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Labai didelė lietuvių nelai
mė, kad popiežius neskaito 
Amerikos lietuvių klerikalų 
spaudos. Nežinau, ar jis skai
tys šiuos mano krislus. Bet 
kas nors reikėtų daryti, kad 
jis susipažintų su ta spauda, 
ypatingai su So. Bostono Dar
bininku.

Ten sėdi kunigas ir rašo edi- 
torialus. Beveik reguliariškai 
kas savaitė jis turi išniekinti 
ir išplūsti Azijos žmones. Azi
jatais juos vadina su pašaipa! 
ir pažeminimu.

Pavyzdžiui, jis sako:
“Dabar savo agentams 

vietai įsako kiek galint 
glostyti savo azijatiškos kul-

So 
uz
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SIAUČIA ŽIAURIAUSI MŪŠIAI CHEBBOURGO GATVĖSEfl

Raudonoji Armija Nubloškė 
Suomius dar 27 Mylias

Atgal Naujuose Frontuose
London, birž. 23. — Rau-

I # # ,donoji Armija laimėjo nau-
££ iVOlJ vi OU’V UZ.IJ CAUiOIkVO # U U .

taros pasėkas. Ramina tuomi, JP pergalių visuose trijuose
kad lietuviai turi progos iš- j Suomijos flOntUOSC, pel 
garsinti savo vardą azijatų. dieną UZmUŠė dar 2,700 SUO- 
tarpe. Tarsi norėtų surengti mių, suėmė šimtus priešų ir 
šokius ant tėvų kapinyno. Ko- ' užėmė tuzinus miestų, gele-
kia čia lietuviams garbė, kadjŽinkellO stočių ii* kitų gyVC- 
apie juos sužinos turkmėnai ar 
žerkesai. . . ?” (D., birž. 20).

Priplepėta be galo daug. Su 
tuo kunigu argumentuoti, tai 
kaip su plikiu peštis: neapsi
moka.

namųjų vietų.
Naujuose frontuose, į 

šiaurius nuo Onegos ežero, 
raudonarmiečiai per dvi 
dienas nustūmė suomius iki

Berlynas Sak©r kad 
Sovietai Stiiontiofą 

Juos Balftarusijoff

Jungtinių Valstijų Kovūnai 
Per Žiaurius Mūšius Ima

Bloką po Bloko Cherbourge
4

Bet vieno dalyko praleisti 
negalima, šičia kun. Urbona
vičius labai negražiai išnieki
na Kristų ir krikščionybę. Juk 
Kristus gimė, augo, gyveno ir 
mirė Palestinoje, Azijoje. Va
dinasi, Kristus buvo azijatas!

Krikščionybės lopšys yra Je- 
ruzalime, tai yra, Azijoje. Va
dinasi, krikščionybė yra azija
tiškas sąjūdis, arba, kun. Ur
bonavičiaus žodžiais, “azijatiš
kos kultūros pasėka!”

Taigi, Darbininko redakto
rius, sistematiškai bjaurioda- 
mas azijiečius, sistematiškai' 
bjaurioja Kristų ir krikščiony
bę.

JAPONAI PRIPAŽĮS
TA TIK DALI SAVO

NUOSTOLIU JŪROJE

Ir, kaip atrodo, niekas kitas 
jo ilgo liežuvio suvaldyti ne- 
begali^ą^irt popiečiaus.

Aš nominuoju kun. Urbona
vičiaus kaimyną Stasį Michel- 
soną apie tai pranešti popie
žiui.

Tūlas kryžiokas vardu Kru
čas nusikraustė net Chicagon 
į Naujienas šmeižti Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetą. 
Birželio 9 dienos laidoje jis 
griežtai tvirtina, kad ameri
kiečių siunčiamos dovanos ne
gali pasiekti 
zanų. Tai, 
blofas.

Lietuvos parti- 
girdi, tik pasaka ir

turime tikrų žinių, 
amerikiečių siųstų

Japonijos radijas pripaži
no tik tiek, kad laivynų mū
šyje į vakarus nuo Maria
nų salyno amerikiečiai nus
kandino vieną japonų lėk- 
tuvlaivį (orlaivių išvežioto- 
ją), du žibalin. laivus ir su
naikino 50 japonų lėktuvų.
Tikrieji Japonų Nuostoliai

Amerikos vyriausybė pra
nešė, jog tame jūrų mūšyje 
amerikiečiai sunaikino 1 Ja
ponijos lėktuvlaivį, 3 žiba
linius laivus ir, turbūt, nu
skandino dar vieną karinį 
japonų laivą - naikintuvą.

Be to, amerikiniai karo 
laivai ir lėktuvai sunkiai su
žalojo bei padegė 3 kitus Ja
ponijos lėktų vlaivius, 1 ka
ro didlaivį, 1 šarvuotlaivį, 2 
naikintuvus ir 2 žibalinius 
laivus!

Tuo pačiu laiku, pagal 
naujausias žinias, nušovė 
373 japonų lėktuvus, o savo 
nustojo 49 lėktuvų.

Gavę tokį smūgį, Japoni
jos laivai, apsileisdami dū
mais, visais garais spruko 
šalin nuo besivejančių Ame
rikos karinių laivų ir lėktu
vų.

Japonai, tačiaus, per ra
diją skelbia, lyg patys iš sa-

27 mylių atgal. Vakar So
vietų kariuomenė į šiau
rius nuo Onegos ežero 
nubloškė suomius 17 mylių 
atgal ir atvadavo dar 10 
mylių geležinkelio, einančio 
iš Leningrado į Murmans
ką, šiaurinį Sovietų uostą. 
Šioje fronto dalyje sovieti
niai kariai atėmė iš priešų 
aptvirtintas geležinkelio 
stotis Vanžozero, Malyga ir 
Lumbošozero, Velikaja Gu
ba miestą ir kitas vietoves.v

Toliau į pietus, tarp La
dogos ežero rytinio kampo 
ir Onegos ežero pietinio ga
lo, raudonarmiečiai, sulau
žydami suomių pasipriešini
mus, užėmė apskričio mies
tą Podporožje ir dar kelio
mis myliomis paplatino savo 
užimtą ruožą šiauriniame 
Svir upės šone. Čia jie pa
ėmė Nazarjevskają ir kelis 
kitus miestelius bei kaimus.

Suprantama, kad Raudo
noji Armija pro abudu galu 
Onegos ežero maršuos į Pe- 
trozavodską, Karelijos sos
tinę, vakariniame Onegos e- 
žero šone. Petrozavodsk y- 
ra stotis Leningrado-Mur- 
mansko geležinkelio ir kito, 
skersinio geležinkelio.

Karelijoj Sovietai atėmė 
iš suomių Tali geležinkelio 
stotį, už šešių mylių nuo sa
vo užimto Viborgo, ir už
ėmė Lapinlahti ir dar kelis 
miestelius. Vien šioje fron
to dalyje raudonarmiečiai 
pagrobė 8 priešų tankus, 23 
kanuoles, daug mažesnių 
ginklų ir kelis amunicijos 
ir maisto sandėlius.

Berlyno radijas penkta
dienį kartotinai skelbė, kad t z
Sovietai su didelėmis tankų, 
artilerijos ir lėktuvų jėgo
mis pradėję smarkų ofensy- 
vą Baltarusijoj tarp Viteb
sko ir Mogilevo miestų, gu
bernijų centrų ir geležinke
lių mazgų.

Nuo Vitebsko šiaurinia
me šio fronto gale iki Mogi
levo pietiniame yra apie 110 
mylių.

Naciai sako, kad Raudo
noji Armija privertė vokie
čius kai kur pasitraukt at
gal šiame naujame fronte.

(Sovietai dar nieko ne
pranešė apie Baltarusijos o- 
fensyvą. Jie paprastai lau
kia kelias dienas, iki pa
skelbia žiniąs apie naują o- 
fensyvą bei jo laimėjimus, 
kaip kad pastebėjo ameri
kiniai radi j b komentatoriai 
penktadienį.)

Francija, birž. 23.—Ame
rikiečiai neatlaidžiu atkak
lumu puola vokiečius ap
suptame Cherbourgo uosta
miestyje. Naciai desperatiš
kai priešinasi. Siaučia nuož
miausia kova durtuvais ir 
kitais ginklais iš arti dėl 
kiekvieno namo ir bloko. 
Bet amerikiečiai pėda po 
pėdos vis laužia priešus at-

dar kelis priešų fortus 
Cherbourgo apylinkėje.

Amerikos bombanešiai vėl 
puolė Ploesti žibalo šalti
nius Rumunijoj.

AMERIKOS VALSTYBĖS IR 
KARO SEKRETORIAI SVEI

KINA RAUDON. ARMIJA
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Cor
dell Hull sveikino Raudoną
ją Armiją trimetinėje su
kaktyje jos kovos prieš vo
kiečius užpuolikus. Jisai sa
kė birž. 22 d.:

“Mes minime dar vienų 
metų sukaktį nuo to laiko, 
kai naciai žvėriškai užpuolė 
Sovietų Sąjungą. į

“Paskutiniais metais So
vietų armijos lainjėjo milži
niškų pasisekimų per visą

Amerikiečiai Pribaigsią 
20,000 Japono 

Saipan Saloje

eilę šaunių ofensyvių žygių 
ir išveržė iš nacių didžiąją 
daugumą žepnių, kurias jie 
buvo laikinai užėmę Sovie
tų Sąjungoje. Niekas nea
bejoja, kad sovietinės jėgos 
ir toliau darys rekordiniai 
puikius ofensyvo veiksmus 
ateinančiuose lemiamuose 
mūšiuose dėlei Europos iš
laisvinimo.”

Karo Sekretorius Giria 
Sovietų žygius 

Jungtinių Valstijų 
sekretorius Henry L. 
son pareiškė:

“Veiksmai, kuriais
atsakė į jų tėvynės užpuo
limą; šaunūs gabumai, ku
riuos jie parodė atakose 
prieš vokiečius, tai buvo 
vienas iš didžiausių reiški
nių visame šiame kare ir 
milžiniškai prisidėjo 
talkininkų pergalės, 
jau artinasi.”

karo
Stim-

rusai

Mes gi 
jog dalis 
dovanų, tame skaičiuje taba
kas, cigaretai, vilnoniai mezgi
niai ir kai kurie kiti dalykai, 
tikrai buvo Lietuvos partiza
nams persiųsta ir sėkmingai vęs juokuš darydami, kad, 
juos pasiekė. Mūsų dovanos girdi, “dar nepavyko mums 
“miško broliams” padarė di- laimėt sprendžiamojo mūšio

| prieš Amerikos laivyną.” 
Japonai nenuskandino nei

BARANOVIČIŲ PARTIZANU 
ŽYGIAI GEGUŽEJE

džiausią įspūdį.
Galima tikėtis, kad netru

kus susilauksime iš jų padė-'vįeno Amerikos laivo ir tik
kos laiškų, lygiai taip, kaip 
dabar gauname lietuvių rau
donarmiečių laiškus, v

Pasakysiu : Mes galime pasi
džiaugti, jog tai, kas kryžio
kams vis dar atrodo į pasaką, 
mūsų jau atsiekta. Atsiekta 
dėka visų sutartino darbo ir 
pasiaukojimo.

Ateityje darbuosimės 
gražiau ir daugiau.

truputį pažeidė tris kari
nius laivus. Bet šie ameri
kiniai laivai taip mažai te- 
pažeisti, kad vėl tuojaus ga
li daly vau t mūšiuose be jo
kių taisymų.

Sovietiniai partizanai Ba
ranovičių srityje gegužės 
mėnesį suardė 27 karinius 
vokiečių traukinius ir su
sprogdino virš 1,000 bėgių 
(relių). Buvo sunaikinta 25 
nacių garvežiai; 52 vagonai, 
pilni vokiečių kareivių, ir 
120 vagonų, prikrautų viso
kių karinių reikmenų.

Baranovičių partizanai, 
be to, per mėnesį susprog
dino 10 vieškelių tiktų, nu
kapojo 19 kilometrų teleg
rafo ir telefonų vielų ir peri virš 700.

Washington. — Praneša
ma, kad amerikiečiai pasi
varė dar mylią pirmyn prieš 
japonus rytinėje dalyje Sei- 
pan salos, Marianų salyne. 
Amerikos lakūnai, veikdami 
iš užimtų aikščių Saipan sa
loje, nuolat pleškina prie
šus.

Jungtinių Valstijų karo 
laivai ir lėktuvai užkerta 
kelią Japonijos laivams pri
statyt maisto ir kitų reik
menų saviškiams toje salo
je.

Japonams Saipane trūks
ta ir geriamojo vandens.

Japonai vis skaitlingiau 
pasiduoda nelaisvėn. Teigia
ma, kad jiem ten nebelieka 
kitos išeities, kaip tik pasi
davimas arba mirtis.

prie 
kuri

GALINGA AMERIKOS JĖGA 
SMOGE JAPONU LAIVYNUI

Washington. — Amerikos 
laivai, kurie sumušė japonų 
laivyną tarp Marianų saly-

daugiau kaip 850 didžiųjų 
kanuolių. O veikusieji ten 
amerikiniai lėktuvlaiviai ne
šė virš 1,000 bombanešių ir 
lengvųjų kovos lėktuvų.

dar

Ar pastebėjote, apie 
daugiausia organizuoti darbi
ninkai šiandien kalba? 
apie pokarinę Amerikos 
monės padėtį.

Kas bus: Argi ir vėl, 
po Pirmojo Pas. Karo, turėsim 
krizę ir bedarbę ? Kur dėsis 
sugrįžę iš karo kariai ?

Tai didžiausia šiandien dar
bo žmonių baimė.

(Tąsa 5-tame puslapyje)

ką

Ogi 
pra-

susikirtimus su vokiečiais 
užmušė 800 nacių ir sužeidė

Amerikos submarinai pas
kutiniu laiku nuskandino 
dar 16 prekinių Japonijos 
laivų.

Viesulas užmušė 8 žmo
nes Illinoj u j ir Wisconsine.

Žiauriausi mūšiai šėlsta 
dėl orlaivių aikštės už 5 my
lių į rytus nuo Cherbourgo. 
Pietiniame miesto šone A- 
merikos kariai per naktį 
prasiveržė 1,800 jardų pir
myn. Nelaisvėn paimti vo
kiečiai sako, kad jų koman- 
dieriai išleido įsakymą tuoj 
sušaudyt besitraukiančius 
atgal nacius.

Amerikos bombanešiai ir 
talkininkų karo laivai be 
atlaidos pila ugnį į nacius 
Cherbourge.

Amerikiečiai pasiekė jūrą 
į rytus ir vakarus nuo Cher
bourgo uosto ir tokiu būdu 
suskaldė hitlerininkus į tris 
dalis šiauriniame Cherbour
go pussalio pajūryje.

Amerikos kariai užėmė

Nacių propagandos mini- 
steris Goebbels pasakojo, 
kad vokiečiai turi ir kitų 
slaptų pabūklų prieš Ang
liją, apart automatinių 
bombanešių.

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 
50 TALKININKU BE

LAISVIU OFIČIERIŲ

Italijoj Amerikiečiai
Ir Anglai Nuolat Stu

mia Vokiečius Atgal
Roma.— Amerikiečiai va

kariniame Italijos šone užė
mė Paganico miestą, 14 my
lių į šiaurių rytus nuo pir
miau užkariauto Grosseto.

Rytiniame fronte, Adria- 
tiko Jūros srityje, anglai at
ėmė iš vokiečių Fermo, 32 
mylios nuo svarbaus Anco- 
nos uosto.

Anglų kariuomenė užėmė 
dar kelis miestelius į šiaurių 
rytus ir vakarus nuo pir
miau užimto Perugios mies
to.

Viduriniame Italijos fron
te sustiprėjo pasipriešini
mai iš nacių pusės, bet tal
kininkai juos vis tiek laužo.

London, birž. 23— Angli
jos užsienių reikalų ministe- 
ris, Anthony Eden raporta
vo seimui, kad naciai sušau
dė 50 talkininkų oficierių 
belaisvių stovykloje ties 
Dresdenu, Vokietijoje, o ne 
47-nis, kaip kad pirmiau bu
vo pranešta. Tai buvo ang-» 
lai, holandai ir kiti Anglijos 
oro jėgų oficieriai.

Eden pareiškė, kad žmog* 
žudžiai bus sumedžioti ir be 
jokio pasigailėjimo nubaus
ti.

Patys naciai pripažino, 
kad jie tuos belaisvius su
šaudė. Bet jie pasakoja, jog 
šie belaisviai todėl nužudy
ti, kad jie, girdi, mėginę pa
bėgt iš stovyklos.

Anglai turi liudytojų, kad 
hitlerininkai be priežasties 
sušaudė tuos oficierius.

Sovietu Lakūny k 
Laivų Padaryti Nuo

stoliai Vokiečiams

Talkininkai turi jau 900 
ketv. mylių plotą šiaurinėje 
Francijoje.

Anglai mėtė 2,000 svarų 
bombas Hamburgan.

Washington. — Amerikos 
Susisiekimų Komisija pa
skelbė Maskvos radijo pra
nešimą apie nuostolius, ku
riuos Sovietų lakūnai per 
dieną padarė suomių-nacių 
įrengimams:

Raudonieji lėktuvai, bom
barduodami ir apšaudyda
mi Elaekaelaerae ^geležin
kelio stotį Suomijoje, su
naikino daugiau kaip 180 
priešų vagonų ir 12 sandė- 
lių.

Atakuodami kitas suomių 
(Tąsa 5-tame puslapyje)

Prezidento Pasirašytas Bilius Paremti Veteranams po Karoi

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pasirašė kong
reso priimtą G. I. (karei
vių) Teisių Bilių. Svarbiau
si biliaus punktai yra seka
mi:

Paleistiems iš karinių jė
gų vyrams ir moterims, ne
gaunantiems darbo, mokėt 
po $20 nedarbo pašalpos sa
vaitei iki 52 savaičių iš viso 
per dvejus metus nuo palei
dimo.

Apmokėt mokslo ir pra-

gyvenimo lėšas paleistiems 
iš tarnybos veteranams per 
ketverius metus. Po $500 
skiriama kaipo mokestis 
mokyklai ir $50 kas mėnuo 
pragyvenimui pavieniams, o 
po $75 vedusiems.

Duot valdiškų paskolų ve
teranams perkantiems na
mus, farmas arba biznius i- 
ki pusės pinigų, mokėtinų 
už tuos pirkinius, bet ne 
daugiau, kaip $2,000 valdišk. 
paskolų kiekvienam. Vete-

ranas turės mokėt valdžiai 
4 nuošimčius palūkanų.

$500,000,000 skirt naujiem 
sveikatnamiam ir ligoninėm 
statyti veteranam, kurių 
sveikata bus nemokamai tai
soma.

Įkurt geresnes įstaigas 
veteranams darbų surasti.

Viso būsią iš valdžios iž
do išleista iki pusseptinto 
biliono dolerių paremti bei 
sušelpti sugrįžusiems iš ka-

rinių jėgų vyrams ir mote
rims.

Prezidentas už Paramą 
Prekiniams Marininkams
Pasirašydamas tą bilių, 

prezidentas pareiškė, jog 
kongresas turėtų padalyti 
tarimą ir ų^udai prekinio 
laivyno marininkų, kurie 
aptarnauja laivus, gabenan
čius kariuomenę bei kari
nius reikmenis. Prezidentas 
sakė, kad ir jiem reikia

duot progą valdinėmis lėšo
mis siekti apšvietos bei pro
fesijos ir kad jie taipgi bū
tų aprūpinti nedarbo pensi
jomis iš valstybės iždo.
Pasirašė 10-čia Plunksnų
Minimąjį bilių prez. Roo- 

seveltas pasirašė dešimčia 
fontaninių plunksnų, po dvi 
tris raides kiekviena plunk
sna. Paskui jis padalino 
plunksnas svečiams, abiejų 
partijų kongresmanams ir

i

senatoriams, kurie stojo už 
tokio biliaus išleidimą, ir 
buvusiųjų karų veteranų at
stovams.

Prezidentas taipgi pagei
davo, kad kongresas pada
rytų tinkamus tarimus dar
bininkams padėti po to, kai 
jie bus paleisti iš karinių 
darbų, iki jie gaus užsiėmi
mų paprastoje, civile j e pra
monėje. J
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Nacių ir Tarybą Karo Trejų 
Metų Nuostoliai

Pirmiau negu mes kalbėsime apie na
ciškosios Vokietijos ir Tarybų Sąjungos 
trejų metų karo nuostolius, negalime ne
paminėti vieno įdomaus fakto.

Angliškasis dienraštis Daily Worker 
ir sekmadieniais išeidinėjąs The Worker 
turi militarinį analistą - apžvalgininką, 
pasirašantį “The Veteran Commander’7, 
kuriuo yra kapitonas Sergiejus Kurna- 
kovas. Šis vyras yra tarnavęs rusų ka
riuomenėje caro laikais, kovęsis prieš vo
kiečius praeitajame kare ir vėliau karia
vęs su baltaisiais prieš raudonarmiečius 
—civinialiame kare, revoliucijoje. Atvy
kęs į Ameriką, Kurnakovas “ataušo” ir 
pradėjo analizuoti pirmiausiai savo pra
eitį, pradėjo ją leisti per savikritikos ko
štuvą. Ir jis surado, kad jis, kovodamas 
prieš tarybinę santvarką,—didžiai klydo! 
Kapitonas Kurnakovas pradėjo giliau 
studijuoti visuomeninius ir istorinius 
mokslus, susipažino jis su marksizmu- 
leninizmu, ir šiandien jis, aišku, yra uo
lus Tarybų Sąjungos šalininkas. Be to, 
gerai pažindamas miltarinį mokslą, jis 
sugebia teisingai pasverti militarinius 
veiksmus karo frontuose.

Jo analizai, jo einančiųjų karo fron
tuose veiksmų įvertinimai, visuomet su
teikia skaitytojui ne tik žinių, bet ir 
naujų perspektyvų. Kapitono Kurnako- 
vo knyga apie Tarybų Sąjungos karines 
pajėgas turėjo didžiulio pasisekimo.

Sekmadienio laikraštyje The Worker 
'(š. m. birželio 18 d.) kapitonas Kurna
kovas padaro įdomią apžvalgą trejų me
tų Vokiečių-Tarybų karo eigos. Jis ten 
kalba apie teritorijas/ apie abiejų kraš
tų paneštus per tuos tris metus nuosto
lius, ir kitus dalykus.

Jo apskaičiavimu, per trejus karo me
tus, vokiečiai bus netekę—užmuštais ir 
nelaisvėn pakliuvusiais — 8,000,000 ka
reivių, 55,000 lėktuvų, 67,000 tankų, 90,- 
000 kanuolių.

Tarybų Sąjunga per tą laiką bus nete
kusi 5,000,000 užmuštais ir be žinios din
gusiais — 30,000 lėktuvų, 40,000 tankų, 
50,000 kanuolių. \

Perskaitę kapitono Kurnakovo straip
snį, mes nesiskubinome jį komentuoti, 
bet laukėme birželio 22 d., kurią, tikėjo
mės, vyriausioji Raudonosios Armijos 
karo vadovybė patieks išsamesnių žinių 
apie priešo ir savo nuostolius trejų metų 
karo bėgy j.

- Šiandien tąsias žinias turime ir pa
teikdami jas skaitytojui, mes norim, kad 
jis palygintų su kapitono Kurnakovo 
apskaičiavimais, padarytais savarankiš
kai.
• Pagal oficialį Tarybų Sąjungos Infor
macijos Biurą (kuris teikia pasauliui ži
nias, gautas iš vyriausios Raudonosios 
lArmijos vadovybės štabo), bėgy j trijų 
metų karo nacių Vokietija neteko karei
vių:

Užmuštais ir nelaisvėn Sovie-
» tams pakliuvusiais 7,800,000

Tankų 70,000
i.. Lėktuvų 60,000

Kanuolių (virš) 90,000
Tarybų Sąjunga per tą laiką neteko

kareivių:
Užmuštais ir be žinios

dingusiais 5,300,000
• Tankų 49,000
» Lėktuvų ' 30,128
i. Kanuolių 48,000

Pakartojame: palyginkite, gerbiamas 
skąitytojau, Kurnakovo numatytas 
skaitlines su oficialemis Tarybų vyriau
sybės skaitlinėmis ir jūs pamatysit, kaip 
objektyvus karo eigą sekąs analistas gali 
apytikriai informuoti savo skaitytoją, 
kaip skaitytojas turi teisės juo pasitikę- 
flF ‘ ■ n-
» Tas pats kap. Kurnakovas teigia, kad

šiuo metu Raudonoji Armija naudoja vi
suose frontuose tokį skaičių karinių pa
būklų :

Lėktuvų 45,000
Tankų 60,000
Kanuolių virš 100,000

Be abejo, ne iš piršto išlaužtais davi
niais rašytojas remia savo skaitlinę. Ir jis 
ten pat primena, kad tūli amerikiečiai 
prie pirmos progos prikaišioja: jei ne 
Amerikos ginklai, tai Raudonoji Armija 
negalėtų su vokiečiais kariauti.

Kap. Kurnakovas neužginčija to, kad 
amerikiečių militariniai reikmenys labai 
daug prisideda prie Raudonosios Armi
jos stiprinimo, tačiau, jis nurodo, kad 
iki šiol Tarybų Sąjunga iš savo talkinin
kų gavo pagal sekamą skaičių reikmenų:

Lėktuvu 12,000
Tankų 9,000
Kanuolių 25,000

Jeigu mes atsargiai palyginsime tą 
Tarybų Sąjungos tankų, lėktuvų ir ka
nuolių skaičių, kurį Raudonoji Armija 
prarado šiame kare, su iš Amerikos gau
tais tankais, lėktuvais ir kanuolėmis, ir 
jei pažiūrėsime į skaičius tų ginklų, ku
riuos Raudonoji Armija vartoja dabar 
frontuose, tai pamatysime, koks mažas 
skaičius iki šiol buvo gautas pagal lend- 
lease planą!

Gal kas paklaus: Kam gi čia reikia ly
ginti? Atsakome: tam, kad parodžius, 
kiek daug Tarybų Sąjungos pramone pa
gamina karinių reikmenų!

Ir Tarybų Sąjungos pramonė kas me
tai vis daugiau, o ne mažiau, reikalingų 
ginklų pasigamina. Napaisant visų So
vietų nuostolių, šiandien po trejų bai
saus karo metų, Raudonoji Armija yra 
stipresne, labiau išmokslinta, geriau gin
kluota negu kada nors ji yra buvusi!

Tuo pačiu sykiu vokiečių armija yra 
silpnesnė, ne taip ginkluota, kaip karo 
pradžioje. Vokietija šiandien mažiau pa
sigamina ginklų, negu pirmiau, prieš 
trejus, sakysim, metus; vokiečių kareivių 
moralas prastesnis; visa Vokietijos ka
riuomenės padėtis stovi žemesniame 
laipsny j!

Tiesa, Vokietijos karo pramones ir 
miestus smarkiai “šventina” Amerikos 
ir Anglijos bomberiai, padarydami prie
šui nuostolių. Bet tiesa ir tame, kad vo
kiečiai buvo okupavę milžiniškus Tary
bų Sąjungos žemės plojus ir sunaikinę 
ne tik tuose miestuose pramonę, bet išti
sus miestus, miestelius ii- kaimus.

Ir akiregyj tir baisių jai kirstų smū
gių, Tarybų Sąjunga, tarsi stebuklų, su
tvarkė savo pramonę taip, kad ji šian
dien geriau aprūpina Raudon. Armiją, 
visus karo frontus, negu 1941 metais.

Iš kurios puses neimsi, nuostoliai yra 
dideli, baisūs. Tarybų Sąjungai netekti 
5,300,000 jaunų vyrų, geriausių 
visuomenės žiedų, — netekti trejų 
metų bėgyje, — tai nėra juokas! Į 
šį skaičių, beje, neįeina milijonai Sovietų 
piliečių, kuriuos naciai nukankino arba 
išgabeno į Vokietijos katorgas.

Bet dėl to Tarybų Sąjunga nekalta. 
Ji buvo pasalingai užpulta, ji gynėsi,— 
ji savo kovūnų krauju ir gyvybėmis pa
laužė nugarkaulį civilizacijos nepriete
liui, fašizmui. Per tuos trejus metus, auko
dama milijonus savo žmonių ant karo 
aukuro, Tarybų Sąjunga suteikė progos 
Amerikai apsiginkluot, Anglijai susistip- 
rinti ir, dėka tam, šiandien jau mes kal
bame apie priešo nugalėjimą dar šiais 
metais!

Priešo, Vokietijos, nuostoliai kur kas 
didesni. Tarybų Sąjungos didvyriai, ko
vodami su didžiu pasiaukojimu, išmušė 
arba nelaisvėn paėmė 7,800,000 vokiečių! 
Tie aštuoni milijonai jau daugiau nebe- 
iškels ginklo ne tik prieš raudonarmie
čius, bet ir prieš jų talkininkus, ang
lus, amerikiečius ir kitus dėl laisvės ko
vojančius žmones.

Tegu skaitytojas sustoja ties vokiečių 
nuostoliais, tegu jis rimtai pagalvoja. 
Kiek nacių nukauta, kiek tankų, lėktu
vų, kanuolių sunaikinta! Vis tai žmonės 
ir ginklai, kurie būtų buvę atsukti prieš 
Angliją ir Ameriką, jei Raudonosios Ar
mijos kovūnai nebūtų taip didvyriškai ir 
su tokiu pasiaukojimu mušę priešą!

Kai mes šitaip pagalvosime, geriau su
prasime Tarybų Sąjungos nuostolių pra
smę.

Tarybų Sąjungos vyriausybė, būdama 
liaudies vyriausybė, turėdama liaudies, 
visų dirbančiųjų žmonių, visų tarybinių 
tautų, pilniausį pasitikėjimą, gali viešai 
ir drąsiai paskelbti savo šalies nuosto
lius.

Bet to negali padaryti hitlerininkai 
Vokietijoje. Jie priversti tatai slėpti, 
žmųnėms meluoti, savo nuostolius ma
žinti, nes jie bijosi žnpnių!

LIETUVOJ ŽMONES PLAČIAI ŽINO APIE AMERIKOS LIETUVIŲ PAGELBį
Štai mus pasiekė brošiūra 

iš 46 puslapių, išleista Mas
kvoj Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos lei
dyklos 1943 metais, kurios 
vardas: ‘Amerikos Lietuviai 
Kovoje prieš Vokiškąją O- 
kupaciją”. Jos autorius yra 
R. šarmaitis. Brošiūros at
spausdinta 5,000 kopijų.

Patsai brošiūros vardas 
jau pasako, kad ji pašvęsta 
apibūdinimui pažangiųjų 
lietuvių veiklos Amerikoje 
už Lietuvos išlaisvinimą, a- 
pie tą pagalbą, kurią iki 
šiolei mes teikėme ir teikia
me lietuviams anti-hitleri- 
ninkams.

Šioj brošiūroj R. Šarmai
tis suglaustai pateikia fak
tus apie Amerikos lietuvių 
veiklą. Jis apibūdinęs lietu
vių skaičių rašo:

“Jau pačioj karo pradžioj 
mūsų broliai amerikiečiai 
sušaukė nemaža viešų susi
rinkimų, kuriuose kalbėto
jai lietuviai ugningais žo
džiais smerkė vokiškuosius 
grobikus ir kvietė visus 
bendromis pastangomis, 
bendru visų Amerikos lietu
vių frontu kovoti prieš hit
lerinius okupantus, nešan
čius mūsų tėvynei amžiną 
vergovę ir mūsų tautai — 
sunaikinimą...

“Jau nuo pirmųjų hitle
rinės okupacijos dienų Lie
tuvoje, Jungtinių Valstijų 
Amerikos lietuvių spauda, 
ypač dienraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis”, aktyviai stojo gin
ti lietuvių tautos nuo vo
kiečių barbarų persekioji
mų. Amerikos lietuvių or
ganizacijos surengė eilę 
masinių mitingų, kuriuose 
populiarūs Amerikos lietu
vių visuomenės veikėjai A. 
Bimba, R. Mizara, D. Šo- 
lomskas, L. Pruseika, V. 
Andriulis, F. Abekas, K. 
Petrikienė, S. Sasna, Siurba 
ir daug kitų griežtai smer
kė hitlerinius grobikus ir 
žmogžudžius.”

Ir brošiūroj yra suminėta 
ne vien eilė atsibuvusių pra
kalbų, bet ir paduota iš
traukos iš priimtų rezoliu
cijų.

Brošiūros autorius api
būdina aukų rinkimo darbą, 
darbą pradžioj Liet. Medi- 
kalės Pagalbos Komiteto 
Sovietų Sąjungai ir vėliau 
Pundelių Komiteto, jo vei
kėjų vardus, kaip Lillian 
Kavaliauskaitės ir 1.1. Bro
šiūroj paduota eilę ištrau
kų iš Amerikos lietuvių vei
kėjų laiškų, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos, Lietuvių 
Darb. Susivienijimo, moterų 
ir atskirų miestų konferen
cijų rezoliucijų ir sveikini
mų.

Mezgėjos ’’Muša Hitlerį 
su Virbalais!”

Mūsų darbščios draugės

mezga svederius, kojines, 
šalikus ir dažnai pamano, 
vargiai kas ir žinos, kad ir 
aš su virbalais prisidėjau 
prie pergalės ant hitlerinin
kų. Bet taip nėra! Apie jas 
žino ne vien Amerikoj pa
žangioji visuomenė, bet lie
tuviai Sovietų Sąjungoj ir 
Lietuvoj, kur minėta bro
šiūra šimtais ar tūkstan
čiais išplatinta tarpe parti
zanų ir Lietuvos gyventojų.

“Daug atsidėjimo ir pasi
aukojimo rodo amerikietės 
lietuvės moterys, remdamos 
lietuviu tautos išsilaisvini
mo kovą, — rašo R. Šar
maitis. — Jos ne tik akty
viai dalyvauja visuomeni
niame antifašistiniame ju
dėjime, bet ir pačios savo 
darbu prisideda prie kovo
tojų prieš fašizmą parėmi
mo. Įvairiuose Amerikos 
miestuose yra susidariusios 
lietuvių moterų grupės, ku
rios už lietuvių suaukuotus 
pinigus perka vilnų ir mez
ga šiltus drabužius raudon
armiečiams. Reikia tiesiog 
stebėtis tų pagyvenusių mo
terų kantrybe ir patvaru
mu, ištisomis dienomis su 
virbalais bemezgančių pirš
tines, kojines, liemenes, 
megztinukus, kepures ir ki
tus šiltus daiktus.”

Ii1 nemanykite, kad šiuo- 
mi. bendru apibūdinimu pa
sitenkinama, o ne! Čia .jūs 
rasite apie kiekvienos kolo
nijos mūsų mezgėjas, kiek 
jos numezgė, kur jos gyve
na, ir štai kelios ištraukos:

“A. Kalvaitienė iš Mas- 
peth miesto numezgė rau
donarmiečiams daugiau, 
kaip 60 megztinukų...Roche
ster! o lietuvės mezgėjos per 
metus numezgė 314< megzti
nukų be rankovių, 67 — su 
rankovėmis, 316 porų koji
nių, 76 poras pirštinių, 76 
šalikus, 36 kepures ir t.t. 
Viso jos pasiuntė raudonar
miečiams 898 atskirus gaba
lus visokių megztų daiktų.” 
“Mezgėjos: O. Gricienė, B. 
Duobienė, Bulienė” ir iš- 
skaitliuota, kiek kuri nu
mezgė.

“Brooklyno lietuvės,—ra
šo brošiūroj, — per metus 
numezgė ir pasiuntė rau
donarmiečiams 534 atskirus 
gabalus mezginių. 1943 m. 
vasario 2 d. Brooklyno ir 
Great Necko mezgėjos pa
siuntė lietuviškų Raudono
sios Armijos dalinių ka
riams 290 gabalų šiltų vil
nonių megztinukų...” Ir se
ka išskaitliavimas, kiek nu
mezgė: K. Petlickienė iš 
Maspetho, kuri yra numez
gusi 165 poras kojinių rau
donarmiečiams.

“San Francisco ir Oak
land© lietuvės mezgėjos tik 
per 8 mėnesius numezgė 176 
poras kojinių, 18 megztinu
kų, 8 poras pirštinių ir eilę

kitų daiktų... E. šlegerienė 
numezgė 100 porų kojinių,1 
ir K. Šlegerienė numezgė 20 
megztinukų, 10 porų kojinių | 
ir 2 šalikus.”

Taigi, matote, kad apie 
mūsų mezgėjas, jų darbą 
žino ir skaito ne vien Ame
rikos liet, visuomenė, bet 
Sovietų Sąjungoj ir Lietu
voj, o jų megztinukai šildo 
kovūnus ne vien vilnos šilu
ma, bet ir šiluma tos mei
lės, užuojautos, pagarbos, 
kurią įdėjo draugės juos 
gamindamos!

Plačiai Apie Veikimą
Brošiūroje mes randame 

apie Naujos Anglijos lie
tu v. kampaniją sukelti $6,- 
000 ambulansams ir Pitts
burgh lietuvių nutarimą, jų 
konferencijoj vasario 28 d., 
1943, sukelti fondą dviems 
ambulansams, Chicagos, 
Clevelando, B r o o klyno, 
Hartfordo ir kit. kolonijų ir 
lietuvių veiklą karo perga
lei, apie mūsų sukeltas su
mas pinigų pagalbai Botki- 
no ligoninės užlaikymui ir 
kitas kampanijas.

Paveikslai J. Urbono ir 
Kavaliūno

Paveikslų yra tik du, 19- 
tame puslapy j atvaizdas Jo
no Urbono, brooklyniečio, 
kuris siųsdamas dovaną pa
siuntė ir savo paveikslą, ap
rašymą, iš kur iš Lietuvos 
kilęs; ir 21-ame puslapyje 
randame ordenuoto kovūno 
Vlado Kavaliūno paveikslą, 
kuris maloniai besišypsoda
mas apžiūrinėja gautas 
nuo amerikiečių dovanas.

Dovanų pradžioje jie nuo 
amerikiečių gavo 29 dide
les dėžes, tai buvo pirmas 
siuntinys. Po to išsiųsta dar 
trys siuntiniai ir penktas 
ruošiamas.

.Janiūnas iš Bayonne, N. J.; 
Jonas Zaleckas iš Bayonne, 
N. J.; P. Puodis, iš Phila
delphia, Pa., du laiškai, vie
nas raudonarmiečiui, kitas 
našlaičiui lietuvių vaikui; 
Jurgio Žilinsko, ūkininko iš 
Suffield, Conn.; Walterio 
Brazausko iš Hartfordo, 
Conn., V. ir Q, Čepulių iš 
Brooklyn; Onos Kučiaus- 
kaitės iš Baltimore, Md.' ir 
Igno Klevinsko iš Scranton, 
Pa.

Tai taip yra su mūsų dar
bu, su mūsų veikla pagalbai 
Lietuvos žmonių. Jau pir
miau buvo gauta padėkavo- 
nės, pranešimai apie gautas 
dovanas nuo Lietuvos tary
binės vyriausybės, nuo vei
kėjų ir rašytojų.

Dabar dešimtys pundelių 
siuntėjų tiesiai gauna laiš
kus nuo tų, kurie aplaikė jų 
dovanas. Ant rankų turime 
ir brošiūrą, kurioj džiaugia
si anoj pusėj vandenyno lie
tuviai mūsų pagalba. Bet A- 
merikoj vis dar randasi hit
lerišku liežuviu, kurie netu- 
ri nei meilės link Lietuvos, 
nei užuojautos, nei gėdos, 
nei demokratinio jausmo, 
bet skleidžia nacių propa
gandą ii* bando pakenkti 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui, kad tik mažiau 
galėtume pagelbėti lietu
viams ! Tie žmonės yra ir be 
sąžinės, ir be jausmo, tai 
paprastos hitleriškos kiau
lės, kurios knisasi Amerikos 

! demokratiškame darže!
R. Šarmaitis toliau api

būdina Kanados, Argenti
nos, Urugvajaus ir Kubos 
lietuvių veiklą, jų darbuotę 
pagalbai lietuvių tautos šioj 
baisioj jos nelaimėj. Puiki, 
brošiūra, gaila, kad tik vie
ną tegavome!

I). M. šolomskas.
Telpa Amerikiečių Laiškai
Autorius brošiūroje rašo: NAMINIS FRONTAS
“1943 m. balandžio mėne

sį Amerikos lietuviai pra
dėjo plačią kampaniją už 
pasiuntimą iš Amerikos in
dividualiu siuntinių lietu
viams kariams raudonar
miečiams ir pasitrauku
siems į Tarybų Sąjungos gi
lumą lietuviams vaikams 
našlaičiams.”

R. Šarmaitis apibūdina, 
kad tam darbui buvo suor
ganizuotas Pundelių Komi
tetas, kuris pradėjo plačią 
kampaniją. Pundeliai pasie
kė lietuvius Sovietų Sąjun
goj ir su jais dešimtys laiš
kų. Brošiūroje paduota iš 
keleto jų ištraukos, o ištisai 
sekamu amerikiečių laiškai 
išspausdinti:

Helen Thomas (Tama
šauskienės) iš West Roxbu
ry, Mass.; Juozas Bimba iš 
Paterson, N. J.; A. Gu- 
džinskas, iš Schenectady, 
N. Y.; Povilas ir Petronėlė

Naciai belaisviai. Juos paėmė kanadiečiai. Jie varomi Į laivą, bus nugabenti 
Anglijon ir internuoti.

Laukiama Praplatinimo 
Bendruomenių Konserva

vimo
Washingtonas. — Maž

daug 5,000 bendruomenių 
konservavimo centrų— tiek 
pat, kiek pernai — yra ma
noma, veiks šiais metais su 

. padidinta gamyba, War 
:Food Administration rapor
tavo Office of War Infor
mation.

Tokiu konservavimo cent
rų šiais metais labai reikia 
miestų bendruomenėms, pa
sakė WFA. Geriau apmoky
ti prižiūrėtojai, daugiau į- 
rengimų, ir pasinaudojimai 
pernai išmoktomis pamo
komis vis tai rodo, kad bus 
atsiekta daugiau ir pasek- 
mingesnio kiekio maisto 
konservavimo bendruome
nės centruose 1944 metais, 
kaip mano WFA.

WFA praneša, kad beveik 
kiekvienoje valstijoje bus 
specialūs kursai centrų ve
dėjams apmoki n ti, kurie sa
vo keliu apmokins bendruo
menių narius.

Romas iš Vakarų Indijos
Washingtonas. — Buvo 

suteiktas leidimas impor
tuoti romą iš Prancūzų Va
karų Indijos, praleidžiant 

14,480,000 galionų laike 90 
I dienų po to, kai bus suteik- 
i tas paskutinysis leidimas, 
1 kurie dabar ruošiami įteikti 
aplikantams, praneša War 
Production Board.

O. W. I.
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Lietuviškosios Literatūros Leidimas
Tarybų Sąjungoje

R. šarmaitis
LTSR Valstybine Knygų Leidykla, 

veikianti dabar Maskvoje, vis labiau iš
vysto savo veiklą, varydama gana žymų 
kultūrinį darbą. Jeigu pirmaisiais savo 
veikimo metais Valstybinė Leidykla dau
giausia aptarnaudavo į Tarybų Sąjun
gos gilumą pasitraukusius Tarybų Lie
tuvos piliečius, tai dabar jos planuose 
vis labiau atsispindi pasiruošimas lau
kiamam grįžimui į Lietuvą. Valstybinė 
Leidykla statosi sau tikslą turėti bent 
minimumą literatūros, kurios, be abejo
jimo, su nekantrumu laukia išvaduosi
mos Lietuvos gyventojai. Tam reikalui 
sudaromos ne tik kai kurios išleidžiamos 
literatūros atsargos, bet ir paruošiami 
rankraščiai, kurie artimiausiu laiku ga
lės būti išleisti išvaduotoje iš vokiškųjų 
grobikų jungo Tarybų Lietuvoje.

Valstybinės Leidyklos planas 1944-ms 
metams šiuo atžvilgiu yra ypač būdin
gas. Planas numato išleisti 32 knygas 
112.5 spaudos lankų dydžio, jų tarpe to
kias stambias knygas kaip Visasąjungi
nės Komunistą Partijos (bolševiki{f) is
toriją f Lenino ir Stalino biografijas, eilę 
pagrindinių leninizmo teoretinių kūri
nių, kaip Lenino “Valstybė ir revoliuci
ja,” “Imperializmas, kaip aukščiausioji 
kapitalizmo stadija,” “Apie tautų apsi
sprendimo teisę” ir kit., arba Stalino 
“Apie leninizmo pagrindus,” “Dėl leni
nizmo klausimą,” “Marksizmas ir tauti
nis klausimas,” “Apie dialektini ir isto
rinį materializmą” ir kit. Visi šie kūri
niai jau buvo išleisti 1941 metais Kau
ne, ir dabar reikalingi tik paprastos ver
timo patikrinimo redakcijos.

Greta marksizmo leninizmo teoretikų 
kūrinių Valstybinė Leidykla leidžia ir 
vadovėlinio pobūdžio leidinius, pav., 
Karpinskio “Kaip tvarkoma mūsą šalis.” 
Ši knyga, labai populiaria kalba pasako
janti apie tarybų valstybės tvarkymosi 
pagrindinius bruožus, yra nepakeičiamas 
vadovėlis kiekvienam sąmoningam tary
biniam piliečiui, o ypač tokioje jaunoje 
tarybinėje respublikoje, kaip Lietuva.

Baigiama spausdinti aktuali A. Snieč
kaus knygelė “Lietuva kovoje prieš vo
kiškuosius okupantus,” prof. Povilo Pa- 
karklio istorinė knygelė “Kryžiuočių 
santvarka užgrobtose lietuvių srityse,” 
to paties autoriaus rengiama spaudai 
knygelė “Saulės mūšis” ir kt. Juk jei 
mes patyrinėsime savo tautos praeitį, tai 
pamatysime, kad jau kryžiuočiai, pana
šiai kaip ir hitlerininkai, visokiomis 
smurto priemonėmis atiminėjo iš lietu
vių, ypač iš vakarinių lietuvių, jų turtą, 
vergė juos, slopino lietuvių tautinę kul
tūrą, naikino mūsų tautą. Visiškai su
prantama, kad žinojimas savo tautos 
praeities tik dar labiau stiprins mūsų 
pasiryžimą kovoti prieš šių dienų kry
žiuočius — hitlerininkus. Štai kur glūdi 
didžiulė visų šių leidinių reikšmė kiek
vienam lietuviui patriotui, kuriam rūpi 
savojo krašto ateitis ir likimas.

Nė kiek ne mažesnį darbą Valstybinė 
Leidykla yra užsimojusi 1944 metais pa
daryti grožinės literatūros srityje. Visa 
eilė mūsų rašytojų, kaip Liudas Gira, 
Salomėja Nėris, Petras Cvirka, Augus
tinas Gricius ir kit. yra užsibrėžę šiemet 
išleisti naujų savo kūrinių rinkinius. Iš 
naujų autorių šiemet žada pasirodyti 
Juazos Banaitis su apysaka “Guoba” ir 
Valsiūnienė su savo poema, o taip pat 
jaunas poetas Eduardas Mieželaitis su 
eilėraščių rinkiniu vaikams.

1944 metais numatoma išleisti net 2 
almanachus tokio pat tipo, kaip 1943 
metais išėjęs almanachas “Pergalė.” 
Pirmoji knyga jau baigiama ruošti. 
Kaip ir pirmame almanache, čia daly
vauja visi evakuacijoje gyvenantieji lie

tuviai rašytojai. Almanachus redaguoja 
Kostas Korsakas.

Jei “Pergalės” tipo almanachuose da
lyvauja vyresniosios kartos rašytojai, 
tai pradedantieji rašytojai, 1943 metais 
i š 1 e i dę pirmąjį savo kūrinių rin
kinėlį “KOVOS" LAUKE”, šiemet 
taip pat nemano apsileisti. Jie ruošia 
naują kolektyvinį savo kūrinių rinkinį. 
Svarbu ir tai, kad jaunieji rašytojai sa
vo kūrinėlius rašo dažniausiai fronte, 
pertraukomis tarp mūšių metu. Dėl to 
jie skaitytojų bus laukiami su ypač di
deliu susidomėjimu.

Kaip jau žinome, Kostas Korsakas jau 
surinkęs ir išleidęs eilės lietuvių rašyto
jų kūrinių ištraukas, nukreiptas prieš 
vokiškuosius grobikus. Tas leidinys va
dinasi “Amžinoji neapykanta.” Ameri
kos skaitytojai tas ištraukas rado’ gra
žiame Lietuvių Literatūros Draugijos 
leidinyje “Didysis lietuvių tautos prie
šas.” Surinktosios ten ištraukos apima 
tik nedidelę dalį lietuvių rašytojų pasi
sakymų prieš vokiškuosius grobikus. Šie
met numatoma išleisti K. Korsako ruo
šiamą naują panašios rūšies leidinį, ku
ris, be abejojimo, bus lygiai toks pat ak
tualus, kaip ir pirmasis.

Įdomų leidinį Valstybinei Leidyklai 
paruošė Liudas Gira. Jis surinko lietu
vių rašytojų pasisakymus apie tėvynę, 
apie tėvynės meilę, apie reikalą kovoti ir 
ginti tėvynės laisvę. Ilgametėje savo ko
voje dėl laisvės lietuvių tauta yra sukū
rusi savo rašytojų plunksna namaža 
nuostabiai gražių kūrinių, išreiškiančių 
kilnų tėvynės meilės, savo gimtojo kraš
to meilės jausmą. Išleidimas tokio leidi
nio be abejojimo bus reikšmingas įvykis 
mūsų kultūriniame gyvenime.

Visiškai naujas dalykas šių metų Val
stybinės Leidyklos darbų plane yra ruo
šimasis išleisti aktualius senesniųjų lie
tuvių rašytojų klasikų raštų rinkinius. 
Lietuvių literatūroje yra gerai pažįsta
ma Šatrijos Ragana. Ji parašė eilę isto
rinių apysakaičių iš lietuvių tautos kovų 
su vokiškaisiais grobikais. Leidykla ren
giasi išleisti jos “Mūšis prie Žalgirio,” 
“Pilėnų, gynimas,” “Birutė — gražioji 
vaidilutė” ir kai kurias kitas jos istori
nes apysakaites. Iš vyskupo Motiejaus 
Valančiaus raštų numatoma išleisti 
“Meškininkai,” “Guvus Vincė,” “Mikė 
melagis” ir kitus jo apsakymus. Atski
rais leidiniais ruošiamasi išleisti rinkti
nius Maironio, Juliaus Janonio, Žemai
tės, Jono Biliūno raštus. Visų šių auto
rių raštai dargi Lietuvoje jau seniai yra 
išparduoti ir LTSR Valstybinės Leidyk

los pasiryžimas išleisti lietuvių literatū
ros klasikus jau šio karo metu yra tik
rai didžiulės kultūrinės reikšmės daly
kas. Visi lietuviai patriotai gali tik 
sveikinti tokį žygį.

Valstybinė Leidykla numato išversti 
ir išleisti taip pat keletą aktualių nese
niai pasirodžiusių veikalų rusų kalba, 
jų tarpe Vandos Vasilevskos “Vaivoryk
štė,” Boriso Gorbatovo “Nenugalėtieji.” 
O. Gaidaro “Timuras ir jo komanda,” 
apysakų rinkinį jaunimui apie Didįjį 
Tėvynės karą ir kit.

Iš viso grožinės literatūros srityje 
Valstybinė Leidykla užsimojo šiemet iš
leisti 29 knygeles 110 spaudos lankų dy
džio.

Jau 1943 metais pradėtas leidimas 
lietuvių mokykloms vadovėlių šiemet dar 
labiau plečiamas. Šiuo metu spausdina
ma Onos Jodelienės ir Juozo Žiugždos 
paruošta 8 lankų dydžio “Skaitymų kny
ga,” kurioje yra surinkta daugelio mūsų 
autorių rinktinių raštų. Knygelė seniai 
yra laukiama mūsų mokyklose prie vai
kų namų, ir jos pasirodymas bus didelė

dovana vaikams. Atiduodama spaudai 
taip pat Adomo Čiplio, Stasio Rupeikos 
ir Juozo Žiugždos paruošta abėcėlė 
“Saldutė” — knyga pradedantiems skai
tyti ir rašyti mūsų mažiesiems. Abėcėlę 
gausiai ir dailiai pailiustravo žymiau
sias lietuvių grafikas dailininkas Vytau
tas Jurkūnas.

Šiemet numatyta išleisti taip pat pora 
didžiai reikšmingų knygų, tai — “Lie
tuvos TSR istorija” ir “Lietuvos litera
tūros istorija.” Pirmąją knygą kolekty
viai ėmė rašyti Juozas Žiugžda, Povilas 
Pakarklis ir Kazys Sideravičius, o an
trąją — Kostas Korsakas, Antanas Ven
clova, Valys Drazdauskas ir Juozas 
Žiugžda. Abu vadovėliai yra labai rei
kalingi mūsų mokykloms. Jų trūkumas 
buvo smarkiai pradėtas jausti dar 1941 
metais.

Visi mūsų rašytojai ir literatai yra 
kupini darbo entuziazmo. Jį dar labiau 
didina sėkmingi Raudonosios Armijos 
žygiai fronte, nešautieji mūsų tautai iš
sivadavimą is vokiškųjų okupantų jun
go. Visa tai leidžia būti tikriems, kad 
užsibrėžtieji planai bus įvykdyti ir kad 
Valstybinė Leidykla, grįžusi į Lietuvą, 
parsiveš nemažą kultūrinį lobį.

Mūsų Kolonos Stiprios 
Ir Drąsios

Daug kraujo mūs broliai praliejo, 
Daug jų žuvo ugnyje kovos: 
Už ateitį, naują rytojų, 
Už laisvę žmonijos visos.

Mes laisvės kareiviai, gynėjai,— 
Draugės-draugai viens kitam,— 
Pasiryžę naujajai idėjai 
Pasišventę pasauliui naujam.

Mes tęsime kovą iki galo;
Mūsų jėgos vis auga didyn. 
Už garbę brangaus idealo,— 
Į kovą mes žengiam pirmyn.

Nebebaido naktys mūs tamsios, 
Nebebaisūs plieniniai šarvai; 
Mūsų kolonos stiprios ir drąsios, 
Tą jau žino ir mūsų priešai.

Nors kova nebaigta, dar žūsta 
Mūsų brolių kareivių drąsių. 
Bet priešų galybė jau lūžta,— 
Pasaulį valdysim be jų.

Mes nenorime nieko nuskriausti, 
Nebenoriai prislėgti kitų.
O tik norime laisvės mes gauti, 
Kad pasaulyj nebūtų vergų.

P. Pilėnas.

Organizacijos ir Pavie
niai Stoja į LMS

Draugas D. M. Šolomskas vėl perdavė 
Lietuvių Meno Sąjungai du čekiu — vi
so $23.00. Tai aukos- ir duokles LLD 
kuopų ir pavienių: 11 kp. $3.00; 47 kp., 
auka—$5.00; 162 kp., duoklės—$5.00; 
15 kp., auka — $11.00; Bernardas Mi- 
zara, pavienio duobės — $1.00. Kana
dos kuopų duokles ir aukas d. Šolomskui 
prisiuntė J. Lesevičius.

ALDLD 136 kuopos duoklės į LMS 
prisiuntė H. Šimkienė — $5.00. LDS 
57 kuopa prisiuntė duokles per LDS 
Centrą — $3.00. A. Tamošiūnas, Hud
son, Mass., LDS 66 kuopos auka — $3. 
Draugė K. Karosienė, iš Oakland, Calif., 
prisiuntė LLD 198 kuopos duokles į 
LMS—$5.00.

Anna Levanienė, Los Angeles, Calif., 
prisiuntė laiškutį ir čekį su $16.00. Tai 
L. M. A. K. duoklės $5.00, o $11.00 
draugė Levanienė surinko išvažiavime 
Meno Sąjungos paramai. Tai gražus, 
meniškas ir kultūringas pasidarbavi
mas.

J. Weiss, LDS Centro iždininkas, pri
davė duokles LDS 50 kp., $5.00. Taip 
pat J. Weiss užsimokėjo savo duokles į 
LMS kaipo pavienis narys — 2.00.

Apie LMS reikalus labai gražiai rašo 
W. Raila iš Chicagos. “Labai geras su
manymas, kad pavieniai asmenys gali 
būti Lietuvių Meno Sąjungos nariais.” 
Mūsų menininkas Raila, baigdamas laiš
ką, primena, jog “reikėtų daugiau tuo 
klausimu parašyti, tai gal daugiau atsi
rastu pavieniu nariu, norinčių priklau
syt? LMS.”

Draugas Raila savo mintis paremia 
darbais. Jis prisiuntė $5.00 nuo Mote
rų Kultūros Kliubo ir savo ir žmonos 
kaipo pavienių narių duokles į LMS — 
$3.00. Be to, mūsų menininkas Raila 
yra autorius operetės “Kada Kaimas 
Nemiega” ir kitų veikalų. Šiuo tarpu d. 
Railos, kaip mini savo laiške, darbo są
lygos biskį pagerėjo, todėl jis vėl imsis 
meninio darbo.

IŠ LMS RAŠTINĖS
Mes savo pranešimuose jau ne kartą 

minėjome, jog LMS Centro narių skai
čius sumažėjo. Dėl to kai kurie mūsų 
darbai šiek tiek susivėluoja. Suvažiavi
mas Lietuvių Meno Sąjungos, kuriame 
renkama naujas Centro Komitetas, šiuo 
karo laikotarpiu negalima šaukti. Tad 
prisiėjo pačiam LMS Centro Komitetui 
pasišalinusių narių vietas papildyti. 
Nauji LMS Centro Komiteto nariai yra: 
Adelė Pakalniškienė, Frances Pakalniš
kienė ir A. Dagis.

Adelė Pakalniškienė yra LMS Muzi
kos Komisijos vedėja (direktorė). Šiam 
svarbiam darbui Adelė turi patyrimo ir 
sumanumo. Teatro-Veikalų Komisiją su
daro A. Rainienė, A. Dagis ir J. Gužas. 
Valdyba: J. Gužas pirm., V. Bovinas 
sekr., A. Rainienė ižd.

V. Bovinas, LMS Sekr.

Prancūzai vaikučiai tuojau pamilo amerikiečius parašiutistus Normandijoje. Ypa
tingai jiems patiko amerikoniškas kramtomasis gumas.

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO
Kai jums prikimba veiksminis užkietėji

mas ir Jūs jaučiatės nuvarginti, nervuoti 
ir blogoje nuotaikoje ir nuo tų reiškiniu 
kenčiate — galvos skaudėjimą, jaučiate ne
malonų kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir jūs 
skilvis jaučiasi apsunkintas dėl gazų ir 
išpūtimo — įsigykite Dr. Peter’s daug 
metų išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių stiprin
tojas, sudarytas iš 18 pačios Gamtos gyduo
lių šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo duoda 
nerangiom žarnom veikti ir pagelbsti joms 
švelniai ir sklandžiai pašalinti užkietėjusias 
išmatas ; pagelbsti prašalinti užkietėjimo 
gazus, ir suteikia skilviui malonų šilumos 
jausmą. Vartokit tikrai kaip nurodoma ant 
bonkutės užrašo. Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pagelbos nuo užkie
tėjimo varginimų ir tuo pat laiku paleng
vinti jūsų skilvį, įsigykite Gomozo šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ‘'susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

n VIT A T 60c vertės
D I KAI Bandymui Bonkutės
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, tnuskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

I Siųskit šj “Special Pasiū- 
| lymo” Kuponą — Dabar |
l O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo- j 

ketą 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
60<* vertės — bandymui bonkutės 
Olejo ir Magolo.

į O C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas................  -

Adresas........................................................

Pašto Ofisas...............................................
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dept. 674-14 HC
i 2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. I
| 256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can. |

Kartojasi Gandai Apie Suo
miu “Norą” Taikytis

Stockholm, Šved., birž. 
22. — Nesiliauja gandai, 
kad Suomijoj jauV(AasJsbU 
darytas naujas miruŠrerra 
kabinetas, kuriam, gird], 
pavesta prašyti Sovietų tai
kytis. /

Vienas suomių politikas 
pareiškė: “Mūsų padėtis y- 
ra tokia bloga, kad mes tu
rime labai greitai jieškoti 
karo paliaubų su rusais.”

JAPONŲ BLOFAS
Japonai blofino, .būk,jie 

dabartiniame mdšyįeyfiu- 
skandinę 1 didįjį Amerikos 
karo laivą ir du šarvuotlai
vius.

Amerikos laivyno koman
da pareiškė, kad japonai ne
nuskandino jokio ameriki
nio laivo.

Maskva. — Per dvi die
nas sovietiniame fronte su
naikinta dar 50 vokiečių- 
suomių lėktuvų.

Ceylon. — Anglai veja ja
ponus nuo Manipur plento, 
rytinėje Indijoje. Jau tik 24 
mylios to plento telieka ja
ponų rankose.

Amerikos bombanešiai nu
metė dar 108 tonus bombų į 
japonus Dublon ir Eten sa
lose, Karoliną salyne.

Amerikiečiai ravi japonų 
likučius iš Biak salos, ties 
Naująja Guineja, užėmę 
Brokoe ir Sorido lėktuvų 
aikštes.

Chicago. — Beveik neabe
jojama, kad republikonai 
nominuos Dewey į preziden
tus. • -
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MONTEVIDEO, URUGUAY sistojo. Važiuojant gatvėse mi
nios karštai sveikino Sovietų 
žemės piliečius .

Bridgewater, Mass
Kaip Buvo Sutiktas Sovietų 

Atstovas
Kovo 5-ta liks ilgai atminti

na diena.
Išaušo saulėtas rytas. Gied

rus dangus, vasaros šilto oro 
srovės, pranašavo kaitrų sek
madienį. Kartu — linksmą ir 
įspūdingą sekmadienį.

Nuo pat ankstyvos valandos 
pradėjo burtis įmonės Inde- 
pendencia aikštėje. Laukė. 
Nerimavo. Pagaliau pasirodė 
specialiai nusamdyti autobu
sai. Rungtyniuodami bėgo ir 
lipo į juos. AKimirksniu užsi
pildė ir persipildė. Patekę į 
vežimus—džiaugėsi. Palikę ša
ligatviuose — trypė, bėgiojo, 
nervinosi. Buvo pareikalauta 
daugiau autobusų. Vargais ne
galais apie 3 tūkstančiai žmo
nių, susikimšę autobusuose, 
virtine patraukė iš miesto. 
Juos sekė šimtai lengvųjų ir 
sunkiųjų automobilių.

Gatvėse praeiviai, tarpdu
riuose gyventojai, ženklu V ir 
sugniaužta kumštimi sveikino 
karavaną. Reiškia, visas mies
tas žinojo, jog ši automobilių 
virtinė vyko pasitikti nepa
prasto svečio. Todėl, pasilie
kantieji solidarizavosi minė
tais rankų gestais.

Nuostabus Vaizdas
Su dainomis, šūkiais, ■ 

džiaugsmu, privažiavo prie 
Melillos aerodromo tūkstančiai 
žmonių. Dar tik 11 valanda. 
Dar anksti, bet pusračiu ap
link aerodromą grūdosi minia,! 
nepertraukiamai, kol už pus
valandžio susidarė apie dešimt 
t ū k s t ančių nekantraujančių 
žmonių. Saulė iš paties zenito, 
stačiai svilino. Artinantis va
landai lėktuvo atskridimo, di-l 
dėjo žmonių spūstis prie tvore
lės, prie vartų. Pora šimtų

DIENRAŠČIO

LAISVES

PIKNIKAS
įvyks

Liepos 2 July
Bus laikomas

KLAŠČIAUS
CLINTON

PARK
Betts & Maspeth Avės.
MASPETH, L. L, N. Y.

PUIKI PROGRAMA
Dainuos šie chorai:

AIDO CHORAS
Vad. Aldona Anderson
SIETYNO CHORAS 

iš Newark, N. J. 
Vad. B. Šaknaitės

PIRMYN CHORAS 
iš Great Neck, N. Y.
ROJUS MIZARA

Laisvės Red. sakys prakalbą.

tvarkdarių ir keliolika polici
ninkų palaikė reikiamą tvar
ką. Iš aerodromo vidaus žiū
rint į šią milžinišką minią, 
marguojančią vėliavomis, gė
lėmis, transparentais, vadų pa
veikslais, nuostabiai atrodė į 
Pirmosios Gegužės demonstra
ciją avenidoje Agraciada. Me
lillos laukuose tatai gal pirmą 
karta, fe
Pasirodo Lėktuvas Su Brangiu 

Svečiu
Lygiai 12 ir 30 vai. dauso

se pasirodė lėktuvas. Krūtinė
se širdys tankiau pradėjo 
plakti. Pirmi susijaudinimo 
virpsniai perbėgo per minią. 
Iškilo į viršų skepetaitės, skry
bėlės, rankos. Per mikrofoną 
pakartotinai pranešė, jog rei
kia laikytis ramiai ir. laukia 
pavojus, jei žmonės prasimuš
tų į lėktuvui nusileidimo vie
tą.

Gražus, (šį kartą atrodė gal 
dar gražesnis) trimotorinis 
lėktuvas, padaręs reglamenta- 
rišką nusileidimui manevrą, 
jau nutūpė ir artinosi.

Tuo pat metu įvyksta ne vi
sų lauktas įvykis: minia, lyg 
užtvenktos upės vanduo, pra
simuša į priekį ir leidžiasi gal
vatrūkčiais link sparnuotojo 
trimotorinio. Minutėlę atrodė, 
kad minia sumals ir lėktuvą. 
Kamšatis, šauksmai “valio!”...

Tačiau, netrukus, su šypsą 
pasirodo Orlovas. Vidutinio 
ūgio, įtrauktais skruostais, ge
rokai pražilęs, rusų tipo vy
ras. Paskui jį, dvi jo dukrelės 
ir žmona. Tuo momentu apra
šyti minios entuziazmą nėra 
žodžių. Kiekvienas stengėsi vi
somis išgalėmis prisiartinti 
prie šios Sovietų Sąjungą at
stovaujančios šeimos. Kiekvie
nas norėjo paspausti jiems de
šinę. Kiti—nors iš arčiau pa
matyti . . . Daug pavargo 
tvarkadariai, kol, alkūnėmis 
surėmę žiedą, atskyrė atvyku
sius svečius ir praskynė kelią 
ligi mikrofono.

Aerodrome buvo įrengta Ra
dio EI Espectador transmisija. 
Sovietų ministeris per tą radi
jo stotį pasveikino rusų kalba 
Urugvajaus gyventojus šiais 
žodžiais: “Perduodu Sovietų 
liaudies sveikinimą Urugva
jaus liaudžiai, ir nenugalimą 
viltį greitos pergalės.” Pagro
jus Urugvajaus himną ir uk
rainiečių chorui sutraukus 
“Mano Tėvynė,” deputatas 
Paysee Reyes pasakė trumpą 
kalbą “Sovietų Atstovui Pri
ėmimo Komiteto” vardu.

Sovietų ministerį pasitiko 
pažangiųjų organizacijų va
dai, įvairių ambasadų pasiun
tiniai, veik nuo visų vietos 
laikraščių reporteriai, Užsie
nio Reikalų Ministerijos val
dininkai, Orlovo sekretorius 
Andrejevas ir daug kitų žymių 
asmenų. Iš lietuvių tarpo ma
tėsi DARBO redaktorius ir Ig
nas Stungevičius.

Tūla filmų bendrovė nufil
mavo visą šį įvykį.

Apie 2 vai. p.p. ministeris 
buvo ilgiausios karavanos au
tų ir autobusų palydėtas ligi 
Parque Hotel, kur laikinai ap-

Labai Gražiai Atsiliepė 
Vietos Spauda

Tą pačią dieną, 6 vai. vak., 
ministeris Orlovas priėmė 
spaudos atstovus viešbutyje ir 
atsakinėjo į visų smalsumą su 
ypatingu draugiškumu. Repor
teriai labai palankiai ir gra
žiai apie tai atsiliepė. Tos pa
čios dienos vakarinėse laidose 
ir rytojaus dieną — rytinėse, 
tilpo po keletą foto nuotrau
kų, smulkmeniškas aprašymas 
priėmimo aerodromo ir minis- 
terio pareiškimas spaudai.

Tik du laikraščiai savaip 
pasielgė: “EI Dia” nei per pu
sę žodžio neprasitarė apie mi- 
nisterio atvykimą, o herreris- 
tų “El Debate” bjauriais žo
džiais pasmerkė tą taip didžiai 
pamiltą atstovą — Sergejų 
Aleksejevičių Orlovą.

Kovo 5-ta ilgai liks atminti
na diena. Nuo tos dienos fak
tiškai Urugvajus susirišo su 
didvyrių Sovietų Sąjunga. Mo
rališkai ir medžiagiškai Uru
gvajus turi daug iš to naudos.

Tegyvu oj a Urugvajaus vy
riausybė, pildanti liaudies 
troškimus!

Tegyvuoja Sovietų Sąjunga 
—Urugvajaus ir visų laisvųjų 
tautų, draugė!

Laimingiausios ateities jos 
atstovui, gerbiamam daktarui 
Sergejui Aleksejevičių' Orlo
vui! Iš Darbo.

Mirė I. Katilis
Mirė nuoširdus ir veiklus 

draugas Izidorius Katilis. Mes 
žinome, kad kievienas, kuris 
gimė, tai turės ir mirti, bet 
drg. Katilis mirė greitai, ku
ris dar galėjo gyventi.

Drg. Katilis gyveno ne vien 
sau, bet ir visuomenės gerovei. 
Jis nuoširdžiai dirbo darbinin
kiškam judėjimui ir jam au
kavo. Iš Lietuvos paėjo netur
tingų tėvų, neturėjo progos 
lankyti mokyklą, prasimokė 
Amerikoj.

Jis atvažiavo iš Lietuvos į 
Bridgewaterį ii- čia išgyveno 
35 metus. Apie tą laiką čia 
buvo stiprus lietuvių pažangių 
žmonių judėjimas, kuriam va
dovavo socialistų kuopa, į jį jis 
įsitraukė ir Iz. Katilis. Jis ne 
vien 
ėmė 
liau 
Liet.

kuopoj prigulėjo, bet už- 
atsakomiifgas vietas, vė- 
energingai stojo darban 

Literatūros Draugijos
kuopoj ir dienraščių Laisvės ir 
Vilnies platinime. Jis daug me
tų buvo kasierium Bridgewa- 
terio Liet. Kooperatyv. Apsia- 
vų Bendrovės, kuri turi apsia
vei fabriku ir namus.

Lai kraščių platinime, 
mažoj lietuvių kolonijoj 
dideliame miestelyje, jis

bėdavo varžytis su didelėmis 
lietuvių kolonijomis, jis apva
žiuodavo daug farmerių apy
linkėj ir į kitus miestelius nu
važiuodavo. Buvo šėrininku 
Laisvės ir Vilnies. Jis visada 
daug dirbo ir tam reikalui ne
gailėdavo automobiliaus, kam 
tik reikėjo, jis patarnavo. Pa
dėdavo ir asmeniškai drau
gams, jeigu kuriam atsitiko 
kokia nelaimė, tai jis visada 
padės, jeigu reikia pinigų, tai 
jis visada paskolins, neklaus 
ar jam galėsi atiduoti.

šeši metai atgal drg. 1. Ka- 
tilį patiko nelaimė, jis buvo 
suparaližuotas. Ilgokai pasir
gęs jis pasitaisė, bet jau ne
galėjo aktyviai veikti — svei
kata neleido, negalėjo ir auto, 
draivinti, nei užimti atsako- 
mingas vietas draugijose, bet 

priklausė organizacijose, 
padėdavo, kiek galėjo ir rė
mė aukomis, savo, teisinguose 
darbininkiškuose įsitikinimuo
se buvo kietas ir nuoširdus.

Liet, čeverykų kooperatyve 
nuoširdžiai dirbo, net ir pas
kutinę dieną dirbo, o vakare 
jau mirė.

Buvo pavienis, artimų gimi
nių Amerikoj neturi, paliko 

I turto, bet jokio testamento ne
muš u —------------------------------------------ ~•- "■1 n " '*< *"* '' rwl* '>«■»< "»i

i P W RHJI.INS

paliko, todėl pinigai yra vy
riausybės žinioje. Mirė sulau
kęs 56 metų. Iš Lietuvos paė
jo Ukmergės apskričio. Palai
dotas sekmadienį, birželio 4, 
laisvai, tai labai daug žmonių 
į kapus palydėjo. Drg. Jurgis 
Šimaitis pasakė atsisveikinimo 
kalbą. Palikome drg. Katilių 
amžinai ilsėtis, o mes grįžome 
su skaudančia širdžia!

Pas mus daug žmonių serga, 
serga Liet. Darbininkų Susi
vienijimo nariai: G. Krinčius, 
F. Kazeliunas, A. Mažunka ir 
aš esu jau du mėnesiai po dak
taro priežiūra. Matote, kurie 
prieš Pirmą Pasaulinį Karą su
važiavome į Ameriką, tai jau 
esame prisirpę.

Pas mus pavasaris prastas, 
labai sausa buvo ir užėję dide
li karščiai, ypatingai pabaigoj 
gegužės, buvo karšta, kada bu
vo sudygę daržovės, o vėliau 
užėjo stiprios šalnos, kurios 
nušaldė ne vien daržoves, bet 
ir vaisinių medžių žiedus. Far-

Cleveland, Ohio

meriai neturi žolės ganyklose, 
o šieno irgi bus mažai.

J. Kalvelis.

N. Y. valstijos iždas per
ka karo paskolos bonų už 
$100,000,000.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų bombanešiai vėl at
akavo šumušu salą-tvirtu- 
mą Kuriluose, pačios Japo
nijos salyne.

j Dr. John Repshis
(REPŠYS) |

1 LIETUVIS GYDYTOJAS i 

j 278 Harvard Street * 
| kampas Inman St., arti Central Skv. I 

, CAMBRIDGE, MASS. • 
| Tel. TRObrldge G330 .
! OFISO VALANDOS: |
| 10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare .
| Ncdėliomis ir Šventadieniai*

4»«■■» <» 41 ■■ 11 «MfeO

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė
ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

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

Iš Moterų Darbuotės
Pasibaigus žiemos sezonui, 

visos organizacijos peržiūri sa
vo darbuotę, apsvarsto pasise
kimus ir nepasisekimus, pada
ro išvadas ir 1.1.

Iš Clevelando organizacijų, 
gal pirmutinė, bus Lyros Cho
ras. Jaunos draugės lyrietės 
užbaigimą žiemos sezono at
žymėjo paaukodamos visuome
niškiems reikalams keletą dc- 
sėtkų dolerių, kaip tai: Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Kom. 
(pundeliams), Meno Sąjungai 
ir mūsų dienraščiams. Manau, 
Moterų Kliubas irgi neatsiliks; 
nors mes ir taip nemažai au
kojant pinigais ir darbu.

Dabar mes pasiėmėm savo 
atsakomybėn drapanų sutvar
kymo ir pasiuntimo darbą. 
Tiesa, už pirmutinį siuntinį ga
vom pusėtinai vėjo nuo brook- 
lyniečių, bet sekamas siunti
nys, kuris jau bus pasiekęs 
New Yorką, manau, turėtų su
silaukti geresnio atsiliepimo, 
nes, rodosi, labai rūpestingai 
sutvarkėme, žingeidi! būtų iš
girsti.

Draugės Karosienės brošiū
ra labai gerai platinasi. Rodo
si, pas drauges ant rankų la
bai mažai liko. Platinasi ge
rai, o skaitosi dar geriau, nes 
lengvai suprantama ir pilna 
faktų, kurie verti visiems ži
noti.

Sekmadienis Clevelando lie
tuviams bus svarbi diena, tą 
dieną minėsime trijų metų su
kaktį, kaip mūsų senoj tėvy
nėj Lietuvoj, ramiai gyvenan
čius mūsų brolius ir seserie ir 
jų mažus kūdikius užpuolė' 
mūsų tautos amžini priešai, su
žvėrėję vokiečiai. Labai būtų 
malonu, kad svetainė persipil- 
dytų mūsų broliais ir seserimis, 
nes gal labai mažai šeimynų 
rasis, kurios nebūtų karo pa
liestos.

Didžiuma mūsų brolių, taip! 
ir seserų, visame pasaulyje, sy
kiu su kitais, laisvę mylinčiais 
žmonėmis, savo krauju ir gy
vastimis gina žmoniją nuo pa
vergimo !

Tas svarbus susirinkimas 
įvyks nedėlioj, birželio 25 d., 
lygiai 5 vai. po pietų, svetai
nėj White Eagle Hall, 8313 
Kosciuszko Ave. Bus geras 
kalbėtojas, Leonas Pruseika. 
Dainuos chorai ir t.t.

Clevelando Amerikos Lietu
vių Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, birže
lio 29 d., 7:30 vai. vakare, 
Moniuszko svetainėj, tarpe 
Bellevue ir Korman gatvių.

Kliubietė K. R.
» . » .. ** ■* | r. t .* .•

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

S
 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRIIOIDAI ir ki
tos Mčšlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekrn. 9 A. M. - 2 P. M.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

CHARLES J. ROMAN 
(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
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn į

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 

ius 
su(^araurikoniškais. Rei- 
kalni esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 

atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI JRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

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

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

t GREEN STAR BAR & GRILL f
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį J
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. Jt

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ♦

Telefonas EV. 4-8698 įfr
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

MATTHEW 1’. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitčs pas mus. Patarnavimai 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Sovietų Lakūnų ir 
Laivę Padaryti Nuo

stoliai Vokiečiams
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

geležinkelių stotis, sovieti
niai lakūnai sudaužė bei su
degino dar 350 priešų vago
nų. Jie taip pat sunaikino 
šimtą suomių trokų ir 
automobilių su kareiviais ir 
kroviniais.

Sovietų oro jėgos nuskan
dino Viborgo įlankoj vieną 
suomių transporto laivą, 7 
dideles motorines valtis, 
vieną torpedlaivį ir vieną 
nedidelį ginkluotą laivuką.

Sovietų laivyno motori
niai torpedlaiviai nuskandi
no Suomijos Įlankoje du 
vokiečių torpedlaivius ir 
vieną ginkluotą jų laivą.

ijp Sovietiniai laivai šiauri
nėje Barents Jūroje sunai
kino priešų transporto lai
vą 6,000 tonų įtalpos.

Oro kautynėse virš Suo
mijos buvo nušauta 19 vo
kiečių ir suomių lėktuvų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Jeigu Amerikos žmonės pa
darys klafdą ir vietoj Roose- 
velto išrinks reakcinį rcpubli- 
kona, aišku, katastrofa bus ne
išvengiama.

Pati Sovietų vyriausybė pri
pažįsta, kad tas kraštas šiame 
kare jau yra netekęs 5,300,- 
000 karių. O kur kritę nacių 
aukomis civiliniai žmonės!

Nuostoliai tikrai baisūs. Jo
kia kita Jungtinių Tautų šalis 
nėra panešus tokių nuostolių.

Jau labai arti liepos 2 die
na. žinote, jog tai bus Laisvės 
didžiojo f e s t i v a 1 o diena. 
Brooklyno lietuviai tik apie tai 
dabar ir kalba. Visi ruošiasi 
dalyvauti.

Bet kaip su tolimesnėmis ko
lonijomis? New Jersės ir Con
necticut lietuviai ypač turėtų 
skaitlingai pasirodyti. Nėra! 
jau čia tai]) toli atvažiuoti. 
Pasitaupykite gazolino ir atuž- 
kite.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7505 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3608 Clarendon Rd.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES J. MEYER 
Clarebrook Tavern

3608 Clarendon Rd.. Brooklyn, N. Y.

GB 18191 has been issued to the undersigned 
NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1211 
Cortelyou Rd.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

CARMELO LICCARDO
1211 Cortelyou Rd., Brooklyn. N. Y.

NEBŪKITE NERVUOTI

Ar galite nakčia ramiai miegoti? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner
vams stokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paįra 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma
gnesium; dar gal Vitamino B.

Tokiame atsitikime patartina nau
doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
letukus ir V-B (Vitamino B Com
plex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
100 V-B tabletėlių už 65c.
UŽ persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kartu $1.85.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
4S-42—41st STREET LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

2 VYRAI
FABRIKO DARBAS 

Nuolatinis taikos metu darbas. 
Proga išsimokyti gerą amatą.

Reikalingas paliuosavimas.
Kreipkitės:

ACME, INC.
NEPTŪNE & ROM AR AVĖS., 

JERSEY CITY, N. J.
(154)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

SKALBYKLAI FYDERIAI
LANKSTYTOJAI 

IŠKRATINETOJAI 
ATRINKĖJAI 

MARŠKINIŲ IR BODY PRESŲ 
OPERATORIAI 
UŽBAIGEJAI 

Linksmos Darbo Sąlygos. 
MOKAMA AUKŠČIAUSIOS 

KAINOS.
HILLIER ARROW LAUNDRY 

488 SOUTH CLINTON ST.
(Arti South Orange Ave.)

EAST ORANGE, N. J.
Buses 31 ar 32 iki South Clinton St..

________________ (151)

MOTERYS 
MERGINOS 

VYRAI 
16 iki 65

Pilnam Laikui — Daliai Laiko
Patys Pasirinkite Valandas

7 A. M. iki 9 P. M.
Gyvybiniai Karo Darbai 

PRADŽIAI ALGA 50c Į VALANDĄ 
McDonough - lydon 

Lipton Tea Bldg.
2-ros lubos, po dešiniai 

HOBOKEN, N. J.
(148)

Dabar skaičiuojama, kad 
Cherbourge apsupta 20,000 
nacių.__________________

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Kuris Yra Naudingas Visai Žmoni jai, 
Ypatingai Darbo žmonėms.

Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, keturių (4) rūšių, kuri pra
šalina daugybę blogų ligų, užsisenė- 
jusių ir naujų. Išmintinga ir naudin
ga visuomet turėti namuose M. J. 
Švilpos Stebuklingų Mosčių. Apsau
gos sveikatą, neturėsite didelių iš- 
kaščių. Vardai mosčių:
No. 1—Nuo dantų gėlimo, ir smege

nų nesveikumo.
No. 2— N u o Rheumališkų ir įvairių 

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių, 
Mažuolių, Nutirpimo, Blogos 
Cirkuliacijos ir nuo sušalimo. 

No. 3 - -M. J. Švilpas Miracle Salve: 
Ši mostis prašalina daugybę 
įvairių odos ligų: Žaizdas, Iš
bėrimus, Votis, Rash, Nuo Už
sigavimo, Odos, Piles, Athlete’s 
Foot, Gėlimo Ausies, Peršali
mo, Sinus, nesveikumo Nosies, 
Burnos, Nudeginimo, Nuštini- 
mo, Susižeidimo, nuo šalčio nu- 
šaširho, Skaudėjimo Blauzdų, 
Gėlimo Kornų ir nuo daugy
bės Odos ligų.

No. 4- -M. J. S. Salve, Mostis nuo 
niežėjimų, šviežių ir užsisenė- 
jusių, nuo Poison Ivy ir nuo 
Saulės Nudegimo. Greit pa
gelbsti. Padaryta iš gydančių 
žolių, ne keriksmingų.

Mosčių Kainos: No. 1 — 55c ir 
$1; No. 2 — 81; No. 3 — 65c ir 
$1.25; No. 4 — $1.25. Per paštą nc- 
siunčiam už mažiau kai $1.25. Užsi
sakydami mostis, siųskite pinigus— 
money-orderj ar čekį. Jei C.O.D., tai 
kainuos keli centai daugiau. Prisiųs- 
kite 30c stampomis, jei norite siųsti 
C.O.D. Adresuokite sekamai:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford 6, Conn.
Krautuvė: 614'/z Zion Street.

KODĖL KENČIATE
Dėl Nevirškinimo ir Gesų 

Po Kiekviena Valgiu?
TAMSONO AIDISOL tabletu

kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu
kai taipgi prašalina gazus ir nei- 
kralizuoja rūkštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prisiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso- 
no Natural Herb Tea yra viena iš 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą ir money-orderj pasiųsime pro
duktus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
KAITINIMO PAREIGOM

PAGELBININKŲ
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

DONALD STEEL TREATING SERVICE, INC 
147-149 THOMAS STREET 

NEWARK, N. J.
(150)

SPRAYERS
I’rie Rofrigeratorių, eleveiteriu.

Reikia turėti karą.
L. HOFFMAN & CO. 

400—15TH ST.. BROOKLYN.
(150)

VYRAS
Su palinkimu prie mechanizmo mokytis iška
binimo langam užlaidų, Venetian blinds ir t.t. 
Nuolatinis darbas su pokariniu užtikrinimu.

JOS. A. PERETTI & CO.. 71 Worth St. 
(arti Broadway), N.Y.C.

(150)

VYRAI IR BERNIUKAI (25) REIKIA 
Prie armijos ir laivyno kontrakto darbo, gera 
alga. Nuolatinis darbas. Reikalingas paliuosa

vimas. Kreipkitės:
FRANKLIN CLEANERS. 419 St. Paul's Ave., 

JERSEY CITY, N. J.
(150)

ĮSTAIGOS 
APTARNAUTOJAMS

PAGELBININKAI
KARŲ VALYTOJAI

PRIE VĖLŲ PAGELBININKAI 
BUŠŲ VALYTOJAI--PAVAŽIUOTO.)AI 

(Reikia turėti driver’s laisnius) 
DIENOM—NAKTIM DARBAI

BOTINAS DARBAS 
Apmokėjimas 74c iki 83e. į valandą. 

THIRD AVE. TRANSIT CORP. 
129th St. ir 3rd Ave., Manhattan.

Iš būtimi pramonių reikia turėt paliuosavimą.

VYRAI
būtina maisto pramonė
Mums reikia vyrų sandėlio darbui. 

DARBŠČIŲ DARBININKŲ, KURIE
DOMISI DARBU PO KARO.

48 VALANDŲ SAVAITĖ
Apmokamos Vakacijos 

Pelningas Fabrikas

GRIFFITH LABORATORIES
37 EMPIRE STREET

NEWARK, N. J
(149)

REIKIA VYRŲ
Buteliavimo fabrikui. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. 87c J VALANDĄ. Krepkitės 
pradedant pirmadieniu, baigiant penktadieniu.

183 STOCKHOLM STREET, 
BROOKLYN. N. Y. (152)

VYRAI—BERNIUKAI
Patyrimas nereikalingas. Gera alga, 

BARNETT TRUCKING, 463—7th
n uolat.

Avc.
(151)

MĖSININKAI
VYRAI PRIE ŠALTOS MĖSOS 
VIRTUVEI PAGELBININKAI 
GERA ALGA- VIRŠLAIKIAI 

VALGIS -VAKACIJOS
Kreipkitės j Employment Ofisą 
PARK CENTRAL HOTEL 

56th Street ir 7th Avc.
(150)

10

VYRAI
Fabriko Darbui

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
VALAND. RETKARČIAIS VIRŠLAIKIAI.

PUIKIAUSIA ALGA 
$1.10 į valandą Bonkų Dirbtuvėje, 
$1.15 į valandą už darbą kičine. 

Prisilaikykite WMC Taisyklių

P. BALLANTINE & SON
Employment Dept. 

FERRY & FREEMAN ST., 
NEWARK, N. J.

(150)

VYRAI. NEREIKIA PATYRIMO. GAMINTI 
KARINIUS PRODUKTUS. GERA ALGA. 
VIRŠLAIKIAI. REIKIA PALIUOSAVIMO.

SEAPORCEL. 28-20 BORDEN AVE., 
L.I.C. ST. 4-2280.

(150)

REIKIA VYRŲ
būtina karinė pramonė

Patyrimas Nereikalingas
GEROS DARBO SĄLYGOS 

Kurie dabar dirbate karinėse pramonėse, 
nesikreipkite.

JOS. T. RYERSON 
& SON, INC.

203 Westside Avenue, 
Jersey City.

Westside-Montgomery Bus pravažiuoja duris.
(154)

PAPRASTI DARBININKAI
Chemikalų Departmente 
Gera Alga. Viršlaikiai.

BŪTINA PRAMONĖ

West Disinfecting Co.
42-16 WEST STREET,
LONG ISLAND CITY.

(Queens Plaza visom subvėm)
(150)

INDŲ ATĖMfcJAS
TAIPGI PUODŲ MAZGOTOJAS 

Nedirbama Naktimis ir Sekmadieniais.
Duodama Valgis ir Uniformos, 
būtinų darbų reikia paliuosavimo.

F. W. WOOLWORTH CO.
441--5TH AVE. (39TH ST.)

IŠ

(149)

APVALYTOJAI
VAIKŲ VASARINĖJ KEMPĖJ. 75 MAILIŲ 

NUO NEW YORKO. CAMP ACHVAH, 
1457 BROADWAY. POPIET, TARPE 3—6.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI—BERNIUKAI
Pastovūs. Pasitikimi. 

Fabriko Darbas.
Nuolatinis. 40 valandų, prisideda viršlaikiai.

60c J VALANDĄ. PAKILIMAI
11 WEST 19TH ST (1 U-TOS LUBOS)

(152)

PAGELBININKAI
LYDYTOJAI

(Vamzdžių Dirbtuve)
48—58 VALANDŲ

UNIJINĖ DIRBTUVĖ

Reikalingas Atliekamumo 
Pareiškimas

Kreipkitės

Cornell & Underhill, Inc
1300 JEFFERSON ST

HOBOKEN, N. J

(152)

REIKIA VYRŲ, PILNAM AR DALIAI LAI
KO. BE PATYRIMO. 5 DIENŲ SAVAITĖ. 

VIRŠLAIKIAI.
PERFECT CARPET CLEANING CO., 

1600 ADAMS ST. (KAMPAS TREMONT— 
180TTI ST.) (148)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolat.

GERA ALGA
Daug viršlaikių.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO., 

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

PAGELBININKAI
Lydymo ir boiler darbas. Gera alga. 

Nuolatinis darbas.
JEROME 7-8825.

(148)

STOGDENGIAI 
DAILYDĖS 

PAGELBININKAI
Asfaltiniai slogai ir sujungimai sietų ir nuo 
audros langų apsaugos darbas. Iš vidaus ir iš 
lauko darbas Brooklyne. Mokestis nuo valan
dų, pridedant bonų planą. Kreipkitės į Mr. 
Kinon, Olson Co., Inc., Marboro Theatre 
Building, 68-17 Bay Parkway, Brooklyn,

Room 104. Telefonas BE. 6-9228, 
tarpe 9:30 A.M.—10:30 A.M.

VYRAI
Dirbti Prie

LENGVO SVORIO ODŲ
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

Prisilaikykite WMC taisyklių,.

J. FREBEL & SONS 
499-501 MAIN ST., 
BELLEVILLE, N. J.

(150)

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Geros algos. 

VIRŠLAIKIAI. 
BŪTINA PRAMONĖ. 

Užtikrintas dirbimas po karo. 
Reikalingas paliuosavimo paliudijimas.

KERNAN DYE AND 
SALVAGE CORP.

1.0 KINGSLAND RD., NUTLEY, N. J.
N UTLEY 2-2500

(151)

PAPRASTI DARBININKAI
Nelavinti

Maliavtj išdirbimo firma. Kelionė 
Jersey apmokama.

70c J VALANDĄ IR LAIKAS IR 
UŽ VIRŠLAIKIUS.

MU. 2-8640

į New

PUSĖ

(149)

AUTO MECHANIKAI 
Patyrę prie trokų.

$61.86 UŽ 53 VALANDAS
LURIE AUTO CO., 

162 Christopher St., N.Y.C.

VYRAI
Dirbti Vakacijų Žemėje
LENGVAS FABRIKO

DARBAS. GERA ALGA.
35 VALANDŲ, SAVAITĖ ;

IR VIRŠLAIKIAI
Širdis Jersey pamario.

50 Mailių nuo New Yorko.

A. HOLLANDER & SON 
INC.

163 WEST TWENTY-NINTH ST.

NEW YORK CITY

(153)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VYRAI
Viršaus 38 

Reikalingi Abelnam Dirbtuves 
Darbui.

Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA
Būtina Pramonė

, REIKALINGA PRISILAIKYTI 
WMC TAISYKLIŲ.

48—V AL.; 5 DIENŲ SAVAITE 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA 
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, 

Baigiantis Penktadieniu.
Tarpe 9 A. M. iki 5 P. M.

Mes esame sena jstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams. Kaip mes visados turėjome 

nuolatinių darbų prieš karą, taip mes 
turėsime dabar ir po karo.

WHITE METAL 
MEG. COMPANY 

1012-1024 GRAND ST., 
HOBOKEN, N. J.

Jei jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartis 
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service.

(149)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
CHEMIKALŲ FABRIKE

UŽDIRBSIT BESIMOKYDAMI
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

U. S. INDUSTRIAL 
CHEMICAL, INC.

400 DOREMUS AVE. 
NEWARK, N. J.

Kreipkitės ar skambinkite Mr. Barnes 
MITCHELL 2-0800.

(148)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

z\PVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—ATMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

SUDĖTINIŲ LYDYTOJAI 
ELEKTRA LYDYTOJAI 

PAGELBININKAI
Viršiausios algos mokamos. Reikalingas 

paliuosavimas.
C. R. SHAW

Pine & Cherry Streets,
Delawanna, N. J. Pa. 2-5071

'(149)

DIENĄ IR NAKTĮ
v LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitėi

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. O. i(X)

SUPERINTENDENT
41 šeimos. 4 aukštų tropais laipiojimo namas. 
Gaus gerą mokestį ir 4 kambarių apartmentą, 

Brooklyne.
TRIANGLE 5-0831

(148)

VIRĖJAI
PUSRYČIAM—KEPIMUI

SAUCE GAMINIMUI—SAUCE PAGELBAI 
GEROS ALGOS—VIRŠLAIKI Al 

VALGIS—VAKACIJOS 
Kreipkitės į Employment Ofisą
PARK CENTRAL HOTEL 

56th Street ir 7th Avė.
. . . . .. (150)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SU MASADŽIAVIMO 
LAISNIAIS

Moterų Liesinimo Salonui. 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

85c į valandą ir tips.

RAY SYSTEM
550 — 5TH AVE.

____________ BR. 9-9481_________050)

VIRTUVEI DARBININKĖS—
VISŲ RŪŠIŲ 

MERGINOS PRIE VIRTUVĖS 
GEROS ALGOS—VIRŠLAIKIAI 

VA LGI AI—VAKACIJOS 
Kreipkitės j Employment Ofisą

PARK CENTRAL HOTEL 
56th Street ir 7th Avė.

__________________ _____________________ (150)

MOTERYS
Fabriko Darbui

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS
40 VALAND. RETKARČIAIS VIRŠLAIKIAI.

PUIKIAUSIA ALGA 
Prisilaikykite WMC Taisyklių

P. BALLANTINE & SON
Employment Dept.

FERRY & FREEMAN ST., 
NEWARK, N. J.

__________________ _______________________ (150)

MERGINOS ,
ŠVEDERIŲ DIRBTUVĖJE 

ŠVARUS DARBAS. GERA ALGA 
Prasilaikykite WM[C Taisyklių.

GLENGYLE MFG CO.
88-100 Shipman St., Newark, N. J.

(ketvirtos lubos)
Ų60)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
Dirbti

Prosyjimo Departmente.
Taipgi Prie

Marškinių Skyriaus.
Patyrimas Nereikalingas. •

. NUOLATINIS DARBAS.
GERA ALGA^

Kreipkitės sulyg WMC taisyklėmis.

IMPERIAL LAUNDRY 
GOULD AVE. IR SOUTH 

FOURTEENTH ST., 
NEWARK, N. J.

(150)

MERGINOS
Dirbti pieniniame ir delikatesų departmente. 

Gera alga pradžiai.
UNIVERSAL FOOD MARKET. 

595 BROAD ST., NEWARK, N. J.
(154)

MERGINOS IR MOTERYS
DIRBTI DALIAI LAIKO 

UŽBAIGIMŲ KAMBARYJE, 
Švarus ir lengvas darbas. 
Pageidaujama gyvenančių 

Clifton apylinkėje.
Kreipkitės j

THE OSBORNE CO.
BRIGHTON RD., 
CLIFTON, N. J.

Klauskite M. Edwards.
(154)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paluosavimO 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M IKI 8 P. M.
1381 Broadway, 

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

MERGINOS
AMŽIAUS 18 IKI 30 
Mašinšapės Darbas.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

WILLOWS MFG. CO.,
341 — 39th Street, Brooklyn, N. Y. 

STcrling 8-1953.
(153)

OPERATORĖS
prie SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ. NUOLATINIS 
DARBAS. REIKALINGAS ATLIEKAM ŪMO 

PALIŪDIJIMAS.
VOGUE FOUNDATIONS,

62 SHIPMAN ST., NEWARK, N. J.
(149)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU 

GERA ALGA-GREITI PAKILIMAI
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(X)

MERGINOS ir MOTERYS
(Nereikia Patyrimo)

YRA REIKALINGOS

LENGVAM
STATYMO DARBUI

Pilna Alga
Laike Mokinimosi

Užbaigus lavinimosi periodą produk
cijos bonai, mažiausia 15% yra 

garantuojami.

Dar pridedama 10% bonų dirban
tiems 2-rais ir 3-čiais šiftais.

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT 
DEPARTMENTĄ

Western Electric Co.
Room 400, 4-tos lubos

403 HUDSON ST., N.Y.C.
Pradedant Pirmad., baigiant šeštad. 

8:30 iki 4:30.
Iš būtinų darbų reikia pasliuosavimo

(148)

MERGINOS
Naujienybių Vyniojimas 

ant Ic© Cream
55c I VALANDĄ PRADŽIAI
Laikas ir pusė už šeštadienius 

DUODAME UNIFORMAS 
Kurios žemiau 18 metų atsineškite 

Working Papers.
MEADOW GOLD PRODUCTS 

777 KENT ĄVE. 
BROOKLYN, N. Y.

tZ)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

DRAPERS
(Prie langam užlaidų) 

Pardavimas Naudotojams, 
Specialūs Užsakymai. ' 

Patyrusios.
Su Paliudijimais

$40—$50, REMIANTIS PATYRIMU.
40 VALANDŲ

MISS PIEL
PL. 3-9885

__________________________________________(150)

MERGINOS-MOTERYS
SA VARIN RESTAURANTS
Siūlo daug puikiausia apmokamų darbų toms, 

kurios patyrusios prie sekamų:
SHORT ORDER VIRĖJOS

PAGELBINĖS PAJŲ KEPĖJOS 
SANDVIČIŲ DARYTOJOS 

PANTRY MOTERYS 
MERGINOS PRIE BUFETŲ 

INDŲ ATĖMĖJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS

DALIAI LAIKO VALANDOS MERGINOMS 
INDŲ ATĖMĖJOMS IR KAFETERIJOS 

APTARNAUTOJOMS .
ŠEIMININKES JIEŠKANČIOS DA

LIAI LAIKO DARBO BUS 
IŠLAVINTOS.

Daugybės progų. Vakacijos su algom. Veltui 
apdrauda ir medikalis aptarnavimas, ir t.t.

SA VARIN RESTAURANTS
Free Employment Dept..

254 W. 31 ST ST. (ROOM 205) 
__________________________________________ (153)

MERGINOS-MOTERYS
Lengvam statymo darbui.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
NUOLATINIS DARBAS. LAIKAS IR PUSĖ 

UŽ VIRŠLAIKIUS.

FEDERAL
ELECTRIC PRODUCTS CO.

50 PARIS STREET.
NEWARK, N. J.(148)

OPERATORĖS
VISOKIŲ RŪŠIŲ MAŠINOM 

PRIE LADIES’ SLIPS 
GERA AIŽIA.

LINKSMOS APLINKYBĖS

DU BENAY
UNDERGARMENT CO.

102 MADISON AVE., N.Y.C.
(148)

MERGINOS
Patyrusios ant Singer Sewing, 

Union Special ir 
Metrow Machines. 
Puikiausios algos.

SANDRA
SHOULDER PAD CO.

307 West 36th St.
________________________________________ (148)

MERGINOS ir MOTERYS
NEREIKIA PATYRIMO 
GERA PRADŽIAI ALGA 

su žymiais pakėlimais 
uždarbio po išsilavinimo. 

KARINIAI DARBAI.
Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

ESMCO AUTO PRODUCTS CORP.
33 Thirty-fourth St., Brooklyn.

Važiuokite Sea Beach arba West End
Ekspresu iki 36th St. (152)

OPERATORĖS
Patyrusios ir mokinės, viena adata, prie 

brassieres. Nuolat.
MAR-VEL BRASSIERE CO.

2540 Belmont Ave.,
■FO. 7-5830(Hey

MERGINOS
Pakavimui 

Be Išsilavinimo
GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ.

HUNGARIAN PICKLE 
PRODUCTS CO.

58 GARDEN ST., 
BROOKLYN.

(151)

MERGINOS-MOTERYS
UŽSAKYMŲ IŠPILDYTOJOS

SPECIALES ATYDOS KREIPIAMA
I PRADINES

Nuolat!
Daliai laiko!

Ar Tik Vasaros Mėnesiais!
GERA ALGA 

48 valandų savaitė jsiskaito 
8 VALANDŲ SAVAITE 
Tik % dienos šeštadieni

Sena Įsteigta Išdirbystė 
Moteriškų Suknelių Patterns

Conde Nast Publications, Inc.
114 East 32nd St. (10th floor) 
Tarpe Park ir Lexington Avea.

(149)

MERGINOS-MOTERYS
18 Metų ir viršaus 

Reikalingos Kaipo Mašinų 
Operatorės

Ir Kitam Fabriko Darbui.
Patyrimo Nereikia 
Nuolatinis Darbas

VAKACIJOS SU ALGA
Būtina Pramonė

REIKALINGA PRISILAIKYTI /
WMC TAISYKLIŲ. / 

48—V AL.; 5 DIENŲ SAVAITĖ/ 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA 
Kreipkitės Asmeniškai Su Pirmadieniu, 

Baigiantis Penktadieniu.
Tarpe 9 A. M. iki 5 P. M.

Mes esame sena įstaiga, turinti darbų ap
skritiems metams. Kaip mes visados turėjome 

nuolatinių darbų prieš karą, taip mes 
turėsime dabar ir po karo.

WHITE METAL 
MFG. COMPANY 

1012-1024 GRAND ST., 
HOBOKEN, N. J.

Jei jūsų buvusysis darbdavys turėjo sutartis 
su būtina pramone, tai nesikreipkite be pa

reiškimo iš U.S. Employment Service.
______________________________________<149)

MOTERYS
DALIAI LAIKO 

PENTRĖS DARBININKĖS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS

NUO 11 A.M. IKI S F.M.
6 P.M. IKI 9 P.M. 

6 DIENOS

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

XX)
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NewWto^ė^i8fcr7lnlOT
FILMOS -

“Home in Indiana”-—Filmą 
Apie Arklių Lenktynes

Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th

Civiliniai Armijos 
Darbuose

Armijai Civilinių Samdymo 
įstaiga, 2 W. 43rd St., New 
Yorke, skelbia, kad nuo atsi
darymo gegužės 25 dieną per 
tą įstaigą gavo armijos darbus 
1,131 civilinis.

Verta Pasimokyti
Brook lyno Raudonojo Kry

žiaus patalpose 60 Clinton St., 
šiomis dienomis pradedama 
trys klasės pralavinti moteris 
priežiūros sužeistų, paliegusių. 
Pamokos bus pirmadienio, an-/ 
tradienio ir ketvirtadienio va 
karais.

žinojimas niekad neapsun
kina, juomi kam nors galimi 
patarnauti. O dabartiniu laD 
ku mokėjimas pagelbėti palie
gusiam gali padėti sugrąžinti 
į sveikatą ką nors iš savo my
limiausių. Verta pasimokyti.

Patarimą Centras
Baigusieji vidurines mokyk

las turės naujų problemų jieš- 
kojimęsi sau užsiėmimo. Tei
kimui jiems informacijų, kaip 
pradėti j ieškoti pageidaujamo
siekio, įsteigta stotis 1 Han
son Place, Brooklyne.

Graft Flower Co., 345 W. 
35th St., New Yorke, įkaitinta

Baltiko Tautu Kilmės Amerikiečiai Sveikino 
Rooseveltą, 2-rą Frontą ir Kovotojus

Žemiau paduota rezoliucija buvo vienbalsiai priimta Penkta
me Metiniame Baltic-American Festivale, surengtame per Bal
tic-American Kultūrinę Tarybą, atstovaujančią keturių tautų 
organizacijas didžiajame New Yorke ir apylinkėje. Rezoliuci
jos kopiją mums suteikė artistas George Sepp, tarybos sekr.Rezoliucija /

Džiaugiamės sėkmingu per* 
(šturmavimu Hitlerio perstatyA 
tos neperlaužiama prieš Atlan- 
tiką sienos ir kitais istoriškais 
smūgiais naciam-fašistam ir 
.japoniškiem priešam.

* Mes panaujiname pažadą 
besąlyginės ištikimybės ir pa
ramos mūsų vyriausiam ko- 
mandieriui prezidentui Roose- 
veltui ir visoms mūsų nar
sioms kariaujančioms jėgoms 
visur, ne vien tik už laimėji
mą karo, bet ir už laimėjimą 
paikos.

Širdingiausiai linkime jiems 
greičiausius ir pilniausios per
galės artimose pastangose su 
visais mūsų talkininkais iš 
Jungtinių 'Tautų.

M(*s dėsime pastangas ge
riausia atlikti pareigas pro-
dukcijoj, pirkimo daugiau ka
ro bonų, kovoje prieš ardyto
jus vieningumo, apyserius ir 
defytistus.

Pasitikime, kad nacionalis
ir tarptautinis vieningumas, 
sulydytas karo ugnyse, atneš 
greitą ir visuotiną pergalę ir, 
tęsiamas po karo, užtikrins 
įgyvendinimą Teherano sutar-

neteisėtam naudojime vaikų ties pastoviai taikai, atsistaty-
darbo.

BETTE DAVIS
Naujoj dramatiškoj Warner Bros, 

judžių sensacijoj“MR. SKEFFINGTON”
su CLAUDE RAINS * WALTER ABEL 

GEORGE CO U LOU RIS 
ir kitais žymiais vaidintojais.

HOLLYWOOD BROADWAY 
ir 51st St.

imui, laisvei ir apsisprendimui 
; visų žmonių, tame skaičiuje ir 
j liaudies Estonijos, Latvijos ir 
i Lietuvos, kaip jie tą išreiškė 

1940 metų rinkimuose.

l" Mes tikimės, kad Sovietų 
į Sąjunga ir toliau smogs galin- 

gus smūgius mūsų bendram 
į priešui, kurie smūgiai šiuo tar- 
\pu yra atsukti prieš fašistą

RADIO CITY MUSIC HALL
TAUTOS TEATRINĖ VIETA. ROCKEFELLER CENTER

žavinti ir jausminga istorija amerikietės merginos, kuri su 
savo tėvu apkeliauja Angliją—kraštą, kuris permaino 

visą jos gyvenimo eigą.

The White Cliffs of Dover
Žvaigždžiuoja IRENE DUNNE su AT.AN MARSHAL, RODDY McDOWALL, FRANK 
MORGAN IR DAR BUIKOS VAIZDAI SCENOJE "ON THE BEAM,” perstata pa

sauliniai garsų DONO KAZOKŲ CHORĄ, BALETO GRUPĘ, ROCKETTES ir 
MUSIC HALL SIMFONIJOS ORKESTRĄ.

Čia yra naujos rūšies istorija—sujaudi
nanti, jauna ir labai graži! Tai tikrai 
stebėtinas judamasis paveikslas! šis 
judis pasako naujos rūšies istoriją— 
apie jauną meilę... šviežią kaip ką tik 
nupjautas šienas .. . skaisčią kaip lau
kų valymo mėnulis ... turiningą ir įs
pūdingą tarp žavinčių Indianos arklinio 
sodžiaus laukų . . . šauniomis techniki
nėmis spalvomis.

“Home in Indiana”
vaidina:

WALTER BRENNAN « LON McCALLISTER * 
JEANNE CRAIN * CHARLOTTE GREENWOOD 
♦ JUNE HAVER « IR DAR PUIKIAUSI 

MIESTE VAIDINIMAI SCENOJE, kur 
žvaigždžiuoja :

ENRIC MADRIGUERA ir jo orkestras, 
HAZEL SCOTT. JOE BESSER ir 

EXTRA, CARMEN AMAYA ir CO.
CD V V 7th Ave. ir 50th St.
IX X-Z ZX 1 New York

NAUJAS PERTVARKYMAS VASARAI—
DU VEIKALAI PROGRAM AI—NEBRANGI ĮŽANGA!

ARTKINO PERSTATOJ
Labiausia sujudinančią nuotikių 

istoriją šiame kare!

JAUTRI ŠIŲ DIENŲ 
MEILĖS ISTORIJA!

People’s Avengers
Norman Corwin duoda savo para
šytus paaiškinimus Anglų kalboj.

ROBERT TAYLOR ir 
SUSAN PETERS

Pagaminta Sovietų Sąjungoj.

Song of Russia
Čaikovskio Muzika. Diriguoja 

Gregory Ra toff.

Nuolat nuo 9 A. M. Vėlai Rodoma Kas šeštadienį.

STANLEY THEATRE
(Oras atvėdintas)

7th AVENUE, 
tarp 41 ir 42 Sts. 
WI-7-9686

Mannerheim ir nacių jėgas 
Finliandijoj ir kurie ne už il
go išlaisvins Estoniją, Latviją 
ir Lietuvą.

Suprasdami, jog dar daug 
sunkių kovų stovi prieš mus, 
mes reiškiame gilią pagarbą ir 
padėką tiems, kurie jau atida
vė ir dar pralies savo kraują ir 
atiduos gyvastis už pergalę 
demokratijos ant fašistų tiro
nijos ir vergijos.

Vienas iš 7,000
Frances Brady, 12 metų, 

viena iš 7,000 Children’s Aid 
Draugijos narių, išrinkta ap
dovanojimui medaliu, kaipo 
viena iš daugiausia nusipel
niusių pagelbėjime vaikams 
‘‘namie ir žasimėse.”

Su medaliu eina ir 2 savai
čių atostoga mergaičių kem
pėj. Tuomi ji labai džiaugia
si. Mergaitė sakėsi neturėjusi 
vakacijos jau apie 5 metai, ka
dangi tėvui mirus, jos motina 
išėjo dirbti, o ji liuoslaikius 
praleidžia padėdama savo se
nutei prižiūrėti jaunesnę se
sutę ir 4 broliukus ir išverda 
šeimai vakarienę.

Atlikusiomis nuo to visko 
valandomis, jauna darbštuolė 
veikia mergaičių kliube, gas- 
padoriauja išdalinime 6 iki 8 
metų vaikams žaislų ir vado
vauja žaimėms.

Prie Embassy Club, 1650 
Flatbush Ave., nušautas Jack 
Finkel, 44 m., žinoma požemi
nio pasaulio figūra. Areštavo 
Louis Silvers ir Lilą Harris, tos 
gengės šulus.

Miesto Salėje įvykusiose ce
remonijose, pereitą trečiadie
ni, 33 gaisragesiai gavo pa
aukštinimus.

THE THEATRE GUILD perstata 
(bendrai su Jack II. Skirball)JACOBOWSKI Z' COLONEL

FRANZ WERFEL—S. N. BEHRMAN 
Komedijų Paruošė ELIA KAZAN

Louis Calhern ❖ Annabella ❖ Oscar
Karlweiss # J. Edward Bromberg

MARTIN BECK
Vkr. $3.30 iki $1.10.

POPIET KTVR. ir ŠEST. $2.75 iki $1.10.

NEPAPRASTAI JUOKINGAS IR 
SMAGUS JUDIS 

“GOING MY WAY” 
vaidina BING CROSBY 
kaipo dainuojantis kunigas 

rupiausios parapijos New Yorke—su 
ir RISE STEVENS, garsia kontr-alto iš 

Metropolitan Operos 
BARRY FITZGERALD 

ASMENIŠKAI * CHARLIE SPIVAK ir 
Jo Orkestras, taip pat TIP, TAP ir TOE 

ir EXTRA: WESSON BROS.

PARAMOUNT THEATRE
BROADWAY & 43rd ST., N. Y.

Nepaprastai įdomi nauja slapty
bių melodrama su reginiais iš 
penkių Europos kraštų!

“THE MASK OF
DIMITRIOS”

žvaigždžiuoja:
SYDNEY GREENSTREET * PETER 
LORRE * VICTOR FRANCEN * FAYE 
EMERSON * ZACHARY SCOTT * IR 
DAR DIDELIS VAIDINIMAS ASMENIŠ
KAI LOUIS PRIMA ir Jo Orkestras ir

EXTRA: PHIL REGAN

STRAND

MATYK naujausius žinių jodžius 
iš kovos Francijoj * Romos iš
laisvinimą * Mūšius Bougainville 
* Generolo Stilwell jėgas Bunnoj. 
MATYK 5-ją ir 8-ją Armijas gru
miantis Italijoj j šiaurius.
MATYK pirmutinius paveikslus 
B-29, oro inilžin-tvirtumos.
MATYK naujausią “March of 
Time” judi.
“SOUTH AMERICAN 

FRONT - 1944”
Taip pat matyk “This is his Cha
plain’’ pasikalbėjime su VI. V. ka
pelionais.

Puikiausi Judžiai Mieste!

rn/ip A CQV newsreel DlUDrlMlJ I THEATRE
BROADWAY ir 46th St., N. Y.

Jeigu Galėtų, Jie Apsau
gotų nuo Žinojimo

Desėtkai tūkstančių žmonių 
buvo rengėjuose ir dalyviuose 
masinio mitingo, suruošto per 
Russian War Relief pagarbai 
Sovietų Sąjungos jos didvyriš
ko karo prieš fašizmą 3 metų 
sukaktyje pereitą ketvirtadie
ni, Madison Square Garden e. 
Kalbėjo nacionaliai ir pasau
liniai žinomos figūros. Rėmė
juose buvo eilė paskelbusių 
amerikiečių, kai Mrs. Roose
velt, Wendell Willkie. Bet 
New Yorko dienraštis .Daily 
News rado vietos net 7 smul
kaus rašto eilutėmis pažymė
ti, 48-me puslapyje, kad bus 
spektaklis. (Panašiai pasielgė 
nemaža dalis ir kitos komer
cinės spaudos.)

Tiesa, vieta tame laikraš
tyje “labai brangi,” jos labai 
pritrūksta, kada norima kas 
nors nuo žmonių paslėpti.

Kaip juos spaudžia “stoka 
vietos,” jau galima spręsti ir 
iš to, kad tame pačiame nu
meryje tik viename 4-me pus
lapyje reikėjo virš 300 tokių 
pat eilučių vietos aprašyti 
dviejų poniškų porų barnį ir 
varžytines su pačiomis ir vy
rais už naujas “meiles,” apie 
tiek pat rašto prieš Roosevel- 
tą, geroko sklypo prieš kelio
lika šimtų alaus išdirbimo 
streikierių, kurie beveik nu
troškinę visą mūsų armiją.

Tai maždaug veidrodis visų 
kitų 55 puslapių.

Ar stebėtina, kad laikraš
čiai, kurie iš tikro informuoja 
visuomenę, smarkiai auga. 
Vienu iš tokių augančių yra 
angliškas darbininkų dienraš
tis Daily Worker. L. K. N.

St., New Yorke, dabar rodo
moji filmą “Home in Indiana” 
yra filmą apie lenktynėms ar
klių savininkus, jų tarpusavi
nius ginčus, konkurenciją už 
biznį ir kitas pirmenybes.

Išlaisvinimas Romos Žinių 
Filmose »

Embassy Newsreel Teatruo
se, 42nd, 46th, 50th ir 72nd 
St., New Yorke, dabar rodoma 
vėliausios filmos iš mūsų ka
riuomenės veiksmų Francijoj 
ii- pirmos filmos iš Romos iš
laisvinimo veiksmų. Priedams 
rodo ir ne kariškas trumpas 
filmas.

“Going My Way” Liekasi 
Paramounte ir Toliau

ši filmą pereitą trečiadienį 
pradėjo 8-tą savaitę Paramount 
Teatre, prie Times Square, ta
po 3-čia iš ilgiausia' tame teat
re išsilaikiusių filmų.
“Days of Glory” Teberodoma 

RKO Palace Teatre

Filmoje, gamintoj Ameriko
je yra iškelta naujų žvaigždžių 
— gerų aktorių. Perstatoma 
rusų partizanai, keršytojai bar
barams naciams už sunaikini
mą rusų paskubusiojo rašyto- 
jaus Leono Tolstojaus istoriš
kos sodybos Jasnaja Poliana ir 
kito brangaus meniško ir lite
ratiško turto. Filmos partiza- 
niškumas, žinoma, neturi tos 
ugnies, kokią turi tikrųjų par
tizanų veiksmų filmos. Tai 
maždaug įsimylėjusių roman
sas su pasitaikančiais partiza
niškais prietikiais.
Radio City Teberodo “White 

Cliffs of Dover”
Vienas šios filmos aktorių, 

C. Aubrey Smith, neseniai ap
vaikščiojo savo 80 metų sukak
tį ir gimtadienio proga apdova
nojo jauniausį žinomą aktorių,

TEATRAI
------------ —
Winston Franklin McArthur, 4 ; 
metų amžiaus ir 7 jo brolius ir 
seseris, kurie visi taipgi yra į 
aktoriai, amžiaus nuo 5 iki 191 
metų.

Filmą rodoma jau septinta! 
savaitė Radio City Music Hall, I 
•Rockefeller Center, New Tor-, 
ke.

1 
“People’s Avengers” — Pačių. 

Partizanų Filmą
Stanley Teatre, 7th Ave. ir 

42nd St., New Yorke, dabar 
rodomoji filmą “People’s Aven
gers” yra skirtinga nuo kitų 
filmų. Kitos giriami žvaigždė
mis, o ši—pačių veikėjų, kerš- 
tinčių iš liaudies filmą. Jie ne 
vaidina, bet parodomi tikruo
siuose veiksmuose, kokie jie iš- 
tikro buvo ir kaip juos partiza
nų paveikslininkai užrekorda- 
vo. Partizanų akyse matai tą 
ugnį kovos užpuolikui, paver
gėjui, veidai rodo pasiryžimą
laimėti. Matai, kaip jie visomis 

pak irstipajėgomis 
krinta.

kovoja,

Muzikos Mylėtojams 
Nuvykti

V erta

Lewisohn Stadiume kas va-
karo 8:30 būna simfoniškos or
kestrus koncertai, prie kurių 
tankiai būna dainos ir muzikos 
solistų iš pačių viršūnių tos 
srities meno.

Sezono atidarymo pirmame 
koncerte griežė pasaulinio ma
sto smuikininkas Fritz Kreis- 
ler. Dalyvavo 16,000 publikos.

“New Moon,” ilgą laiką bu
vęs miestavame City Center, 
131 W. 55th St., New Yorke, 
paskutiniu kartu perstatoma šį 
sekmadienį, šiandien bus ir po
pietinis vaidinimas.

ŠTAI)IUM KONCERTAI
AMSTERDAM AVE ir 138 St. Kas Vakarą 8:30.

PHILHARMONIC SIMFONIJOS ORKESTRAS * SIMFONIJOS PO 
ŽVAIGŽDĖMIS. 10,000 gerų vielų po 25c ir 50c.

Birž. 21.—BETTY IIUMBY-BEECIIAM, piano solistė 
Biri. 25—“PATHETIQUE,” “TILL EULENSPIEGEL” 
Birž. 26 ir 27, 8:00 P. M. — Verdi opera.

“AIDA”
su Metropolitan Operos žvaigždėmis ir YAKOVLEFF BALLETO Šokiai

Birž. 28—BEETHOVEN, PROKOFIEFF, MAHLER 4 
Birž. 29 ir 30, 41:00 P. M. — Verdi opera

“LA TRAVIATA”
su Metropolitan Operos žvaigždėmis ir YAKOVLEFF BALLETO Šokiai

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

>Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ O, STANLEY MISIŪNAS

/ ' I SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

V 13 kitur atvykusius svečius visuomet
) širdingai pavaišiname.

^'7 / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
\ / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ j/ j Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

' PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Avė.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. UVergreea 4-961Z

Nustatysi? Kainu Kon
trolę Patarnavimams
Virš penkiom dešimtim tūks

tančių visuomenei patarnavi
mo Įstaigų New Yorke būsian
čios nustatytos griežtos kai
nos už patarnavimus, kurių 
peržengimas būsiąs baudžia
mas, kaip kad baudžia už per- 
kainavimą maisto produktų.

Patarnaujančių įstaigų skai
čiui! įrokuojama batų, drabu
žių taisyt u vės ir va lytu vės, 
skalbyklos, dažyklos, taipgi 
auto, radio ir namų rakandų 
taisytu vės.

įstaigų esą reikalaujama 
sužymėti * kainas, kokias jie 
ėmė 1942 kovo mėnesį. Di
džiuma užkeltų virš tos nor
mos būsiančios nukapojamos.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs darbininkas 

dirbti restaurante. Pageidaujama, 
kad galėtų kariais ir kuknėj padir
bėti. prie virimo. Gera alga. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis pas:

Al Aleksiejus, 33 Hudson Ave., 
C. Brooklyn. N. Y. (148-150)

PARDAVIMAI
Parsiduoda siuvamoji mašina, New 

Ideal išdirhystės; gerame stovyje. 
Tinka “Singer” adatos; vertės $75, 
parduodu už $25, nes turiu greit iš
važiuot. Kreipkitės pas .SuperJ 
“Mike,” 337 W. 22nd St., New York.

(118-149)

Parsiduoda tavernas, įsteigtas 12 
metų ant Main Highway, Long Is
lande, arti Lake Ronkonkoma. Sa
vininkas pasitraukia nuo biznio (re
tiring). Yra 5 akrų žemės ūkinin- 
kystč. Garadžius, vasarnamis, višti- 
nyčia, kur galima laikyti apie 500 
vištų, vaisių daržas. Sutinkame par
duoti viską arba pusiau, pagal suta
rimą. Įeigos jier mėnesį $1500. Ra
šykite: R. E. Bath, St. James, L. I., 
arba telefonuokite Smithtown 1499.

(118-155)

Silpni Vaikai Pasižy
mėjo Mokykloj

--------------

Ceremonijose švietimo Ta
rybos patalpose, 110 Living
ston St., Brooklyne, mokyklų 
viršininkas Wade įteikė 5 mer
gaitėm ir 3 berniukam pagar
bos ženklus ir piniginius pri
zus “už gerą mokinimąsi sun
kiose sąlygose.” Apdovanotie
ji, silpni sveikatoje, baigė pra
džios mokyklas jaunučiai ir su 
aukštais požymiais.

Parsiduoda moderninė valgykla 
(Diner). Su pilnais įtaisymais. Yra 
ir alaus laisniai. Parsiduoda prieina
mai. Rašykite: Herman — 920 Fos
ter Ave., Brooklyn. N. Y. (143-148)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAT.RS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teiėius »u naujausiai* įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į ^te 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

OOt-Vf 
HADVSON

14950
©ODOtSS
OF MM*

PRESIDENT

U95°
» »375°

TAIPGI
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo A 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-217S ATDARA V ARABAIS.

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ:




