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Amerikos krantų sargy
bos laivas Spencer nuskan
dino nacių submariną.
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Alžyras, birž. 3. — Tiki
masi, kad, galų gale, visai 
susitaikys • generolas Gi- 
raud su gen. de Gaulle, Ko
vojančiųjų Francūzų galva.

ku
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nes

gilaus liūdė- 
Helena Škėmiene 
į Laisvės raštinę
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KRISLAI
Trys Metai, Kai Barabanš- 

čikas Barabani.no.
Laisves Prenumerata Pa

kelta.
Kenkia.
Helenos Škėmienės Dovana

Laisvei.
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Ifw
1940 m. birželio 10 d. Mus- 

solinis išdidžiai paskelbė, kad 
Italija jstojanti Į karą “perga
lingosios Vokietijos pusėje.”

Kitais žodžiais, fašistinė Ita
lija dūrė nugaron Francijos, 
kuri tuomet buvo vokiečių 
draskoma ir beviltiškai laukė 
pralaimėjimo, dėka josios par
sidavėliams.

Ir tasai Italijos barabanš- 
čikas pradėjo karo veiksmus 
— pradėjo prieš Franci ją, ir 
Didžiąją Britaniją. O spalių 
28 d.—ir prieš Graikiją. Ne
reikia nei aiškinti: Mussolinis 
ir jo sėbrai tuomet buvo įsiti
kinę, kad Hitleris karą laimės 
ir jie tapsią pergalėtojais.

Praėjo trys metai. Mussoli
nis prarado visas savo koloni
jas Afrikoje — jo imperija 
subyrėjo, kaip smilčių tvirtu
ma. Italija prarado Afrikoje 
apie pusę milijono kareivių. 
Kare su Graikija — apie 100,- 
000 kareivių. Rytų fronte — 
virš 100,000 kareivių ir tūks
tančius kareivių Balkanuose!

Praėjus trims metams, Ita
lija šiandien daužoma iš oro 
ir iš vandens taip skaudžiai, 
kaip niekad josios gyvenime, 
šiandien bet kurią dieną į Ita
lijos salas Viduržemio Jūroje 
ir į pačią Italiją gali būti pa
daryta invazija.

Tasai išdidus fašistų vadas 
šiandien kur nors drebina kin
komis ir galvoja, kaip ir kur 
jis galėtų pabėgti nuo žmonių, 
keršto. Kaip ten nebūtų, Mus- 
solinio valdymo dienos yra su
skaitytos !

Tas pats bus ir Hitleriui! 
Tas pats bus ir Todžiui!

Skaitytojas bus, be abejo, 
pastebėjęs Laisvės administra
cijos pranešima, kad su š. m. 
liepos 1 diena Laisvės prenu
meratos kaina bus pakelta.

Nuo tos dienos Laisvės pre
numerata metams bus $6.50, 
pusei metų—$3.50. Brooklyne 
metinė prenumerata bus $7.00, 
o užsieniuose—$8.00.

Prenumeratos kainą pakel
ti privertė visokių daiktų pa
brangimas.

Mes jaučiame, kad skaityto
jai pilnai supras, kodėl tas te
ko padaryti ir jie su mumis 
kooperuos, kaip kooperavo.

Tie skaitytojai, kurių pre
numerata baigiasi, raginami 
atsinaujinti ją iki liepos 1 
nos. Jie tą gali padaryti 
sena kaina.

- - , į

Suvaržymas važiuotės,
ka gazolino gyvai atsiliepė Į 
mūsų piknikus.

Pereitą sekmadienį, pav., 
LDS IH-čiojo apskrities pikni
kas New Jersey valstijoje bu
vo mažas — mažas dėl sto
kos priemonių privažiuoti.

Kai kur ruošiamieji pikni
kai atšaukiami.

Dienraščio Laisvės piknikas 
Brooklyne (liepos 4 dieną) 
įvyks. Nes čia Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai galės, pa
lyginti, lengvai atvykti, — čia 
transportacija yra kur kas ge
resnė — Klaščiaus parkas pri
einamas.

Susijaudinusi, 
šio apimta, 
andai užėjo 
ir sako:

—Mirusia
cas Škėma, buvo karštas dien
raščio salininkas, jo rėmėjas. 
Todėl, jam mirus, aukoju Lais
vei $200.00 ir Russian 
Relief Komitetui $50.

Nuoširdi padėka Mrs. Škė
mienei, o mirusiajam Vincui, 
—amžina atmintis!

Popiežius pranašavo, kad 
gal dar daugiau kraštų įsi-
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ŽYMOS SOVIETŲ JĖGŲ LAIMĖJIMAI ORE IR ANT ŽEMES
AMERIKOS KONGRESAS 
PRIĖMĖ TUO JAUTIMU 

TAKSŲ SUMANYMU
Washington. — Jungti

nių Valstijų senatas trečia
dienį 62 balsais prieš 19 
priėmė sumanymą tuoj aus 
atskaityti 20 procentų tak
sų iš kiekvienos algos, pra
dedant nuo liepos (July) 1 
dienos. Kongreso atstovų 
rūmas jau diena pirmiau 
priėmė tokį bilių, ir dabar 
tereikia tik prezidento pa
rašo, kad jis taptų įstaty
mu. Bet jeigu prezidentas 
jį ir vetuotų — atmestų, 
tai esą gana senatorių ir 
kongresmanų, kad tą su
manymą padaryt įstatymu, 
nežiūrint prezidento prie
šingumo jam.

Šis sumanymas reikalau
ja visai dovanot taksus 
tiem, kurie būtų turėję šie
met sumokėt iki $50 už per- 
nykščias savo algas ar kito
kias pajamas. Asmenims, iš 
kurių priklausė $50 iki $66.- 
67 taksų už 1942 m. įplau
kas, siūloma dovanot $50.

Kurie būtų turėję sumo
kėt daugiau kaip $66.67 
taksų už pernykščias algas 
ar kitas pajamas, tai kong

resas nutarė tiem dovanot 
tris ketvirtis visų tokių 
taksų, o liekamą vieną ket
virtį jie turėtų sumokėt 
1944 ir 1945 metais.

Pagal šį bilių, penktadalis 
algos būtų imama naujiems 
taksams, paliekant be tak- 
savimo tik $500 algos pa
vieniams ir $1,200 vedusiem 
per metus.

Bet taksai už antrąją 
1942 metų ketvirtį turi būti 
sumokei šiemet iki birželio 
15 d.

Visi iki tol sumokėti tak
sai už 1942 metų pajamas, 
tačiaus, bus imami sąskai- 
ton, renkant taksus pagal 
naująjį įstatymą. Pavyz
džiui, bus priskaityta 
prie naujų taksų tiem, 
rie juos sumokėjo už 
pirmuosius bertainius,
metiniai taksai iki $50 yra 
dovanojami.

Prez. Rooseveltas ir jo 
valdžios nariai priešinosi 
tokiam taksų įstatymui, nu
rodydami, kad pagal jį pa
siliks turčių kišeniuose bi- 
lionai dolerių taksų privalo
mų už 1942 metų įplaukas.

Prez. Rooseveltas Liepsiąs 
Mainieriams Grįžt Darban
Washington, birž. 3. — 

Prezident. Rooseveltas pa
sišaukė Karinę Darbininkų 
Tarybą, susidedančią iš C 
IO ir Amerikos Darbo Fe
deracijos vadų, ir svarstė 
su jais angliakasių streiko 
baigimą.

Pranešama (šiuos žo
džius berašant), jog prezi
dentas lieps streikuojan
tiems mainieriams tuojaus 
grįžti darban; o jų reikala
vimus svarstys atitinkamos 
valdinės įstaigos.

Vakar prez. Rooseveltas 
beveik dvi valandas tarėsi 
su aukštaisiais savo val
džios nariais apie angliaka
sių streiko baigimo reikalą.

Karinių Darbų Taryba į- 
sakė kasyklų savininkams 
pertraukt bet kokias dery
bas su Mainierių Unijos 
pirmininku J. L. Lewisu ir

kitais vadais, kol angliaka
siai sugrįš dirbti.

Lewis protestuodamas 
sakė, kad šiuom įsakymu e- 
sąs laužomas Darbo Santy
kių Įstatymas, pripažįstąs 
laisvas derybas tarp darbi
ninkų atstovų ir samdyto
jų. Lewis mėginsiąs gaut 
teismo indžionkšiną prieš tą 
įsakymą.

Kai kur Pennsylvanijoj 
ir W. Virginijoj nedidelės 
grupės mainierių sugrįžo 
darban.

Bet spaudos pranešimai 
iš' Pennsylvanijos 
.Virginijos kasyklų sričių 
lemia, kad net prez. Roose- 
veltui paliepus grįžt dar
ban, dauguma mainierių, 
girdi, vis tiek streikuotų, 
kol valdžia duotų žodį, kad 
patenkins jų reikalavimus 
dėl uždarbio priedų.

VAIDAI TARP GENEROLU 
DE GAULLE IR GIRAUDO

Naciai Jau Daugiau Sub- 
mariny Praranda, Negu 

Naują Pasistato

Italai Pantellerijoj Ruo
šiasi Atremt Talkinin

ką Įsiveržimą

SOVIETAI ATKARIAVO 
TRIS MIESTUS; NUŠOVĖ 

160 NACIŲ LĖKTUVŲ
Maskva, birž. 3. — 500 

vokiečių lėktuvų keliais at
vejais puolėsi atakuot So
vietų miestą Kurską, tarp 
vidurinio ir pietinio frontų. 
Sovietiniai lėktuvai ir 

priešorlaivinės kanuolės nu
šovė žemyn 123 priešų lėk
tuvus; o Sovietai neteko tik 
30 lėktuvų.

Kuban srityje, vakarinia
me Kaukaze, Sovietai su-

naikino dar 37 nacių lėktų 
vus. Tebesiaučia audringi 
oro mūšiai Įvairiose fronto 
dalyse. 1

Į šiaurių vakarus nuo 
Kursko Raudonoji Armija 
atėmė iš hitlerininkų tris 
miestus bei miestelius.

Kalinino fronte, į šiaurių 
vakarus nuo Maksvos, rau
donarmiečiai nukovė dau
giau kaip du tūkstančius 
vokiečių.

Angly Laivynas Trečiu 
Kartu Bombarduoja 

Italų Pantelleriją

1,500 Japonų Užmušta 
Attu Saloj, Bet Tik 4 

Paimti Nelaisvėn

London. — Anglijos lai
vyno ministeris Alexander 
pranešė seimui, jog gegu
žės mėnesį šiemet anglų ir 
amerikiečių lėktuvai ir ka
riniai laivai, turbūt, dau
giau nuskandino vokiečių 
submarinų, negu priešai 
pasistatė per tą mėnesį.

Alexander užginčijo hit
lerininkų pasigyrimą,būk jie 
šį gegužės mėnesį sunaiki
nę 380,000 tonų talkininkų 
laivų. — Pirmiau naciai 
skelbdavo, kad jie nuskan
diną po milioną tonų anglų 
ir amerikiečių laivų per mė
nesį.

Pranešimai iš Madrido, 
Ispanijos sostinės, teigia, 
kad italų komanda įsakė sa
vo kariams būti apsigyni
mo pozicijose Pantellerijos 
saloje prieš bijomą įsiver
žimą iš talkininkų pusės. 
Italijos laivynui duota įsa
kymas gatavai pasiruošti 
kovon bile valandą..

Italijos valdovai bijo, kad 
anglai ir amerikiečiai galį 
kartu daryt įsiveržimą ir į 
didžiąsias Italijos salas, Si
ciliją ir Sardiniją.

Anglijos laivynas ir ame
rikiečių ir anglų lakūnai 
f aklinai jau nukirto Pante- 
llerijai susisiekimus su Ita
lija.

Alžyras. —Jungtinių Val
stijų ir Anglijos atstovai 
stengiasi sulaikyt Kovojan
čiųjų Francūzų vadą, gene
rolą de Gaulle, su generolu 
Giraudu, vyriausiu francū
zų komandierium Šiaurinė
je Afrikoje. Nauji kivirčai 
kilo tarp Giraudo ir de 
Gaulle dėl Marcelio Peyrou- 
tono, Alžyrijos generalgu
bernatoriaus.

Fašistuojantis Peyrou
ton, manydamas, kad bend
ras vykdomasis komitetas 
išspirs jį iš tos vietos, pa
rašė laiškus generolams de 
Gaulle’ui ir Giraudui, kad 
jis pasitraukia iš general
gubernatorystės ir prašo 
paskirt jį armijos kapitonu.

Generolas de Gaulle pri
ėmė Peyroutono atsistaty
dinimą ir paskyrė jį kapito
nu.. Bet generolas Giraud 
pareiškė, kad Peyrouton ir 
toliau bus Alžyrijos gene- 
ral-gubernatorium, kol, gir- 
gi, “pilnas” vykdomasis ko-

mite,tas kitaip patvarkys. 
Tai Peyrouton ir vėl gene- 
ral-gubernatoriauja. O tas 
komitetas būsiąs pilnas, 
kuomet prie dabartinių še
šių jo narių (po tris nuo 
Giraudo ir nuo de Gaulle) 
bus dar pridėta trys.

Tuo tarpu gen. Giraud 
paskyrė generolo de Gaul
le priešą, admirolą Muse- 
lier kaipo savo pavaduoto j ą 
Alžyrijos valdžioje.
GIRAUD VĖL TARIASI 

SU DE GAULLE
Šiuos žodžius berašant, 

žinios sako, jog generolai 
Giraud ir de Gaulle vėl su
ėjo į pasitarimą dėlei ga
lutinosios, francūzų vieny
bės.

Sakoma, jog kai baigtinai 
bus suorganizuotas bendras 
vykdomasis francūzų komi
tetas, tai ir Jungtinės Val
stijos ir Anglija pripažins 
jį kaipo laikinąją francū
zų valdžią.

šiaur. Afrika, birž. 3. — 
Anglijos laivynas vėl bom
barduoja italų įrengimus 
mažoje saloje Pantellerijo- 
je, 45 mylios nuo Tunisijos. 
Priešų kanuolės nuo kran
tų tik silpnai atsišaudo. Iki 
šiol anglų laivynas neturė
jo jokių nuostolių ties Pan- 
tellerija, nors fašistai gyrė
si, būk jie sužaloję vieną 
anglų naikintuvą.

Tuo pačiu laiku anglai ir 
amerikiečiai lakūnai palei
do šimtus tonų bombų į ka
reivines, lėktuvų aikštes ir 
kitus karinius punktus toje 
saloje.

Anglijos ir Amerikos lėk
tuvai, bombarduodami ir 
apšaudydami fašistų uostus 
ir lėktuvų aikštes, sužalojo 
dar aštuonis Ašies laivus ir 
sunaikino daug orlaivių ant 
žemės. Jie taipgi plačiai at
akavo geležinkelius, tiltus, 
fabrikus ir kitus pastatus. 
Visuose tuose žygiuose pei 
dieną tik vienas talkininkų 
lėktuvas tedingo.

Talkininkai Nuolat Ata
kuoja Italą Salas

ANTRAS 100 TŪKSTANČIŲ 
AMERIKOS LĖKTUVŲ

Beaumont, Texas. —Nuo 
1940 m., kada Jungtinės 
Valstijos pradėjo rimtai 
ginkluotis, iki šiol jos pasi
statė jau 100 tūkstančių ka
rinių lėktuvų, bet antrą 
šimtą tūkstančių pasistatys 
daug greičiau, kaip užtikri
no čia kalbėdamas karo 
sekretoriaus padėjėjas R. 
P. Patterson. Dabar kas
dien pagaminama po 118 
lėktuvų.

NEGRAI LAKŪNAI VEIKS IŠ 
ŠIAURIŲ AFRIKOS

Šiaur. Afrika. — Atvyko 
būrys Amerikos negrų la
kūnų ir jie neužilgo ata
kuos fašistus Italijos - Vi
duržemio Jūros srityje. Tuo 
tarpu kiti lakūnai, turėję 
patyrimų Tunisijos kare, 
dar palavins negrus lakū
nus.

Reikalaus Daugiau Punktų 
Už Jautieną

Washington. — Nuo atei
nančio sekmadienio už jau
tienos svarą bus reikalau
jama vienu iki trijų punktų 
daugiau štampų. Daugeliui 
kitokios mėsos punktai su
mažinti.

Chinai Nukovė Daug Popiežius Jau Šau
kiasi “Žmoniškumo”

Chungking. — Chinijos 
vyriausybė pranešė, jog per 
dvi paskutines savaites chi- 
nai užmušė bei rimtai su
žeidė daugiau kaip 30 tūk
stančių japonų, o ir dabar 
chinai naikina skaitlingus 
apsuptus japonų kariuome
nės junginius įvairiose šio 
fronto srityse.

Chinai atkariavo visus 
punktus aplink Changyan- 
gą, svarbią japonų tvirtu
mą, ir visomis pusėmis ap
supa šį miestą. Neoficialiai 
pranešimai teigia, kad jie 
jau užėmė Changyangą.

Chinams laimėti labai pa
deda Amerikos ir Anglijos 
lakūnai.

Washington. —Amerikie
čiai nukovė bent pusantro 
tūkstančio japonų, kol už
ėmė Attu salą, bet tiktai 
keturis japonus nelaisvėn 
paėmė, kaip teigia oficialis 
laivyno pranešimas.

Suprantama, jog toje sa
loje žuvo daugiau negu 1,* 
500 priešų, bet japonai, k 
turėjo laiko, tai sudegino 
užmuštuosius saviškius. A- 
merikiečiai suskaičiavo tik 
rastų pusantro tūkstančio 
priešų lavonų.

Kalnų urvuose dar yra 
užsilikę kiek japonų snai
perių. Jeigu amerikiečiai 
dar neišnaikins jų, tai grei
tai šie japonai turės patys 
žūti nuo bado ir šalčio. Ne
paisant kur-nekur esamų 
priešų šaulių-slapukų, ame
rikiečiai gali pilnai naudot 
Attu salą visiem kariniams 
savo tikslams.

Amerikiečių nuostoliai
Jungt. Valstijų karo sek

retorius Stimson praeitą sa
vaitę pranešė, kad Attu sa
loj 127 amerikiečiai buvo 
nukauti, 399 sužeisti ir 118 
be žinios dingo.

Berne, šveic. — Kuomet 
amerikiečių ir anglų lėktu
vai nuolat ir begailestingai 
pliekia Italijos salas ir ją 
pačią, tai popiežius Pijus, 
kalbėdamas savo kardinolų 
kolegijoj, atsišaukė į ka
riaujančius kraštus laikytis 
žmoniškumo ir neliest civi
lių gyventojų.
Už ką Popiežius meldėsi?

Popiežius užbaigė savo 
kalbą maldele už taiką ir 
už Lenkiją. Jis meldėsi, kad 
lenkų troškimai (sovietinių 
žemių) būtų patenkinti.

šiaur. Afrika, birž. 3. — 
Amerikos ir Anglijos lakū
nai vėl atvejų atvejais bom
bardavo ir apšaudė fašis
tų Ašies taikinius Italijos 
salose — Sicilijoj, Sardini
joj, o ypač Pantellerijoj.

Spėja, kad 133 Taikinio 
kų Laivai Plaukia Veiks 

mam prieš Italiją
London, birž. 3. — 133 

Anglijos ir Amerikos lai
vai, — transportai, žibali
niai laivai ir karo krovi
nių laivai, — išplaukę iš 
Gibraltaro į rytus linkui I- 
talijos, kaip pranešė Ispa
nijos fašistų radijas. Jis 
spėjo, kad šie laivai gabena 
kariuomenę ir pabūklus įsi
veržimui į italų salas bei 
Italiją. . , •

s ■> ■“ -.1 jf-v.; -v ic.: .• i.'i>

Bombardavo 4 Japoną 
Lėktuvą Aikštes

Australija, birž. 3. — 
Amerikiečių ir australų la
kūnai per 24 valandas bom
bardavo keturias japonų 
lėktuvų aikštes Wewak sri
tyje, Naujojoj Guinejoj. 
Numetė daugiau kaip 30 
tonų bombų.

NELEIDŽIA ITALŲ PABĖ
GĖLIŲ MINIŲ I ROMA

Maskvos radijas paskelbė 
gautus pranešimus, jog ita
lai tūkstantinėmis minio
mis bėga iš pietinės Itali
jos į šiaurinę nuo gręsian
čio talkininkų įsiveržimo.

Fašistų valdžia sustatė 
specialius policijos būrius 
ant visų kelių aplink Romą 
ir neleidžia bėgliams įeiti 
miestan.

Barabani.no
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Antras Puslapis
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Su Kuo Lietuvai Geriausia 
Federuotis?

Jau ne kartą esame kalbėję apie kle
rikalų, tautininkų, fašistų ir menševikų 
siūlymus ir reikalavimus, kad Lietuva 

i būtų išplėšta iš Sovietų Sąjungos tautų 
šeimos ir sufederuota arba su Latvija ir 
Estija, arba su Švedija ir Norvegija, ar
ba su Lenkija. Visi jie sutinka, kad po 

l karo Lietuva nebegalės visai atskirai gy- 
. vuoti, kad jinai turės su kuriomis ar ku

ria valstybe susidėti, susirišti.
Tik vieno dalyko jie nepakenčia ir ne

gali pakęsti, tai, būtent, Lietuvos susi- 
federavimo su socialistinėmis tautomis 
Sovietų Sąjungoje. Prieš tą federaciją 
jie rankomis, kojomis ir liežuviu kovo
ja. Jie geriau velija Jungtinėms Tau
toms šį karą pralaimėti ir Lietuvą palik
ti naciams visai išnaikinti, negu matyti 
ją susidėjusią su socialistinėmis tauto
mis, kurios sudaro didžiąją Sovietų Są
jungą, Amerikos talkininkę kare prieš 
fašizmą.

Iš to jų nusiteikimo, iš to jų neapken- 
timo didžiosios Amerikos talkininkės, 
išplaukia visa jų pronaciškos propagan
dos fizionomija. Jų laikraščiai sausakim
ši straipsniais prieš Sovietų kraštą. 
Kiekvieną Hitlerio propagandos biuro iš- 
mislą ir melą jie spausdina ir pakartoja. 
Jų-kalbėtojai ir agitatoriai iš piršto iš- 

/ laužia “faktus” ir jais apdrabsto tą ša
lį, prie kurios Lietuva yra prisidėjus ir 
kuri šiame istoriniame kare prieš bai
sųjį fašizmą yra paaukojus daugiausia 
gyvybių ir praliejus daugiausia kraujo.

Iki šiol nei vienas jų laikraštis, nei 
vienas kalbėtojas bei agitatorius dar nė
ra padavęs nei vieno rimto argumento 
prieš Lietuvos susifederavimą su Rusija, 
Baltgudija, Ukraina ir kitomis socialis
tinėmis tautomis. Nei vieno! O nepa
duoda, aišku, todėl, kad neturi. Neturi 
nei vieno — nei kultūrinio, nei ekonomi
nio argumento. Jeigu pripažinti ir su
tikti, kad Lietuvai reikia su kuria nors 
šalimi susidėti, susifederuoti (o jie visi 
tatai pripažįsta), tai visi argumentai 
kalba už Lietuvos pasilikimą federuo- 
toje Sovietų Sąjungoje.

Matyt, kad ir tarpe paminėtų srovių 
nebėra vienodos nuomonės. Pradeda ro- X
dytis opozicija. Kol kas viešai ir atvirai 
išėjo tiktai Vyt. Sirvydas.

Prieš kiek laiko Sirvydas iškėlė klau
simą: “Jei federuotis taip norima, kodėl 
nesifederuoti su Sovietų Sąjunga?” Iš 
savo pusės jis esąs priešingas visoms fe
deracijoms, bet kokiam Lietuvos susife- 
deravimui, bet, girdi, jau jeigu reikės

Lietuva taptų būsimos pagerintos Tautų 
Sąjungos, ar kito pasaulinio kūno, na
riu.” Sirvydas klausia Grigaičio: “Jei vi
si lietuviai federacijos tik su šia pa
saulinio masto santvarka trokšta, tai iš 
kur mūsų spaudoje kalbos apie federaci
jas su Pa balti j a, su Skandinavija, net su 
Lenkija?” ,

Ne tik dieninėje spaudoje, bet jau pa
sirodė ištisos brošiūros, peršančios Lie
tuvai federuotis su Švedija ir prisiimti 
Švedijos karalių Lietuvai už diktatorių. 
Jau net siūloma panaikinti lietuvių kal
bą ir įvesti švedų kalbą.

Sirvydas sako:
“Kodėl mažas tautas norima ‘sūdidin- 

ti’? Sakoma, jos persilpnos atsilaikyti 
dičkių spaudimo ir neturinčios išteklių 
pasitikrinti materialės gerovės. Bet Lie
tuvos federacija su Latvija ir Estija 
(“lygus su lygiu”), ar visų trijų su Šve
dija, Norvegija, Suomija ir Danija (vėl 
“lygus su lygiu”) mūsų tautos nei mili- 
tariniai nei ekonominiai nesustiprins.”

Militariniu taškaregiu tokia federacija 
irgi nepraktiška. Girdi, “Pabaltijos ar 
Baltoskandinavijos federacija neįstengtų 
pasigaminti tiek lėktuvų, tankų, kanuo- 
lių ir sunkvežimių atsilaikyti prieš Vo
kietiją, ar Rusiją.”

Toliau Sirvydas teigia:
“Jei absurdas federuotis su Sovietų 

Sąjungą, tai nėra ko kalbėti federuotis 
su kuo nors kitu ‘lygus su lygiu,’ nes 
tokia federacija Lietuvai reikalingos 
‘užvėjos’ neduos. Jei jau visos mūsų 
srovės taip nuoširdžiai už nepriklausomą 
Lietuvą stoja ir nori, kad ji tik pasau
linio masto santvarkon kaip narys įeitų, 
tai kam bergdžias kalbas apie Pabaltijo, 
Baltoskandinavų federacijas mūsų spau
doje kelti?

“Taip sau kalbant, Naujienos federa
cijos su Sovietija purtosi tik dėl šios 
valstybės pobūdžio (tai esanti ‘policinio 
tipo’ valstybė) ir dėl ‘bolševizmo.’ Jei 
prie mano suminėtų ‘erdvės ir ateities’ 
prisidėtų dar demokratinės ar demokra
tiniai socialistinės santvarkos elementas, 
ar ir tada Naujienos (ir ‘visos mūsų sro
vės’) kratytųsi federacijos su Rusija?”

Gana teisingai klausimą pastatęs ir 
sukirtęs tų “visų srovių” argumentus už 
Lietuvos sufederavimą su kitomis mažo
mis šalimis, Sirvydas, tačiau, išvažiuoja 
į lankas. Jis ramina Grigaitį, kad So- 
vietijoje “tikrajam bolševizmui” ateinąs 
“galas”. Čia jis kalba nesąmonę. Sovietų 
Sąjungoje* kaip mums atrodo ir kaip vi
si rimti tėmytojai pripažįsta, ne tik pa
siliks, bet dar sustiprės socialistinė san- 
varka. Apie kokį ten galą socializmui bei 
bolševizmui gali kalbėti tiktai tas, kuris 
nenori skaitytis su gyvenimo tikrove, o 
savo protą pavaduoja savo troškimais. 
Sirvydas ir Grigaitis trokšta Sovietų že
mėn sugrįžimo senosios santvarkos, to
dėl kasdien kartoja savo seną maldą apie 
bolševizmo galą.

Kaip tik todėl, kad Sovietų Sąjungoje 
yra panaikintas žmogaus žmogum iš
naudojimas, kad ten nebėra tautinio per
sekiojimo ir išnaudojimo, pogromų ir 
teroro prieš tautines mažumas, kad ten 
visos tautos yra pripažintos lygiomis i r 
lygiai pagerbtos, ir kad visoms tautoms 
yra suteikta pilniausia kultūrinė laisvė, 
Lietuvai, atrodo, turėtų būti geriausia 
pasilikt susifederavus su Sovietų Sąjun
ga. Mums atrodo, kad šitoj tautų fede
racijoje Lietuva užtikrina savo ateitį.

Teisingas “Advance” Balsas

LAISVĖ

Laisvės Bylos Reikalu
Fašistuojančių elementų 

užpuolimas ant Laisves su-
— krėtė pažangią Amerikos 
lietuvių visuomenę. Kiek
vienas mąstantis žmogus 
supranta, jog čia yra lietu
viškų Hitlerio pakalikų dar
bas. Tai darbas lietuviško
sios “bučkių vienybės.” Iš 
visos šalies ateina aukų 
dienraščio apsigynimui, visi 
demokratiją ir žmonių lais
vę branginanti žmonės re
mia Laisvę.

Šiuom kartu aukų aplai- 
kėme sekamai:

Po $5: Mrs. A. Misevich, 
Yonker, N. Y.; ALDLD 2 
kp. moterys, So. Boston, 
Mass, (per H. Tamošaus
kienę), ALDLD 155 kp., 
(per M. Sukackienę), Wor
cester, Mass., Lietuvių 
Draugiškas ir Politiškas 
KI., Rochester, N. Y., C. ir 
A. Marcenkai, Pratum, 
Oregon.

Po $3: P. Beeis, Great 
Neck, N. Y. ir A. Pakark- 
lis, Athol, Mass.

Po $2: Moterų Skyrius, 
Binghamton, N. Y., J. Mar- 
čiukienė, Brooklyn, N. Y., 
S. S. Tamošiūnai, Bridge
port, Conn.; Petras Vensiu- 
nas, Maspeth, N. Y.; Ig. 
Šidlauskas, So. Boston, 
Mass.; S. Petravičia, Pasa
dena, Calif.; E. Vincent 
Navicki, Ansonia, Conn.; A. 
Kilienė, Rumford, Me.; K. 
Levanas, Brooklyn, N. Y.

Po $1: O. Mikolajunienė, 
Binghamton, N. Y., K. Ta
mošiūnas, Brooklyn, N. Y.; 
G. Shmaitis, J. Sireikis, F. 
Pūkelis, visi trys iš Mon
tello, Mass.; Mike And
riuškevičius, W. Reklis, 
Wood, Pa., Ben Butkus, 
Kearny, N. J.; S. Banket, 
Detroit, Mich., J. Druseikis, 
Rochester, N. Y.

Frank Murauskas, Luzer
ne, Pa., 65c., ir A. Skrebū- 
nas, Raymond, Wash., 50c.

Ant blankų surinktos au
kos:

Coal Center, Pa.
Surinko A. Kubilskis,

— LDS. 135-ta kuopa 
$3. Po $1: Peter Wal
kins ir A. Kubilskis. Po 50 
c: Benj. Dursh, A. Kriščiu- 
nienė, K. Sarpalius, F. Ku- 
bilskienė ir A. Šūkis. A. 
Merkevičius, 25c. Viso $7,- 
75.

Paterson, N. J.
Surinko— M. Matačiunas

— S. Vilkas, $2. Po $1: S. 
Bimbienė, R. Aučius, Wm. 
Krimas ir J. Matachun. Po 
50c: P. Trockis ir M. Mata
chun. Viso $7.

Binghamton, N. Y.
Surinko U. šimoliunienė' 

ir J. K. Na Valinskienė — 
Po $2: LDLD 20 kp., A. J. 
K. Navalinskai. Po $1: M. 
Luzinienė, L Liužinas, M.

Žvirblienė, P. Mikolajūnas, 
O. Girnienė, A. L. Mainio- 
niai ir A. T. Bagdonai. Po 
50c: V. Kaminskienė, Rose 
Ikachuk, M. Kulbis, U. Si- 
moliunienė, J. Kiralis, S. 
Jasilionis. Po 30c: I. Vežis, 
H. Vežienė. Po 25c: P. Za- 
lumskis, A. Žemaitienė ir 
M. Bekerienė. Viso $15.35.

Chicago, Ill.
Surinko K. Guzevičienė

— ALDLD 104 kp., $5. Po 
50c: W. Urasky, Matulai
tienė. Mainelienė, 35c. Au
gust Kundrotas, 30c. Po 
25c: P. Ąžuolas, Čeplinskas, 
F. Guoskis, Padalkienė ir J. 
Čaika. Pinigų prisiųsta $8.- 
05.

Bayonne, N. J.
Surinko K. Maziliauskas

— Po $5: ALDLD 212 kp., 
M. Panelis, F. J. Milwid ir 
Komunistų Partija, Lietu
vių Vienetas. Po $2: J. Ma- 
tušaitis, A. Lukaitis, Jokū
bas Kirmelas, K. Čiurlis, K. 
Česnauskas, LDS. 26 kp. Po 
$1: J. Urbonas, J. Chepins- 
kas, J. Trofimoff, P. Janiū
nas, V. Damasaitis, J. Kir
melas, S. Radušis, J. Irkevi- 
čia, J. Zaleckas. J. Survi
las, 50c. Viso $42.50.

Bridgeport, Conn.
Surinko J. Mockaitis. —J. 

J. Mockaitis, $2. Po $1: V. 
F. Miknevičius, J. B. Yusai- 
tis, A. Švėgžda. Po 50c: S. 
Morkūnas, J. Skubąs ir A. 
Petraitis. Viso $6.50.

Antra blanka gauta nuo 
A. Jocis — ALDLD. 63 kp.., 
$5. A. Purvinis, $2. Po $1: 
A. Jocis, J. Gudas, O. Ari- 
sonienė, D. Shnederis, J. 
Jasiunas, J. A. Pudmas, M. 
Arison, Juozas Jocis. Viso 
$15.

Cleveland, Ohio.
Surinko S. Jonila-—Po $1: 

S. Jonila, G. Brozas, M. Ju- 
bartas, A. Andrisunas, S. 
Norkus. Po 50c: K. Joni
la, A. Bakla ir V. Slugis, 
Viso $6.50.

Stamford, Conn.
Šurinko A. Petrikonis — 

W. Deksnys, $5. Po $2: A. 
Petrikonis, A. Philipsie, 
Theodore Honcharik, Peter 
Michalsky. Po $1: D. Bur
ba, M'. Laudanskienė, A. 
Grimaila, M. Dubas, Ignatz 
Wowk, Peter Ogluz, Mi
chael Hawran, S. Zukows- 
ky, A. Hudynčia ir D. Sa- 
čiuk. Viso $23.

Coaldale, Pa.
Surinko Antanas Lakic- 

kas— Po $1: Thomas Kiau- 
talaitis ir Antanas Lakic- 
kas. Viso $2.

Jersey City, N. J.
Surinko A. Matulevich— 

J. B. Paserpskis, $10. Po 
$5: A. Zavišus, A. Zaikaus
kas. A. ir S. Matuliai, $2. 
Po $1: P. Vasylius, G. Dau
gėla, M. Sabaliauskas. Pofederuotis po karo, tai jis norėtų maty

ti Lietuvą susifederavusia su Sovietų 
Sąjunga.
- Mūsų supratimu, klausimas pastaty
tas gana rimtai. Reikėtų jį imti rimtai 
ir padiskusuoti. Bet tuojau pasipylė anų 
srovių plūdimasis ir niekinimas. Menše
vikų spauda pirmutinė. Visą tą Sirvydo 
pastatytą klausimą stengiasi apversti 
kalnais naujų melų ir šmeižtų prieš So
vietų Sąjungą.

Sirvydas atsako Naujienoms (birž. 1 
d.). Grigaitis, matyt, pradeda užsiginti 
piršimo Lietuvai federuotis su latviais, 
estais, arba su švedais, arba su lenkais. 
Dabar nori jis įkalbėti, kad tautininkai, 
klerikalai ir menševikai tiktai nori, “kad
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Mūsų supratimu, labai teisingai pra
bilo Amalgameitų Rubsiuvių unijos or
ganas “Advance” darbo unijų vienybės 
reikalu. Laikraštis griežtai pasmerkia 
visą John Lewis politiką. Sako, kad 
Lewis yra pasimojęs Amerikos valdžią 
paklupdyti ant kelių karo metu. O jeigu 
būtų gerai, teisingai apvienytas darbi
ninkų judėjimas, “toks nachališkumas 
nebūtų įmanoma.” Žinoma, kad Lewis 
negalėtų taip smarkauti. Jis dabar lošia 
vieną darbo unijų centrą prieš kitą. Jis 
pabėgo iš C.I.O., ir jam keršija. Dabar 
jis bando sugrįžti į Federaciją, kad iš 
ten dar smarkiau galėtų šaudyti į C.I.O. 
ir pravesti savo užmačias Amerikos po
litiniam gyvenime/

“Jeigu jau kada nors pirmiau vieny
bė buvo pageidaujama ir galima,” sako 
“Advance,” ‘‘tai dabar ji yra pageidau
jama ir galima.”

Advance smarkiai bara unijų vadus 
už nepajėgimą susivienyti. Jeigu, girdi, 
abiejų judėjimų vadai rimtai ir nuošir
džiai susieitų ir bandytų vienybę pasiek
ti, vienybė būtų atsiekta. Rimto pamato 
pasidalinimui seniai nebeliko.

Tik ką sugrįžę iš Jungt. Valstijų, kur jie buvo lavi
nami, šitie jauni chiniečiai lakūnai studijuoja kai ku
riuos iš Amerikos gautus orlaiviams prietaisus; su jais 
stovi amerikietis, majoras Grant Mahoney, jų vadas.

50c: J. Kačeregius, J. Mer
kevičius, J. Draskinis, 25c. 
Viso $26.25.

Haverhill, Mass.
Surinko S. Uždavinis — 

Yalta Račkauskas $5. Po 
$1: K. Jakubėnas, S. Užda- 
vinis, V. Simanavičius, A. 
Navickas, V. Kancevičius, 
S. Pilsuckis ir J. Masavi- 
čius. Viso $12.

Gražus pluoštelis pinigų.

Penktadienis, Birželio 4, 1943

Tegu mūsų priešai dar kar- 
tą pamato didelę dienraščio 
Laisvės įtaką masėse. Jie 
dreba iš baimės prieš tą į- 
taką ir atvirai bijo užpuldi
nėti Laisvę, puola ją pasis
lėpę už kitataučių nugaros. 
Laisvė niekada nenjisileis 
fašistam. Lietuviškųjų pro- 
nacių darbus kels į viešumą 
ir plėš maskas nuo veidų 
hitlerinių propagandistų.

Laisves Administracija

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SKAUDŽIOS MĖNESI
NĖS

Drauge gydytojau, jūs 
duodat kitiems patarimus, 
tai malonėkite ir mano se
sutei duoti patarimą.

Jinai yra 47 metų am
žiaus, sveria 163 svarus, 5 
pėdų ūgio. Turi gerą apeti
tą, valgo gerai ir viską. Du 
metai, kaip našlė. Ji taip y- 
ra sveika. Ir myli išėjimus 
ir išgeria kaip kada, ale 
neperdaug, su čienia. Ir ji 
negali miegot. O kai ateina 
laikas sirgti mėnesinėmis, 
tai labai jai skauda vidu
rius. Ir labai daug kraujo 
eina, net šmotais. Kas mė
nuo vis gauna kelias dienas 
pirmiau. Užauginus du vai
kus, o su trimis pasigadi
nus.

Malonėkite patarti per 
Laisvę, kaip prašalinti tuos 
mėnesinių skausmus. Iš 
kalno tariam labai dėkui. 
Mes skaitom Laisvę.

Atsakymas.
Tai ir gerai, kad skaitot. 

Skaitykit ir galvon dėkitės 
visa, kas Laisvėj tilpsta. 
Tai puikus, turiningas laik
raštis, tikras žmonių drau
gas ir vadas.

Jūsų, Drauge, sesutei ga
li būti keletas aplinkybių. 
Ji jau po truputį artinasi 
prie pražydėjimo, prie gy
venimo pakaitos. Laipsniš
kai eina silpnyn tie vyriau
sieji moteriškumo inžinu- 
kai — ovarai, kiaušidės. 
Mažiau tos kiaušidinės 
liaukos gamina moteriškų 
lytinių sunkų — hormonų. 
Mažiau specifiškų moteriš
kų išjudinto jų (hormonų), 
įkarštį keliančių hormonų 
(estrogenic hormone), taip
gi mažiau saugojamų hor
monų (progesterone, cor
pus luteum hormone), t. 
yra, tokių hormonų, kurie 
apramina gimtuvės trūkčio
jimus, mažina subrinkimą 
ir kraujavimą.

Paskui, Jūsų sesutė rie-

boka. Ji nedidukė, o tokia 
sau apvalaina. Vos tik 5 
pėdų, o atsveria net 163 sv. 
Daugoka. Tatai irgi patvir
tina tą patį liaukų trūku
mą: stoką netik kiaušidinių 
syvų, bet gal ir tiroidinių 
(skydinės liaukos syvų). O 
taip apydažniai esti, ypač 
apie tą kritingąjį gyvenimo 
pakaitos laikotarpį. .

Ir dar kas. Ji našlė. Jau 
du meteliai, kaip skursta 
viena vieniša. Stoka lytinio 
pasitenkinimo subaladoja 
visą lytinį aparatą ir su
trikdo daug ką visame or
ganizme, taip moteriai, taip 
vyrui. /

Tai matot. Net trys punk
tai, ir visi labai esmingi. 
Reikėtų kaip nors visi jie 
atpildyti. Tegul sesutė ma- 
žėliau tevalgo, ypač mažiau 
riebalų, saldimų ir skroby- 
lų— krakmolų. Tegul per
daug sočiai nevalgo. O kad, 
dėl susiaurintos dietos, ne- 
išsivystytų kokie avitami- 
nozai, jai reikia vitaminų 
su kiekvienu valgiu. Gal ge
riausia multi-vitamin pills 
or capsules, po keletą per 
pusryčius, pietus ir vaka
rienę.

Skydinės liaukos (thyroid 
gland, 1 grain, 100 tablete) 
bent po vieną tą tabletukę 
kas diena per 3 savaites, 
apleidžiant mėnesinių laiko
tarpiais.

Moteriškų lytinių hor
monų jai reikėtų abiejų. 
Estrogenic tablete, 1 gm. 
bent po vieną kas diena, su 
pienu, per tris savaites, 
pradedant mėnesinėms be
sibaigiant ir baigiant už 
penketo dienų prieš seka
mas mėnesines. O kaip tik 
per tą tarpą (už kelių die
nų prieš mėnesines ir per 
pačias mėnesines) tegul i- 
ma progesterone tablete, 5 
gm., po vi0ną 3-4 kartus 
kas diena. Tada vėl estro
genic tablete per 3 savaites. 
Ir taip periodingai.

1 
t
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Stonkaus Šeimos Padėka

Šiuomi pareiškiame širdingą padėką 

visiems draugams ir draugėms už suteiktą 

pagarbą velioniui Jeronimui (Harry) «
Stonkui, už gausų apdovanojimą gėlėmis 

ir už suteiktą malonią užuojautą mums, 

Stonkaus šeimai.

Ona, Lilija, Emilija ir 

Albert Stonius.
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Trečias Puslapis

Parūpinimas Namų Karo Pramonės Dar
bininkams Yra Svarbi Problema

National Housing Agency 
prašo statybų savininkų visose 
šalies dalyse padėti parūpinti 
tinkamus namus darbininkams, 
kurie dabar persikelia į ka
ro produkcijos centrus.

Kiek tik medžiagos gali bū
ti nukreipta nuo karo produk
cijos — gaminimui laivų ir 
šautuvų, ir lėktuvų, ir tankų 
— yra vartojama parūpinti 
namų darbininkams. Jeigu 
žmonės šių karo produkcijos 
centrų atidarytų savo namus 
atvykstantiems karo darbinin
kams, tai problema nebūtų to
kia sunki. Nėra pakankamai 
šių medžiagų parūpinti naujų 
namų jiems visiems.

Sutikti šį trūkumą, NHA iš
siunčia sekamą prašymą kiek
vienai iš šių apylinkių.

(1) Ragina nuosavybių sa
vininkus pavesti karo darbi
ninkams ir jų šeimoms visus 
tuščius namus, apartmentus ir 
kambarius, kurie tik yra tin
kami be remontavimų ir be 
vartojimo reikalingų medžia- 
zy-

(2) Ragina savininkus kitų 
nusavybių, kurios dabar ne
tinkamos, pakeisti arba pa
taisyti savo pinigais arba su 
pagalba finansavimo įstaigų.

(3) Jeigu nuosavybių savi
ninkai negali arba nenori im
ti šį žingsnį, NHA siūlo nuo- 
muoti namus arba statybas 
vardu valdžios ir juos atre
montuoti valdžios pinigais, ši 
nuomavimo programa apims 
tik tam tikrus “supercritical” 
centrus. Pagal šią programą, 
Home Owners Loan Corpora
tion (HOLC) tvarkys ir užlai
kys nuosavybę; paims morgi- 
čius ir taksų mokesčius sutar
ties laikui, ir užmokės savinin
kui nuomą, iš anksto sutartą.

Namų problemą negalima 
išrišti be kooperacijos žmonių 
karo produkcijos zonose. Tas 
reiškia visų žmonių koopera
ciją ne tik savininkų arba tų, 
kurie kontroliuoja namus ir 
kitas statybas, nors supranta
ma, kad šie teiks tiesioginę 
kooperaciją. Kiti gali paragin
ti savo darbu ir įtekme bendrą 
supratimą problemos visoje 
apylinkėje.

šiuose “supercritical” cen
truose, National Housing 
Agency įsteigė War Housing 
Centers, kuriems padeda su 
patarimais ir kooperacija 
War Housing Committee, ku
ris susideda iš atstovu vietinės 
valdžios ir įvairių miesto ir ki
tų privačių organizacijų, ši 
vietinė kooperacija padeda 
prisitaikyti namų pristatymo 
programai prie resursų, reika
lavimų ir parinkimų apylinkės.

War Housing Centrų svar
biausi veikimai, apart infor
macijų suteikimo, yra:

1. Užrašyti visus tuščius na
mus, apartmentus ir kamba
rius, kuriuos karo darbininkai 
galėtų vartoti.

2. Patarti atvykstantiems 
karo darbininkams, kur gali
ma rasti vietų.

3. Patarti apylinkei išspręs
ti apgyvendinimo problemą 
būdais, kurie tiktų toje apy
linkėje.

4. Ręmti “Karo Svečių” pro
gramą, Icuri nereikalauja būti
nai reikalingų medžiagų.

5. Raginti nuosavybių savi
ninkus pakeisti statybas į gy
venimo vietas savo pinigais 
dėl karo darbininkų.

6 Raginti, kur galima, pa
keitimą statybų į apartmentus 
su viešo fondo pinigais.

Gyventojai, kurie moka sve
timų kalbų, gali žymiai prisi
dėti prie šio svarbaus darbo 
kritiškuose centruose.

Pirma, jų vadai privalo 
kreiptis prie War Housing 
Centro vedėjo aptarti bendrą 
problemą savo apylinkėj ir 
kreipti dėmesį į ypatingas pro
blemas svetimtaučių apylin
kėje.

Tokia konferencija galėtų 
jvykdinti susirinkimą, kuriame 

War Housing Center vedėjas 
ir kiti kvalifikuoti kalbėtojai 
dalyvautų ir paaiškintų namų 
programą ir kokią rolę sve
timų kalbų žmonės galėtų vai
dinti.

Nariai šios grupės galėtų 
pasiūlyti namus, apartmentus 
ir kambarius išnuomavimui į 
War Housing Centrus atvyks
tantiems karo darbininkams, 
kurie kalba jų kalba. Susieiti 
ir gyventi su draugais, kurie 
kalba vieną kalbą, turėtų su
daryti jaukią atmosferą. Pa
tenkinti šiuos darbininkus, 
kad jie duotų 100% savo jė
gų karo produkcijai, yra vie
nas tikslas šios problemos.

Jie taip tai gali prašalinti 
nusistatymus daugelio žmonių, 
kurie nenori priimti šeimų su 
vaikais ir nevedusių moterų.

Karo darbas dažnai šaukia

Toronto, Canada
Pirmas Jaunuolių Parengimas

Apie pora mėnesių atgal, To
ronte įsikūrė nauja Lietuvių 
Literatūros D-jos jaunuolių 
kuopa. Ir per tą trumpą laiką 
jie aktyviai veikė gavimui 
naujų narių ir bendrai orga
nizacijos budavojime.

Jie labai mėgsta dalyvauti 
lošime veikalų ir gerai roles 
atlieka.

Geg. mėn. 22 d. jaunuoliai 
surengė parengimą, Lietuvių 
svetainėje, kuriame perstatė 
juokingą komediją “The Stars 
Fall,” anglų kalboje. Paren
gimas surengtas ir veikalas 
perstatytas jų iniciatyvoj ir 
kuomet vaidinimas ėjo, tai 
stebėjosi visi, kad jie gerai lo
šia ir jų laisvumu lošiui ei
nant.

Iš tėvų matosi didelis pasi
tenkinimas, kad jų vaikučiai 
tapo suorganizuoti į kultūri
nę draugiją, kurie ten dirbs 
apšvietos, meno ir sporto sri
tyje. Tas džiaugsmas tenka 
ne tik tėvams, bet ir Toronto 
lietuviams, kurie užims senų 
veikėjų vietas ir sutvirtins mū
sų judėjimą naujomis jėgomis. 
Toronto lietuviams tokį jau
nuolių žygį reikėtų remti vi
sokiais būdais ir reikale pa
dėti iki gaus daugiau patyri
mo.

Garbė Torontui už pastan
gas suorganizavimui jaunuo
lių.

Rengiasi Paminėti
Kanadoj yra susitvėrusi ru

sų “Federacija,” kuri, iki šio
lei rinko drapanas dėl Sovietų 
Sąjungos. Ta federacija dabar 
šaukia visas Sovietų respubli
kas, kurios yra okupuotos na
cių, pasitarimui ir sudarymui 
iniciatyvinio komiteto, kuris 
ruoštųsi surengti didelį masi
nį mitingą paminėjimui dvie
jų metų po okupantų letena.

Lietuviai taipgi yra pakvies
ti pasitarimui.

Perdaug Lietaus
Pietų Ontarijos provincijoj 

Čikagiečiai Bartlettai didžiuojasi savo sūnumi, ma
joru Sidney S. Bartlettu, kuris pirmu sdvo oro žygiu 
buvo nulėkęs Berlyną daužyti. Mrs. Bartlett, beje, yra 
ILGWU (ADF) lokalo 100 narė.

vyrus su šeimomis į naujas vie
tas ir šie vyrai nustos dirbę ir 
sugrįš į savo namus, jeigu jų 
šeimos nebus tinkamai aprū
pintos karo produkcijos cen
truose. Vis daugiau moterų 
stoja į darbus, kuriuose dirbo 
vyrai, kurie dabar kovos fron
te, ir jos turi rasti gyvenimo 
vietų—tai kita problema, ku
rią kiekviena apylinkė turės 
išrišti.

Daug svetimų kalbų žmonės 
turi savo namus ir kitas staty
bas. Ir daug jų galima pakeis
ti į gyvenimo vietas karo dar
bininkams. Galima gauti per
keitimui reikalinga medžiaga 
savo pinigais arba pinigais, 
paskolintais iš privatinės sko
linimo įstaigos. Jeigu patys 
nenorėtumėt taip daryti, val
džia nuomuos nuosavybę ir 
padarys pakeitimus. Jeigu as
muo nori pakeisti nuosavybę, 
arba išnuomuoti vietą, jis gali 
pasitarti su War Housing Cen
ter vedėju, ir nuo jo gaus pil
nų ir tikrų informacijų.

O. W. I.

per keletą savaičių lietus lyja 
beveik kas dieną. Dažnas lie
taus puolimas pripildė upes, 
kurios jau daug tiltų išardė. 
Agrikultūros darbas iki šiolei 
buvo sutrukdytas per didelį 
laukų apsėmimą. Luominges- 
nės laukų vietos virto didelė
mis balomis.

Tuo dažnu lietumi susirūpi
no ne tik farmeriai, bet ir pa
ti valdžia, nes kraštą veda 
prie krizio. Jei trumpu laiku 
lietus nesustos lijęs, šią pro
vinciją gali pastūmėti į negir
dėtą ekonominį krizį.

Reporteris.

WILKES-BARRE, PA.
Matykite Velnią Statinėje
Ateinantį sekmadienį mūsų 

mieste bus suvaidinta labai 
graži ir juokinga operetė po 
vardu “Velnias Statinėje.” 
Paskui bus koncertas, dar vė
liau prasidės tikras balius prie 
geros muzikos.

Stasys Kuzmickas su savo 
drauge ir sesute atvažiuos net 
iš Shenandoah mums padai
nuoti. O kas gi nesidžiaugia 
girdėdamas jų dainavimą? 
Taipgi ir vietinis mūsų geras 
dainininkas Vincas Valukas 
dalyvaus programos pildyme.

Labai seniai toks puikus pa
rengimas buvo ir gal ne grei
tai bus. Todėl LYROS CHO
RAS kviečia visos apylinkės 
lietuvius į šį savo linksmybių 
vakarą ir užtikrina, kad visi 
būsite pilnai pasitenkinę.

Taigi, įvertinkite šį didelį 
Lyros Choro triūsą. Jūs daly
vaudami šiame parengime, 
paremsite chorą ir patys pui
kiai pasilinksminsite.

Nepamirškite, kad virš mi
nėtas pasilinksminimo vakaras 
įvyks šį sekmadienį, birželio 
6 d. Pradžia 6:30 vai. vaka
re, Lietuvių Progresyvių Kliu- 
be, 325 E. Market St.

Pasimatysime visi sekma
dienį.

J. Vilkelis.

Pittsburgh, Pa.
Ne Demokratija, Bet Fašizmo 

Diktatūra Jiems Rūpi
Nors neturiu noro ir neno

rėčiau laikraštyje užimti vie
tos, bet negalima ' tylėjimu 
praleisti tokių dalykų, kokie 
dedasi Pittsburghe pastaruoju 
laiku:

Tai bus apie mėnesis laiko 
atgal Dargis parodė savo hit
lerišką diktatūrą, o gegužės 
16 dieną, Količienė dar bjau
riau pasielgė praktikuodama 
hitleriškos diktatūros būdus.

Gegužės 16 dieną South- 
Side Pittsburgh Piliečių Kliu- 
be buvo sušaukta konferenci
ja neva išdirbimui planų su- 
šelpimui Lietuvos žmonių. 
Konferenciją šaukė vien tik 
moterų, laikinai susiorganiza
vęs komitetas, kuris susidėjo 
iš tautininkių, po vadovyste 
Količienės. Į minėtą konferen
ciją kvietė Pittsburgho ir apy
linkės moterų kliubus ir šiaip 
visas lietuvių organizacijas, 
kuriose priklauso ir moterų. 
Taipgi buvo kviečiama ir pa
vienės moterys dalyvauti .

Kadangi atsišaukimas arba 
užkvietimas atrodė, kad kon
ferencija šaukiama geram tiks
lui, tai Lietuvių Moterų Ap
švietos Kliubas, North-Side 
Pittsburgh, išrinko tris delega
tes, būtent Vilienę, M. čes- 
nienę ir E. K. Sliekienę.

Gegužės 16 ęlieną, 3 vai. po 
pietų į minėtą kliubą susirin
kome būrelis moterų, kurių 
didžiuma atstovavo SLA kuo
pas. Delegatės susirinko į 
paskirtą laiką, bet konferen
ciją atidarė apie valandą vė
liau. Ponia Količienė atidarė 
konferenciją ir paskyrė man
datų komisiją, kol mandatus 
tvarkė, tai pakvietė panelę 
Barskaitę ir ponią Gabaliaus- 
kienę pakalbėti. Jos abi kal
bėjo trumpai ir nieko neužga
vo politiniai.

Kada antra kalbėtoja baigė, 
tai ponia Količienė iššaukė 
mandatų komisiją. Komisija 
iššaukė visų delegačių vardus, 
bet apsilenkė su Liet. Moterų 
Apšvietos Kliubo delegatėmis. 
Kadangi aš atstovavau tą kliu
bą, tai šiaip taip išsiprašiau 
balso ir užklausiau mandatų 
komisijos, kodėl mūsų kliubo 
delegatės neiššauktos.

Tada Količienė ėmė šaukti, 
kad Apšvietos Kliubo delega
tes nepriims, o kada buvo už
klausta priežastis, tai Količie
nė pradėjo keikti, plūsti, 
taukšti nebūtus dalykus ir nie
ko rimto negalėjo prieš mūsų 
kliubą pasakyti.

Količienė “argumentuoda
ma” prieš mūsų kliubą sakė, 
kad kada Lietuvoj įsikūrė Ta- 
r y b o s, t a i būk kas to
kio atsitiko su jos motina ar 
jos motinos nuosavybe — kon
fiskavo nuosavybę, ar pana
šiai. Tartum mūsų kliubas ką 
tai turi su įvykusiais Lietuvoj 
dalykais ir Lietuvos žmonių 
valią. Paskui provokatoriškai 
šaukė, būk mes “komunistės” 
ir minėjo Mizarą, Bimbą ir 
tuos, kurie simpatizuoja Sovie
tų Sąjungai žmones. Toliau 
pradėjo taukšti, kad laike jų 
minėjimo Lietuvos “nepriklau
somybės,” būk kas tai kėlė 
triukšmą, tartum mūsų, kliu
bas ir čia kaltas, šaukė, būk 
mūsų kliubas nori atiduoti Lie
tuvą Stalinui ir panašiai. Tas 
tik parodo, kad ponia Količie
nė nežino nei organizacinės 
konferencijos tvarkos, neigi 
nori fam tikslui darbuotis, ku
riam neva šaukė konferenciją. 
Iš visko matyti, kad tautinin
kų sriovė tas konferencijas 
šaukia- tik Pittsburgho ir apy
linkės lietuvių skaldymui, kad 
silpninus jų paramą Amerikos 
vyriausybės karo laimėjime ir 
Amerikos talkininkių paramai.

Jeigu konferencijoj kada 
pasitaiko neaiškumas su tū
lais delegatais, tai pirminin
kas atsišaukia į delegatus ir 
jie tokių ginčijamų delegatų 
klausimą išsprendžia, bet po
nia Količienė to nepadarę. Ji 
net neleido, nei nepaklausė 
delegačių, ar jos rinks kitą 

pirmininkę, bet pati pasiliko 
toj vietoj, kaipo kokis dikta
torius. Reiškia, panaudojo kon
ferencijoj Hitlerio ir Mussoli- 
nio fašistines metodas. Mūsų 
delegates išniekino, išplūdo ir 
nedavė nei patariamo balso 
pasiteisinti ir reikalavo išeiti.

Kito ir neliko, kaip tik išei
ti iš tos jų konferencijos, ku
rios tikslas nebuvo ir nėra to- 
kis, kaip garsino šaukdamos. 
Matote, kokią “demokratiją” 
jie įveda, tai tikrą hitlerišką 
terorą. Mes pasitikime, kad 
Pittsburgh lietuviai rems Pitts- 
burgo Lietuvių Vienybės Ko
mitetą, kuris nusitarė sukelti 
pinigų nupirkimui dviejų am- 
bulansų, vieno Amerikos Rau
donajam Kryžiui, kito lietuvių 
pulkams Raudonosios Armijos 
eilėse, mes pasitikime, kad 
Pittsburgho lietuviai rems pun
delių siuntimą lietuviams į So
vietų Sąjungą, nes tai vienati
nis būdas dabar pagelbėti lie
tuviams ir padėti karą išlaimė- 
ti, o Kada Hitleris ir jo gau
jos bus išvaryti iš Lietuvos, tai 
paremsime ir visus Lietuvos 
žmones. Gi ponios Količienės 
nėra tokis tikslas. *

E. K. Sliekienė.

Nashua, N. H.
Iš Mūsų Miesto Žinutės

Gegužės 2 dieną turėjome 
judamų paveikslų parodymą. 
Rengė Literatūros Draugijos 
42 kuopa, su pagalba Lietu-r 
vių Komiteto, kuris turi už 
tikslą nupirkt tris ambulansus. 
Šis parengimas labai skubotai 
rengtas, tai ir žmonių mažai 
buvo. Prie to, yra nemažai 
žmonių, kurie neįvertina pa
rengimų ir jų prakilnių tikslų.

Bet kurie dalyvavo, tai tie 
matė įdomius paveikslus ir tuo 
pat kartu parėmė taip labai 
prakilnų tikslą. Paveikslus ro
dė Geo. Klimas iš Brook lyno. 
Pirm rodymo pirmininkas per
statė J. M. Karsoną iš Lowel- 
lio, kad paaiškintų parengimo 
tikslą. Karsonas dalykus per
statą labai gerai;ir teisingai, 
taip pat ir pertraukoj jis pla
čiau pakalbėjo nurodant pa
žangių lietuvių pastangas karo 
laimėjimui. Jis kalbėjo apie 
tą sunkią kovą prieš barbariš
ką fašizmą, kurią laisvam pa
sauliui reikia vesti. Baigdamas 
atsikreipė į susirinkusius pra
šant aukų ambulansų nupirki
mui. Surinkta $40. Todėl ta
riame širdingai ačiū J. M. 
Karsonui už atvažiavima ir 
prakalbą, taip ir visiems auka
vusiems.

Mirei B. Salutis, dar nesenas 
žmogus, dar pagal amžių ga
lėjo pagyventi, bet nelaboji 
mirtis išplėšė jį iš mūsų tarpo. 
Buvo gero būdo žmogus, visuo
met rėmė darbininkų judėjimą 
aukomis, kiek jis galėjo. Nie
kuomet jis neatsisakė paauko
ti, nors nemokėjo nei skaityti, 
nei rašyti, bet netikėjo jokiems 
burtams. Palaidotas laisvai ant 
lietuviškų kapinių. Paliko nu
liūdime savo moterį. Lai jam 
būna lengva žemelė.

Mirė M. židelienė, dar ne
sena moteris. Ji eidama į dar
bą pasijuto blogai, nuvesta -į 
ligoninę mirė, ši draugė per 
daugelį metų priklausė darbi
ninkiškam judėjime ir visaip 
jį rėmė. Kada aš atvykau į 
šį miestą, 1917 metais, tai ją 
ir jos vyrą jau radau nariais 
tais laikais kairios socialistų 
kuopos ir ji priklausė prie mo
terų progresisčių kuopos, o ka
da buvo susitveręs choras, tai 
ji ir ten priklausė, dainavo ir 
veikė. Ji palaidota gegužės 9 
dieną, ant kooperatyviškų ka
pinių. Kadangi turėjo daug 
draugų ir draugių, diena buvo 
graži ir sekmadienis, tai la
bai daug palydėjo į kapus. Vi
sokių pakraipų, žmonių daly
vavo atidavime jai paskutinio 
patarnavimo. Ilsėkis, drauge, 
mūsų naujos tėvynės žemelėj, 
o mes, likę dirbsime tuos dar
bus, kokius ir jūs dirbote. Pa
liko nuliūdime vyrą, dvi sese
ris — Okuliavičienę ir Pe
trauskienę, kitokių giminių ir 
pažįstamų. V. V.

South Bostono Žinios
Didelis Tarptautinis Koncer
tas, Įvyks Ju.ne-Birželio 6 d., 
Antrą Vai. Po Pietų. Gražiau
sioje Bradford Motelio Salėje, 
Viduje Bostono Miesto. Žymi 
Viešnia, Dainininkė Biruta 
Ramoškaitė, Liuosybės Choras 
iš Montello Atstovaus Lietuvių 

Tautą.
Jau buvo rašyta mūsų spau

doje, kad birželio (June) 6 
d., antrą valandą po pietų, 
įvyks įvairių tautų, paeinančių 
iš Sovietų Sąjungos, koncertas. 
Sekančios tautos ims atstovy
bę : armėnai, estai, finai, lie
tuviai, latviai, lenkai, rusai, 
ukrainiečiai ir žydai, šį kon
certą rengia Russian War Re
lief, Inc. Pelnas nuo šio kon
certo bus paskirtas dėl Botki- 
no ligoninės, kuri randasi 
Maskvoje. įžanga už bilietus 
tik 55c, su taksais. Programa 
rūpinasi Lillian Arnold, ta
čiau tautų komitetai rūpinasi 
kiekvienas savo tautos da
lies programa. Lietuvių komi
tetas yra labai susirūpinęs, 
kad lietuviai pasirodytų daug 
geriau, negu visi kiti, užtat ir 
pakvietė tokią žymią daininin
kę, kaip Biruta Ramoškaitę.
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Biruta Ramoškaitė

Montello Liuosybės Choras 
irgi nesnaudžia. Choras moki
nasi ir rengiasi labai rūpes
tingai, o ypatingai choro mo
kytojas. Lietuvių, komitetas su
sidaro iš sekančių draugų : 
prof. B. F. Kubilius, A. J. 
Kupstis ir John Grybas. Mū
sų komitetui prigelbsti dauge
lis draugių ir draugų, kurie 
pardavinėja tikietus. Ant kiek 
man teko girdėti, tai publika 
yra gerai jau įkaitinta ir troš
kimas yra kiekvieno doro 
žmogaus būti šiame koncerte.

Kita, šis jūsų reporteris dar 
nori išduoti vieną taip vadina
mą paslaptį, kad mūsų komi
tetas visų tautų mitinge išsi- 
storojo, kad mūsų geras mu
zikos žinovas gerb. Steponavi
čius būtų, vadovas visų chorų, 
kuomet atidarys programą ir 
uždarys su mūsų šalies himnu. 
Reiškia, lietuviai bus pirmoje 
vietoje. Taigi, broliai ir sese
rys, visi ir visos rūpinkitės, 
kad įsigijus tikietus ir būti 
koncerte laiku, lygiai kaip an
trą valandą. Apie šį koncertą 
nenoriu daug rašyti, nes ži
nau, kad visi geri žmonės su
pranta, kas yra reikalinga ir 
tą jie paremia. Tikiu, kad taip 
bus ir su šiuo koncertu. Kita 
programa koncerto yra turtin
ga talentais ir rūpestingai su
tvarkyta. Taipgi tikslas, dėl 
kurio šis koncertas yra rengia
mas, aiškus dėl mūs visų. Man 
atrodo, net ir bilietai yra pa
rūpinti, kad ir iš toliau sve
čiai nebūtų labai išnaudoti. 
Mat, dėl tokio koncerto turė
tų būti bilietų kaina nemažiau 
kaip $1.50. Reiškia, visais at
žvilgiais yra duodama proga 
būti šiame koncerte.

Kiek teko sužinoti, tai bus 
svečių iš daugelio lietuvių ko
lonijų. Vieni dalyvaus dėl 
įspūdžių, kiti dėl talentingų, 
menininkų, kiti kad pasimaty
ti su draugais. Bus ir muzikos 
kritikai nuo Bostono miesto 
laikraščių. Ant kiek yra žino
ma jūsų reporteriui, tai bus 
svečių iš Worcester, Hudson, 
Norwood, Stoughton, Lowell, 
Haverhill, Lynn, Lawrence, 

Montello, Bedford ir Milford. 
Taigi, kam paranku ir kas tik 
išgali, patariu dalyvauti šiame 
koncerte, širdingai dėkui sa
kau dėl visų, kurie dalyvaus.

Lietuvių Skyriaus,
Mass. Valstijos Russian. 
War Relief, Inc.
Sekretorius.

Iš ALDLD 2-ros Kuopos
Gegužės 27 d. Literatūros 

Draugijos 2-ros kuopos susi
rinkimas įvyko, šios kuopos re
guliariai susirinkimai pripuola 
kiekvieno mėnesio ketvirtame 
ketvirtadienyje, bet ne visada 
įvyksta, priežastis, nepakan
kamai narių atsilanko. Iš pra
džios šių metų pasitaikė susi
rinkimo dienoje labai blogas 
žiemos oras, todėl sausio ir va
sario ynėn. kaip ir nebuvo su- 
sirinkĘnų. Kovo mėn. buvo ge
ras susirinkimas, liko išrinkta 
nauja kuopos valdyba iš šių 
draugų: pirm. G. Lekas, fin. 
sekretorius J. šūkis, užrašų 
rast. J. Petruškevičius, iždinin
kas D. G. Jusius ir knygius 
Dambrauskienė.

Balandžio mėn. susirinkimo 
dienoje tik 4 valdybos nariai 
teatėjo; kodėl kiti visi nariai 
nematė reikalo eiti į susirinki
mą — nežinia. Kalbėjomės 
(kp. valdyba), kad gerai re
klamuoti per laikraštį Laisvę 
sekamą susirinkimą, tačiau ir
gi tinkamai nebuvo padaryta.

Gegužės mėn. susirinkimas 
įvykęs ne taip jau skaitlingas, 
kaip turėtų būti. Iš valdybos 
raportų pasirodė, kad kuopos 
stovis geras; fin. sekretorius 
pranešė, kad per praeitą mė
nesį 19 narių jam asmeniškai 
užsimokėjo metines duokles 
po $1.55. Iš 80 esamų kuopo
je narių, apie 17 esą likę ne
užsimokėję. Užrašų rašt. ra
portavo, kad laiškas esąs pa
siųstas montelliečių kuopai 
reikale pikniko bendrai turėti 
|įątvasarą. Iždininkas raporta
vo, kad pasiųsta pinigai ir pa
kvitavimai gauta iš Centro už. 
knygučių sąskaitą $5 ir iš 
Laisvės Bendrovės šėras gau
ta už $10, nutarta, kad Šero 
certifikatas būtų pas iždinin
ką.

Susirinkimas išrinko penkis 
draugus maisto parūpinimui 
dėl Laisvės pikniko, kuris 
įvyks liepos 18 d. Dedhame, 
Mass., tai bus pripuolamasai 
metinis spaudos piknikas, ką 
būdavo Maynarde. šiemet dė
lei karo padėties reikėjo pa
keisti vietą, tačiau piknikas 
galės būti vienas iš didžiausių, 
tai nutarta, kad birželio mė
nesio susirinkimas turi būti ne
paprastai skaitlingas bendrai 
dalyvaujant ir moterims. Tai
gi, nepamirškime birželio 24 
d., kurioje pripuola 2-ros kuo
pos susirinkimas, nes šį mėnesį 
visi nariai turi būti pasimokė- 
ję metines duokles, kurie esa
me užsimokėję šių metų duo
kles, tai puikią knygą jau ga
vome. Visi gaukite ją, nes tai 
puikus veikalas apie Lietuvą.

Taipgi negalima pamiršti 
birželio 6 d. įvykstantį tarp
tautinį koncertą, kurį rengia 
Russian War Relief naudai 
Botkino ligoninės Sovietų Są
jungoje. Jis bus Bradford Ho- 
tely, Grand Ballroom, Tremont 
St. To koncerto programoje 
dalyvaus žymiausi lietuvių 
dailininkai, dainininkė B. Ra
moškaitė iš Brooklyn, N. Y. O 
įžanga tik 55 centai, todėl, 
kad kuo skaitlingiausia publi
ka galėtų dalyvauti ir matyti 
tą nepaprastą festivalį. Pra
džia punktuališkai, kaip 2 vai. 
po pietų. Lietuviai, nesivėluo- 
kite šiam įvykiui, kad vietą 
gautumėt.

D. J.

I
 10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS .
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PITTSBURGH, PA.

(Tąsa)
Tas rusiško gyvenimo nesutapimas 

su kitų šalių gyvenimu vis labiau ryš
kėja, sukeldamas neaiškų apmaudą ir 
gilindamas įtarimą, kad šiose daugelio 
skaitytose knygose su suteptais puslapių 
ragais ne viskas gali būti teisingai nu
sakyta.

Ir štai į mano rankas pakliuvo Gon- 
kuro romanas “Broliai Zemgannai,” aš 
perskaičiau jį iš karto, per vieną naktį, 
ir, nustebintas kažkuo, ko ligi šiol nete
ka patirti, vėl ėmiau skaityti paprastą, 
liūdną istoriją. Joje nebuvo nieko pai
naus, nieko išoriai įdomaus, iš pirmųjų 
puslapių ji atrodė rimta ir sausa, kaip 
Šventųjų gyvenimai. Jos kalba, tokia tik
sli ir be pagražinimų, pradžioj nemalo
niai nustebino mane, bet šykštūs žodžiai, 
tvirtai sudarytos frazės taip gražiai 
smego į širdį, taip įtikinamai pasako
jo apie dviejų brolių — akrobatų dra- 
bą, kad net mano rankos drebėjo iš sma
gumo, kuris kilo, beskaitant šią knygą. 
Aš graudžiomis ašaromis verkiau, skai
tydamas, kaip nelaimingas artistas su 
sulaužytomis kojomis šliaužia į pakraigę, 
kame jo brolis slaptai verčiasi myli
muoju menu.

Atiduodamas šią puikią knygą sukir
pėjai, aš prašiau, kad ji man duotų kitą 
tokią pat knygą.

— Kaip tai tokią pat? — paklausė ji, 
juokdamosi.

. Aš sumišau ir nemokėjau paaiškinti, 
ko aš noriu, o ji kalbėjo:

— Čia — nuobodi knyga, štai, palauk, 
aš tau atnešiu kitą, įdomesnę....

Po kelių dienų ji davė man Grinvudo 
“Tikrą mažojo skarmaliaus istoriją;” 
knygos vardas kiek įgėlė mane, bet jau 
pirmasis puslapis sukėlė sieloje džiaugs
mo šypseną,—taip su šia šypsena aš ir 
skaičiau visą knygą ligi galo, kai ku
riuos puslapius skaitydamas po du, po 
tris kartus.

Tai mat kaip bloga ir sunku kartais 
net ir užsienyje gyventi berniukams! 
Na, man ne taip jau bloga, vadinasi—ga
lima nenusiminti!

Daug džiaugsmo dovanojo man Grin- 
vudas, o tuojau po to aš nutvėriau jau iš

tikrųjų “teisingą” knygą — “Eugenijų 
•Grande.”

Senis Grande ryškiai priminė man se
nelį, buvo gaila, kad knygutė taip maža, 
ir nuostabu, kad taip daug joje tiesos. 
Šitą tiesą, man labai pažįstamą ir nusi
bodusią gyvenime, knyga rodė visiškai 
kitokioj šviesoj. Visos anksčiau perskai
tytos knygos, be Gonkuro, teisdavo žmo
nes taip pat griežtai ir triukšmingai, 
kaip mano šeimininkai, labai dažnai jos 
sukeldvo užuojautą nusidėjėliui ir ap
maudo jausmą doringiesiems. Visuomet 
būdavo gaila, matant, kad, eikvodamas 
protą ir valią, žmogus vis dėlto negali 
pasiekti to, ko jis nori, — doringi žmo
nės stovi prieš jį nuo pirmo ligi paskuti
nio puslapio tvirtai, lyg akmeniniai stul
pai. Nors į šituos stulpus susikulia visos 
piktosios nuodėmių užgaidos, bet akme
nys nesukelia Simpatijos. Juk kad ir ka
žin kaip graži ir stipri būtų siena, bet, 
kai nori nuskinti obuolį nuo obelies užu 
tos sienos, — negalima siena grožėtis. O 
man atrodydavo, kad tai, kas yra bran
giausia ir gyva, paslėpta kažkur už do
rybių....

Pas Gonkurą, Grinvudą, Balzaką — 
nebuvo piktadarių, nebuvo ir gerašir
džių, buvo tiesiog žmonės, stebuklingai 
gyvi; jie neleisdavo abejoti, kad viskas, 
ką jie pasakė ir padarė tikrai buvo at
likta taip ir kitaip įvykti negalėjo.

Tokiu būdu aš supratau, kokia didelė 
šventė “gera, teisinga” knyga. Bet kaip 
ją atrasti? Sukirpėja negalėjo man pa
dėti.

— Štai gera knyga,—sakydavo ji, siū
lydama man Arseno Gussės „Rankos pil
nos rožių, aukso ir kraujo”, romanus 
Belo, Pol-de-Koko, Pol Fevalio, bet aš 
skaitydavau juos su įtempimu..

Jai patikdavo romanai Marrieto, Ver- 
nero, man jie būdavo nuobodūs. Nedžiu
gindavo ir Špilgagenas, bet labai patiko 
Auerbacho apysakos. Siu ir Hugo taipgi 
ne labai patraukdavo manęs, man labiau 
patikdvo Valter-Skottas^ Man reikėdavo 
knygų, kurios jaudintų ir džiugintų, 
kaip stebuklingasis Balzakas. Porėeleni- 
nė moteris taipgi vis mažiau man bepa- 
tikdavo.

(Bus daugiau)

t’as Mus Kalbės Sovietų Gene- 
ralio Konsulo AtstovaŠ 

Povilas Rbtomškis
Pažąngios lietuvių brgahi- 

zacijoš suorganizavo Pitts
burgh Lietuvių Vienybės Ko
mitetą Karo Laimėjimui, šis 
komitetas energingai darbuo
jasi, kad sukėlus fondą nupli
kimui dviejų ambulansų; vieno 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, o ; kito lietuvių pulkams, 
Raudonosios Armijos eilėse.

Dabar tas komitetas yra pa
ėmęs Lietuvių Mokslo Draugi
jos svetainę, 142 Orr St., Pitts
burgh ir rUošią masines pra
kalbas su programa atžymėji
mui dviejų metų Hitlerio bar
bariško užpUolimo ant Lietu
vos ir visos Sovietų Sąjungos, 
kad daugiau mobilizavus ma
ses karo laimėjimui. Minimos 
prakalbos įvyks birželio 27 
dieną.

Vyriausius kalbėtojas bits 
Povilas Rbtomskiš, atstovas 
Sovietų Sąjungos Genėralio 
Konisulatb iš New Ybrko, kar
tu ir atstovas Lietuvos liau
dies. Taipgi kalbėš Civilio Ap

sigynimo advokatas Lucea ir 
Pittšburgho majoras Schully. 
bailiuos iš Clevėlahdo Julius 
Krasnickas ir buš kitokia mu
zikalu programa. Įžanga vel
tui.

Aišku, kad tai bus labai 
svarbios prakalbos ir svarbi 
programa. Mes prašome visus 
prisidėti, kad prakalbas pada
rius tikrai masinėmis, kad jose 
dalyvautų ne vien Pittsburgho, 
bet ir apylinkės lietuviai.

Kiėkvįėnas ir kiekviena pa
sižymėkite birželio 27 dieną ir 
visi ir visos būkite prakalbose, 
kad minėdami tą baisią dieną 
mūsų tėvų žemės nelaimių, ga
lėtume daugiau mobilizuotis 
karo išlaimėjimui ir greites
niam Lietuvos išlaisvinimui iš 
pb barbariškų, • hitlerininkų ir 
jų pakalikų juiigo.

Komitetas.

Amerikos bombanešiai vėl 
nūmetė 36 tonus bombų į 
Lae, japonų bazę Naujojoj 
Gilinę jo j.

Detroito Žinios New Britain, Conn.
Pikriikas Svetainėje

Progresyvės organizacijos 
buvo sumanę rengti pikniką at
virame ore, birželio 6 d., bet 
dabartinės gyvenimo sąlygos 
privertė pirmesnius tarimus 
pakeisti. Todėl dabar vadina
mas piknikas įvyks ne pikniką' 
darže, bet svetainėj, 4097 Por
ter St., pradžia nuo 4 po pietų, 
birželio 6 d. Bus tikras pikni
kas, visokių vaišių ir šokiai, 
įžanga 50c, gėrimai dykai. 
Rengia LDS 21 .kp. LLD 52 
kp. ir Moterų Pažangos Kliu- 
bas.

Apie Spaudos Pikniką
Kaip kiekvienais metais de- 

troitiečiai pasižymi su milži
nišku pikniku dėl mūsų darbi
ninkiškų laikraščių naudos, 
taip ir šiemet Sąryšio komite
tas pradėjo darbą išanksto ti- 
kietų pardavimą ir manau bus 
daug išplatinta prieš parengi
mą. Piknikas įvyks liepos 25 
dieną, Capitol parke, ant Tele
graph Rd. Prie įžangos tikie- 
tų\ bus duota 12 stambių pini
ginių dovanų. Tai su vienu ti- 
kietu bus galima du dalykus 
laimėti, bus įžanga į pikniką 
ir gali dovaną laimėti.

Todėl, patartina įsigyti ti- 
kietą iš anksto nuo organizaci
ją valdybų ir kitų narių.

LDS 21 Kp. SUsirinkirhas
Sekamą sekmadienį, birželio 

6 d. įvyks LDS 21 kp. susirin
kimas Draugijų Svetainėj, 
4097 Porter Et., 10 vai. ryte. 
Visi nariai įsitėmykite, kad 
bus laikoma susirinkimai per 
vasarą sekmadienio rytais.

Daf Apie RWR ŠfcyHy
Per ilgą taiką jau daugeliui 

buvo žinoma Rusų Karo Pagel- 
bos skyrius arba “Russian War 
Relief” senoj vietoj. Dabar tas 
skyrius persimainė nuo 12-tų 
lubų persikėlė ant 22 lubų. Tai

kuriems su įvairiais reikalais 
ten reikėtų kreiptis nepamirš
kite, kad naujas antrašas yra 
2208 Penobscot Bldg. Namas 
randasi ant kampo Griswold ir 
Fort Avė.

Dabartiniu laiku pasikeitė ir 
“kaip kurie centrai drabužių 
priėmimo dėl Sovietų žmonių 
nuo karo nukentėjusių. Viena 
didžiausių vietų nuo W. Jeffer
son, yra užimta kitokiem rei
kalam, todėl nereikia ten vež
ti drabužių. Naujų centrų an
trašai bus pranešta vėliaus. 
Bet drabužiai yra renkami ir į 
Sovietus siunčiami. Kurie turi
te dar drabužių, praneškite 
mums. Alvinas.

Worcester, Mass.
Worcesteriecial ir apylinkės 

lietuviai, visi esate kviečiami į 
visų tautų festivalą, kurį ren
gia Russian War Relief Komi
tetas. Pelnas eis nupirkimui 
reikmenų Botkino ligoninei, 
Maskvoj. Įvyks birželio (June) 
6 d., nedėldienyje, 2 vai. po 
pietų, Bradford Hotel, Grand 
Ballroom, Boston, Mass. Įžan
ga, priskaitaht taksus, 55 cen
tai.

čia bus atstovauta tautos, 
kurios priklauso Tarybų Są
jungai, su tų tautų mužiką ir 
dainom. Ir mūsų tėvų kraštas 
Lietuva, bus atstovauta, kuri 
taipgi yra narys tos garbingos 
didžios šeimos Tarybų Sąjun
gos. Garbė bus kiekvienam da
lyviui perdiioti sveikinimus he
rojiškai Raudonajai Armijai, 
kovojančiai prieš žmonijos 
prakeiksmą fašizmą.

J. M. L.

Didelis Koncertas
Pas mus, New Britain, šiuo 

laiku žmonės labai užimti ap
sigynimo ir karo laimėjimo 
darbais, tai ir la'iko labai ma
žai lieka kitokiam užsiėmimui. 
Bet patiems svarbiausiems rei
kalams vis energijos atsiranda, 
šį sekmadienį bus surengtas 
kuo puikiausias koncertas, ku
riame dainuos beisas D. Tul- 
chinov, tenoras Ėfim Vitis, so
prano Laura Štoska, pianu 
skambins Aaron Pressman ir 
buš šokikė Dailia Zalitzka. Šis 
koncertas bus daug įvairesnis 
už kitus.

Pirmu kartu mūsų mieste 
bus pagerbimas Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos vėliavų, kar
tu, nes jos bus ant estrados, 
kaipo dviejų kovingų valsty
bių prieš mūsų bendrą priešą.

Koncertas įvyks sekmadienį, 
birželio 6 dieną, 2 vai. po pie
tų, Central Jr. High School, 
New Britaine. Visi lietuviai 
mūsų miesto ir apylinkės kvie
čiami atsilankyti į šį taip svar
bų parengimą. ’

S. Yurkunas.

žuvo Amerikos Aktorius 
su Lėktuvu, kurį Fašistai 

Nušovė žemyn

Lisbon, Portugalija. —Su 
Anglijos keleivinio lėktuvu 
žuvo ir amėrikietiš aktorius 
Leslie Howard. Manoma, 
kad fašistai nušovė žemyn 
šį lėktuvą, kuriaftie buVo 12 
keleivių, apart įgulos na
rių.

Jėi pirksi bonus -i- munu ii 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

’ Bagdad, Iranas. — Atvy
ko emigracinės lenkų val
džios ministeris ‘ pirminin
kas gen. Sikorski.

Biznieriai, Skelbkite 
“Laisvėje”

PABALtlJOS TAUTŲ TAPYBA UžPfeAšd Į 4-tą

METINI PIKNIKĄ
Sekmadienį, Birželio-Junė 13

RUSŲ-KARPATU GIRAITĖJE
556 Yonkėrs'Ave. Yorikėrs, N. Y.

PELNAS EIS MEI1IKALEI PAGĖLBAI SOVIETAMS

PROGRAMA:
Dainuos chorai Sietynas iš Newark, N. J., vadovybėj B. Salinaites. 
Rallies Morris Engei, žymus advokatas ir paskaitihinkas-kalbėtojas.
V. Bielova, žymi baleto šokikė-artistė, Išstos sii vėliausiais Sovietų 

šokiais viena ir poroje. — Bus ir kitų įvairumų.
A. ANtONOWICH’AUS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS.

Vietą', piknikui graži, priešais Tibbets Brook Parką, labai įvairi 
aplinkuma. Atsilankiusieji rasite tą retą progą: smagiai laiką pra- 
leišite tyrame ote ir paremsitd geram tikslus parengimą.
Piknikas įvyks, jei ir lis—sale ten pat—visits paslėps.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.

KELRODIS: Imkite IRT Lexington Ave. traukinį — subway 
White Plains Road iki 238th St. stoties. Čia imkite busą Getty 
Square arba Getty Ave., važiuokit iki 556 Yonkers Avė. ir Mid
land Ave. — čia ir piknikas.

Fėras traukiniu ir busu po 5 centus.

LENGVATOS
ŽODŽIO LAISVE 
RELIGIJOS LAISVE 
LAISVE NUO SKURDO 

r * s
LAISVE NUO BAIMES
Šios KETURIOS LAISVES yra brangiausi Amerikos turtai. Jos 
bus išlaikytos suvienytomis jėgomis musų Vyriausiojo Komandie- 
riaus ir jo štabo, vyrį ginkluotose mūsų jegose ir naminio fronto žmo
nių, kurie suteikia mūsų kovotojams pabūklus, pirkdami Karo Bonus.

New Yorko žmones yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyt į garsiųjų 
originalių Normano Rockwell io pieštų paveikslų parodą, kuriuose 

i atvaizduotos šios KETURIOS LAISVĖS, Mezzanine aukšte, ln- 
terhatiohal Building’e, Rockefeller Centre, 630 Fifth Avenue. Šie 
puikūs paveikslai bus išstatyti parodai nuo Birželio 4 iki 13d., globoj 
Jungtinių Valstijų Iždo Department©, Saturday Evening Posto ir 
Fifth Avenue Associacijos. •

Taip pat matykite “The Nature of. the Enemy”-Priešo Būdas-pa- 
vėikšlų parodų, vadovybėje Office of War Information, Rockefeller 
Plazoj.

PIRKITE DAUGIAU KARO BONŲ
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION



Penktadienis, Birželio 4, 1943 Penktas Puslapis

( Chinų Armija Atėmė iš 
Japonų Du Miestus

Chungking, birž. 3.—Chi
nų kariuomenė atgriebė 

nuo japonų kariniai svar
bius miestus Changyangą ir 
Chikiangą, vidurinėje Chi- 
nijoje, kaip oficialiai pra
nešė chinų komanda.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Vokiečiai, Churchillui Taiky
dami, Nušovė Keleivinį An

glijos Lėktuvą j Jūrą
London. — Patikrinta, 

jog tai nacių lakūnai nušo
vė į jūrą keleivinį anglų 
lėktuvą, skridusį iš Portu
galijos atgal į Angliją.

Neoficialiai teigiama, jog 
hitlerininkai spėjo, kad 
tuom lėktuvu skrendąs ir 
anglų ministeris pirminin
kas Churchillas, grįždamas 
iš Amerikos po pasitarimų 
su prez. Rooseveltu.,

Nėra jokios žinios apie 
13 to lėktuvo keleivių ir ke
turis įgulos narius. Vienas 
iš keleivių buvo žymus ak
torius Leslie Howard.

* Ethiopai Nori Pirmutiniai
Įsiveržt Italijon

London. — Ethiopijos at
stovas Belata Ayela Gabre 
ragino talkininkus leist 
rinktiniams smarkuoliams 
ethiopams pirmiausiai įsi
veržt į Italiją, papjaustyt 
savo ilgais peiliais italams 
gerkles ir “paverst fašistų 
kraują į vandenį”.

Jis sakė^ kad jo tautiečiai 
niekuomet nenurims, iki 
gaus progą atkeršyt žvė
riškiems Mussolinio juod- 
marškiniams, išžudžiusiems 

v tūkstančius ethiopų. 1936 
* metais.

Kiek Ašies Lėktuvą Rado 
Talkininkai Tunisijoj

šiaur. Afrika. — Kuo
met fašistų Ašis buvo galu
tinai sumušta Tunisijoj, 
talkininkai rado 433 vokie
čių ir 125 italų lėktuvus pa
liktus ties Tunisu, Bizerte 
ir Cap Bon, kaip dabar ofi
cialiai pranešta.

Kai kurie lėktuvai buvo 
beveik sveiki ir tinkami 
naudojimui, o kiti sužalo
ti.

Talkininkai Sunaikino Dar 3 
Ar 4-ris Fašistą Laivus

Šiaur. Afrika, birž. 3. — 
Kariniai talkininkų laivai 
Viduržemio Jūroje ties Ita
lija užpuolė eilę fašistų lai
vų ir nuskandino du preki
nius priešų laivus, vieną 
torpedlaivį ir smarkiai pa
degė karinį jų laivą - nai
kintuvą, kuris mėgindamas 
pasprukti prisvilo prie pa
krantės seklumos.

Washington. — Senatas 
leido pačiam prezidentui 

K dar 2 metus daryt prekybos 
sutartis su kitais kraštais.

Willkie Tikisi Vėl Būti 
Republikoną Kandidatu

Oberlin, Ohio. — Wen
dell L. Willkie dar nenu
sprendė, ar kandidatuot 
pradiniuose prezidentiniuo
se balsavimuose (prima
ries) Ohio valstijoje. Jis, 
tačiau, sako, kad republi- 

' konų partija 1944 m. gal 
pasirinktų jį kaip savo kan
didatą į prezidentus, nepai
sant, girdi, kad “jeigu aš ir 
nesipirščiau.”

MERGINOS-MOTERYS 16-40 M.
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas 
Gera proga pakilimui ’ 
TRANSOGRAM CO. 'J 

37-18 Northern Blvd., (4-tos lubos) 
LONG ISLAND CITY 

Arti 36th St. stoties
Privažiavimas Independent Subway

(132)

MOTERYS
DIRBTUVE BROOKLYNE 

Švaru, sanitariška, atvėdinamas oras 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

Lengvas darbas; 5 dienų savaitė 
Kreipkitės rytais 

SAMUEL CUPPLES 
ENVELOPE COMPANY, Inc. 
360 Furman Street Brooklyn 

(132)

REIKALAUJA PANAIKINT 
ĮSTATYMĄ prieš chinų

ATEIVYBĘ AMERIKON
Chungking, Chinija. — 

Chinų vidaus reikalų mini
steris Liu Wei-chi, besikal
bėdamas su spaudos atsto
vais, pareiškė, kad Jungti
nės Valstijos tuo jaus turė
tų atsaukt seniaus išleistą 
įstatymą, kuris uždraudė 
chinų ateivybę į Ameriką. 
Chinų ministeris sakė, jog 
panaikint šį įstatymą rei
kalauja tautų lygybės, de
mokratijos ir teisingumo 
principai. Jis taipgi ragino. 
Amerikos valdžią atsižvelgt 
į faktą, jog Chinija ir Jung
tinės Valstijos yra talkinin
kai šiame kare.

Anot ministerio Wei-chi,. 
įstatymas prieš chinų atei
vybę buvo išleistas todėl, 
kad bijota perdidelio pigių 
Chinijos darbininkų plauki
mo į Ameriką. Bet, girdi, 
dabar nėra pagrindo tokiai 
baimei. Nes po karo reikės 
labai daug darbininkų pa
čiai Chinijai — atsteigti 
japonų nuteriotas provinci
jas ir išnaudoti gamtinius 
savo krašto turtus.

MUSSOLINIS PAKEITĖ SAVO 
ARMIJOS VADUS

Berne, Šveic. — Mussoli- 
nis skubotai pertvarko sa
vo kariuomenės vadovybę; 
ruošiasi atremti gręsiantį 
talkininkų įsiveržimą. Jis 
pašalino armijos štabo gal
vą generolą S. Rossį, o jo 
vieton paskyrė gen. M. Ro- 
attą, kuris iki šiol buvo ita
lų komandierius užimtuose 
Balkanų kraštuose.

Pranešama, jog gen. Ro
ssi dabar paskirtas, koman- 
dierium ginančių Siciliją 
Italijos jėgų.

Mussolinis taipgi pakeitė 
italų komandierių Sardini- 
jos saloje, paskirdamas jo 
vieton gen. Guzzonį.

DAR MAŽIAU GAZOLINO
AUTOMOBILIAM RYTUOSE
Washington. — Valdiš

kas kainų administratorius 
Pr. Brown įsakė puse galio
no sumažint gazolino kiekį, 
kuris buvo pardavinėjamas 
automobiliams pagal B ir C 
kuponus New Yorko, New 
Jersey, Pa., ir devyniose ki
tose šiauriniai-rytinėse val
stijose. Tokiu būdu 30,000 
statinių gazolino būsią su
taupyta per dieną kari
niams reikalams.

Nebus ekstra pardavinė
jama daugiau gazolino dar
ban važiuojantiems, kur jie 
be didelio vargo galėtų pėsti 
nueiti. Atšaukta ir specia
liai leidimai gaut iki penkių 
galionų gazolino kariams 
parvažiavusiems pasisve
čiuoti.

Berne, Šveic., birž. 2. — 
Pranešama, jog naciai siun
čia daugiau kariuomenėm 
Graikijon, bijodami, kad 
talkininkai gali įsiveržti į 
.fe- ...........

MERGINOS PRIE BUFETO
Reikia merginų dirbti prie bufeto ir nuė

mimui nuo stalų indų.
Aukščiausios algos, priskaitant uniformas 

ir valgĮ.
New Yorko Mieste ar iš New Yorko

w Kreipkitės tarpe 8 A.M. ir 5 P.M.
Kasdien

SILVER STANDARD, INC.
1187 SIXTH AVENUE

Tarpe 46th ir 47tli gatvių 
Nemokamai

^(132)

STALŲ PATARNAUTOJŲ—JAUNŲ
Su mažu patyrimu. Taipgi jaunos mote

riškės kaiix> mokinės. Pilna alga besimoki
nant. Duodarfto uniformas ir valgj. Aukštos 
klasės restauranto. Sekmadieniais nedirbama.

TOSCA RESTAURANT
118 Fulton St., N. Y. City.

(133)

MAUDYNIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 
ir

VALYMUI MOTERYS
Geros darbo sąlygos

Kreipkitės j Mr. Martin
ALGONQUIN HOTEL

59 West 44th St., N. Y. C.
(133)

VIRĖJOS
Gera alga ir geros darbo sąlygos. Kreip

kitės į Chef’s ofisą. Įėjimas iš Vanderbilt 
Ave.

HOTEL ROOSEVELT
44th St., & Vanderbilt Ave., N.Y.C.

(133)

ŠEIMININKĖS
Reikia išlavinimui, kambarių tvar

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

KREIPKITĖS Į MR. TAXTER 
Employment Office

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

(131)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

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

LIGONINĖJ DABININKIŲ
Tarnautojų ir 

Virtuvėj PagelbiniYikių 
Kreipkitės:

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

(131)

MERGINŲ - MOTERŲ 
SCHRAFFT’S

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos.

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama linksmų, patikimų, 

inteligentiškų jaunų merginų stoti i 
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’a 
gerbiamiems kostumeriams; bendras ir 
sutartinas kooperatyvis darbas šian
dien darbą 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

PARDAVĖJOS-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

(137)

VYRAI - MOTERYS

VYRAI ir MOTERYS
Reikalingi apvalymui, indų mazgojimui. 

Sidabrų ir stiklų šveitimui, švarintojai, nak
tiniam darbui. Gera alga, puikios darbo są
lygos.

RESTAURANT LONGCHAMPS
KREIPKITĖS: MR. HACKER

LEXINGTON AVE., PRIE 42-ROS GATVĖS, 
NEW YORK CITY

‘ (132)

VIEŠBUČIUI DARBININKAI
Vasaros resortiniame viešbutyje. Pocono 

Mountains. Vyrai ar moterys. Galimu dirbti 
virtuvėje, valgomajame kambaryje it prie 
kambarių valymo. Dėl daugiau Informacijų ir 
kiek algos reikalausite parašykite laiške.

LUTHERLAND HOTELS
POCONO PINES, PA.

PAGELBININKAI
Patyrimas nereikalingas
Gera alga. Viršlaikiai

Turi būti piliečiai
Karo darbininkai nesikreipkite

LACQUER FINISHING, INC.
Dclawanna, N. J.

(133)

SMILTIES PŪTĖJAI
(SANDBLASTERS)

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI
Turi būti piliečiai

Karo darbininkai nesikreipkite
LACQUER FINISHING, INC.

Dclawanna, N. J.
(133)

AUTO VIRŠŲ

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)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų sky

riaus susirinkimas įvyks 4 d., birže
lio, Liet. Salėje, Š15 Clinton St. 
Pradžia 7:30 v. v. Susirinkimas bus 
svarbus, tad kviečiame drauges da
lyvauti. Turime daug reikalų aptar
ti. — M. K. (130-131)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų kliubo susirinki

mas įvyks birželio 6 d., 6 vai. vak., 
155 Hungerford St. Draugės, malo
nėkite dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų narių. — V. K., sekr.

(131-132)

VIRĖJAI
Gera alga ir geros darbo sąlygos. 

Kreipkitės į Chef’s ofisą.
Įėjimas iš Vanderbilt Avė.
HOTEL ROOSEVELT

44th St., & Vanderbilt Ave., N.Y.C.
(133)

VYRAI KAMBARIŲ VALYMUI 
VACUUM VYRAI 

KARIDORIŲ VALYTOJAI 
Geros darbo sąlygos 

Kreipkitės į Mr. Martin 
ALGONQUIN HOTEL

59 West 44th St., N. Y. C.
(133)

VYRAI, patyrimas nereikalingas. Chemijos 
fabrike. Svarbi pramonė. 60c j valandą. As
menys, dabar dirbanti karinėse pramonėse 
ar užsiėmę su kitais svarbiais kariniais dar
bais nesikreipkite. FEEDWATERS, INC.

110 Imlay St., kampas Commerce.
N. Y. Dock Co. Building No. 9, Brooklyn.

(133)

STOKITE 1 MŪŠĮ!
Gaminkite Karui Produktus

SULFA DRUGS
Pasisliepimo Spalvos 
Gumos Chemikalai

Nuolatinis Darbas
Patyrimas Nereikalingas

GERA ALGA
Regul i a r i a i Viršlaikiai

Automatiškai Keliamos Algos 
Tiesi, Greita, Pigi Transportacija.

(Patogus busais 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 War Manpower Commission

87 MADISON AVENUE
3-čios lubos, Manhattan

205 SCHERMERHORN ST.
9-tos lubos, Brooklync

29-27—41ST 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)

STOGDENGIAI, GONTORIAI,’ 
PAGELBININKAI

Patyrę
Didelė kompanija. Darbas Bronx ir West

chester County. Gera alga, pastovus darbas 
svarbioje pramonėje. Pilietybės nereikalauja
ma. Aprūpinama įrankiais prie darbo. Kreip
kitės bile laiku nuo 8 iki 5 vai. TILO, 17 
N. West St., Mount Vernon, N. Y.

Priešais New York Central Station.
(132)

VYRAI
Dirbti prie bufeto, indų mazgojimui, 
nuo stalų indų nuėmimui ir Rūkoriai.
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 47th gatvių
Nemokamai

(132)

KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 4 d., 7 v. v., 
Labor Lyceum salėje, 15-17 Ann 
St., Harrisone. Prašome dalyvauti. 
F. Shimkienė, Sekr. (130-131)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 6 d., 1 vai. die
ną, YMHA salėje, Ferry ir Walnut 
gatvės. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime. — Evelyn Farion, 
Sekr. (130-131)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks birželio 6 d.; 2 vai. dieną, toj 
pačioj vietoj. Kviečiame narius da
lyvauti susirinkime, nes knyga jau 
atėjo, galėsite pasiimti. Taipgi yra 
svarbių reikalų svarstyti. — V. Z.

(130-131)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 6 d., 1:30 vai. dieną, 325 E. 
Market St. (Kliubo salėje). Visi na
riai dalyvaukite, turime daug svar
bių reikalų aptarti. — Sekr.

(131-132)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 7 d., 7:30 vai. vak., Liet. 
Taut. Name. Nariai malonėkite da
lyvauti. Gusite naują knygą. Finan
sų sekretorius atsisako po stubas 
nešioti knygą, nes dabar negalima 
gauti geso. (131-132)

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.

(137)

REIKIA VYRŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

PAGELBINIŲ VYRŲ 
MAŠINŲ OPERUOTOJŲ

TURI BŪTI PILIEČIAI

Jei dirbate karo pramonėje, nesikreipkite 
Kreipkitės tarpe 9 A.M. ir 3 P.M.

EMPLOYMENT OFISE

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

(131)

ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

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

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT' OFFICE

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

Dirbantieji karinius darbus nesikreipkite.
(138)

VYRŲ PRIE BUFETO IR INDAM PLAUTI
Reikia vyrų prie bufeto ir indam mazgoti. 

Gera alga, nuolatinis darbas, geros apylinkės. 
Nėra amžiaus apribavimo. Wheatland Dough
nut Shop, 169 E. 34th St., N. Y. C.

(132)

CHARLES J. ROMAN'
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipi 
kites prie manęs dieną 
.ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai Įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

CLEVELAND, OHIO
Am. L. M. Kliubas ruošia parę, 

birželio 6 d., 3 vai. dieną. Maniuš- 
kos salėje, 1073 E. 79th St. Bus 
graži programa. Taipgi skanių val
gių ir gėrimų, šokiams gros gera 
muzika. Įžanga 25c asmeniui. Kvie
čiame dalyvauti. — Kom.

(130-131)

ROCHESTER, N. Y.
Penkios pažangios organizacijos 

rengia draugišką vakarą, šeštadie
nį, 5 d. birželio, Gedemino salėje, 
575 Joseph Ave. Maloniai kviečia
me visus lietuvius dalyvauti, bus 
valgių ir gėrimų, taipgi draugiškų 
pasikalbėjimų. Visas pelnas likęs 
bus skiriamas nusiuntimui dovanų 
lietuvių vaikučiams ir lietuviam 
raudonarmiečiam laikinai esantiem 
toli nuo Lietuvos — Sovietų Sąjun
goje. (130-131)

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, birželio 6 d., 6:30 v. 

vak. Liet. Prog. Kliubo salėje, 325 
E. Market St. Bus suvaidinta juo
kinga operetė “Velnias Statinėj.” 
Po vaidinimo bus koncertas ir šo
kiai. Koncerto programos išpildy
me dalyvaus Stasys Kuzmickas su 
savo drauge ir jo sesutė iš Shenan
doah. Dainuos Vincas Valukas. Tai
gi, parengimas bus labai svarbus. 
Ruošia Lyros Choras. Visus kvie
čiame atsilankyti. — J. Vilkelis.

(131-132)

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

ELIZABETH, N. J.
Sekmad., birželio 6 d., įvyks Eii- 

zabetho ir apylinkės mezgėjų susi
rinkimas, 408 Court St., 3:30 vai. 
dieną. Draugės dalyvaukite, turėsi
me daug reikalų apkalbėti. — Sekr.

(131-132)

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuolat atakuoja nacių 
lėktuvų stovyklas.

I F. W. Shalins
g
$ (Shalinskas)

įj FUNERAL HOME
&
* 84-02 Jamaica Avenue
$ Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y.
a
* Suteikiam garbingas laidotuves

I $150
is
* Koplyčias suteikiam nemoka-
& mai visose dalyse miesto.

Tenl. Virginia 7-4499

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

MATTHEW P. BAELAS
(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.

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį 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
894-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėms; susideda Iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper. 
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, 
vuoti.
SGDEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų. 
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis, 
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu 1 visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
468 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y»...

2.

3.

4.

6.

8.

kurie jaučiasi ner-

Arthritis, Neuritis

Palengvina skaus-
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fieltas Puslapis
IT’"

SoHYirkik^zW/7#>/iiiioi
Jurgis Kazakevičius 
Parvyko Atostogų

Gražiai Pagerbė 
Kariškius

Pasirašykite, Kada 
Pakvies

Apie Naują Laiškų Adresavi
mo Sistemą Brooklyne ir Kt.

SSSR-Amerikos Karinė
Paroda

Laisvėj jau buvo minėta, 
jog turėsime dėti antrašuose 
tam tikrą numerį po miesto 
vardo, kas parodys, į kurį 
pašto skyrių tame mieste laiš
kas siunčiamas. Tas planas, 
kaip Laisvei praneša Brook- 
lyno pašto viršininkas Frank 
J. Quayle, Jr., entuziastiškai 
priimamas ir įvedamas dau
gelyje miestų ir miestelių po 
visą šalį.

Dėlko Tas Įvedama?

Paštas yra išleidęs apie tris 
dešimtis tūkstančių, tarnautojų 
į karišką tarnybą. Jų vietas 
kai kur- užėmė dar neprityrę, 
nauji paštininkai, o kitur rei
kia apsieiti daug mažesniam 
skaičiui darbininkų, naujų vi
sai negavo. Tad ši sistema rei
kėjo įvesti paskubinimui ir 
palengvinimui darbo. Vidutinė 
paštininko savaitė dabar yra 
apie 52 valandos, o kai ku
riuose miestuose jie dirba po 
10 ir 12 valandų per dieną, 
septynias dienas į savaitę, nes 
negauna darbininkų.

Didesnieji miestai, kaip ži
nia, turi po keliolika, kitas po 
kelias dešimt pašto skyrių. 
Miesto tūlos gatvės eina išil
gai ar skersai daugelio mylių 
miesto, tad viena gatvė ran
dasi teritorijoj kelių pašto 
skyrių. Gavus tokion gatvėn 
adresuotą laišką, senas pašti
ninkas gali is atminties žinot 
ar akį užmetęs atrokuos, ku
rio skyriaus dėžėn tokį laišką 
dėti. Bet naujam to atrokavi- 
mas ims daug laiko ir tas vė
lins išnešiojimą laiškų.

Uždėti numeriai iš karto 
pasako laiško vietą, juos gali 
suskirstyti visai nepatyręs dar
be paštininkas, gali suskirsty
ti greit, o tas užtikrina grei
čiaus! pristatymą laiškų su 
mažesniu nuovargiu paštinin
kui. Tad visi prašomi infor

muoti savo draugus apie savo 
naują antrašą.

Pavyzdžiui, štai dienraščio 
Laisvės naujas antrašas:

Laisvė,
427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, 
New York.

Tai dar nereiškia, kad visi 
į Brooklyną siunčiami laiškai 
bus su numeriu 6. Tik už blo
ko, į vakarus nuo Union Avė., 
adresuosi!: Brooklyn 11.

Norint sužinoti savo numerį, 
paklauskite savo laiškanešio.
Kiti Miestai Jau Įvedę Naują 

Sistemą:
New Yorko valstijoj: Alba

ny, Binghamton, Buffalo, Ja
maica, Long Island City, pat
sai New Yorkas su priemies
čiai, Poughkeepsie, Rochester, 
Schenectady, Syracuse, Utica, 
Yonkers.

New Jersey: Atlantic City> 
Camden, Elizabeth, Jersey Ci
ty, Newark, Paterson, Tren
ton.

Maryland: Baltimore.
Pennsylvania: A 1 1 e ntown, 

Erie, Harrisburg, Lancaster, 
Philadelphia, Pittsburgh, Rea
ding, Scranton, Williamsport, 
York.

Ohio: Akron, Canton, Cin
cinnati, Cleveland, Columbus, 
Dayton, Toledo, Youngstown.

Mich.: Detroit, Flint, Grand 
Rapids, Kalamazoo, Lansing, 
Pontiac.

Indiana: Evansville, Fort 
Wayne, Indianapolis, South 
Bend.

Illinois; Bloomington, Chi
cago, Decatur, Peoria, Rock
ford.

Wisconsin: Madison, Mil
waukee.

Conn.: Bridgeport, Hart
ford, New Haven, Waterbury.

Mass.: Boston, Brockton, 
Lynn, Springfield, Worcester.

Sistema įvesta ir daugelyje 
čia neminėtų valstijų-miestų.

Filmos-Teatrai
“BATAAN”

šią savaitę Pramonės ir 
Mokslo Muziejuje (Museum of 
Science and Industry, Rocke
feller Center, New York Ci
ty) atsidarė įdomi paroda. Tai 
Tarybų Sąjungos - Amerikos 
Karinė Paroda, suruošta Ame- 
rikos-Tarybų Sąjungos Drau
giškumo Tautinės Tarybos 
(National Council of Ameri
can-Soviet Friendship, 232 Ma
dison Ave., New Yorke), ši 
paroda tęsis, berods, iki liepos 
mėnesio 16 d.
' Tai iš tikrųjų įdomi paroda, 
pirma tos rūšies Amerikoje. 
Čia parodoma pagrečiui dau
gelis iš abiejų kraštų, svarbių 
dalykų. Jungtinės Valstijos ir 
Tarybų Sąjunga—dvi didžiau
sios ir tvirčiausios respublikos 
pasaulyje. Abiejų tikslas vie
nodas: pagerinti savo žmonių 
gerbūvį, sukurti žmonėms gra
žesnę ateitį.

Ir štai, įėjęs į parodą, žmo
gus tuojau matai stovinčius 
eskponatus, piešinių., nuotrau
kų bei braižinių formose, ku
rie vaizduoja abi šalis, abiejų 
šalių žmones. Koks panašumas 
tarp abiejų kraštų konstituci- ________________ ____  a____  

Irvinge Tęsiasi Žymių Filmų
Festivalas

Birželio 4-tą paskutiniu kar
tu rodoma linksmų darbų, dai
nų ir šokių filmą “Volga-Vol
ga” su Luba Orlova žymiau
sioj rolėj. Taipgi rodo “The 
Man Who Seeks the Truth” 
su Raimu priešakyje.

Birželio 5, 6, 7 rodys filmą 
“The Great Beginning,” nuo
stabiai perstatančią Sovietų 
Sąjungos moterų pirmuosius 
žingsnius prasiveržimo į svar
besnius darbus ir vadovybę. 
Kita filmą bus “La Maternel- 
le.”

Birželio 8 ir 9 rodys pui
kiąją Sovietų. karo filmą 
“Moscow Strikes Back” ir Do
stojevskio klasikinę filmą 
“Crime and Punishment.”

Irving Teatras randasi Ir
ving Place ir E. 15th St., New 
Yorke.

jų, koks panašumas tarp abie
jų šalių žmonių, koks panašu
mas tarp abiejų šalių žemės 
paviršiaus! Abi milžiniškos 
respublikos stovi viena su ki
ta kaimynystėje, (štai, amba
sadorius Davies parlėkė iš 
Maskvos į Alaska per dvi die
ni!)

Parodoje, be to, matai įdo
mių dalykų iš fronto, čia 
įsteigtas iš Rytų Fronto slėp
tuvės (dug-out) pavyzdys, — 
kaip gyvena Raudonosios Ar
mijos kovūnai fronte. Joje ma
tai naciu svastika, kuria rau- 
donarmiečiai kovūnai atėmė iš 
užpuolikų, čia visa eilė kitų 
prietaisų.

Arba štai, parodomi meda
liai, kuriuos Hitleris buvo pa
skyręs vokiečiams plėšikams 
už Maskvos paėmimą. Meda
liai buvo vežami 1941 metais 
linkui Maskvos. Bet kai Rau
donoji Armija užkūrė plėši
kams pirtį, tai jie, palikę tre
kus medalių, bėgo, kiek galė
dami.

Kitais žodžiais, ši paroda 
įdomi ir naudinga. Kurie tik 
galite,(> lankykitės! N-s.

Jurgis Kazakevičius

William Stallone, ledvežis, 
italų kilmės žmogus, kuris ap
rūpina Ten Eyck, Stagg ir 
Scholes Sts. gyventojus ledu, 
važinėdamas po žmones surin
ko kariškon tarnybon išėjusių, 
čia gyvenusių ar dirbusių, 
žmonių pavardes ir jas surašė 
ant kampinio namo sienos, Lo
rimer ir Stagg Sts., tautinėmis 
spalvomis gražiai apvestam 
keturkampyje.

Vardai surašyti maliava, 
gražiai, iš tolo matyti.

Sąraše randasi virš du šim-

Sveturgimių Apsaugos Ko
mitetas išleido peticijas, ku
riose paremia kongresmano 
Vito Marcantonio įneštą kon
gresai) bilių H.R. 2011, ku- 
riuomi būtų prašalinta diskri
minacija pilietybės klausimu.

Bilius reikalauja daleisti 
prie pilietybės visus padorius 
gyventojus, neskiriant “dėl ra
sės, spalvos, tikybos ar kil
mės.”

Keturi šimtai Coast Guard 
Auxiliary narių susitarė orga
nizuotai duoti kraujo Raudo-

Tūkstančiai Miotoristy 
Buvę Sustabdyti

Suvedus skaitlines, pasirodė, 
kad švenčių laikotarpiu New 
Yorke ir apylinkėj buvo su
stabdyti apklausinėjimui 17,- 
000 motoristų. Tarpe sustab
dytų buvę senatorius Mead, 
kongresmanas Dickstein, taip
gi net tokios įžymybės, kaip 
ponia Chiang Kai-shek, Wind- 
sorai. Bet šie visi turėję ge
ras priežastis, neįkaitinti.

Jurgis Kazakevičius, žino
masis chorvedis ir orkestrinin- 
kas, pereitą antradienį parvy
ko apsilankyti pas tėvus Jur
gį ir Oną Kazakevičius ir se
sutę Florence, gyvenančius 18 
Stagg St.

šis yra Jurgio pirmas atsi
lankymas po išvykimo rugsė
jo 30-tą, 1942 m.

Pasimatęs, pasikalbėjęs su 
namiškiais, Jurgis nepamiršo 
ir savo senų draugų laisviečių, 
taipgi LDS Centro darbuotojų, 

Į pasidalinti su jais savo apsi
lankymo namie džiaugsmu ir 
pergyventais įspūdžiais. Taip
gi pasimatė ir su savo drau-

tai vardų, daugiausia italų, 
kadangi čia italais apgyven
ta sekcija, taipgi pas juos 
daugiau didelių šeimynų, iš tū
lų yra išėjusių po du, tris, ke
turis. čionai taipgi įtraukta 
vardai virš dviejų dešimtų lie
tuvių, o gal ir daugiau — ne
pažindamas šeimynų, lietu
viams priskaitai tik tas, kurios 
aiškiai lietuviškai paduotos.

Wm. Stallone pats vienas 
atliko tą didelį surinkimo var
dų, gavimo vietos ir vardų iš

prašymo darbą. Matyt, greta 
ledo mums, jis nešioja karštą 
širdį mūsų kariams.

Rep.

najam Kryžiui. Pas juos pa
siųsta keliaujanti kraujo ėmi
mo stotis.

$
$

ra

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

0

gaiš sandarbininkais Matulio 
ir yaiginio šapoje. Be abejo, 
su retu svečiu bus pasimatę ir 
greatneckiečiai.

Jurgis pasitenkinęs tarny
ba, puikiai atrodo, gerai jau
čiasi ir jau pasiekęs pirmos 
klasės kario laipsnį.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

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

UTUAN1CA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Metro-Goldwyn-Mayer fil
mą. Parašė Robert D. An
drews. Gaminta Irving Starr. 
Direktorius Tay Garnett. Ro
doma Capitol Teatre. Vaidini
me dalyvauja: Robert Taylor, 
George Murphy, Thomas Mi
tchell, Lloyd Nolan, Lee Bow
man, Robert Walker ir kt.

“Bataan” filmą — dar vie
nas karinis veikalas. Apie Ba- 
taaną (Filipinuose) daug skai
tėme tuojau po to, kai japonai 
užpuolė Filipinų Salas, nes ten 
ėjo aštrūs mūšiai. Ten būrelis 
mūsų karių didvyriškai laikė
si, Ten buvo suvaidinta dra
ma, kuri pasiliks mūsų istori
jos puslapiuose.

Ši filmą neturi romanso, ne-

Plrmutlnls Judi 8 iŠ Ispanijos— 
Sensacingas, Sujaudinąs!

“Inside Fascist Spain’
Kas dedasi Franco kalėjime? Ar Fran

co vaikams lemta eit j užkariavimus ii 
mirti ? Matykite 5j stebėtiną. Žadą uži
manti naujausią March of Time judj, ir 
dar 43 žinių judžius iš viso pasaulio— 
20c iki 2 P.M.
CMDAOCV NEW8REEL THEATRE 
LnlDnUUl BROADWAY ir 46th ST.,

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)

Reikia patyrusio superintendento 
6-Šių aukščių namui su eleveiteriu, 
Coney Islande. Alga $110 j mėnesi 
ir trys kambariai ant pirmų lubų. 
Kreipkitės: Room 1511, 16 Court 
St., tarpe 4 ir 5:30 vai. dieną ar
ba, skambinkite Cumberland 6-4171.

turi meiliškų scenų. Joje vaiz
das — vienas šiurkštumas, pa
siruošimai mūšiams, mūšiai, 
žuvimas mūsų karių, didvyriš
kai kovojusių prieš užpuoli
kų. Nes, kaip veikale vienas 
aktorius sakė: mirti dėl lais
vės galima visur. Pridėsiu: 
mirti dėl žmonijos laisvės gar
binga visur, tiek raistuose, 
tiek miestuose, tiek laukuose, 
tiek vandenyje ir ore.

Grupelė Amerikos karių 
susprogdina tiltą, kad japo
nai negalėtų su tankais perei
ti. Ir jie pasiryžta daryti vis
ką, kad neprileidus japonams 
tiltą atstatyti. Jiems svarbu 
sulaikyti japonus ir duoti pro
gos generolo McArthuro jė
goms toliau įsistiprinti. Ir jie 
savo uždavinį didvyriškai at
lieka. Priešas juos užpuola. Į- 
vyksta mūšis, kuriame grupelė 
kovotojų išskina daugybę už
puolikų. Bet ir mūsų kovoto
jai vienas po kito retėja ir 
žūva.

Filmą tęsiasi apie porą va
landų. Per tą laika, aišku, 
stebėtojas mato ne tik mūšius, 
no tik sunkumus, kuriuos ten
ka mūsiškiams išgyventi (nes 
jie buvo užpulti pasalingai, 
nepasirengę), bet ir visos ei
lės paskyrių kovotojų išgyve
nimus.

“Bataan” prisidės prie pa
kėlimo mūsų, kovotojų mora
lo. O civiliniuosna įneš dau
giau pasiryžimo pasiaukoti, 
kad priešas būtų greičiau su
muštas ir karas laimėtas.

Ndrs.

Academy of Music Rodo 
“The Moon Is Down”

Academy of Music, 14th St., 
netoli Union Square, šią savai
tę, baigiant 9-ta, rodo vieną 
iš įspūdingiausių amerikietiš
kų filmų “The Moon is 
Down,” gamintą pagal John 
Steinbeck’o veikalą. Priedams 
rodo “Tahity Honey” su Si
mone Simon priešakyje.

Paskutinės Dienos Matyti 
“Masquerade”

Stanley Teatre rodomoji So
vietų filmą “Masquerade” dar 
bus rodoma 4, 5, 6 ir 7 gegu
žės, o po to turės užleisti vie
tą kitai nepaprastai filmai 
“The Russian Story,” kurią 
pradės rodyti birželio 8-tos 
rytą.

“The Russian Story” per- 
stato Rusijos svarbiausius žy
gius, kurie dėjosi bėgiu pa
starųjų aštuonių šimtų metų, 
filmoj tuos nuotikius atžymint 
įspūdingais, n e užmirštamais 
vaizdais. Tūlos scenos paimta 
iš žymiausių tuos laikotarpius 
pavaizduojančių jau rodytų 
filmų, kitos specialiai parink
tos naujos rodymui minint Ru
sijos karan įstojimo sukaktį.

Pasibaidęs arklys išmetė iš 
balno jodinėjantį Prospect 
Parke vyriausį Crown Heights 
ligoninės operacijų daktarą 
Henry Koster. Daktaras ant 
vietos mirė.

[levanda Į

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

..............................       ■ ■ <3

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

• •
VALANDOS: *

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

★ LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

5j

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

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

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
• užeina pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givlais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil iB'urners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pė ms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlaL

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




