. Bus naudingiau jum ir Laisvei.

FLIS.

BOSTON, MASS
Milžiniškas Parengimas

Sekmadienį, birželio 6 die
ną, 2 vai. po pietų, Grand 
Ballroom viešbučio Bradford, 
Bostone, atsibus milžiniškas 
parengimas su artistiška pa
norama “Štai yra Sovietų Są
junga.”

Tai parengimas, kuriame 
bus gražiausios muzikos, šokių 
ir paroda kultūriškai meniškų 
Sovietų, Sąjungos išeivijos jė
gų. Dalyvaus nacionalės gru
pės, kaip tai: armėnų, estų, fi-

AMERICAN HEROES
BY LEFF

Withi every superior officer on the cruiser San Franciscd eithėr 
killėll 6r Wounded during the battle of Savo Island, Coindr. Herbert E. 
Schonland, who was stationed below as damage control officer, sent 
Word to the officer OH the bridge to take charge, ending tersely, “I’m 
too dpnined busy down Ijcre fighting firė ahd water,”

We fight beside our Navy heroes if we keep busy buying War Bonds.

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
Suprasti demokratijos veikimą

Pilietybes pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy knd Citizenship/’ parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje it praktiškiau
sioje formoje, į kurią įėiiia dau£ iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su

Adv. ešiš. K imt 
Knydf 16a Ąntorlt«

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
7™ KAINA 3Sc.

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

Reikalaudami rašykite:

427 Lorirtier St. Brooklyn, N. Y,

Prašome visų dienraščio skaitytojų pasirū
pinti gavimu naujų skaitytojų. Iki 1 d. liepos 
nauji skaitytojai gaus dienraštį už $6 visiems 
metams. O po liepos 1-mos kainuos $6.50 met.

Kurie gavote pranešimą, kad Laisvės pre
numerata pasibaigė, nepasivėlinkite atsinau
jinti ir atsinaujinkite ilgesniam laikui, nors 
dviem metam kartu. Tuoin būdu gausite pi
giau ir palengvinsite pačiatn dienraščiui, nes 
nereikės siuntinėti parAginimų atsinaujinti.

Prenumeratų atsinaujinimo reikalu prašo
me kreiptis šiuom antrašu:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, (6) Brooklyn, N. Y.

VAKACIJOS
Didėliame šodė^ arit aukšto kalno ir gražioje lygumoje

BLOZNELIŲ PARMOJĘ
R. F. D. 2 Caiiterskill Rd., Catskill, N. Y.

Didele upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Getus maistas ir patogūs kambariai guoliui

Vakacijės kainos: sdaugtisiėms $15 į savaitę. Vaikaitis 
iki 12 m. airižiatis $10 į savaitę. (Įskaitoma 

valgis ir guolis)

iŠ New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono upe laivais. 
Atvilžiave telefohudkiie: Catskill 88&-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada maho'te atvažiuoti.

CHARLES J. ROMAN
(EAMANĄUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio vAUndoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įrtiošta itiū- 
sų šefmeriihė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite pėtėnkinlt

1113 ML Vernon St,
. Philadelphia,
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Penkta* Puslapis

Nashua, N. H.
Aukos Ambulansų Pirkimui
Nashua lietuviai nuoširdžiai 

parėmė nupirkimą trijų am- 
bulansų Mass, valstijoj, kurių 
vienas eis Amerikos Raudona
jam Kryžiui, kitas lietuvių 
pulkams Raudonosios Armijos 
eilėse ir trečias pagalbai ben
drai Sovietų Sąjungos. Greta 
kitų aukų parengime, kuris 
įvyko gegužės 2 dieną dar bu
vo surinkta $40. štai aukavu
sių vardai:

J. Virbickai aukavo $5, J. 
Egeris $3, V. Vilkanskas $2.50. 
Po $2: A. šiurkus, V. šipu- 
liauskas, B. Aliukonis, W. 
Bartasevičienė ir J. M. Jonie
nė.

Po $1 aukavo: J. Nakorski, 
Bėk. Rašitinis, K. Dabrovolski, 
J. Bakanauskas, K. Zalonskis, 
L. Barauskienė, K. Barauskis, 
J. čerkauskas, S. Kazlauskas, 
V. Briedis, F. P. Buslevičiai, 
A. M. Jonienė, J. Blažionis, J. 
Ermola, J. Stančiukas, E. Trai- 
navičienė, P. Navick, Bevardis 
ir A. Melinavičius, ir J. Kva- 
raciejus 50 centų. Visiems au
kavusiems tariame širdingai 
ačiū.

J. Egeris.

ADM. STANDLEY NE
PATENKINTAS

Washington. — Neoficia
liai pranešama, jog Ameri
kos ambasadorius Maskvoj, 
admirolas Standley ketina 
pasitraukti. Jis nepatenkin
tas, kad prezidentas Roose- 
veltas permažai pasitikėjo 
juom, o atsiuntė Maskvon 
asmeninį savo pasiuntinį J. 
E. Davisą, nugabent Stali
nui prezidento laišką ir 
pargabent Stalino atsaky
mą prezidentui.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Edsel Ford, sūnus Henry Ford/ 
vos sulaukęs 49 metus am
žiaus. Tai buvo vienas iš di
džiųjų šios šalies kapitalisti
nių karalių. Jis buvo Fordo 
automobilių kompanijos pre
zidentu ir daugiausia rūpinosi 
visu bizniu.

Ir Fordas nenusinešė jokių 
turtų. O gyvas būdamas lupo 
darbininkams kailį, buvo įve
dęs į savo dirbtuves baisią šni
pų ir mušeikų sistemą, ilgus 
metus teroru kovojo prieš dar
bininkų pastangas susiorgani
zuoti į uniją, prieš kelius me
tus suruošęs baisias skerdynes 
savo darbininkams.

Dabar jis pats atsidūrė po 
ta pačia juoda, šalta velėna, 
po kuria amžinai ilsisi jo te
roro aukos. Mirtis sulygino. . .

“Žinai, Jurgi, aš manau apsivesti. Jie sako, kad snap
so neracijonuos, bet šiandien žmogus negali pasakyti, 
ką tie šelmiai OPA įstaigoje gali padaryti. Ir tu žinai, 
kad vieno kupono šnapsui man neužteks. . .”

Lawrence, Mass.
Aukos Ambulansų Pirkimui 
Nuo Lawrence, Mass., Lietuvių

Antru kartu draugas S. Pen- 
kauskas prisiuntė mūsų komi
tetui čekį, tai yra širdingas 
pasidarbavimas mūsų draugų 
lawrencieciu. Apart savo dar
bų dirbtuvėse, suranda laiko 
ir noro prisidėti prie humani
tarinio darbo, tai tik giliai pro
taujanti ir širdingi žmonės tai 
gali daryti, čionai užrekor- 
duosiu vardus per mūsų spau
dą tų, kurie aukavo: Per pa
sidarbavimą J. šiupetrio, šie 
draugai aukavo : L. Kinduris 
$15.

Po $5 aukavo: S. Dubickas, 
Charles Kezulis, M. Davido- 
nis, ir M. Balevičius.

Po $2 aukavo: G. Urbonas, 
J šiupetris ir D. Bulauka.

Po $1: Martinas Celcius, ir 
S. Massor. Daug dėkui jums, 
drauge J. šiupetri, už tokį šir
dingą pasidarbavimą.

Per pasidarbavimą drauges 
Antaninos Shupetris, aukavo 
po $2: A. Butėnas, Uršulė Kie- 
va, S. Koper, M. Daimantienė 
ir V. Gi draugė pati A. Shu
petris aukavo $5. Viktorija 
Mikulienė $5. Daug dėkui 
draugams už auką, taipgi 
draugei Shupetris, už jos pa
sidarbavimą.

Par pasidarbavimą draugės 
Mortos Bulota, Alex Lapins
kas $5 ir Louis Tepper $2.

Po $1: Katherine Buloth, 
M. Salobsky, J. Buya, A. Ba- 
ranosky. Dėkui jums, drauge 
Bulota, ir visiems aukotojams. 
Per pasidarbavimą draugo Ig
noto Chulados po $1 aukavo: 
Anna Suback, S. G. Corey, 
Paul J. Alex, J. Bučionis, Pe
tras Navickas, Vincent Chula- 
da, Antanas Kamažonas, Jack 
Frisko ir M. Sakalauskas. Po 
pusę dolerio: Bassie ir Ida. 
širdingai dėkui dėl visų auko
tojų ir draugui Ignui Chuladai.

Per pasidarbavimą draugo 
S. Penkausko Lithuanian So
cial Camp $25, A. Aleksoms 
$5, LDS 125 kuopa $5, Wil
liam Tamulevičius jr Peter 
Celcius po dolerį.

Viso labo iki šiam laikui 
yra gauta iš Lawrence, Mass, 
lietuvių dėl ambulansų. $410.- 
52. Mass. Lietuvių Komitetas 
širdingai dėkoja dėl visų Law
rence, Mass, lietuvių, kurie pri
sidėjo prie šio darbo. Tie, ku
rie dar nėra prisidėję, mes 
prašome jūsų tai padaryti 
kaip greičiausia. Viso randa
si pas mūsų iždininką šiuo 
tarpu $5,921.13. Kadangi 
kainos pakilo ant visko, tai tas 
pats atsiliepė ir ant ambulan
sų. Todėl mums dar reikalin
ga daugiau pinigų.

Lietuvių Komiteto, 
Mass. Valstijos Sekr. 
Dr. J. F. Borisas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STOKITE Į MŪŠĮ!
Gaminkite Karui Produktus

SULFA DRUGS
Pasisliepimo Spalvos 
Gumos Chemikalai

Nuolatinis Darbas
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
* Reguliariai Viršlaikiai
Automatiškai Keliamos Algos 
Tiesi. Greita, Pigi Transportacija.

(Patogus bosais nuvažiavimas tiesiai nuo Mid
Town New Yorke per Super Highway iki 
fabriko. Nėra sustojimų, nėra pasikeitimų.)
(Vyrai dabar dirbanti kaipo aukštai išla
vinti darbininkai karinėse pramonėse nebus 
priimami be paliudijimo iš darbdavio jo rei
kalingumo darbdaviui, kuriam dabar dirba

ar United States Employment Service.)

PASITARIMUI SU

KOMPANIJOS
ATSTOVU
Kreipkitės į

U. S. EMPLOYMENT 
SERVICE

Of the \Var Manpower Commission

87 MADISON AVENUE
3-čios lubos, Manhattan

205 SCHERMERHORN ST.
9-tos lubos. B rook lyne

29-27—41 ST AVENUE,
LONG ISLAND CITY

Nuo 9 vai. rytais iki 4:30 popiet.

BIRŽELIO 1, 2, 3, 4.
Calco Chemical Division

American Cyanamid Co.
Bound Brook, N. J.

NEMOKAMAI
PARŪPINAMAS DARBAS

(131)

VYRAI
Reikalingi lengviems fabriko darbams. Abel- 

nai $35 iki $40 j savaitę. Kreipkitės 
bile laiku antradienį

MIDTOWN FINISHING CO.
32-19 Borden Ave., L. I. City

Imkite IRT iki Hunterspoint Sta. Calvary 
Cemetery Bušą iki Van Dam ir Borden Aves.

VYRAI
DIRBTI LEDO ISDIRBYSTEJE

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
KNICKERBOCKER ICE CO.
304 WEST 67TH ST., NEW YORK CITY

(130)

AUTO VIRŠŲ
ir

FENDER DIRBĖJAI
Patyrę metalistai, ekspertai ant fen
derių darbo; nuolatinis darbas Brook- 
lyno vadovaujančiam Oldsmobile vers

lininkui ; aukšta alga.

J. I. S. MOTORS
1864 Coney Island Ave., Brooklyn 

(Tarpe Ave. O ir P)
MATYKITE MR. GOLDBERG

(133)

BUFĖTINIAI DARBININKAI
PATARNAUTOJAI PATARNAUTOJOS

INDŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI

BARTENDERIAI VIRĖJAI
KASIERIAI

Aukščiausios algos, priskaitant uniformas 
ir valgį.

New Yorko Mieste ar iš New Yorko
Kreipkitės tarpe 8 A.M. ir 5 P.M.

Kasdien

SILVER STANDARD, INC.
1187 SIXTH AVENUE

Tarpe 46th ir 4Tth gatvių
Nemokamai

LIGONINĖJE DARBININKŲ
Apvalytojų ir Virtuvėje Pagelbininkų 

kreipkitės:
NEW YORK HOSPITAL

530 East 70th St., N. Y .C.
(130)

LIGONINĖJE DARBININKŲ
Skalbykloje Prosų Operuotojų 

Savaitinė Alga. Kreipkitės 
NEW YORK HOSPITAL

530 East 70th St., N. Y. C.
(Į30)

VYRALBERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DIENINIS IR NAKTINIS DARBAS
CHARLTON CO.

1 345 HUDSON STREET, NEW YORK
‘ (130)

NAKTINIAI APVALYTOJAI
Aukštos klasės East Side viešbutyje; geros 
algos; priimnios darbo sąlygos. Kreipkitės:

HOTEL TUSCANY
120 East 39th Street, N. Y. C.

(130)

PAPRASTI darbininkai 
Generaliniam fabriko darbui. 

Q1LMS & GEOGHEGAN 
HOIST CORP.

728 Gist St., Brooklyn
......... .(180)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VIEŠBUČIAM DARBININKAI
BAGAŽŲ PORTERIAI 

Apvalytojai—ruošai vyrai 
GERA ALGA 

KREIPKITĖS I TIMEKEEPER 
HOTEL BARBIZON

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

TRAUKINIŲ KROVINIŲ 
KRAUSTYTOJŲ 
TROKŲ VEŽIKŲ 

SUKROVfiJŲ 
KROVINIAM DARBININKŲ

Tuojau duodame darbo. Patyrimas 
nereikalingas.

ERIE RAILROAD 
FREIGHT OFFICE

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

(128)

VYRAI
SCHRAFFT’S

PATYRIMO 
NEREIKALAUJAMA 
Duodama Valgis ir Uniformos

GERA ALGA 
Lėkščių mazgotojai 
PUODŲ MAZGOTOJAI

SODA VYRAI 
APVALYTOJAI

DIENĄ AR NAKTĮ

SCHRAFFT’S
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
New York City.

(130)

VYRAI PRIE METALO
Patyrę ąųto-vįršų darytojai 

Geros darbo sąlygos 
Kreipkitės tuojau

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

(130)

PEČKURIS
Reikia pečkurio. Jf>28 į savaitę. 
GEROS DARBO SĄLYGOS 
Kreipkitės j Chief Engineer

TOWERS HOTEL
25 Clark Street Brooklyn

(128)

ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

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

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFFICE

AIR CRUISERS, Inc.
330 Highland Ave., Clifton, N. J.

Dirbantieji karinius darbus nesikreipkite.
(138)

PROSYTOJAS ir SIUVĖJAS
Taipgi

PROSYTOJŲ
NORTHERN CLEANERS & DYERS

Glens Falls, N. Y.
(128)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAGELBINIŲ VYRŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ

TURI BŪTI PILIEČIAI

Jei dirbate kai*o pramonėje, nesikreipkite 
Kreipkitės tarpe 9 A.M. ir 3 P.M.

EMPLOYMENT .OFISŲ

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

(131)

VYRAI MOTERYS

OPERATORIAI
(Vyrai ir Moterys)

RANKOVIŲ ĮDŪRĖ JAI
RANKOVIŲ SIUVĖJAI

PATYRŲ
Mokestis nuo $1.25 iki $1.50 

į valandą
ERDVI IR ŠVIESI

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

(Queens Plg«a Station) L.... (m)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Švarus, nuolatinis fabriko darbas. Patyrimas 
nereikalingas. $17 į savaitę, prisideda virš

laikiai. Progost pakilimui, šeštadieniais 
nedirbama.

SEGAL OPTICAL CO.
40 W. 24th St., N. Y. C.

LIGONINĖJ DABININKIŲ
Tarnautojų ir 

Virtuvėj Pagelbininkių 
Kreipkitės:

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

(130)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Pilnam ar daliai laiko.

Nuolatinis darbas; ideališkos darbo sąlygos; 
vakacijos apmokamos; valgis; geros algos.

Kreipkitės j Employment Ofisą
HOTEL PENNSYLVANIA

33rd St., ir 7th Ave. N. Y. C.

MERGIiNOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

DIENINIS IR NAKTINIS DARBAS
CHARLTON CO.

345 HUDSON STREET, NEW YORK.
(130)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ APŽIŪRftTOJOS

Dirbti aukštos klasės East Side viešbutyje.
Labai prielankios darbo sąlygos. Aukštos 

algos. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL TUSCANY

120 East 39th St., N. Y. C.
(130)

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 I 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 PILIETES

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

(130)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Pirmos klasės rezidenciniame viešbutyje. 

Kreipkitės: Mrs. Bennett.

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

. (129)

MERGINŲ - MOTERŲ 
SCHRAFFT’S

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama linksmų, patikimų, 

inteligentiškų jaunų merginų stoti j 
mūsų štabą. Darbo sąlygos pas mus 
yra tokios, kad daugiau kaip tūkstan
tis mūsų darbininkių yra su mumis 
virš 15 metų. Žingeidūs darbai su už

tikrinta ateičia

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškės, kurios 

myli veiklų darbą 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 darbfį daro linksmu. Užvis ge
riausia, tai kartą jūs įstojate į mūsų 

štabą, jūsų progos pakilimui yra 
skaitlingos.

VALANDOS: 11 RYTO IKI 8 V. VAKARO

AR NUO 3 V. POPIET IKI VIDURNAKČIO

PARDAVĖ JOS-MERGINOS

KEPĖJOS
ANKSTYVIOM VALANDOM

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

RESTAURACIJOSE

GREITAS PAKILIMAS.
PUIKIAI IŠLAVINAME GERAM AMATUI.

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVĖS DARBININKAI
PILNAM LAIKUI AR LAIKE PIETŲ

SCHRAFFT’S
•56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 Avenues
NEW YORK CITY

(130)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

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

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

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

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga __ $2.00
Gaspadinė, Valgių Receptai ....$1.00
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir kitos 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- 
žinystč, 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 the undersigned 
to sell beer, wine 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
1102 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadieni, birželio 3 d. įvyks 

visuotinas organizacijų kuopų na
rių ir Veikiančio Komiteto susirin
kimas. Draugai, prieš mus stovi la
bai daug svarbių reikalų — būtent: 
Convention Hall parengimas, pra
kalbos 20 d. birželio, “L.” Bankieto 
raportas; sukėlimo bonų pirkimų 
bomberiui ir kiti svarbūs reikalai. 
Susirinkimas įvyks Liaudies Name, 
8 v. v. Už rezervuotus tikietusi dėl 
Convention Hall parengimo, sugrą
žinkite pinigus. — Sekr. S.

(128-130)

NOTARY 
PUBLIC

5

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS \
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. -:- BROOKLYN, N. Y.

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. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti.

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

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

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

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

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

Akiniai 
už $7.50

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

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

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, 
834 Dean St., Spencerport, N. Y.

J. GARŠVA’ I
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

r(UJ! BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-977S IL -4

Ml

TELEPHONE
BTAGG 2-5048
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NewWto^^^Ziriios
Advokatų Gildija Ragino 

Majorą Atmesti Nuka
potą Budžetą

Nacionalės Advokatų Gildi
jos New Yorko skyrius krei
pėsi į miesto majorą LaGuar
dia su paraginimu atmesti 
(veto) budžetą dėlto, kad jis 
yra taip nukapotas, jog nu
kentės svarbiausi miesto gy
ventojų reikalai — sveikata, 
švietimas, pašalpa ir labdary
bė.

Tuo pat reikalu į majorą 
kreipėsi Valstijos, Apskričių 
ir Miestų Darbininkų Unijos, 
CIO, New Yorko skyrius.

Advokatų Gildija savo pa
reiškime sako, kad Miesto Ta
rybos didžiuma daugiau tar
nauja savo partinėms organi
zacijoms, o ne didžiumai iš 7 
milionų miesto gyventojų.

Gildija taipgi protestavo 
prieš Miesto Tarybos didžiu
mos pasimojimą panaikinti 
miestąvą radijo stotį WNYC 
nedavimu jai lėšų. Jie nuro
do, kad stotis yra galingu 
įrankiu kovoj prieš juodąjį 
turgų ir mobilizacijai žmonių 
karo laimėjimo pastangoms.

Miesto Tarybos pasimotas 
planas nukapoti) miesto bu
džetą dar ant $10,000,000, 
nors budžetas jau ir taip bu
vo nepakankamas.

Pragyvenimo Kainom 
Svarstyti Mitingas

Flatbush sekcijoj, Brooklyne, 
šio trečiadienio vakarą šaukia
mas pirmas iš eilės būsimų 
daugelio masinių mitingų kai
nų klausimu. Jame bus kal
bama, kaip atvaryti atgal kai
nas ir sulaužyti nugarkaulį 
juodajam turgui.

Kalbėtojuose bus-Max Mens- 
cher iš miesto Turgaviečių De- 
partmento, James King iš CIO 
Susiedijos Tarybos, Bernice 
Engei iš Flatbush Vartotojų 
Sąjungos, Frank Serri iš Civi
linių Apsigynimo, Carl Robin
son iš Kainų Administracijos, 
Nicholas II. Pinto, teisėjas.

Mitingas bus birželio 2-ros 
vakaro 8 vai., Biltmore Hali, 
kampas Flatbush Ave. ir 
Church St. Įžanga 25c.

Stampos ir Punktai
Raudonųjų Štampų su rai

dėm E, F, G ir H laikas pa
sibaigė pirmadienį, gegužės 
31-mą. Stampos su raide J yra 
geros dabar ir bus per visą 
birželio mėnesį, o su raide K 
Įeina galion birželio 1-mą.

Mėlynų Štampų su raidėmis 
G, H ir J laikas pasibaigs bir
želio 7-tą, o su raidėmis K, L 
ir M bus geros iki liepos 7-tos.

Baltos Stampos 12-tos, pir
kimui 5 svarų cukraus, laikas 
pasibaigė gegužės 31-mą. 
Stampa 13-ta bus gera iki rug
pjūčio 15-tos. Stampos 15-ta ir 
16-ta yra geros dabar ir bus 
geros iki spalių 15-tos gauti 
po 5 svarus cukraus kenavi- 
mui.

Stampos 23-čios, svarui ka
vos, laikas pasibaigė gegužės 
30-tą. Stampa 24-ta bus galio
je iki birželio 30-tos.

Stampos 17-tos, porai batų, 
laikas baigiasi birželio 15-tą, 
po to įeis galion stampa 18-ta.

Prie City College, Amster
dam Ave. ir 136th St., New 
Yorke, įsteigta patalpos ten 
mokytis atsiųstiems kariškiams 
studentams.

REIKALAVIMAI
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).
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Brooklyniečiai Išsidirbo 
Plačią Programą Darbui 

Už Sulaikymą Kainų
“Linija nebuvo išlaikyta,” 

pareiškė kongresmanas Celler 
nepaprastam susirinkimui, įvy
kusiam kainų kontrolės klausi
mu pereito ketvirtadienio va
karą, viešbutyje St. George. 
Mitingą buvo sušaukus Brook- 
lyno Nepartinė Konferencija 
Įstatymams Karo Laikų, kurią 
įsteigė 75 organizacijų atsto
vai anksčiau pavasarį.

Mitingui pirmininkavo ku
nigas Wm. II. Melish iš Holy 
Trinity bažnyčios. Kalbėtojais 
buvo advokatai Leo Linder ir 
Victor Rabinovitz, ir kongres
manas Emanuel Celler.

Vartotojai Turi Veikti
Kongresmanas Celler ir kiti 

kalbėtojai ragino visus varto
tojus kovoti prieš “galvijų blo
ką ir farmų bloką,” kurie su
sidarę galingas spėkas kongre-' 
se grasina sunaikinimu šalies 
maisto gamybos—mažųjų far- 
merių ūkio ir dėlto grasina 
kraštui stoka maisto. Kongres
manas Celler sakė:

“Jūs turite pranešti savo at
stovam kongrese, kaip jūs jau
čiatės tuo klausimu. Jis suges- 
tavo, kad būtų siunčiamos de
legacijos į Washingtona ir sa
kė pats lauksiąs tokios delega
cijos. “Maisto kainų kontrolės 
padėtis,” sakė jis, “yra gręs- 
minga.” Visi protingi žmonės, 
sakė jis, dabar, tuojau ir stip- 
priai turėtų susiorganizuoti 
tuo klausimu ir griežtai parei
kalauti sutvarkyti kainas, kaip 
to reikalavo prezidentas Roo- 
seveltas.

Reikalavimai
Mitingas pasisakė remti 

Brooklyno Konferencijos 6 
punktų programą sustabdymui 
krašto riedėjimo infliacijon. 
Reikalauti:

1. Atstumti atgal kainas ir 
paskirti gana pinigų subsidi
joms išvengimui sunkumų stu
miant atgal kainas.

2. Nustatyti pirkėjams vie
nodas lubines kainas doleriais 
ir centais, kad kiekvienas ga
lėtų suprasti.

3. Sužymėti prekes rūšimis, 
kad vartotojai nebūtų apvogti

pardavimu pigios rūšies prekių 
aukštomis kainomis.

4. Padalinimas (rationing) 
turi būti įvestas, visuotinas ir 
vyriausybės organai turi griež
tai kontroliuoti jį prašalinimui 
juodojo turgaus.

5. Kainų administracija, kad 
galėtų pravesti kontrolę, turi 
gauti daugiau pinigų ir turi 
kviesti į tarybas lygiais nariais 
atstovus iš unijų, ir susie
dijos vartotojų tarybų.

6. Kongresas turi grąžinti 
paskyras akstinimui auginimo 
farmų produktų, kurie būtini 
karo reikalams, ir pagelbėti 
mažiesiems farmeriams pakel
ti produkciją. O kad to atsiek
ti, turi būti atmušti House Ag
ricultural Appropriations Bi- 
lius ir Pace Bilius, nes jeigu 
jie būtų priimti, jie sunaikintų 
maisto, o sykiu ir visą kainų 
kontrolės programą.

Veikimo Programa
Susirinkime taip pat pasisa

kyta :
Rengti masinius mitingus su

siedijos skale — salėse ir prie 
turgaviečių ,taipgi gatvėse aiš
kinimui kainu kontrolės pro
blemų ir įtraukimui visų var
totojų į veikimą.

Greitu laiku išleisti peticijas 
rinkimui parašų po virš minė
tais reikalavimais.

Organizuoti delegacijas pas 
kongresmanus savo distriktų 
ir atstovingą delegaciją vyki
mui į Washingtona atlankyti 
ne vien tik Brooklyno-New 
Yorko, bet ir kitus kongresma
nus ir valdininkus.

Organ izacijos raginamos 
formaliai prisidėti prie Brook
lyno Konferencijos. Mokestys 
ne didelės — vidutinėms or
ganizacijoms $5 metams, di
desnėms kiek daugėliau. Prisi
dėjusios organizacijos gaus vi
sokias išleidžiamas informaci
jas apie tai, kas daroma kon
grese, taipgi valstijos ir mies
to įstatymdavystėse sukontro- 
liavimui kainų, ir kitais žmo
nių gerovės klausimais.

Laisves Rep.

Daisy Amoury Dirba Ameri
can Foreign Language 

Press Įstaigoje
American Foreign Language 

Press įstaigos direktorius, Mr. 
Sigmund Gottlober. praneša, 
kad šiomis dienomis kalbamo
joje įstaigoje (kurios adresas 
yra 260 ĮHfth Ave., New Yor- 
k.e) pradėjo dirbti Miss Dai
sy Amoury, kuri seniau dirbo 
New York Herald-Tribune. 
Miss Amoury dirbs, sako Mr. 
Gottlober, Judamųjų Paveiks
lų Divizijoje ir Foreign Lan
guage Film Critics Circle.

Drabužiai Nuo Hitlerio 
Atkariautų Kraštu 

Žmonėms

kažin kiek nenudirbs. Bet jei
gu sutvarkymui neturite laiko 
ar jėgų, atneškite tokius, ko
kius turite.

Jeigu turite naujų gabalų 
audeklo, be kurių galite apsiei
ti, atneškite ir tuos. Jie reika
lingi siuvimui vaikams drabu- 
žiukų ir pamušalams senų dra
bužių. Taipgi atneškite siūlų, 
guzikų. Daugelis šapų savinin
kų paaukotų tų daiktų, jeigu 
jų paprašytumėt tam tikslui.

O kada jaučiatės galįs paau
koti dolerį ar kad ir smulkių, 
paaukokite. Pinigų reiks dasi- 
pirkimui pamušalų, siūlų ir ki
tų daiktų, kurių negausime do
vanai. Taipgi apmokėti elek
trai. Rondos nemokame, Dep
sai vietą aukoja veltui. Tai jau 
didelė auka iš vienos šeimos.

Ir visi tie, kurie mokate siū
ti, laiks nuo laiko būsite prašo
mi ateiti krautuvėj padirbėti 
ar parsinešti darbo į namus.

Komisija.

Leis Ištirti Sveikatą
Pirm Drafto

Tiems asmenims, kuriems 
laukimas fiziško egzamino iki 
pat pašaukimo kariuomenėn 
sudarytų nepaprastų sunkumų, 
bus leista prašyti ankstybesnio 
fiziško egzamino pirm pašau
kimo laiko, kaip paskelbė pulk. 
Arthur V. McDermott.

Patvarkymas taikomas įvai
rių įstaigų vedėjams ir ki
tiems, kurių reikalų sutvarky
mui nepakanka dviejų savaičių 
laikotarpio.

Kubilai Aliejaus Vandenyje
Susidūrus dviem pervažom 

netoli 69th St., Bay Ridge, 
anksti pirmadienio rytą, van
denin suriedėjo apie 1,500 
kubilų gasolinos, kiekviename 
po 50 galionų.

Pakrypusi pervaža tapo 
parvairuota į savo doką su 
apie dviem tūkstančiais neiš- 
siritusių kubilų, o sukritusius 
vandenin didžiumą tuojau su
žvejojo policija, pajūrio sar
gybiniai ir gaisragesiai. O ki
ti kubilai, bangų nunešti net 
iki Sheepshead Bay, buvo su
gaudyti vėliau.

Filmos-Teatrai
Embassy Newsreel Teatruose

šią savaitę Embassy News
reel Teatruose (New Yorke) 
jūs pamatysite daugiau ir 
įspūdingesnių žinių paveiks
luose. Tarp kitų, jūs matysite 
Jungtinių Tautų pergalę Tu
nis! joj : prispirtus Ašies karei
vius Cape Bone, britų laivyno 
blokadą uždėtą ant Tunisijos, 
kad vokiečiai ir italai negalė
tų pabėgti; generolų Eisen- 
hoverio, Montgomerio ir Gi- 
raudo planavimą sekančiajam 
žygiui, invazijai Europon, čia 
matysite ministerių pirminin
ką Churchillą sakant kalbą 
USA kongrese ,ir t.t.

Be to, matysite daug kitų 
įdomybių—pavyzdžiui, Ameri
kos užėmimą Amchitka Salos, 
netoli Kiška Salos, Aleutians 
Salyne; matysite naminių įvy
kių paveiksluose ir kitokių pa- 
marginimų.

“Desperadoes” ir “Cabin 
In The Sky”

dina Petunijos rolėje. O Eddie 
Anderson, garsus komedijan- 
tas, randasi jos nelaimingo vy
ro rolėje. Lena Horne, gražuo
lė, nepaprastai gabi daininin
kė, taipgi dalyvauja. Ir visa 
eilė kitų aktorių, kaip Rex 
Ingram, Louis Armstrong, 
Kennett Spencer, vaidina 
svarbias roles. Be to, garsusis 
Duke Ellington benas suteikia 
malonios muzikos.

Dar yra priedas gerų žinių, 
pavadintų “Wings Up,” kur 
perstatomas kapitonas Clark 
Gable įvairiuose karo veiks
muose.

Belaukiant atidarymo krau
tuvės sunešimui ir taisymui 
drabužių, kurie bus siunčiami 
Sovietų Sąjungai išdalinimui 
nuo Hitlerio atkariautų, mies
tų ir kaimų žmonėms, dauge
lis jau sunešė pundus drabu
žių, palikdami juos K. O. Dep- 
sų globai jų grosernėje, 256 
Union Avė. Atidarius krautu
vę, Depsai drabužius pridavė 
komisijai.

Pastaruoju laiku drabužių 
atnešė:

E. Kasmočienė ir O. Šidlaus
kaitė po labai daug gerų dra
bužių, A. Mureika 3 gerus siū
tus, V. Rudaitis siūtą ir siuvi
mo reikmenų, A. Kanopienė 
dėvėtų ir naujų drabužių du 
pundus, E. Paškauskienė pun
delį naujų, savo pasiūtų sukne
lių mergaitėms, kurios perduo
ta į dovanų pundelių skyrių.

Maspethietės: Mažeikienė 3 
pundus, O. Kalvaitienė 2 pun
dus. Po pundą: Baukuvienė, 
Frances Pakalniškytė, R. Lau
kaitienė.

Kiti brooklyniečiai ir apy
linkių žmonės atnešę po dides
nį ar mažesnį pundą drabužių 
yra: P. Vaitkus, S. Kazokytė, 
F. Kazokienė, E. N. Jeskevičiū- 
tė, C. Briedis, M. Bonkevičie- 
nė, O. Lapata, W. Stupuras, J. 
M. Juškai, K. V^ębb, A. Gilma- 
nienė pundą ir kailinius.

Iš kitų miestų: Charles Pa- 
cevich iš Detroit, Mich., ir A. 
Roresh iš Dorchester, Mass.

Komisija dėkoja visiems ko
operavusiems iki šiol ir tikisi, 
kad dabar, pradėjus darbą pla
čiau, ateis talkon visi geros va
lios lietuviai.

KUOMI JŪS GALITE 
PADĖTI

Pirmiausia, žinoma, apžiūrė
kite savo šėpas. Tuos drabu
žius, be kurių šiaip taip galite 
apsieiti, nepalikite kandims ės
ti, bet surinkite ir tuojau at
neškite krautuvėn, 254 Union 
Avė. Kurie galite, prašome rei
kalingus taisymo ar valymo ir 
pataisyti ar išvalyti, nes ir mū
sų komisija susideda iš tokių 
pat turinčių darbus ir pareigas 
atlikti žmonių, kada nekada 
atitrūkstamomis valandomis

Gegužes 27-tą atidaryta su
sisiekimas laivais tarp New 
Yorko miesto ir Albany.

Sugrąžinant aplikacijas ga
vimui maisto knygelės No. 3, 
reikia lipinti 3 centų štampą.

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
BROOKLYN

Gera! Patyrę Barberiai

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

OFICIALIS LDS OPTIKAS

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

: 411 Grand St. Brooklyn

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVĘNUE 
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HA vemeyer 8-1 IM
Tel. STagg 2-0788

UTUANICA 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 SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

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

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

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

Loew’s Criterion teatre, New 
Yorke, ant Broadway, prade
damos rodyti dvi įdomios fil- 
mos, būtent, spalvuota filmą 
“Desperadoes” ir muzikališkas 
veikalas “Cabin in the Sky.”

Ethel Waters, žymi aktorka 
gyvųjų veikalų, labai gražiai 
pasirodo šioje filmoje. Ji vai

Paveikslas iš Sovietų fil- 
mos “Masquerade,” trečia 
savaite rodomos Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
Št., New Yorke.

UNION SQ. 
OPTICAL CO. 

147 FOURTH AVE. 
Arti 14th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuofi. unija župoj 

Telef.: GR. 7-755? 
nr-TnniTF. f 2539 Woodward Avenue DE1KOI1E. ( G02 Hofmann

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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

ti.W : I toil/.

USEFUL...PRACTICAL

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinam 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

Green Star Bar & Grill
t

Lietuviškas Kabaretas
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną ‘Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg Z-Z17S

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Ateikite pasimatyti su Girtais 
Geriausias Alus Brooklyne




