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jams.
Pirmutinis atsiliepti pasiro

dė klevelandiškis B. Kirstukas. 
Jis pirmutinis pripildė blanką 
ir sugrąžino. Kartu su blank a 
prisiuntė $101. Pats paaukojo 
pasiuntimui dovanų kovoto
jams $75, o $26 surinko tar
pe kitų geraširdžių lietuvių.

Draugas Kirstukas visuomet 
pasižymi stambiomis aukomis 
ir gražiais darbais geriems 
tikslams.

Kiti, gavusieji minėtus lakš
tus, pasidarbuokite, parinkite 
pasveikinimų. Už tas aukas 
bus supirktos dovanos ir pa
siųstos lietuviams Sovietų Są
jungoje.

Kurie norėtumėte pasidar
buoti, bet negavote blankų, 
tuojau kreipkitės j Pundelių 
Vajaus Komitetą, 419 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y. Gausite 
blankas ir galėsite parinkti 
pasveikinimų.

Tėvynę redaguoja žmogus 
vardu Bajoras. Birželio 4 d. 
jis rašo editorialą ir sakosi pa
galiau ir jis sužinojęs, kad 
Lietuvos žmonės “atkakliai ko
voja prieš nacius.”

Ar žinote, kad Bajorui ėmė 
visus du metu tą tiesą patirti? 
Kai Lietuvą naciai užpuolė ir 
pavergė, tai tas pats Bajoras 
melavo-skelbė, būk Lietuvos 
žmonės išskėstomis rankomis, 
su džiaugsmo ašaromis akyse 
pasitikę savo kruvinuosius pa
vergėjus. Bajoras tuos paver
gėjus vadino Lietuvos žmonių 
“išlaisvintojais.”

Bajoras dabar turėtų viešai 
pasisakyti, kad jis tada bjau
riai apmelavo,, išniekino ir ap
šmeižė Lietuvos žmones.

Mes iš pat sykio Laisvėje 
sakėme, kad naciai yra paver
gėjai, kad Lietuvos žmonės 
jiems priešingi, prieš juos ko
voja, jų neapkenčia.

Mes dėjome pranešimus, 
kuriuose buvo sakoma, kad 
Lietuvoje organizuojasi ir vei
kia didvyriški partizanai. Ba

toras tai visą gražiai slėpė 
nuo Tėvynės skaitytojų. Sakė, 
kad mes esą Maskvos agentai 
ir skelbią Maskvos propagan
dą.

O dabar pasiklausykite, ką 
sako Michelsonas. Birželio 2 
d. Keleivyje, ant pirmo pusla
pio jis kalba apie Lietuvą ir 
kitus Pabaltijo kraštus ir sa
ko :

“Tūkstančiai jaunų vyrų iš 
tų kraštų įstoję į nacių armi
ją ir kovoja prieš rusus, nes 
jie bijosi, kad sugrįžę bolše
vikai išnaikintų juos. . . Akty
vistų Frontas ruošiasi ginti Pa- 
baltį nuo naujos rusų okupa
cijos ...”

Tai kalba ir žodžiai tiesiai 
iš Hitlerio burnos. Juos tik 
pasisavina ir pakartoja So. 
Bostono pro-nacių organo Ke
leivio rejaktorius.

Vienybėje Juozas Tysliava 
įtūžęs ant Lietuvos rašytojų. 
Kad pasmerkus juos ir kad iš
niekinus Sovietų Sąjungą, Tys
liava šaukia:

“Salomėja Neris Antanas 
Venclova, Petras Cvirka ir ki
ti Jaunosios Lietuvos rašytojai 
yra penimi Rusijoje.”

Baisus daiktas, ar ne? Už 
tai prakeikti tie rašytojai ir ta 
Rusija. Prakeikta Rusija, kad 
ji peni-maitina Lietuvos rašy
tojus !

Ot, kas kita, jeigu tie rašy-
(Tąsa 5 pusi.)

Maisto Konferencija Juo 
Glaudžiau Suartino Jungi 

Tautas Kovoj prieš Ašį
Hot Springs, Va. — Virš 

400 atstovų nuo 44-rių 
kraštų čionaitinėje maisto 
r e i k a 1 ais konferencijoj

Kongresmanas Sabath 
Remia Daily Workerio 

Finansinį Vajų
Washington. — Kongres

manas J. Sabath, pirminin
kas kongreso taisyklių ko
miteto, padarė pareiškimą, 
remdamas sekmadienio 
Workerio ir dienraščio Dai
ly Workerio finansinės pa
ramos vajų.

“Nors atgaleiviška spau
da učsipuldinėjo Workerį ir 
Daily Workerį, bet aš atvi
rai pasakysiu savo nuomo
nę, j°g šiedu laikraščiai 
vertingai tarnavo ir tebe
tarnauja mūsų kraštui, ra
gindami žmones sutartinai 
ir suvienytomis jėgomis 
veikti.

“Šie laikraščiai prisidėjo 
prie vienybės k vai už lais
vę. Bendras visų mūsų vei
kimas išvien suteiks mums 
pergalę greitu laiku,” kaip 
pareiškė tas žymus Jungti
nių Valstijų kongreso na
rys, Sabath.

Birželio 10 d. įvyks Ka
rui Laimėti Spaudos konfe
rencija New Yorke, Webs
ter Hall svetainėje. Ten bus 
padaryta pradžia vajui Dai
ly Workeriui finansiniai 
paremti ir daugiau skaity
tojų jam gauti. Įvairios C 
IO ir Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos taipgi at
siųs savo atstovus.

Naciai Vogė Pašalpai 
Skirtą Maistą

London, birž. 4. — Tapo 
areštuoti beveik visi nacių 
partijos viršininkai Dues- 

seldorfo mieste. Jie vogė 
maistą skiriamą sušelpt vo
kiečiams i nukentėjusiems 
nuo anglų oro bombų ir 
pardavinėjo tą maistą juo
dajam marketui.

TŪKSTANČIAI POLITINIŲ 
PABĖGĖLIŲ ŠVEDIJOJE
Stockholių, Šved. —Nuo 

hitlerininkų yra pabėgę 20,- 
800 žmonių į Švediją. Tame 
skaičiuje yra 16 tūkstančių 
norvegų. Tiktai 181-nas pa
bėgėlis tėra laikomas kon
centracijos stovyklose ir 26 
po laikinu areštu. Koncen
tracijos stovyklose pabėgė
liai palaikomi du iki keturių 
mėnesių. Bet 20 vadinamų 
politinių kriminalistų bus 
u ž d a r y ti koncentracijos 
žardžiuose dvejus metus. 

vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kuri siūlo, karą laimė
jus, sukurt naują pasauli
nę santvarką, kurios pama
tais būtų pastovi taika ir 
laisvė nuo bado ir skurdo.

Konferencijoje buvo at
stovaujama 1 bilionas 600 
milionų žmonių, arba trys 
ketvirtys visų žemės rutulio 
gyventojų.

Ši maisto konferencija 
nutarė sudaryt laikinąją 
komisiją Washingtone iki 
liepos 15 d. ir įpareigot ją 
išdirbt planus nuolatinei 
Jungtinių Tautų organiza
cijai maisto ir žemdirbystės 
reikalais.

Konferencija tęsėsi 17 
dienų. Tarp kitų, joje daly
vavo Sovietų Sąjungos at
stovai.

Konferencijos pirminin
kas a m e r i k i e t is tei
sėjas Jones pareiškė, 
kad Jungtinės Tautos stato 
“gerų kaimynų pasaulį, kai
po partnėHų didžiajame 
mūsų darbe” ir tame pasau
lyje neturės būti “jokių vir
šiausių-viešpataujančių val
stybių, jokių aukščiausių- 
valdančiųjų tautų.”

Sov. Atstovo Kalba
Sovietų delegatų pirmi

ninkas, pulkininkas Kruti
kov, savo kalboj, užsibai
gus konferencijai, įnešė su
manymą pasiųst padėkos 
telegramą prez. Rooseveltui 
už maisto konferencijos su
šaukimą.

Jis sakė: “ši konferencija 
tikrai tarnauja einamiems 
Jungtinių Tautų reikalams 
ir tokiu būdu ji padeda 
greičiau sumušt fašizmą ir 
laimėt karą, kad pasiekt pa
stovios taikos ir įsteigt ra
mų bendradarbiavimą tarp 
tautų.”

Konferencijos pirminin
kas Jones labai nuoširdžiai 
sveikino Sovietų atstovą 
Krutikovą ir apsikabinęs jį 
pamylavo.

Armijos Sukilimas 
Argentinoje

Pranešama, jog Argenti
nos karo ministerio Piedro 
vodovaujama sukilėlių ka
riuomenė kertasi su respub
likos prezidento armija ties 
Buenos Aires provincijos 
siena, Argentinoj.

Japonų Urvai Attu Sajoj
Attu Sala. — Atėmę iš 

japonų šią salą, Amerikos 
kovotojai, tarp kitko, rado 
priešų iškaltus kalnuose ka
rinius urvų-urvus, susisie
kiančius tunelius ir slaptas 
lindynes.

Anglų lėktuvai vėl bom
bardavo fašistų laivus ties 
Graikija.

GALUTINAI 
BENDRASIS

LAISVINIMO
Alžyras. — Tapo sudary

ta bendra laikinoji Francū- 
zų Imperijos valdžia, kurios 
pirmininkai yra generolas 

Giraud, vyriausias ligšioli
nis francūzų komandierius 
Šiaurinėje - Vakarinėje Af
rikoje, ir generolas de Gau
lle, Kovojančiųjų Francūzų 
galva. Ši valdžia oficialiai 
vadinasi Francūzų Tautos 
Laisvinimo Komitetas.

Iš generolo Giraudo pu
sės komiteto nariai yra 
generolas Georges ir Jean 
Monnet; iš generolo de 
Gaulle pusės — Rene Ma- 
sigli ir Andre Philip. Sep
tintas komiteto narys yra 
geenrolas Catroux, kurį su
tartinai pasirinko de Gaul
le ir Giraud kaipo bepusiš- 
ką. — Gen. Catroux yra 
daug pasidarbavęs kaipo 
generolo de Gaulle tarpi
ninkas apvienyti Giraudo 
jėgas su de Gaulle jėgomis.

Galutinai tapo pašalintas 
fašistuojąs Peyrouton iš 
Alžyrijos general - guber
natoriaus vietos, kuri da-

Lietuvių Vaikai Sovietinėse 
Mokyklose Ruošiasi Kvotimam
Maskva. — Juozas Žiug

žda štai ką praneša apie 
evakuotus iš užimtos Lietu
vos vaikus, kurie auklėja
mi lietuviškai - sovietinėse 
mokyklose:

Tiem lietuviam mokiniam 
yra palaikoma šeši specia
liai namai su mokyklomis. 
Visi mokyklinio amžiaus 
lietuvių vaikai lanko tas

AMERIKIEČIAI ATTU SALOJE NUKOVĖ 
DAUGIAU KAIP 1,790, JAPONU; GALES 

JAU ATAKUOT IR PAČIA JAPONIJA
Washington. — Pergalin

gi amerikiečiai Attu saloje 
(vakariniuose Aleutuose) 
naikina paskutinius japonų 
likučius — slapukus šau
lius, kaip pranešė Jungtinių 
Valstijų laivyno depart- 
mentas. Žiauriose kautynė
se praeitą antradienį ame
rikiečiai užmušė dar apie 
300 japonų — visus, kurie 
tik dalyvavo tuose mūšiuo
se.

Tokiu būdu, suskaityta 
jau 1,791-nas nukautų ja
ponų lavonas Attu saloj, 
apart tų, kuriuos jie patys 
sudegino b e i palaidojo, 
taipgi apart likusių giliuose 
snieguose lavonų ir apart 
tų priešų, kuriuos užmušė 
amerikiečiai lakūnai ir ar
tilerija.

Dabar Amerikos lėktuvai 
kartotinai, ardo ir degina 
japonų kareivines ir kitus 
įrengimus Kiskos saloje, už 
211 mylių į rytus nuo at
kariautos Attu salos.

SUDARYTAS 
FRANCUOS 
KOMITETAS

bar pavesta generolui Cat
roux. Gabriel Puaux taps 
francūzų Morokko guber
natorium vieton fašistuo- 
jančio gen. Charles Nogues. 
Pagal generolo de Gaulle 
reikalavimą, bū$ią pavaryti 
ir kiti Ašin linkę valdinin
kai.

Francūzų Tautos Laisvi
nimo Komitetas išleido pa
reiškimą, kur sako, kad jis 
išvien su visais talkininkais 
kariaus tol, kol taps “išlais
vintos visos francūzų ir tal
kininkų žemės” ir kovos 
drauge su Jungtinėmis 
Tautomis, iki bus laimėta 
pergalė prieš visus talkinin
kų priešus, taigi ir prieš 
Japoniją.

O laimėjus karą, šis ko
mitetas pasitrauks, perves- 
damas savo galią francūzų 
valdžiai, “kuri bus sudary
ta pagal respublikos įstaty
mus.”

Bendrasis francūzų ko
mitetas vadovaus ir slaptai 
Franci jos patri j otų kovai 
prieš nacius.

mokyklas, kur pamokos ve
damos gimtąja jų kalba.

Vaikai gerai aprūpinti, 
tinkamai prižiūrimi ir sėk
mingai mokosi.. Praeitą žie
mą keletas iš tų vaikų buvo 
atsilikę moksle, bet iki mo
kyklinių metų pabaigos 
dauguma atsilikėlių pasitai
sė ir jau tiktai keturi iš

(Tąsa 5-am pusi.)

Amerikiečiai galės smogt 
pačiai Japonijai

" Jungtinių Valstijų karo 
sekretorius H. L. Stimson 
sakė laikraštininkams, jog 
amerikiečiai dabar jau turi 
pozicijas, iš kurių galės 
kirst pačios Japonijos sa
lom - tvirtumom pagal šiau
rinius vandens kelius į To
kio, Japonijos sostinę.

Chinai Nužygiavo 30 
Mylių Pirmyn

Chungking, birž. 4. — 
Chinų kariuomenė per tris 
dienas nužygiavo 30 mylių 
pirmyn, blokšdama japonus 
vis tolyn atgal, ir įsiveržė. į 
Yangtze upės uostą Itu. 
Chinai taipgi prasilaužė į 
japonų tvirtumos’ miestą 
Ichangą. Verda kruviniausi 
mūšiai tų miestų gatvėse.

Chinai tą pačią dieną 
atėmė iš priešų Chihkiango 
miestą. • -

Prezidentas Užtikrino, kad 
Teisingai Bus Sprendžiami 
Angliakasių Reikalavimai

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas ketvir
tadienio vakare įsakė 530,- 
000 streikuojančių mainie- 
rių sugrįžt darban pirma
dienį birž. 7 d. ir dirbt se
nosios sutarties sąlygomis 
su tokiais priedais, kuriuos 
jau užgyrė Karinių Darbų 
Taryba. Prezidentas iš nau
jo patvirtino, jog Karinių 
Darbų Taryba turi galuti
nąją teisę spręsti ginčą 
tarp mainierių ir kompani
jų kai dėl algų.

Prezidentas pareiškė, jog 
šis streikas yra išstojimas 
prieš valdžią ir priminė an
gliakasiams, kad “jie val
džiai dirba būtinąjį karui 
darbą ir kad jų pareiga ly
giai, • kaip ir jų sūnų ir 
brolių karinėse jėgose, yra 
atlikti karines savo prievo
les.”

Prez. Rooseveltas užtik
rino, jog kada jie sugrįš 
darban, tai valdžia teisingai 
spręs angliakasių reikalavi
mus pridėti daugiau algos. 
PREZIDENTO PAREIŠ

KIMO TEKSTAS:
“Dauguma angliakasyk- 

lų šioje šalyje užsidarė per 
streiką, kuris įvyko kaipo 
išstojimas prieš Jungtinių 
Valstijų valdžią. Aš daviau 
patvarkymą vidaus reikalų 
sekretoriui, kuriam val
džios vardu yra pervestos 
aUgliakasyklos, kad jis pra
dėtų atidarinėti kasyklas.

“Vidaus reikalų sekreto
rius operuos angliakasyk- 
las tokiomis darbo sąlygo
mis, kokios veikė pagal se
nąją sutartį, pratęstą Kari
nių. Darbų Tarybos įsaky
mu, su priedais naujųjų są
lygų, kurias užgyrė ši Ta
ryba ir kurios buvo pa
skelbtos Tarybos įsakyme 
geg. 25 d.

“Kaipo prezidentas ir vy
riausias komandierius, aš 
įsakau ir patvarkau nedir
bantiems dabar maipie- 
riams, kad jie sugrįžtų į 
angliakasyklas dirbti pir
madienį, birželio 7 d., 1943 
m. Aš turiu priminti mai- 
nieriajns, jog jie valdžiai 
dirba būtinąjį karui darbą 
ir kad jų pareiga lygiai, 
kaip ir jų sūnų ir brolių 
karinėse jėgose, yra atlikti 
karines savo prievoles.

“Kai tik mainieriai su
grįš dirbti, tuoj aus bus 
sprendžiamas ginčas tarp 
mainierių ir kasyklų savi
ninkų teisinėje Karo Darbų 
Tarybos žinyboje ir pagal 
paprastą ir nustatytą pro
cedūrą naudojamą tokiems 
atsitikimams.”

$

Washington. — Karinių 
Darbų Taryba smerkė Joh- 
ną L. Lewisą kaipo mai

nierių streiko kurstytoją, 
įstatymų laužytoją ir uni
jos prižado nestreikuot ka
ro metu mindžiotoją.

12 Milionų Vyry Užim
tuose Kraštuose 
Atakuos Nacius

London.—Jungtinės Tau
tos skaičiuoja, kad nacių už
imtuose Europos kraštuo
se yra 12 milionų vyrų pa
siruošusių atakuot hitleri
ninkus užnugarėn, kai tik 
anglų ir amerikiečių armi
jos įsiverš į Europos žemy
ną. Tarp tų vyrų yra 400 
tūkstančių partizanų jau iš
simiklinusių kovoje prieš 
Hitlerio ir Mussolinio faši
stus, neskaitant sovietinių, 
partizanų.

Talkininkų atstovai Lon* 
done sako, jog vienas iš 
kiekvieno desėtko žmonių 
tuose kraštuose turi šiokį 
bei tokį slaptą ginklą prieš 
hitlerininkus.

Kariniai Jungtinių Tautų 
specialistai siūlo iš lėktuvų 
nuleist Ašies priešams kul
kosvaidžių, šautuvų, revol
verių ir rankinių granatų.

Teigiama, jog pavergtų 
tautų patri jotai palaiko 
slaptas savo karines orga
nizacijas, kad galėtų už
frontėje visomis jėgomi^ 
tuoj aus smogt priešams, 
kai tik talkininkai įsiverš 
Europon.

Sovietai Sunaikino Dar 
200 Naciy Lėktuvy

Maskva, birž. 4. — Sovie
tai šiandien nukirto žemyn 
dar 23 vokiečių lėktuvus 
Kuban srityje, vakariniame 
Kaukaze; tai per tris pas
kutines dienas sovietiniame 
fronte sunaikinta daugiau 
kaip 200 nacių lėktuvų.

Sovietų lakūnai bombar
davo vokiečių įrengimus 
Kijeve, Roslavlyje ir kituo
se užfrontės miestuose, 

ypač ardydami priešų gele
žinkelių mazgus, traukinius 
ir sandėlius.

Sovietiniai karo laivai 
Juodojoje Jūroje nuskandi
no vieną priešų submariną 
ir vieną žibalinį laivą, o V 
Barents Jūroje (šiaurėjė) 
Sovietų lakūnai ir laivai 
nugramzdino vieną nacių | 
transporto laivą, vieną mi
nų graibymo laivą ir du 
sargybos laivus.

Finliandijos Įlankoje so
vietiniai artileristai nu
skandino vieną priešų tran- v 
sporto laivą ir vieną pa- 
krantinį laivuką.

Tebeverda oro mūšiai s 
tarp Sovietų ir nacių lakū
nų.
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Už Majorą LaGuardiją
Tarpe New Yorko miesto tarybos 

daugumos ir majoro LaGuardijos iškilo 
aštrus susikirtimas. Reikalas liečia mies
to biudžetą. Majoras buvo tarybai patie
kęs biudžetą, bet taryba jį pakeitė, su
mažino ant $10,864,000. Dabar majoras 
vetavo — atmetė tarybos patiektus nu- 
mušimus bei sumažinimus.

Mūsų supratimu, majoras pasielgė tei
singai. Miesto tarybos dauguma, kurią 
sudaro konservatyviškas republikonų ir 
demokratų elementas, bando pakenkti 
šio miesto žmonių gerovei. Ji bando su
mažinti miesto išlaidas visuomenės ge
rovės kaštais. Atmesdamas tarybos siū
lymus, LaGuardija nurodo tą skriaudą, 
kuri bandoma padaryti miesto žmonėms. 
Priėmus biudžeto sumažinimą, sako ma
joras, reikėtų atleisti .iš darbo šimtus 
mokytojų, nukentėtų gaisrų gesinimo 
departmentas ir kitos labai svarbios vi
suomeninės įstaigos.

Reikia tikėtis, kad tarybos dauguma 
nesudarys dviejų trečdalių balsų, kad 
atmetus LaGuardijos veto. Nesitiki nei 
tie, kurie atmetė LaGuardijos biudžetą.

Bet nebeužtenka taksų apmokėjimui 
visų išlaidų. Miesto įplaukos per mažos. 
Kame išeitis? Yra viena išeitis. Miesto 
taryba turi laikyti specialį posėdį. Taip 
pasiūlė žinomas veikėjas, tarybos narys, 
brooklynietis Peter V. Cacchione. Tary
ba turi kreiptis prie valstijos valdovų. 
Valstijos iždinėje yra $70,000,000 per
viršio. Ta suma susikrovė daugiausia 
New Yorko miesto kaštais. Miesto žmo
nės mokėjo per daug aukštus taksus į 
valstijos iždą. Dabar tas iždas gali dalį 
tų taksų sugrąžinti New Yorko miesto 
iždinėn.

Tai labai praktiška išeitis.

Sovietų Oro Jėgos
Trečiadienio vakare iš Sovietų Sąjun

gos atėjo Amerikon svarbi žinia. Ji pra
neša apie nacių lėktuvų masinį užpuoli
mą ant Kursko. Užpuolime dalyvavę 
penki šimtai nacių lėktuvų. Bet jiems 
tas žygis baisiai nepavyko. Sovietai nu
kirto 125 nacių lėktuvus. O Sovietai ne
teko tiktai 30 lėktuvų. Tas aiškiai paro
do, kokia galinga dabar jau yra Sovietų 
Sąjungos oro jėga.

Ketvirtadienio “The N. Y. Times” 
skaitome korespondento Sulzbergerio 
Straipsnį tuo pačiu klausimu.. Korespon
dentas nurodo, kad Sovietų oro jėgos 
neleidžia naciams pasiekti savo tikslo. 
Jis sako, kad Sovietai turi oro jėgų pir
menybę. Girdi, naciai bando tą pirmeny
bę paveržti, bet nepajėgia. Visuose susi
kirtimuose ore naciai paneša daug dides- 
niuf nuostolius, negu Sovietai.

Tačiau, pasak Sulzbergerio, būtų di
džiausia klaida jau pradėti manyti, kad 
naciai ore “pavargo”, arba “išsisėmė.” 
To nėra. Tokios iliuzijos reikia saugotis. 
Vokiečių karo jėgos tebėra labai galin
gos. Su jomis reikia rimtai skaitytis. Ir 
jas Hitleris taupo ofensyvui rytiniame 
fronte, prie kurio jis ruošiasi birželio 
mėnesį.

Savo jėgų perkainavimas, o priešo ne- 
dakainavimas, labai pavojingas. Bet vis 
tiek reikia pripažinti tą faktą, kad vo- . 
kiečių oro jėgos pastaruoju laiku neatsi
laiko prieš Jungtinių Tautų oro jėgas 
nei viename fronte. Tunisijoje jos pasi
rodė silpnesnės. Dabar amerikiečiai ir 
anglai daužo Vokietiją, Italiją ir oku
puotus kraštus iš oro ir niekur fašistinės 
Ašies oro jėgos negali atsilaikyti, tvirtai 
•pasirodyti. Tai yra ženklas, kad Jungti
nės Tautos turi oro jėgų pirmenybę.

“Mes Įžengtam Į Kritišką Karo 
Peri jodą”

Prieš kelias dienas oro bangomis kal
bėjo naujos įstaigos Office of War Mo
bilization 'direktorius įp'dnas Byrnes. Jo 
prakalba buvo nepaprasta. Jis suteikė 
Am’erikos žmonėms davinių apie gamy
bos atsiekimus. Tie atsiekimai milžiniš
ki. Jais apsidžiaugs kiekvienas Ameri
kos patrijotas.^

Ve, štaį, sakė Byrnes, paskutiniais 
dvylika mėnesių mes ^pastatėme dau
giau kaip tūkstantį prekybinių laivų. O 
du metai atgal per tokį patį laikotarpį 
mes pajėgdavome pastatyti viso labo tik
tai 50 prekybinių laivų.

Mašininių kanuolių per paskutinius 12 
mėnesių pagaminome 1,500,000. O prieš 
du metu tepadarėme 25,000! Skirtumas 
be galo didelis.

Arba paimkime lėktuvų gamybą. Nuo 
karo pradžios mes jau esame pasigami
nę 100,000 lėktuvų. Per paskutinius 12 
mėnesių pasidarėme 60,000 lėktuvų. 
Prieš du metų laiko per dvyliką 
mėnesių tepadarydavome 10,000 lėktu
vų. Vadinasi, lėktuvų gamyba pakilo še- 
šeriopai!

Gerai dirbome gaminime karinių lai
vų. Tik per paskutinius penkius mėne
sius pasidarėme 100 karinių laivų, arba 
tris sykius daugiau, negu pastatėme per 
visus 1941 metus!

Visa tai didelis atsiekimas, didelis ga
mybos laimėjimas. Bet ar to jau užten
ka? Ar jau turime pasidžiaugti ir “pail
sėti”? Prieš tai Byrnes griežtai perser
gėjo. Nors turime tuos didžiausius lai
mėjimus, jis teigė, bet mes turime at
minti ir suprasti, jog mes “įžengiam į 
kritišką karo peri jodą.” Mes esame iš
vakarėse atidarymo antro fronto, įsiver
žimo į Europos kontinentą. Mes turime 
gaminti vis daugiau ir daugiau. Mes 
turime aprūpinti mūsų karines jėgas 
visuose frontuose taip, jog jos visur 
pralenktų mūsų mirtinąjį priešą. Tai 
darbas ir pareigos naminio fronto.

Prašalinimui visų nesusipratimų ir su
sikirtimų tame naminiame fronte ir su- 
mobilizavimui visų Amerikos gamybos 
jėgų karo reikalams tapo suorganizuotas 
Office of War Mobilization. Byrnes yra 
pasižadėjęs tą įstaigą taip vesti, jog jinai 
nesuvils nei prezidento, nei Amerikos 
žmonių. Mes gi turime su juomi koope
ruoti ir jam padėti.

Išmušė Valanda Antram 
Frontui

Pradeda su “Priešu” Pabaigs , 
Su Visais

New Yorko Neangliškosios Spaudos 
Pergalės Taryba išleido rimtą aplinkraš
tį apie pasikėsinimą ant sveturgimių 
spaudos laisvės Californijoje. Ten vals
tijos seimelis jau priėmė bilių, kuris su
daro pavojų visai sveturgimių spaudai. 
Tiesa, kad bilius atkreiptas dabar tiktai 
prieš Ašies tautines grupes — italus, 
vokiečius, vengrus, rumunus ir t.t. Bet 
nereikia savęs apsigaudinėti. Tas, pasi
nio jimas tuojaus gali būti praplėstas ir 
paliesti visą sveturgimių spaudą.

Californijos seimelio bilius reikalauja, 
kad minėtose kalbose leidžiami bei plati
nami Calif orhi jos valstijoje laikraščiai 
turi priduoti cenzoriui visų raštų verti
mus anglų kalboje.

Kodėl toks įstatymas prieš visą vokie
čių, italų, vengrų ir rumunų spaudą? Ar
gi visi tie ateiviai yra Jungtinių Tautų 
priešai, o fašistinės Ašies šalininkai? 
Nieko panašaus. Tarpe jų yra labai nuo
širdžių Jungtinių Tautų karo rėmėjų. 
Tik maža dalis yra priešų. Tai prieš to
kius priešus ir turėtų būti atkreiptos 
cenzūros kanuolės.

'Skirtumas turėtų būti daromas ne ta
me, kas iš kur yra kilęs, bet tame, kas 
kam pritaria, ir darbuojasi. Yra tokių 
anglų kalboje laikraščių, kurie begėdiš
kai atvirai tarnauja Ašiai. Prieš juos 
nieko nedaroma. Yra tokių lenkiškų, ru
siškų, lietuviškų, švediškų ir kitokių gai
valu, kurie ir raštu ir žodžiu darbuojasi 
fašistinei Ašiai, bet prieš juos kol kas 
nedaroma jokių žygių.

Todėl, mūsų supratimu, šis Californi- 
jos seimelio priimtas bilius yra vienpu
siškas ir neteisingas. Jis netarnauja ka
ro reikalui. Jis yra priešingas spaudos 
laisvės ir Amerikos konstitucijos princi
pams. Jis yra pradžia reakcijos pasimo- 
jimo ant neangliškosios spaudos abėlnai.

Birželio 22 dieną sukaks 
du metai, kaip Sovietų Są
junga neša sunkiausią naš
tą karo už visas Jungtines 
Tautas. Tą daug kartų pa
reiškė maršalas Stalinas, tą 
pakartojo savo kalboj ir 
Anglijos premjeras Chur
chill.

Diena iš dienos Sovietų 
pranešimai sako, kad Hitle
ris traukia vis daugiau jė
gų prieš Sovietų Sąjungą. 
New York Times 31 d. 
gegužės patiekė savo kores
pondento aprašymą, kad 
Hitleris vien vokiečių turi 
190 divizijų ir jo pakalikų 
dar 28 divizijas prieš Sovie
tų Sąjungą. Jeigu skaitysi
me, kad divizija turi 15,000, 
o tai mažiausia skaitlinė, 
nes karo sąlygose divizijos 
jėgos dažnai viršija 20,000, 
tai ir tai bus prieš Sovietų 
Sąjungą sutraukta 3,270,- 
000 fašistų armija! Kapito
nas Sergėjus Kurnakovas, 
kuris blaiviai kariniais 
klausimais orientuojasi, ku
ris numatė karo kryptį, ma
no, kad Hitlerio ir jo tal
kininkų daugiau divizijų y- 
ra prieš Sovietų Sąjungą. 
Jo supratimu, mažiausiai 
apie 5,000,000 fašistų yra 
fronte ir milionai jų padrū- 
tinimui fronto užnugaryj.

Kodėl Hitleris, Finliandi- 
ja, Rumunija, Vengrija ir 
kiti jo pakalikai gali ruoš
tis naujam ofensyvui prieš 
Sovietų Sąjungą? Kodėl jis 
su nepaisymu gali atsinešti 
į Anglijos ir Amerikos jė
gas? Kodėl jis nebijo ant
ro fronto? Kodėl Hitlerio 
spauda rašof kad antro 
fronto nebus ir 1943 me
tais ?

Du kartus Hitleris metė 
visas reakcijos jėgas prieš 
Sovietų Sąjungą ir du kar
tus jis buvo ne vien atmuš
tas, bet ir sumuštas —1941 
metais prie Maskvos ir 
1942 metais prie Stalingra
do.

Du metus Hitleris ataka
vo Sovietų Sąjungą, du me
tus Amerikoj ir kitur tūli 
elementai pranašavo Hitle
rio pergalę, laukė jos ir ne
galėjo sulaukti.

Dabar Hitleris ruošiasi 
trečiam .užpuolimui ant So
vietų Sąjungos. Ir jis tą da
ro po dviejų metų, per ku
riuos Sovietų Sąjunga leido 
pasiruošti Anglijai ir Jung
tinėms Valstijoms. Hitleris 
ruošiasi prie ofensyvo prieš 
Sovietų Sąjungą tada, kada 
vien Jungtinės Valstijos pa
gamina 7,000 karo lėktuvų į 
mėnesį, kas viršija Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos ka
ro lėktuvų gamybą, kada

Raudonosios Armijos did
vyriška kova leido Anglijai 
užgydyti žaizdas ir paruoš
ti kelių milionų armiją o- 
fensyvui, kada Raudonosios 
Armijos kova leido Jungti
nėms Valstijoms paruošti 
milžiniškas ofensyvui jė
gas, pastatyti mūsų gamy
bą ant karo kojų.

Kaip Hitleris tokiose są
lygose gali drįsti prie naujo 
užpuolimo ant Sovietu Są
jungos, kada Amerikos, An
glijos ir Francijos jėgos ap
valė nuo “Ašies” jėgų Af
riką? Kaip Hitleris gali 
ruoštis prie ofensyvo prieš 
Sovietų Sąjungą, kada Toli
muose Rytuose Japonijos 
imperialistai ne vien sulai
kyti, bet varomi iš strategi
nių salų? Kaip Hitleris ga
li išdrįsti prie naujo ofen
syvo prieš Sovietų Sąjungą, 
kada Sovietų Sąjungos, An
glijos ir Amerikos dar 1942 
metais buvo susitarta, kad 
antras frontas prieš Hitle
rį Eluropoj yra vyriausias 
Jungtinių Tautų uždavinys, 
kada prezidentas Roosevel- 
tas kelis kartus pareiškė, 
kad turi būti “invazija” ant 
Hitlerio pavergtos Euro
pos? Kaip Hitleris ir jo pa
kalikai gali drįsti vystyti 
naują ofensyvą prieš Sovie
tų Sąjungą visomis savo jė
gomis, kada Amerikos ir 
Anglijos lėktuvai atakuoja 
jo miestus ir milžiniškos 
jėgos paruoštos invazijai?

Šiandien kalbėti, kad An
glija ir Jungtinės Valstijos 
“nėra pasirengę” antram 
frontui, tai reikštų kalbėti 
neteisybę,, tai reikštų tiks
liai mažinti mūsų jėgas, tai 
reikštų pasakyti, kad de
mokratija ir po dviejų me
tų pasiruošimo dar negali 
apginti savo reikalus!

Bet tokių kalbų yra. Tūli 
bando išpūsti Hitlerio for
tifikacijų galybę. Nacių 
specialiai žurnalai įtalpina 
atvaizdus neva pakraščių 
apdrūtinimų, tuos atvaiz
dus tūla spauda Amerikoj 
talpina ir rašo sieksninius 
straipsnius apie “Hitlerio 
tvirtumą Europoj.”

Žinoma, kad tai yra hit
leriškas blofas! Aišku, kad 
naciai apdrūtino ir jei il
giau nebus antro fronto, tai 
dar daugiau apdrūtins pa
jūrius, bet jokiame atsitiki
me jie negali tūūkstančius 
mylių apdrūtinti taip, kad 
nebūtų galima įveikti. Hit
leris turėjo šimtus tūkstan
čių armijos Kryme, (pa
baigoj 1941 ir pradžioj 
1942 metų), jis ten turėjo 
tiek daug jėgų, kaip neturi 
niekur Vakarų ir Šiaurių

Specialis prezidento Rodsevelto pasiuntinys, buvusis 
ambasadorius, Joseph E. Davies, sveikihasi su Tarybų 
Sąjungos riia^šalu ir premjėru Stalinu Maskvoje. Da
vies jau grįžo į Washington^.

Europoj, ten ėjo frontas, o 
Sovietų Juodųjų Jūrų lai
vynas ir Raudonoji Armi
ja įveikė jo tvirtumas ir 
jėgas, užėmė Kerčio, Feodo- 
sijos ir EVpatorijos miestus 
ir ilgai juos laikė, sutruk
dydama 11942 metų Hitlerio 
pavasario ofensyvą. Jeigu 
galėjo Kryme tą padaryt So
vietų laivynas ir armija, tai 
Anglijos ir Amerikos laivy
nas ir armija gali lengviau 
atlikti Vakarų šiaurių Eu
ropoj.

Yra žmonių, kurie Hitle
rio naudai skleidžia pasa
kas apie Japonijos “galy
bę”, pranašauja jos “inva
ziją” Amerikoj ir siūlo, kad 
palikti “sumuštą” Hitlerį 
kariauti su Sovietais, o 
Jungt. Valstijų jėgas nu
kreipti veik tik prieš Japo
niją. Aišku, kad šiZ planas 
žalingas Jungtinėms Tau
toms, kad tai planas išgel
bėti Hitlerį ir jo saiką. Su- 
muškime Hitlerį ir jo šai- 
ką Europoj ir tada išlaimė- 
sime karą, bet sumušdami 
Japoniją, dar mes nebusi
me išlaimėję karo, jeigu 
Hitleris įsigalės Europoj..

Yra žmonių, kurie siūlo 
“paklupdyti Vokietiją pa- 
gelba bombardavimų”. Aiš
ku, kad bombardavimas at
lieka tą, ką ir toli šaunanti 
artilerija negali atlikti. Bet 
joki bombardavimai nepa- 
klupdys hitleriškos Vokieti
jos, nes mes niekdos nega
lėsime taip bombarduoti 
Vokietijos centrus, kaip hit
lerininkai bombardavo Se
vastopoliu ir Stalingradą, 
kur į dieną darė po 1,500 
lėktuvų atakų, o vis vien 
negalėjo lėktuvų pagelba 
įveikti apsigynimo jėgų..

Jungtinių Tautų karo lai
mėjimas reikalauja metimo 
visų jėgų — susžemio, oro 
ir jūrų jėgų prieš vyriausi 
mūsų neprietelių —, nacių 
Vokietiją ir jos talkininkes 
Europoj. To reikalauja mū
sų karo laimėjimas, o tai 
reiškia tuojau atidaryti an
trą frontą prieš Hitlerį Eu
ropoj.

Pirmiau tūli aiškino, kad 
antras frontas seks mūsų 
laimėjimą Tunisijoj. Laimė
jimas Tunisijoj atsiektas, 
priešas sumuštas, į priešo 
logerį įnešta suirutės ir 
mes neturime leisti jam 
persigrupuoti, pasirengti 
mūsų atakų atrėmimui, o 
dar mažiau progų jam duo
ti vystyti ofensyvą prieš 
Sovietų Sąjungą, tai yra 
vieną iš Jungtinių Tautų 
vyriausių jėgų. Dabar turi 
būti eilė ne Hitlerio ofen
syvo prieš Sovietų Sąjungą, 
bet Jungtinių Tautų ofen
syvo prieš Hitlerį, tai yra, 
Amerikos ir Anglijos antro 
fronto iš vakarų ir šiaurių, 
o Raudonosios Armijos 
naujo ofensyvo iš rytų.

Maršajas Stalinas pareiš
kė, kad' Raudonoji Armija 
atliks savo pareigą, kaip ji 
ją atlieka iki šiol. Ir iš vis
ko matosi, kad jeigu Angli
ja ir Amerika tuojau ati
darys antrą frontą prieš 
Hitlerį, tai Raudonoji Ar
mija vystis ofensyvą iš ry
tų. Iš abiejų pusių energin
gas ofensyvas reiškia Hitle
riui ir jo šaikai galą. Reiš
kia greitesnį užbaigimą ka
ro su mažiau mūsų nuosto
lių žmonėmis ir pinigais.

Bet ką tada reiškia tas, 
kad prieš kiek laiko mūsų 
vice - prezidentas Wallace 
įspėjo, kad nebūtų daroma 
išdavystė linkui Sovietų Są-

jungos? Kodėl Mr. Wallace 
turėjo padaryti tokį pareiš
kimą? Kas privertė mūsų 
vice - prezidentą padaryti 
tą pareiškimą?

Ar ne tie, kurie laukė So
vietų Sąjungos susmukimo, 
kurie pranašavo, kad į ke
turias savaites Hitleris pa
vergs visą Sovietų Sąjungą, 
kaip sakė Mr. Martin Dies, 
birželio 23 dieną, 1941 me
tais? Ar ne tie, kurie ir da
bar niekina mūsų geriausią 
talkininkę, kuri tiek daug 
neteko milionų gyvasčių, 
tiek daug miestų ir turto 
kovoj už mūsų visų laisvę? 
Ar ne tie, kurie laukia tre
čio Hitlerio ofensyvo, 1943 
metais, kurie mano: “O gal 
dabar Hitleriui pavyks su
naikinti Sovietų Sąjungą, o 
tada jau demokratija lai
mės prieš Hitlerį”?

Ši išdavikiška politika y- 
ra tų reakcinių elementų, 
kurie spietėsi apie Cham- 
berlainą, kurie ne vien lei
do Hitleriui įsigalėti, bet 
jam padėjo apsiginkluoti, 
manydami, kad jis sunai
kins Sovietų Sąjungą, o ta
da jie paims ant jo viršų. 
Chamberlaino politikos pa
sekėjai atidavė Hitleriui 
valstybę po valstybės, kad 
tik jį prišėrus, o galų gale 
jų politika susmuko tuo, 
kad Hitleris uždegė Antrą 
Pasaulinį Karą, pavergė vi
są Vakarinę ir Centralinę 
Europą, pastatė į pavojų 
viso pasaulio laisvę, kultū
rą ir demokratiją. Tik So
vietų Sąjunga buvo ir yra 
ta jėga, laisvų žmonių jėga, 
kuri sulaikė tą žvėrišką na
cių gaują, suteikė Amerikai 
ir Anglijai progą prisireng
ti, kad bendromis jėgomis 
sunaikinti hitlerizmą, fašiz
mą ir suteikti žmonijai lai
svę!

Išmušė valanda, kada an
tras frontas prieš Hitlerį 
Europoj turi būti atidary
tas. Bent kokia nesąžiniška 
politika, bent kokis cham- 
berlainizmas tarnaus tik 
Hitleriui, prieš demokrati
ją ir įneš nesutikimą į 
Jungtinių Tautų tarpą. So
vietų Sąjungos vadai prie
šakyj su maršalu Stalinu ir 
liaudis yra realistai ir juos 
lakštingalų pasakomis arba 
pasakomis apie “Hitlerio 
Europos tvirtumą”, kokiais 
paveikslukais užbovinti ne
galima. Jie kovoja, jie 

kraują lieja, jie miršta toj 
kovoj už bendrus reikalus 
ir jie reikalaus iš savo tal
kininkų taip pat kovos!

Pastaruoju laiku spaudoj, 
kuri neatsineša nuoširdžiai 
linkui Sovietų Sąjungos, 

kaipo mūsų talkininkės, 
pravesta mintis, kad būk 
Sovietų Sąjungos fronte 
“ramu”. Tiesa, kad ten nei 
viena, nei kita pusė nevysto 
milžinišku plotu ofensyvo, 
kad iš priežasties pavasario 
milioninės armijos kaunasi 
daug maž ant vietos, bet 
tas “ramumas” tikrumoje 
reiškia tą, kad ten daug di
desnės kovos ėjo ir eina, 
negu buvo kovos Tunisijoj.

Tik vien per gegužės mė
nesį Sovietų Sąjungos ko
votojai sunaikino 2,069 
priešų karo lėktuvus ir So
vietai neteko 516 savo lėk
tuvų! Ar tai reiškia “ra
mumą”? Tik į vieną savai
tę Sovietų orlaivynas ir že
mės priešlėktuvinės apsigy
nimo priemonės sunaikino 
456 priešo lėktuvus ir So
vietai neteko 118 savo lėk
tuvų, ar tai reiškia “ramu
mą” ? Kiek mūsų ir anglų 
jėgos sunaikino visoj Afri
kos kampanijoj priešo 
lėktuvų ? Palyginkime ir 
pamatysime, kad tie, kurie

(Tąsa 3 push)
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LITERATORA ir M IE N a«
Literatūriniai Krislai po bendruoju vardu Pocket Books (par

duodamos po 25c.) dabar vis labiau plin
ta, ačiū parankiam knygų formatui ir 
prieinamai kainai.

Mažo formato knygos ne tik mažiau 
popieroš reikalauja, bet mažiau vietos 
ir vogos užima pervežant ir tinka karei
viams naudotis net ir veikiančiosiose ar
mijos dalyse.

*

skai-

Daugiau Skaitoma. 
Leidiniai Jau Mažesni. 
Nepaprastai Darbšti Rašytoja. 
Parašė 140 Apysakų. 
Gyvena Vien Praeitimi.

Rašo J. B ARKŲ S.
Anglijoj labai padidėjęs knygų

tymas. New Yorke neseniai įvyko viešas 
pasitarimas apie knygų leidimo proble
mas karo laiku. Šiame susirinkime įdo
mių davinių patiekė p. Curtice Hitch
cock, Reinal & Hitchcock leidėjų firmos 
prezidentas. Jisai pereitą žiemą lankėsi 
Anglijoj, tyrinėdamas tenaitines knygų 
leidimo problemas. Hitchcockas pareiškė, 
jog visokios rūšies knygų pareikalavi
mas Anglijoj nuo karo pradžios iki šiol 
padidėjo daugiau negu 150 nuošimčių.

Kitas žymėtinas dalykas tai, kad 27 
nuoš. dabar Anglijoj leidžiamų knygų 
paeina iš Amerikos, taigi, parašytos 
amerikiečių autorių. Tai dar pirmu sy
kiu Anglijos spaudos istorijoj ten esą 
leidžiama taip daug svetur gamintų raš
tų.

Svarbiausiomis padidėjusio skaitymo 
priežastimis laikoma susidomėjimas ka
ro reiškiniais ir ateitimi, taipgi kasnak
tiniai aptemdymai ir stoka gazolino, kas 
priverčia žmones būt namie ir, langus 
aklinai užsidangsčius, daugiau skaityti.

Kadangi dienraščiai Anglijoje dabar 
labai sumažinti (didžiuma jų turi tik po 
4 puslapius), o žurnalai taipgi labai su
plonėjo, tai aišku, jog “skaitymas ten 
dabar reiškia knygų skaitymą.” Kadan
gi Anglijoj, iš vienos pusės labai sto- 
kuoja medžiagos popierai daryt, o iš ki
tos pusės publika reikalauja daugiau 
knygų, tai spaudos pramonė tenai pasi
darė “viliojančia, bet ir nuogandžia sva
jone.” Leidėjams ten kartais tenka pu
sėj laidos sustabdyti spausdinimą ge
riausiai perkamos novelės, kad kuo grei
čiau išleist kokią visuomenei skiriamą 
medikalę knygą arba kokius naujus ka
ro klausimu raštus.

, * * *

Biskį pirmiau šiame skyriuje rašiau, 
jog ir Amerikoj leidžiami spausdiniai 
pajaus medžiagų sumažėjimą ir turės 
taikytis prie karo laiko sąlygų. Dabar 
tas jau vykdoma. Tūli žurnalai, ėję di
delio formato sąsiuviniais, dabar suma
žinti iki knyginio formato, pavyzdin, 
žurnalas Omnibook ir keli kiti. Knygų 
dydis irgi jau mažinamas; pavyzdin, Vi
king Press firma, leisdavusi “pilno dy
džio” knygas, ėmė leist seriją mažo for
mato knygų, pavadintų “Vikingo Nešio
jamoji Biblioteka.” Šios serijos knygos 
lengvai tilps į paprastą kišenių, bet ga
lės turėt net iki 600 puslapių plonos po- 
pieros. Plačiai žinomoji serija leidinių

šioj vietoj padaviau 
kaip rūpesningai ir

Pereitą savaitę 
keletą pavyzdžių, 
kruopščiai 'tūli žymiausieji rašytojai rin
ko medžiagą savo kūriniams ir kaip aty- 
džiai juos dailino ir tobulino. Dabar pa
rašysiu apie vieną kitokios rūšies rašy
toją (moteriškę), kuri pasižymėjusi ne
paprastai gausia kūryba. Ta rašytoja 
tai Gabrielle Margaret Long’ienė (po tė
vais Margaret Campbell), kuri iki šiol 
jau parašė bent 140 apysakų. Tūli kriti
kai priskaitliuoja jai net iki 156 knygų.

Pirmąją apysaką jinai parašė dar 
studente būdama 1906 metais. Jos pir
moji knyga atkreipė entuziastišką domę 
net tokio asmens, kaip Mark Twain. 
Nuo to laiko jinai rašė ir rašo noveles, 
pradžioj po vieną kas metai, o vėliau po 
kelias. Jos apysakos, daugumoj, istori- 
niai-misteriškosios rūšies. Paima ji iš 
praeities kokį nors tikrą, bet mažai ži
nomą įvykį, žmogžudystę bei kitokią 
kriminalystę, kuri nebuvo pilnai išaiš
kinta, ir ta tema rašo apysaką, duoda
ma savotišką nuotikiui išaiškinimą.

- Peržvalgininkai pripažįsta, jog jinai 
labai įgudusi domingai supinti bile ko
kio neaiškaus, atsitikimo intrigą ir pa
laikyt skaitytojo atydą iki paskutiniam 
puslapiui. . Suprantama, niekas nelaiko 
jos novelių “amžinomis,” kurios ir po 
kelių šimtmečių pasiliktų svarbios, ta- 
čiaus dabar jinai turi nemažai skaity
tojų.

Kadangi, jai pradėjus rašytojauti, 
kaip Anglijoj, taip ir Amerikoj, buvo 
dar labai stiprus nusistatymas prieš mo
teriškes, “lendančias j vyrų profesijas,” 
tai daugelį savo veikalų jinai pasirašė 
vyriškais vardais. Net ir vėliausiai iš
leistosios jos apysakos, Airing in a 
Closed Camage, autorium pasirašo Jo
seph Shearing. Jinai jau naudojusi dau
giau pustuzinio pseudonimų.

Apart rašymo, Mrs. Long pagimdė 4 
vaikus, pergyveno nemažai vargo Pir
majame Pasauliniame Kare. Jinai taip
gi užsiima paišyba, o poilsiui išsiuvinėja 
artistiškus vaizdus.

Vienok jįnai niekada nesinaudoja sa
vo apysakoms temomis iš dabartinio vi
suomeninio gyvenimo ir visiškai igno
ruoja dabar pasaulį drebinančius nuoti- 
kius. Todėl jos kūryba aiškiausiai pri
klauso vengimo, šalinimosi nuo tikreny
bės rūšiai (escapism) ir neteikia skaity
tojams jokios reales naudos.

LMS Reikalais
LAUKIAME ŽINIŲ APIE MŪSŲ 

KARIUS
Draugas J. D. Bendokaitis mums, į 

LMS Centrą, rašo, jog tik iš vieno LKM 
Choro (Chicagoj) narių jau 21 yra
U. S. A. karinių jėgų tarnyboj. Mūsų 
organizacijos choruose veikia, dainuoja, 
vaidina didžiumoj jauni žmonės, karei
vių amžiaus, tai, be abejo, iš LMS chorų 
didelis nuošimtis yra mūsų šalies gin
kluotų jėgų eilėse.

Apie tai buvo kalbėta LMS Centro po
sėdyje ir nutarta kreiptis į visus mūsų 
chorus sekamu klausimu: Kiek jūsų cho
ro narių tarnauja Jungtinių Valstijų 
armijoj? Surinkite visas žinias ir para
šykite apie tai LMS Centrui. Šios infor
macijos labai reikalingos, jos pakels mū
sų chorus ir visą Lietuvių Meno Sąjungą 
į garbingų organizacijų eilę.

Vietomis iš mūsų chorų yra taip dide
lis nuošimtis išėjusių kariuomenėn, kad 
chorai veik negali aktyviai veikti. Tad 
surinkimas žinių apie mūsų organizaci
jos uniformuotus karius yra labai svar
bu. Prašome atydžiai ir greitai tai pada
ryti.

DAR VIENAS PRIMINIMAS.
Mes jau buvome šiame skyriuje minė

ję, kad LMS veikalų rašymui kontestas 
tapo pailgintas iki šių metų rugpjūčio 
mėnesio. Vasaros laiku yra gera proga 
didesniam kūrybiniam darbui. Galima 
dirbti ir lauke, tyrame ore.

Šia proga mes kviečiame tuos mūsų 
rašytojus, kurie gali rasti progą drama
tiniam darbui vasaros laiku.

PARAMA MŪSŲ MENO DARBUI
Šiais karo laikais mūsų organizacijos 

daug aukoja karo laimėjimui. Tai, žino
ma, reiškia, kad mūsų organizacijos są
moningos, kultūringos. Pažangūs lietu
viai supranta, jog šis karas yra liaudies 
karas.

Tačiaus mūsų chorai' ir broliškos or
ganizacijos nepamiršta ir meno-kultūros 
reikalus. Galime žymėti, kad sekamos 
kuopos ir chorai prisiuntė LMS Centran 
savo metines duokles:

Roselando Aido Choras, per I. Urmo
ną, prisiuntė duokles už 1943 m. — $5.
V. Sutkienė, LDS 58 kp. — $5.00. John 
Didjunas, LLD 32 kp. — $5.00. Mary

Remus, L. D. Choro — $5.00. A. Žemai-® 
tis, Lyros Choro, Baltimore, Md.—5.00. 
Mary Svinkūnas, Vilijos Choro, Water
bury, Conn. — $5.00. J. D. Bendokaitis, 
LKM Choro, Chicago, Ill. — $13.00. J. 
Daugirdas, LDS 110 kp., Lowell Mass. 
— $3.00. St. Jasilionis ir H. Pagiegalie- 1 
nė po $1.00. H. Žukienė — $1.00. j

Niekuomet nėra pervėlu užsimokėti 
duokles. Chorai, LDS, LLD kuopos ir 
moterų organizacijos, kurios dar nemo
kėjo savo duokles už 1943 metus į Lie
tuvių Meno Sąjungą, prašome tai pada
ryti dabar. Ne visi ir pavieniai nariai 
atnaujino savo narystę į LMS už šiuos 
metus. Taip pat laukiame naujų pavie
nių ir organizacijų narių.

V. Bovinas, LMS Sekret.

The Film Daily 
“Year Book”

New Yorko mieste išeidinėja dieninis 
laikraštukas, vadinamas The Film 
Daily. Tai dienraštis, kuriam rūpi popu- 
liarizuoti, aprašyti ir aiškinti įvykius 
filmų pramonėje, kuri šiandien vaidina 
didelę ir svarbią rolę Amerikos žmonių 
gyvenime.

' Šis dienraštis išleidinėja kas metai 
tam tikrą metraštį, knygą, kurioje su
dėta daug informacijų apie filmų pra
monę, apie išleistuosius kino veikalus 
per metus laiko, apie filmų direktorius, 
lošėjus, rašytojus, laikraščius, kurie ra
šo apie filmas, ir tt.

Šiemet šis dienraštis taipgi išleido 
metraštį, pavadintą The Film Daily 
Year Book of Motion Pictures. Ši laida, 
beje, yra išleista atžymėjimui 25-kerių 
metų sukakties, kai metraštis pasirodo 
— vadinasi, tai sidabrinė laida.

Knyga turi 1012 puslapių. Popiera 
puiki, viršeliai gražūs, — tai gilus šal
tinis informacijų apie filmų pramonę 
Jungtinėse Valstijose.

Žymėtina, kad metraštyje yra įdėta ir 
Laisvė, kaipo lietuvių dienraštis, besirū
pinąs filmų klausimu, — dienraštis, ku
ris apie filmas nuolat duoda apžvalgų, 
kritikos, pastabų.

Gerai padarė The Film Daily, išleis
damas tokią “Year Book of Motion 
Pictures”!

Naminis Frontas

IŠMUŠĖ VALANDA
ANTRAM FRONTUI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
sako, kad Sovietų fronte 
yra “ramu,” kad jie skelbia 
bjaurų melą!

Sovietų milžiniškame 
fronte yra tik pakeitimas 
formos mūšių, kur veikė 
milionų armijos prieš mi- 
lionines armijas, bet ta 
“pertrauka” yra tokia, kad 
dieną ir naktį, ant žemės, 
ore ir jūroj eina mirtina 
kova, baisiai sunki kova, 
kuri bile valandą gali virsti 
vėl į taip žiaurią, kaip buvo 
1941 metais prie Maskvos, 
kaip buvo 1|942 metais prie 
Sevastopolio, Voronežo ir 
Stalingrado, kaip žiemos 
metu buvo prie Riostovo, 
Kotelnikovo ir daugelio ki
tų miestų.

Sovietų Sąjunga nori, 
kad Jungtinės Valstijos ir 
Anglija atitrauktų nors 
ketvirtadalį Hitlerio jėgų. 
Ir tas reikalinga tam, kad 
Raudonoji Armija galėtų 
pereiti į generalį ofensyvą, 
ir tas reikalinga tam, kad 
mes išlaimėtumėm karą. O 
tas reiškia tuojautinį ati
darymą antro fronto, be 
kurio Amerika negali nuga
lėti savo priešus, kaip ir ki
tos Jungtinės Tautos, be 
kurio negali išlaimėti karo.

D. M. šolomskas.

Elizabeth, N. J
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Vaizdas iš Jungtinių Tautų maisto konferencijos, Hot Springs, Va. Dalyvauja 
45 delegacijos.
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Kokių Informacijų Vyrai Tar
nyboje Nori Savo Laiškuose
Maistas ir laiškai turi svar

biausią moralį efektą mūsų, 
pulkuose, ir daugely atsitiki
mų kareivis, jūreivis ir mari
nas pirmiau skaito laiškus, 
negu valgo.

Vyrams ginkluotose jėgose 
geriausia patinka gauti laiškus 
iš namų, kurie pasako, ką jų 
šeimos daro; jie irgi nori žinių 
apie draugus, ypač, jeigu jie 
tarnyboje, ir jiems patinka 
skaityti apie įvykius jų tėviš
kėse arba jų miestouse. . .

Blogos žinios iš namų gali 
susilpninti kareivių moralę. 
Laiškai su skundais, laiškai, 
kurie atpasakoja šeimynines 
bedas, sutrukdo kareivio min
tis, kada jam reikia apsaugoti 
savo gyvybę.

Kovojantieji vyrai nemėgs
ta gauti “fan letters,” parašy
tus nepažįstamų, kurie yra na
riai taip vadinamų “Write a 
Fighter Club.” Laiškai herojų 
gerbėjų, asmenų, kurie gauna 
jų vardus nuo draugo, mažai 
jiem reiškia.

Taip rado neseniai vestas ty
rinėjimas tarnyboje, namie ir 
užjūryje, padarytas Office of 
War Information, sąryšyje su 
armijos tarnybos jėgų Special 
Service Division.

Komentuodamas apie laiš
kus iš namų, kaip moralę pa-

laikančius mūsų kareiviams, 
Maj. Generolas Lewis H. Bre- 
reton, vyriausias generolas 
Amerikos jėgų Vid-rytuose sa
kė : “Kartais laiškai atrodo 
svarbesni, negu amunicija.” 
Kovojantieji vyrai — visuose 
frontuose — patys visi sakė 
kad laiškai neturi užvaduotojo 
kaip moralės sustiprintojai. 
Kareivis Afrikoje pareiškė:

“Visi mūsų pulko vyrai bu
vo labai nusiminę. Paštas pasi
rodė, ir sekamą dieną įvyko 
mūsų antra didelė kova. Laiš
kai padarė daug skirtumo to
je kovoje. Kiekvieno kareivio 
ūpas buvo geras—jie turėjo 
žinių iš namų.” Marinas pridė
jo — “Po kovų mes nenori
me galvoti apie nieką, išsky
rus, kad buvome laimingi ir iš
likome. Ir mes norime atsilsėti, 
atsileisti. Staiga išgirstame, 
kad paštas atėjo; mes taip ne
kantriai laukiame, pakol jie 
vokus išima iš maišų”.... Jū
rininkas sako: “Kada tankeris 
sustojo prie mūsų duoti alie
jaus, jie irgi atvežė 3 mėne
sių paštą. Mūsų kapitonas pa- 
liuosavo mus nuo darbų tą po
pietį, išskyrus tuos, kurie de- 
žuravo ir mes visi skaitėme ir 
atsakėme laiškus.”
Priruoškite Namus Ateinančiai 

Žiemai
Ateinanti žiema bus viena 

iš kritiškiausių periodų šio ka-

ro milijonams civilių, jeigu jie 
neprisiruoš šaltam orui, įspėja 
OWI.

Piliečiai prašomi padaryti 
sekamai:

1. Įdėti įtaisymus, kurie ne
įleis šaltį ir taip sutaupius ku
rą. Svarbiausi yra — insulia- 
cija, aplipinti duris ir langus 
(weather-stripping) ir uždėti 
antras duris ir langus (storm 
windows).

2. Priduokite užsakymus 
anglims kuo greičiausiai ir su
žinokite, kokios anglies galite 
gauti, ir kada galės pristatyti.

3. Peržiūrėkite visą šildomą 
aparatą dėl pataisymų. Labai 
sunku gauti naujų dalių taigi 
pečius, ar tai aliejaus ar an
glies, turi būti gerai prižiūrė
tas.
Vajus Atidarytas Rekrutuoti 

Studentes Slauges
OWI įspėja, kad jeigu ne

įsirašys 65,000 studenčių slau
gių į kursus šiais metais, Ame
rikos civilių sveikata gali at
sirasti pavojuje. Ta, kuri įstos 
į šį darbą, atliks vieną iš svar
biausių karo darbų. Ji atleis 
kitą, kuri jau prisirengusi tar
nauti prie mūsų ginkluotų jė
gų ir padės prižiūrėti civilių 
sveikatą namie. Tuomi pačiu 
laiku, ji prisirengs karjerai su 
puikia ateitimi po karo.

Toms, kurios norėtų įstoti į 
kursus, bet neturi pinigų, yra 
parūpintos stipendijos iŠ pri
vačių ir visuomenės fondų. Dėl

Pirmas Piknikas Pavyko
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 3-čio apskričio pik
nikas, įvykęs gegužės 30 die
na, Old Cider Mill Grove Par- 
ke, galima skaityti išėjusiu 
gerai, žinoma, atsižvelgiant į 
šiandienines aplinkybes. Daly
vavo apie 200 žmonių.

Programą pildė Aido Cho
ras iš Brooklyno, vadovystėj 
Aldonos Žilinskaitės (Ander
son) ir Sietyno Choras iš 
Newarko, vadovystėj Bronės 
šalinaitės. Abu chorai nebuvo 
skaitlingi, matyt, daug chorie- 
čių nepribuvo, bet dainavo ge
rai. :

Dienos klausimais, trumpai, 
kalbėjo R. Mizara, minėtos or
ganizacijos Pild. Tarybos pre
zidentas. Jis kalbėjo ir apie 
kapų dienos reikšmę. Ragino 
lietuvius stoti į LDS organiza
ciją, kuri yra stipri ir nuošir
džiai pagelbėja' savo nariams.

šokiams griežė gera A. Pa- 
vidžio orkestrą. Piknikas bu
vo geroj nuotaikoj.

A. Skairius*

LAISVĖS PIKNIKAS 
4-tą Liepos-July 4th 

KLASHUS CLINTON PARK 
Maspeth, L. L, N. Y.

«
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informacijų rašykite Student 
Nurses, Box 88, New York Ci
ty.

Racijonavimas
Cukrus — ženkleliai 15 ir 

16 War Ration Book One, geri 
dėl 5 svarų cukraus (kiekvie
nas) kenavimui pradedant ge
gužės 24-ta diena.

Raudoni Ženkleliai — Rau
doni ženkleliai J geri per visą 
birželio mėnesį. Raudonus 
ženklelius K—galima vartoti 
nuo gegužės 30 d.

Mėlyni Ženkleliai — Mėly
nus ženklelius K, L, M galima 
vartoti nuo gegužės 24 d.
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Worcester, Mass.
Paskutinis Atsisveikinimas su 

Draugu Stonkum
Laidotuvės velionio Jeroni

mo (Harry) Stonkaus atsibu
vo geg. 30, Rural kapų krema- 
torijoj, Worcester, Mass. Jį pa
lydėjo virš šimtas draugų.

Draugė Sukaskienė gražiai ir 
įspūdingai išreiškė paskutinį 
atsisveikinimą mūsų senam 
veikėjui ir kovotojui Jeroni
mui. Jinai puikiai nupiešė jo 
gyvenimą ir ilgą veikimą dar
bininkų organizacijom.

Jeronimas (Harry) Stonkus 
gimė rugpjūčio 2p, 1870, Tel
šių mieste. Atsitarnavęs caro 
armijoj, jisai apsigyveno Kau
kaze. Tenai jis apsivedė Oną 
Menkevičiūtę, kuri buvo jo gy
venimo draugė iki jo mirties. 
Jinai dabar pasilieka su dviem 
dukterim, Lilija ir Emilija, ir 
sūnum Albertu.

Draugas Stonkus atvyko 
Amerikon ir apsigyveno Bosto
ne 1903 metais. Tenai jis prisi
rašė prie senosios Socialistų 
Partijos ir pradėjo veikti dar
bininkų judėjime.

Apie 1910 metus jisai apsi
gyveno Montelloj, kur jis pa
aukavo didžiausią dalį savo 
spėkų ir energijos progresyvis
kam judėjimui. Kada Socialis
tų Partija skilo, draugas Ston
kus stojo su kairiuoju sparnu, 
iš kurio susitvėrė Komunistų 
Partija. Jisai tvirtai tikėjo į 
marksistinį mokinimą ir buvo 
Partijos narys iki pat mirties.

Montelloj, su kitais progre
syviais lietuviais draugas Ston
kus padėjo sutverti Lietuvių 
Tautiško Namo Bendrovę ir 
pabudavoti Lietuvių Namą. Ji
sai buvo vienas iš pirmųjų pre
zidentų tos organizacijos. Su 
draugo Stonkaus pagelba na
mas Montelloj buvo centras 
progresyviško veikimo.

Taipgi Montelloj draugas 
Stonkus sutvėrė vaikų dailės 
ir lietuviškos literatūros drau
giją vardu “žiburėlis.” Montel
loj dabar yra daugelis žymių 
lietuvių, kurie jaunystėj buvo 
nariais “žiburėlio” draugo 
Stonkaus laikais.

Tam laikotarpyj draugas 
Stonkus taipgi buvo finansų 
raštininkas Lietuvių Literatū
ros Draugijos.

Persikėlęs į Worcester, 
Mass., apie 1924 metus, jisai 
veikė energingai keliose orga
nizacijose, pakol sveikata pa
velijo. Pereitais metais ligos jį 
suvargino ir susilpnino ir jisai 
nebegalėjo veikliai darbuotis, 
nes retai tegalėjo iš stubos iš
eiti. Bet ir sirgdamas ir senat
vės sulaukęs jisai turėjo jauną 
ir puikią pažiūrą. Iki paskuti
nės dienos jis sekė platų dar
bininkų judėjimą ir suprato 
pasaulinę padėtį. Draugas 
Stonkus dažnai išsireikšdavo, 
kad labai norėtų sulaukti lai
mėjimo šito karo prieš fašiz
mą.
s Ilsėkis, Jeronimai, šio krašto

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgh Lietuvių Vieny

bės Komitetas Karo Laimėji
mui atsikreipia į visus Lietuvių 
Darb. Susivienijimo 8-to ap
skričio narius, visų kitų orga
nizacijų narius ir taip geros 
valios žmones prašant aptarti 
susirinkimuose dviejų ambu
lansų nupirkimo reikalą ir pa
aukoti pagal išgalę iš iždo ir 
asmeniškai. Ambulansų vie
nas bus nupirktas Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, o kitas 
lietuvių pulkų kovotojams 
Raudonosios Armijos eilėse.

Turime atsiminti, kad mes 
gyvename baisiojo karo laiku, 
kad mūsų sūnūs, broliai ir mo
terų vyrai palikę savo mylimus 
ir visus turtus eina ir kovoja 
prieš užpuolikus, prakeiktus 
nacius ir japoniškus samura
jus, nepaisydami nei vargo, nei 
savo gyvasties, kas žmogui 
yra brangiausia.

Taigi, gerbiamieji draugai ir 
draugės, mūsų supratimu, bū
tų labai reikalinga ištiesti ran
ką tiems mūsų kovotojams, ži
noma, tūli atsakys, kad jie pa
tys gali savo sūnus sušelpti 
pasiunčiant jiems reikmenų. 
Tas taip, kol jūsų sūnai dar 
yra šioje šalyje, bet kada jie 
būna išvežti, tai tada jums jau 
negalima, gi Amerikos Raudo
nasis Kryžius visada ir visur 
gali suteikti jūsų sūnams pa
galbą.

Mano sūnus Albertas Kai
rys jau keli mėnesiai kai tar
nauja Dėdės Šamo apsigynimo 
jėgose. Kelios dienos atgal at
lankė savo jauną žmoną, tė
velius ir sesutę. Jis sakė, kad 
tarnaujantiems armijoj Rau
donasis Kryžius, tai yra moti
na, kuri visur ir visada teikia 
kareiviams didelę pagalbą.

Labai svarbu yra paremti ir 
lietuvius Sovietų Sąjungoj, ku
rie kovoja už tą pat siekį, 
prieš tą pat mūsų visų priešą. 
Todėl, Pittsburgh ir apylinkės 
lietuviai ir dirbame, kad nu
pirkus du ambulansus.

Prakalbos
Svarbu visiems žinoti, kad 

minėjimui dviejų metų Sovie
tų Sąjungos kovos prieš bar
barišką hitlerizmą, tai yra, 
dviejų metų sukakties nuo Hit
lerio užpuolimo ant Tarybų 
Lietuvos, yra ruošiamos masi
nės prakalbos su dainomis. 
Masinės prakalbos atsibus ne
dėtoj, birželio 27 dieną, Lie
tuvių Mokslo Draugystės sve
tainėje, 142 Orr St., pradžia 
2 valandą po pietų. Bus labai 
geri kalbėtojai.

H. K.

bes Komitetas Karo Laimėji
mui dirba visu smarkumu, kad 
sukėlus užtektinai pinigų nu
pirkimui dviejų ambulansų. 
Mes nustatėme laiką, kad iki 
lapkričio 27 dienos, 1943 me
tų, reikalingas fondas būtų su
keltas. Mes pasitikime, kad tas 
bus padaryta, nes mūsų komi
teto vienatinis tikslas yra ap
jungti visus lietuvius bendriem 
karo laimėjimo reikalam. Ir 
mūsų komitetas, susidaręs iš 
skirtingų pažiūrų žmonių, bet 
turinčių tikslą kovoti prieš hit
lerizmą, padėti Amerikos vy
riausybei, Sovietų Sąjungai, tai 
mūsų šalies geriausiai talki
ninkei.

Smetonos agentai skleidžia 
visokius melus, leidžia paska
las, bet juk tai jų darbas— 
skaldyti lietuvius. Mes, broliai 
ir seserys, nekreipkime į tos 
penktos kolonos šauksmą aty- 
dos, bet dirbkime savo prakilnų 
darbą. Mes jau išsiuntinėjome 
plačiai Pittsburghe ir apylin
kėj aukų rinkimo blankas ir jau 
pradeda aukų ateiti į ambulan
sų nupirkimo fondą.

Mūsų komitetas atidarė ban
ke čekinę apyvartą po vardu 
United Lithuanian Victory 
Committee of Pittsburgh. Pas 
mus įvesta griežta finansinė 
kontrolė ir už kiekvieną centą 
mes išduodame atskaita ir at
sakome. Pas mus nėra tokių 
žmonių, kurie kur tik prie pi
nigų prieina, tai pasisavina, 
kaip tūli ponai pasisavino Ame
rikos Lietuvių Kongreso iždą.

Wilmerdinge smarkiai dar
buojasi draugai F. Vilkas ir 
Matakas, jie lenktyniuoja su ki
tomis kolonijomis. Taipgi ener
gingai dirba ir Treveskyn ko
lonijos draugės Saukaitienė ir 
Nacarienė. Jos sakė, kad nepai
so Gabaliausko demoralizacinių 
paskalų, jos moka nuoširdžiai 
darbuotis karo laimėjimui. Kiek 
žinome, smarkiai pradeda veik
ti McKees Rocks ir kitų kolo
nijų draugai ir draugės. O jei
gu jau LDS 142 kuopa ir AP 
LA 2-ra kuopa pradėjo darbą, 
tai galima laukti gerų pasek
mių. Prie to, kur veikia V. 
Shemberienė ir J. Shednikas, 
tai rezultatai geri.

Todėl, mes pasitikime, kad 
finansų sukėlimas nupirkimui 
dviejų ambulansų eis pasek
mingai. Visais reikalais kreip
kitės pas komiteto iždininką ir 
sekretorę: J. Mažeika, iždinin
kas, 108 Saginaw St., Pitts
burgh; telefonas Federal 1990. 
H. Kairienė, sekretorė, 1254 
Franklin St., Pittsburgh, tele
fonas Fairfax 9046.

Pittsburgh Lietuvių Vieny-

šaltoje žemelėje. O mes, pasili
kę tavo draugai ir prieteliai, 
tęsime .kovą už tuos aukštus 
idealus, už kuriuos tu taip nuo
širdžiai ir ilgai kovojai.

Koresp.

Detroit, Mich.

CLEVELAND, OHIO
Clevelandas Pradeda 

Išsijudinti
Nors iš tikrųjų mes nemie

gojome, dirbome po biskutį 
vietos organizacijose, sukėli
me centą kitą ir viešajam dar
bui, bet jeigu kas iš veikles
nių kolonijų tėmijo mus, tai 
galėjo pamanyti, kad mes sal
džiai miegam. Paimkime mū
sų artimiausius kaimynus de- 
troitiečius, jie sukėlė apie $4,- 
000 pirkimui ambulansų, su vi
sais įrengimais, kas reikalin
ga gelbėjimui sužeistų karei
vių karo fronte. Bostonas su
kėlė apie $6,000 tam pačiam 
tikslui. Gardner, Mass., viena 
iš mažųjų kolonijų pasimojo 
sukelti $3,000. Kita, nuo mūsų 
netolima kolonija, Pittsbur- 
ghas, irgi ne taip didele, pa
siryžo nupirkti po ambulansą 
Raudonajam Kryžiui ir lietu
vių daliniams, kurie kariauja 
kartu su Raudonąja Armija. 
Išlaikykime Clevelando Garbę

Kad išgelbėjus Clevelando 
gerą vardą, jau laikas pradėti 
“budinti,” raginti vienas kitą. 
Įtempkime savo jėgas, kurių 
mes dar turime pakankamai. 
Dabar ir pinigų užsidirbame 
pakankamai. Tik reikia vi
siems pasišvęsti ir imtis už 
darbo. Nenorėkime, kad “Pe
tras” ar “Marė” atliktų tą vi
są darbą, imkim visi po bisku- 
tj ir darbas bus atliktas leng
vai, kuriuomi galėsime pasi
džiaugti.

Darbas jau pradėtas. Gegu
žės 23 d. įvyko visų veikliau
siųjų draugų-gių susirinkimas, 
kur visi buvo tos nuomonės, 
kad reikia rengtis prie 22 d. 
birželio apvaikščiojimo, nes tu 
dieną sukaks 2 metai, kaip na
ciški barbarai iš pasalų užpuo
lė tarybinę Lietuvą ir visą So
vietų Sąjungą. Visi nuoširdžiai 
diskusavo, kaip prisirengt prie 
apvaikščiojimo ir kaip "’sukelti 
pinigų nupirkimui ambulanso 
dėl lietuvių raudonarmiečių. 
Nutarta kviesti Sovietų Sąjun
gos Generalio Konsulato atsto
vas ir L. Pruseika už kalbėto
jus ir ALM Kliubo Lyros Cho
ras. Nutarta kviesti talkon 
Middlefield, Youngstown ir 
Akrono lietuvius.

Palyginus mūsų gyvenimą su 
gyvenimu kitų kariaujančių 
šalių, mes gyvename didelia
me pertekliuje. Todėl, paau
kokime sulyg geriausios išga
lės tiems, kurie kariauja už 
mūsų reikalus, už mūsų tėvy
nę Lietuvą. Paaukokime po sa
vaitės uždarbį, kuriems nebus 
gulima sumokėti ant karto, 
mokėkime kas pėdę iki išmo
kėsime. O tokių geraširdžių 
aukotojų vardai bus užrašyti 
į tam tikslui blankas ir pa
siųsti Lietuvos kariuomenės

llaine Valstijos Žinios
Rinkliava Raudonajai Armi

jai; Vogė Gezą ir Padegė
Bildingą

Kaip kituose miestuose, taip 
ir Waterville j, yra renkama 
aukos ir drabužiai Raud. Ar
mijai ir civiliniams žmonėms. 
Jau antra savaitė centralinis 
priėmimo ofisas atdaras. Jau 
trokai prikrauti išvažinėj a į 
Bostoną ir dar energingai yra 
renkama daugiau, kaip tai: 
laikrodžių, dėl daktarų ir nor- 
sių Sovietų fronte ir kariš
kiam, taip narsiai kariau j au
tiem už savo ir mūsų laisvę. 
Daug aprėdalų sunešta: sve- 
derių, blanketų, ilgų žiponų ir 
šiušių. Dar ir vaikams visokių 
drabužėlių — ir krūva laikro
dėlių. Tai vis šio miesto pilie
čiai bei biznieriai davė? Ir tro
kai be jokio atlyginimo į Bos
toną nuvežė. Beje, visi iš jų 
yra biznieriai ir profesionalai: 
Dr. F. Johnson, State Chair
man, Mrs. E. II. Risley, šio 
miesto hospital, aukštojo dak
taro žmona ir Mrs. W. J. Wil
kinson co-chairman; Mrs. M. 
Nagem, co-chairman ir kitos 
4-rios moterys aukštų, biznių 
vedėjos. . . Angliškame laik
raštyje tilpo jų paveikslai ir 
atsišaukimai į piliečius auko
ti. Dar reikia pažymėti, kad 
Waterville miestas yra gražus 
ir didokas — tai keletą sykių 
didesnis už Fo:xcroftą ir Mill
inocket. Nors Waterville gele
žinkelio stotis yra toli nuo

jau nuo 1912 metų. Vyram že
miausia alga yra 67 centai į 
vai. Dabar toji kompanija nu
pirko 182 jaučius, atvežė į 
Ansono miestel įir suvarė į 
barnes. Paskui tuos veršius 
patalpins į kompanijos ūkius. 
Kiekvienas jautis sveria 900 
svarų. Mat, ši kompanija turi 
apie 50 kempių miške. Jos 
darbininkai kerta medžius po
pieriui dirbti. Pirmiau kompa
nija pirkdavo mėsą iš krautu
vių. Bet dabar mėsos kaina 
labai aukšta, tad kompanija 
pjaus savo veršius ir valgy
dins miško kirtikus. Sakoma, 
kad ir kiaules ir kitokius gy
vulius auklės ant ūkių pjovi
mui. Yra sakoma, kad tas 
kompanijai pigiau atsieis...

Geg. 20 d. tapo suareštuo
ti iš Rockland, Me., P. A. Col
son, 22 metų, ir trys “boisai” 
už įsilaužimą į Parry Coal Co. 
įstaigą vogti gazolino ir pa
degimą. Sugadino troką ir bil- 
dingą apdegino. Jauna Merg.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

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

apdaryta ................................. $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno ir Naujo įstatymo,

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

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

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

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

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

žolių Arbatos

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

i LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St.
! Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. TRObrldge 6330

; OFISO VALANDOS,
, 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakaro, 
1 Nedėliomia ir Šventadieniai!:

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

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

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

miesto centro, vienok žvel
giant į rytus, palei stotį, ma
tyt puošnūs namai — tai Col
by College įstaiga, čia pulkas 
studentų ir studenčių mokina
si įvairių mokslo šakų, čia yra 
H. & W. Co. didelė popierio 
išdirbystė ir geležinkelio karų 
fabrikas ir kelios audimo dirb
tuvės, dar ir kitokių yra fa
brikų.

Maine valstijoj Great North
ern Paper Co. turi keletą po
pierio fabrikų. Centras dirb
tuvių randasi Millinocket, Me. 
Tai milžiniškas fabrikas. Sa
koma, kad didžiausia popierio 
išdirbystė Amerikoj. Čia bū
rys ir lietuvių duonelę pelno. 
Dar kita dirbtuvė su 4-riom 
popierio mašinom yra East 
Millinocket. Spėkos varymo 
Electric Power stotis naujai 
įrengta yra Doulby, Me. Ne
mažas fabrikas randasi Madi-
šone — visos priklauso G. N.
P. kompanijai. Darbininkai 
yra susiorganizavę į uniją —

vadui generolui Vincui Vit
kauskui.

Apvaikščiojimas įvyks 20 d. 
birželio, Lietuvių Svetainėje, 
ant Superior St.

Juozas N. Simans.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

® *. s :★***»** * * %
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698bokite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

jusios dirbti prekybiniame laive, tapo paleistos is dar
bo dėl to, kad jos moteriškos lyties; visos keturios yra 
unijisfės. Sugrįžusios į San Francisco, jos labai .nepa
tenkintos, kad prieš moteris laivuose vartojama diskri
minacija.

Pabalti jos Valstijų Komiteto 
Konferencija

Sekamą antradienį, birže
lio 8 d., įvyks paskutinė kon
ferencija dėl galutino prisiren
gimo paminėjimui dviejų me
tų nuo užpuolimo ant Sovietu 
per sužvėrėjusius vokiečius.

Konferenciją šaukia Pabal- 
tijos Valstijų Komitetas: lie
tuvių, latvių ir estų. Konferen
cija įvyks birželio 8 d., 8 vai. 
kare, 4097 Porter St. Mes 
kviečiame, kad visų organiza
cijų valdybos ar šiaip nariai 
dalyvautų minėtoj konferenci
joj ir padėtumėt mums galu
tinai tą darbą pasekmingai su
tvarkyti. Mums yra būtinas 
reikalas bendros kooperacijos 
ir gerų patarimų. Todėl, nepa
mirškite dalyvauti antradienį.

Komiteto' Sekr.
J. K. Alvinas.

4,000,000 S.vary Bombų per 
Savaitę Numesta Italijon
šiaur. Afrika. — Ameri

kos ir Anglijos lakūnai pra
eitą savaitę numetė 4 imlio
mis svarų (du tūkstančius 
tonų) bombų į Italiją ir jos 
salas — Siciliją, Sardiniją 
ir Pantelleriją. .

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
Adv. CHAS. P. KAL

Rengia Bostono Apylinkės Lietuvių Pažangiųjų 
i Organizacijų Apskričiai

Dienraščio Laisves Naudai

PIKNIKĄ
Didieji Lietuvių Piknikai Šiemet Bus

Liepos 4 July
Klaščiaus Clinton Park

Betts ir Maspeth Ave., Maspeth, L. I.

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrove

Bostono Apylinkes Atydai

Liepos 18 July
KEISTUČIO PARK

EAST DEDHAM, MASS.

92 klausimai su
Knygelė* Autorių*

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c. -----

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

Reikalaudami rašykite:

CHARLES J. ROMSN"
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110



Šeštadienis, Birželio 5, 1943 LAISVE Penktas Puslapi*.,

Lietuvių Vaikai Sovietinėse 
Mokyklose Ruošiasi Kvotimam

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kiekvieno šimto tegavo blo
gus pažymėjimus.

- Bet mokytojai ir vietinė 
švietimo vyriausybė sako, 
kad lietuvių vaikai abelnai 
gerai mokosi, žengia pir
myn ir parodo žymių ga
bumų.

Dabar lietuviai mokiniai, 
kaip ir visos Sovietų Sąjun
gos mokiniai, ruošiasi kvo
timams. Lietuviškų mokyk
lų mokiniai energingai dir
ba, rengdamiesi pagerinti 
savo pažymėjimus (mar
kes) per kvotimus.

Profesorius Jonas Kriš
čiūnas sekamai atsiliepė 
apie lietuvių mokyklą De- 
bessos kaime Autonominėje 
Udmurto Sovietų Respub
likoje:

“Antrajame termine apie 
puspenkto nuošimčio moki
nių kartais neateidavo į 
klases, ir bendrame mokyk-

los susirinkime buvo svars
toma priežastys, kodėl kai 
kurie mokiniai atsilikę 
moksle. Pasirodė, jog taip 
atsitiko dėl svarbių prieža
sčių.. Gale metų tik keturi 
iš 180 lietuvių mokinių te
gavo blogus pažymėjimus. 
Apie 48 nuošimčiai mokė
si gerai arba puikiai. Visi 
puikieji mokiniai tapo ap
dovanoti knygomis bei ki
tais dalykais.

“Mokiniai, mokytojai ir 
globėjai pilnai jaučia parei
gą savo kraštui ir jo gynė
jams, liejantiems kraują 
kovoj prieš vokiečius įsiver
žėlius. Lietuvių vaikai, iš
trūkę iš žmogžudiškų hit
lerininkų nagų, rado prie
glaudą kitose broliškose 
Tarybų Sąjungos respubli
kose. Jie meiliai aprūpinti 
ir globojami ir laukia su
grįžimo į išlaisvintą Tary
bų Lietuvą.”

REIKIA MERGINŲ 
Pilnam ir daliai laiko; patyrimas nereika

lingas ; gera alga; puikios darbo sąlygos.
CENTRAL COAT, APRON. 

514 West 49th St., N. Y. C. 
________________________________________ (134)

Merginos 16-50 Moterys 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA PRADŽIAI 

Puikiausios progos pakilimui 
NEW YORK LINEN 

SUPPLY & LAUNDRY 
352 East 62 nd, (1st Ave.) 

________________________________________ (134)

DARBININKŲ
REIKALINGA

CARRIZZO, INC. 
600 DEGRAW STREET 

BROOKLYN
(134)

VIEŠBUČIUI DARBININKAI
Reikia kambarių valytojų, prie stalų pa

tarnautojų, bartenderių ir vyrų prie visokių 
darbų. Resort Hotel, New York State. Kreip
kitės vien tik rytais: R. P. Ellis, 130 W. 
42nd St- (No agentūra).

PAPRASTI DARBININKAI
MŪRININKAI 

PAGELBININKAI
Dirbti Rome, N. Y., $1 į vai., virš 40 

vai., viršlaikiai. Kreipkitės: BBB Construc
tion Co., 21-75 36th St., Astoria, L. I.

(134)

VYRAI, DALIAI LAIKO DIRBTI
Nuo 9 A.M. iki 3 vai. dieną. 50c į vai.

FOREST BOX & LUMBER CO.
38-70 Vernon Blvd., L. I. City

ŠAUFERlS
Prie 1% panel truck; 60c j valandą, 40 

vai. savaitė; daug viršlaikių, laikas ir pusė.
STillwcll 4-1335

MERGINOS MERGINOS
REIKALINGOS
Nuo 18—35 metų 

Lengvas fabriko darbas
GERA ALGA. TIK PILIETES

Ford Radio & Mica Corp.
536 68rd St., Brooklyn, N., Y.

(138)

REIKIA VYRŲ, NAUDOJANČIŲ 
PLAKTUKĄ.

Išmokti amato; pradžia 50c į vai.
Daug viršlaikių.
STillwcll 4-1335

VYRAI (18-50 metų) VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 
Lengvas darbas $23.19, 
Sunkesnis darbas $26.09 

pradžiai, viršlaikis.
NEW YORK LINEN 

SUPPLY & LAUNDRY
352 East 62nd Street, (1st Ave.)

(134)

PAGELBININKAI
Patyrimas nąreikalingas
Gera alga. Viršlaikiai 

Turi būti piliečiai 
Karo darbininkai nesikreipkite 

LACQUER FINISHING, INC. 
Delawanna, N. J.

(133)

VYRAI, patyrimas nereikalingas. Chemijos 
fabrike. Svarbi pramonė. 60c į 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)

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)

AUTO VIRŠŲ 
ir

FENDER DIRBĖJAI
Patyrę metalistai, ekspertai ant fen
derių darbo; nuolatinis darbas Brook
lyn© 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

MONTELLO, MASS.

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

riaus susirinkimas įvyks 4 d., birže
lio, Liet. Salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 v. v. Susirinkimas bus 
svarbus, tad kviečiame drauges da
lyvauti. Turime daug reikalų aptar
ti. — M. K. (130-131)

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. i (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)

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)

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

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

(131-132)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE

Angly Laivynas Tebe- 
triuškina Pantelleriją
šiaur. Afrika, birž. 4. — 

Anglijos karo laivynas jau 
ketvirtą kartą per paskuti
nes penkias dienas bombar
davo italų salą - tvirtumą 
Pantelleriją; ypač daužė 
jos pakrančių baterijas ir 
kareivines. Italų kanuolės 
atsišaudė, bet nepadarė jo
kių nuostolių nei anglų lai
vams nei jūreiviams.

Amerikos ir Anglijos 
bombanešiai taipgi kartoti
nai bombardavo karinius 
taikinius Pantellerijoj.

Anglų lėktuvai atakavo 
Neapolio uostą ir kitus ka
riniai - svarbius įrengimus, 
Italijoj, taipgi nacių punk
tus šiaurinėje Francijoje.

Nei anglų, nei amerikie
čių lėktuvai visai jokių nuo
stolių neturėjo.

Apsupti Varšavos Žydai 
Užmušė 1,000 Nacią
Maskva. — Lenkų laik

raštis Wolna Polska (Lais
voji Lenkija) išspausdino 
žinią, jog nacių apsupti ir 
atakuojami žydai Varšavos 
ghette, besigindami, nuko
vė tūkstantį užpuolikų. 500 
žydų, su lenkų gyventojų 
pagalba, ištrūko iš apsupi
mo ir pabėgo iš miesto.

MERGINOS-MOTERYS 16-40 M. 
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas 
Gera proga pakilimui 
TRANSOGRAM CO.

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

Arti 36th St. stoties 
Privažiavimas Independent Subway 

(132)

MOTERYS
DIRBTUVE BROOKLYNE 

Švaru, sanitariška, atvčdinamas oras 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Lengvas darbas; 5 dienų savaitė

Kreipkitės rytais
SAMUEL CUPPLES 

ENVELOPE COMPANY, Inc. 
360 Furman Street Brooklyn 

(132)

So. Boston, Mass.

JUGOSLAVAI ATKARIAVO 
STAMBIUS ŽEMĖS PLOTUS

London, birž. 4. — Jugo
slavijos patrijotai paskuti
niu laiku atkariavo nuo hit
lerininkų 1,200 ketvirtainių 
mylių plotus su miestais, 
miesteliais ir kaimais.

Alžyro radijas pranešė, 
jog francūzai Juros srity
je, Francijoje, rankinėmis 
granatomis bombardavo vo
kiečius. Paryžiuje francū
zai patrijotai numetė bom
bas į kelis viešbučius, kur 
apsistoję nacių kariai. Vo
kiečių priešai suardė tryli
kos vagonų traukinį.
Francūzai Užgriovė Nacių 

Naudojamą Kasyklą
Francūzai dinamitu su

naikino vieną iš svarbiau
sių bauksito kasyklų Juros 
apylinkėje, Francijoje. — Iš 
to bauksito buvo pagamina
ma po 66 tonus aliumino 
naciams kasdien.

Belgijos patrijotai išplė
šė dinamitą iš Lambusart 
kasyklos sandėlio, sprog- 
dint karinius hitlerininkų į- 
rengimus.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲjūreivių Nuostoliai
Washington. — Nuo 1941 

m. gruodžio 7 d. iki šiol 
Amerikos laivynas turėjo 
sekamų nuostolių: 7,365 jū
reiviai, marininkai ir pa
krančių sargai užmušta; 
4,706 sužeista ir 11,133 be 
žinios dingo. — Dauguma 
skelbiamųjų kaipo be žinios 
dingusių yra nelaisvėn pa
imti.

Iš LDS Pirmo Apskričio 
Konferencijos

Gegužės 23 dieną Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Pir
mo Apskričio konferencija at
laikyta geroje, draugiškoje 
nuotaikoje; delegatų buvo su
važiavę 21 iš 8 Massachusetts 
valstijos kuopų, tai yra, ne vi
sos kuopos šios valstijos daly
vavo konferencijoje.

Iš Apskričio pirmininkės d. 
Lukienės raporto paaiškėjo, 
kad šiame apskrityje yra virš 
tūkstantis narių. Apskričio se
kretorius Repšys nepribuvo į 
konferenciją ir nei jokios ži
nios nei knygų nepridavė nie
kam, tai jau nepagirtinas da
lykas.

Nekuriu kuopų delegatai 
nusiskundė, kad neturi veiki
mo ir mažai narių, telanko su
sirinkimus. Šiaip kaipo orga
nizacijos pareigose viskas ge
rai einasi.

Konferencija priėmė rezo
liuciją šių dienų įvairiais klau
simais, kuri bus pasiųsta į 
spaudą, veikiausia, į organą 
Tiesą ir dienraštį Laisvę.

K o n f e r e nei j a neužmiršo 
švietimo ir labdarybės reika
lų; iš apkričio iždo paaukojo 
sekamai:

Mass Valstijos Ambulansų 
Fondui $20; sovietinių vaikų 
•pundeliams $10; dienraščiui 
Laisvei $15; dienraščiui Vil
niai $10 ir kariadiečių Liaudies 
Balsui $10.

Į naują komitetą išrinkta 
net 9 draugai vietoje 7. Nau
jai išrinktasis komitetas tuo- 
jaus po konferencijos paskyrė 
apskričio valdybą: D. G. Ju- 
sius pirmininkas, sekretorius 
W. Jurkevičius, 736 No. Mon
tello St., Brockton, Mass.; iž
dininkas K. Chestnut; fin. se- 
kretor. Juoz. Musteikn.

Apskričio piknikas nutarta 
laikyti Montello, Mass.

D. J.

STALŲ PATARNAUTOJŲ—-JAUNŲ
Su mažu patyrimu. Taipgi jaunos mote

riškės kaipo mokinės. Pilna alga besimoki
nant. Duodame uniformas ir *valgį. Aukštos 
klasės restaurante. Sekmadieniais nedirbama.

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

_________________________ ________ (133)

* MAUDYNIŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 
ir

VALYMUI MOTERYS
Geros darbo sąlygos

Kreipkitės į 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. Jojimas iš Vanderbilt 
Ave. 1

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

(133)

Washington. — Kongres- 
manai pasinaudodami mai- 
nierių streiku, nutarė tuo
jau svarstyt sumanymą 
prieš streikus ir unijoms 
suvaržyti.

KRISLAI

SMILTIES PŪTĖJAI
(SANDBLASTERS)

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI
Turi būti piliečiai

Karo darbininkai nesikreipkite
LACQUER FINISHING, INC.

Delawanna, N. J.
(133)

VIRĖJAI
Gera alga ir geros darbo sąlygos. 

Kreipkitės į Chef’s ofisą.
Jojimas iš Vanderbilt Avc.
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
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)

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)

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)

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

i F. W. Shalinsy
p (Shalinskas)

jį FUNERAL HOME
| 84-02 Jamaica Avenue
$ Opposite Forest Parkway
S WOODHAVEN, N. Y.
sig
5? Suteikiam garbingas laidotuves

I $150
M Koplyčias suteikiam nemoka- p mai visose dalyse miesto.
I Tenl. Virginia 7-4499

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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 

Kreipkitės tarpo 8 A.M. ir 5 P.M.
Kasdien

SILVER STANDARD, INC.
1187 SIXTH AVENUE

Tarpe 46th ir 47th gatvių 
Nemokamai

(132)

Washington, birž. 4. — 
Kai kurie kongreso nariai 
žada įnešt sumanymą aš
triai baust streikų kursty
tojus, ypač karui svarbiose 
pramonėse.

(Tąsa nuo 1 pusi.)
tojai būtų pakliuvę į nacių 
rankas ir šiandien būtų badu 
marinami ir kankinami kalė
jimuose, arba jau amžinai il
sėtųsi po juoda velėna, kaip 
ilsis rašytojai Montvila ir Jur
ginis, tai Tysliavai būtų malo
nu ir smagu! Karti jie pabėgo, 
kam jie gyvi, kkm jie dirba 
Lietuvos išlaisVinimo darbą! 
Ot, kur jų prasižengimas prieš 
Tysliavą.

Scripps-lloward kompanijos 
leidžiamiems laikraščiams ben
dradarbiauja Westbrook Peg
ler. Rašo kasdien.

Tas žmogus visai sugedęs, 
išsigimęs. Kasdien ir kasdien 
jis rašo tą patį ir tą patį: vis 
prieš organizudtus darbinin
kus ir prieš darbo unijas. Ne
apkenčia jis jų ir /plūsta jis 
juos, kiek jo nelaimiftgas pro
telis išneša. )

Dabar jūu kelinta diena W. 
Pegleris ėda National Mari-, 
time Uniją ir jos prezidentą 
Joseph Curran. O Curran yra 
pažangus žmogus, geras orga
nizatorius jūrininkų. Jis taip
gi yra CIO New Yorko tary
bos pirmininku.

MERGINŲ - MOTERŲ 
SCHRAFFrS

PATYRIMO
NEREIKALINGA

GERA ALGA
Duodama Valgis ir Uniformos

PRIE STALŲ
PATARNAUTOJOS
Pageidaujama linksmų, patikimų, 

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

tikrinta ateičia

SODA MERGINOS
Apsukrios jaunos moteriškės, kurios 

myli veiklų darbą prie publikos; mūsų 
soda merginos yra žinomos savo gyvu
mu, gaivia išvaizda ir inteligentišku 
patarnavimu, suteikiamu Schrafft’s 
gerbiamiems kostumeriams; bendras ir 
sutartinas kooperatyvis darbas šian
dien 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

\ SCHRAFFrS
56 WEST 23rd STREET

Tarpe 5 ir 6 .Avenues
NEW YORK CITY

(137)

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)

ORLAIVIAM DALIŲ 
DARBININKŲ

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

karinėje pramonėje, mūsų 
Clifton fabrike.

KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFFICE

AIR CRUISERS, Inc.
830 Highland Avc., 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)

VYRAI - MOTERYS

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)

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)

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. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

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

30 Dienų
Nuolaida

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.

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.

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

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. HXCKER

LEXINGTON AVE., PRIE 4?-ROS GATVĖS, 
NEW YORK CITY

(132)

VIEŠBUČIUI DARBININKAI
Vasaros resortiniame viešbutyje. Poeono 

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

LUTHERLAN!) HOTELS
POCONO PINES, PA.

(135)

“Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

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.

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

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

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

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

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

46S LOR
VITAL HEALTH FOODS

8TBEET > BBOOBXYN,"N. ’t.
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Weinstock, Malioriy 
Vadas, Nominuotas 

Savo Lokale
Louis Weinstock, dabarti

nis Maliorių 9-to Distrikto Ta
rybos finansų sekretorius, ku
rio administracija uoliai dar
bavosi už karo laimėjimo pro
gramų, nominuotas iš naujo 
išrinkimui savo Lokale 818. 
Jis gavo 3 balsus ant kiekvie
no balso savo oponento Le
wis J. Stevens.

Rinkimai, kuriuose dalyvau
ja visų distrikte esamų lokalų 
nariai, įvyks birželio 26-tą.

Eiliniai nariai rengia pirmą 
rinkimų kampanijos masinį 
mitingą birželio 5-tą, Irving 
Plaza, New Yorke, parėmi
mui Weinstock kandidatūros.

Arthur Petriką Grįžo 
Savaitei Atostogų

Arthuras Petriką, marinas, 
daktaro Antano Petrikos ir 
veikėjos Katrinos Petrikienės 
sūnus pereitą trečiadienį grį
žo savaitei atostogų pas tėvus, 
ypatingai atlankyti sergančią 
motiną, kuri prieš mėnesį lai
ko turėjo sunkią operaciją.

Arthuras gražiai atrodo, tar
tum dar biskį paaugėjęs. Tar
nyba jam gerai sekasi, yra pa
siryžęs ją padaryti sėkminga.

K. Petrikienė, sūnaus lydi
ma, pereitą penktadienį išva
žiavo į Rocky Point, ten pa
buvoti keletą savaičių vasar
namyje.

Newyorkieciai Apdova
noti už Atsižymčįimus

■ Karo Departmentas, Wash
ingtone, paskelbė, kad už at- 
sižymėjimus oro kovose prieš 
nacius, Tunisijoj, apdovanoti 
29 newyorkieciai, taipgi arti
mų apylinkių eiliniai kariškiai 
ir oficieriai.

MIRĖ
Stanley Jos. Yorkus, 58 me

tų amžiaus, gyvenęs 1217 Ga
tes Ave., Brooklyn, N. Y., mi
rė birželio 3-čią, Post Gradu
ate ligoninėj. Pašarvotas pas 
graborių J. Garšvą, 231 Bed
ford Ave. Bus palaidotas bir
želio 7-tą, 10 vai. ryto, šv. 
Jono kapinėse. Paliko nuliū
dime dvi dukteris, Helen Yor
kus ir Anna Yanason, ir bro
lį Joną.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

KAIP ŽVAIGŽDES PADANGĖJ 
FRANCHOT TONE 

Anne Baxter, Akim Tamiroff ir 
Erich Von Stroheim vaidmenyje 

MARŠALO ROMMEL 
puikiame, naujame, sujaudinančiame judyje

“5 GRAVES
TO CAIRO”

SCENOJ—garsus dainų žvaigždė 
FRANK SINATRA 

Komikas GENE SHELDON ir dar muzi
kalia komedijos Šokikas WALTER LONG 

ir kiti.
PARAMOUNT

BROADWAY Ir 43rd St., N. Y.

Pirmutinis Judis iŠ IsĮnmljos— 
Sensacingas, Sujaudinus!

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

co vaikams lemta eit J užkariavimus ii 
mirti? Matykite AJ stebėtinų, žadą uži
mant} naujausią March of Time judj, ir 
dar 43 žinių judžius iš viso pasaulio— 
20c iki 2 P.M.
CMDAOQV NEWSREEL THEATRE 
LlVlUnUUI BROADWAY Ir 46th ST.,

■ I HPL _ Arti 14 St. Ir Union Sq. 1 Vėlus Rodymas1 H VI n g llace I ne. GR.—S-9879 | Kas šeštadieni
I Tik 3 dienos—Birželio 5, 6, 7

1 "The Great Beginning” “La
1 Birielio 8 Ir »: “MOSCOW STRIKES BACK” Ir “CRIMF

Matemelle”
AND PUNISHMENT"

Lietuvių Didelė Darbymetė 
Šį Mėnesį

šį mėnesį ir ankstyboj pra
džioj sekamo, Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai turės dide
lių sueigų — susirinkimų ir 
pramogų., kurių kiekviena la
bai svarbios ir reikalingos vi
sų rūpesties ir darbo, kad tu
rėti geras pasekmes, štai jos:

Birželio 13-tą
Pabaltijos Kultūrinės Tary

bos — lietuvių, latvių, estų ir 
finų — bendras piknikas gra
žiausioj miesto linijomis pri- 
važiuojamoj piknikam vietoj, 
Karpatų-Rusų Giraitėj, 556 
Yonkers Ave., Yonkers, N. Y. 
Programoj — B. L. šaknaitės 
vadovaujamas Sietyno Choras 
iš Newarko, profesionališki šo
kikai, žymus kalbėtojas, pir- 
mos rūšies orkestrą šokiams ir 
puiki, didelė salė ant pakran
tės, vėsi, kurioj galima pikni- 
kauti per dieną, atsitikime lie
taus. Įžanga tik 55c.

Birželio 18-tos Vakarą
Atžymėjimo Lietuvos paver

gimo 2 metų sukakties masi
nis mitingas su žymiais kalbė
tojais ir koncertine, taipgi ju- 
džių programa. Kalbės: Po
vilas Rotomskis, Lietuvos žmo
nių. atstovas iš Sovietų Sąjun
gos konsulato; Peter V. Cac- 
chione. New York o Miesto Ta
rybos narys; A. Bimba, Lais
vės redaktorius. Dainuos Aido 
Choras, vadovaujamas Aldo
nos Anderson, ir Aldona Kli- 
maitė. Jurgis Klimas rodys 
filmas “Battle of Tunisia,” 
“Surrender at Stalingrad” ir 
“Front Line Hospital.”

Rengia visos pažangiosios 
lietuvių organizacijos. Įžanga 
tik 25c.

Scena iš naujos filmos “Five Graves to Cairo” su 
Erich Von Stroheim maršalo Rommel rolėje, rodo
mos Paramount Teatre, Broadway ir 43rd St., New 
Yorke. Scenos aktuose vaidina Frank Sinatra ir kiti.

Filmos-Teatrai
"Five Graves to Cairo”

Paramount Teatre rodoma 
jau trečia savaitė, šioj melo
dramoj vaidina Franchot To
ne, Anne Baxter, Akim Tami
roff, Erich Von Stroheim. Sce
nos aktuose dainuoja Frank Si
natra ir Gracie Barrie su savo 
orkestrą, taipgi Gene Sheldon, 
Oxford Boys ir Walter Long.

“My Friend Flicka”
Pagal Mary O’Hara paskil- 

busią novelę 20th Century- 
Fox pagaminta filmą pradėjo 
antrą savaitę Roxy Teatre. 
Vyriausiose rolėse — Roddy 
McDowall, Preston Foster, Ri
ta Johnson, taipgi James Bell, 
Jaff Corey, Diana Hale ir Ar

Birželio 20-tą
Pikniką su dainų ir prakal

bos programa ir dovanomis 
rengia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-ras Apskritys, 
Vaičionio Meadow Grove Par
ke, Division Ave., Cranford, 
N. J. Dainuos Sietyno Choras 
iš Newark, N. J., vadovauja
mas B. L. šalinaitės.

Liepos 4-tą
Įvyks visų piknikų piknikas, 

tai dienraščio Laisvės. Bus 
Klaščiaus Clinton Parke, Betts 
ir Maspeth Avė., Maspethe. 
Dainuos net trys chorai:

Sietynas iš Newarko, vado
vaujamas B. L. šalinaitės.

Pirmyn iš Great Necko, va
dovaujamas Almos Kasmočiu- 
tės.

Aidas, brooklyniečių, vado
vaujamas Aldonos Anderson.

šokiams gros Pavidžio or
kestrą. Piknikas tęsis per vi
są popietį ir vakarą. Jame bus 
proga pasilinksminti su savo 
visų dienų draugais ir toli
mais svečiais, kurie švenčių 
proga atvyks pasimatyti su 
brooklyniečiais Laisvės pikni
ke. Tikietai jau gaunami Lais
vės raštinėj ir pas platintojus, 
jų kaina 55c.

* * *

Visos šios pramogos labai 
svarbios. Visų jų sėkmingu
mui jūs galite padėti nuneš
damas šapose draugams ir kai
mynams lapelių, pasiūlydamas 
tikietų ar šiaip pakviesdamas 
atsilankyti. Organizacijos ir 
įstaigos prašo visoms toms iš
kilmėms jūsų draugiškos ir 
energingos talkos. Rep.

thur Loft. Filmą yra spalvota. 
Ją dirigavo Harold Schuster.

Ant estrados Hartmanai, 
Larry Adler, Mitzi Mayfair ir 
kiti, taipgi Roxettes baletas.

“Cabin irt the Sky”
Rodoma antra savaitė Crite

rion Teatre, New Yorke. Fil
mą paremta ant buvusio sce
nos veikalo tuo vardu, persta- 
to Petunia’s pastangas gelbėti 
savo vyro Little Joe dūšią. Vy
riausiose rolėse vaidina Ethel 
Waters ir Eddie Anderson. 
Taipgi rodoma “Wings Up” 
su Clark Gable ir yra scenos 
aktai.

Birželio 3-čią New Yorke 
buvo karščiausia diena šių 
metų, 89 laipsniai.

Pasibaidęs ledvežio Cutro- 
ne arklys daug svieto prigąz- 
dino dumdamas Flatbush Ave. 
iki praeivis Frank Brown pa
gavo jį už vadelių, o Mrs. 
Boese jį nuramino pasiūlius 
pavaišinti obuoliais.

Civiliniy Apsigynimas 
Yra Pačių Žmonių 

Reikalas
šį faktą, gal būt, geriausia 

paliudijo pereitą trečiadienį 
per pietus įvykęs atidarymas 
kampanijos gauti dar pusę 
miliono liuosnorių darbuoto
jų Civilinių Apsigynimo įvai
rioms pareigoms. Miestas da
bar turi 250,000 liuosnorių ar
miją.

Atidarymui kampanijos įvy
ko paradas, jame maršuojant 
5,098 maršuotojams, o paradą 
t.ėmijant 500,000 tėmytojų, 
kurie savo buvimu parado žiū
rėti parodė, jog miestas ger
bia Civilinių Apsigynimo dar
buotojus kaipo savo gerovės 
sargus ir domisi jų veikimu.

Tarpe tėmytojų prie Mies
to Salės buvo majoras La
Guardia, buvęs gubernatorius 
Smith, vyresnysis generolas 
Terry.

Visomis kitomis dienomis 
per pietus iki 12-tos birželio, 
kada baigsis kampanija, taip
gi bus paradai atskirų Civili
nių Apsigynimo (CDVO) sky
rių. Po visą miestą veikia liuos
norių rekrutavimo stotys.

Diskusijų-Savišvietos 
Vakaras Pirmadienį
Birželio 7-tos vakarą, Lais

vės salėj, įvyks savišvietos va
karas, kurio dalyviai galės 
padiskusuoti svarbius bėga
mus klausimus. Visi kviečiami 
dalyvauti. Įžanga nemokama.

Komisija.

Aprobuojama, kad paštu 
siunčiant aplikacijas gavimui 
3-čios štampų knygelės sutau
poma žmonėms 30 milionų va
landų.

£

GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoją 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

O

&

$

&ijįį

O

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

CHARLES9 I
UP-TO-DATE I

BARBER SHOP I
K. DEGUTIS, Savininkas B 
Prielankus Patarnavimas H 
306 Union Avenue I

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ■ 
BROOKLYN H

GERAI PATYRĘ BARBERIAI I

Stampos ir Punktai dem G, H ir J laikas baigiasi

r-r------ .------ ------------------------------ ... ! .y
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šeštadienis, Birželio 5, Tais

Vaikščiojant pakraščiu Suy- 1
birželio 7-tą. Dabar jau yra ten Duyvil upelio, Anna In-

Pradedant birželio 6-ta, šį 
sekmadienį, pakeliama punk
tų skaičius didžiumai branges-
lijųjų mėsų. Taipgi uždedama- 
punktai didžiumai ir tų sūrių, 
kurie buvo perkami be punk
tų. šis tvarkraštis, menama, 
bus geras iki liepos 3-čios.

Nauji punktų sąrašai turi 
būti iškabinti krautuvėse su 
pradžia ateinančios savaitės, 
štai keletas pavyzdžių pasi
keitimo punktų, svarui:

Jautienos; porterhouse, T- 
bone, club ir sirloin stoikai bu
vo 8 punktai, bus 11.

Jautienos: round ir flank 
stoikai buvo 9 punktai, bus 12 
punktų.

Jautienos: 10-inch rib roast, 
chuck ir shoulder, be kaulo 
buvo 7, bus 9 punktai.

Jautienos: short ribs, bris
ket su kaulu buvo 4, bus 5 
punktai.

Jautienos; inkstai buvo 4, 
bus 3 punktai, vienu mažiau.

Veršienos: loin chops ar sir
loin buvo 8, bus 9 punktai.

Veršienos; rump ar sirloin 
kepimui, su kaulu, buvo 6, bus 
5 punktai, vienu mažiau.

Avienos: loin chops buvo 8, 
bus 9 punktai.

Avienos: chuck ar shoulder 
kepimui, su kaulu, buvo 6, bus 
5 punktai.

Hamės; pjūviai su kaulu 
buvo 9, bus 10 punktų.

Hamės: kepimui, shank end 
buvo 6, bus 5 punktai.

Džiovinta jautiena; buvo
12, bus 16 punktų.

Kiaulienos; spareribs buvo 
3, bus 2 punktai.

Mėlynos Stampos
Mėlynųjų štampų -su rai-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
282 UNION AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavūs 
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 JLine 

Tel. GLenmore 5-6191

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL... PRACTICAL

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

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

apy vartoj e stampos su raidė
mis K, L ir M.

Raudonosios stampos su rai
dėm J ir K geros dabar ir bus 
geromis iki pabaigos mėnesio 
sykiu su įeisiančiomis galion 
kas savaitė nauja eilute štam
pų.

Ar Išpildėt Aplikaciją 
Trečiai Knygelei?

Aplikacijos trečiai knygelei 
laiškanešių yra išnešiojamos 
po namus, bet kai kur negau
ta — gal neatnešta, o gal vai
kai ištraukinėjo iš laiškams 
dėžučių. Kurie dar negavote, 
nueikite į artimiausį pašto sky
rių ir ten gavę aplikaciją tuo
jau išpildykite ir pasiųskite.

Keno aplikacija nebus gau
ta iki 10 šio mėnesio, tam pri
sieis laukti iki rugpjūčio, kad 
užbaigti gavimo trečios kny 
gėlės reikalus. Knygeles at
siųs į namus paštu visiems, ku
rie atsiųs aplikacijas.

Columbia Universitetas išlei
džia 3,863 asmenis, baigusius 
aukštuosius mokslus jo pasto
gėje. Iš tų 14-kai išduodama 
garbės laipsniai ir keturiem 
medaliai.

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
. turite Oil B'urners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

i
S'

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

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

ginito, 12-kos metų mergaitė, 
įkrito upelin, kur prigėrė ji 
ir jos gelbėti įšokus kita mer
gaitė, Florence Berger, o paš
kiau ir New York Central til
to prižiūrėtojas John Risko.

Mobley Lushanya, Ame
rikos indijonė sporano San 
Carlo Operoj, atvykusioj į 
New Yorką gastrolėmis 12- 
kai dienų, Center Teatre, 
49th St. ir 6th Avė. Pasku
tiniai perstatymai šį šešta
dienį ir sekmadienį po piet 
ir vakarais.

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




