
Pasirodo, kad Vytautas Ba
cevičius parašė savotišką išpa-

KRISLAI
V. Bacevičius Spaviedojasi. 
Ko Nori Tuomi Pasiekti? 
Kodėl Jis Ne Tokis, Kaip 

Petrauskas ?
Eva Curie Apie SSSR.
Ambas. Davieso Pažiūra., 

Rašo R. M1ZARA

žintį ne tik Tysliavai, bet ir 
Grigaičiui, tam politiniai susi
eik vojusiam menševikų tūzui.
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Gal jis rašė ir kitiems pro-na- 
ciškiems redaktoriams, neži
nau.

Vytautas Bacevičius iš peties 
kelia: “politika neužsiiminėju 
ir nenoriu jos žinoti. Esu lietu
vis ir muzikas ir tai turi jums 
užtekti.”

Kodėl Vytautas tą išpažinti 
rašė? Neaišku’ Dar neaiškiau, 
kodėl jis nenorįs politikos ži
noti ?

Galima žmogų geriau su
prasti, jei jis nori, bet negali 
pažinti politikos, bet kai žmo
gus, baigęs aukštąją mokyklą, 
pasisako, kad jis nenorįs poli
tikos žinoti, tai jis apie save 
sukelia galvojančiuose žmonė
se keistų abejonių.

Bet Čikagos menševikų gal
vočius nelabai nori paduoti 
ranką Vytautui, nenorinčiam 
politiką pažinti. Nors politi
niai susikompromitavęs, Gri
gaitis visvien supranta, kad ši- 
tokis Vytauto pasisakymas yra 
nei šis nei tas. Į tai, kur V. 
Bacevičius sako, būk jis repre
zentuojąs “visą lietuvių tau
tą,” Grigaitis šitaip jam užve- 
ža : “kas jam tokį mandatą 
davė ?”

Man atrodo, kad p. Bace
vičius padarė klaidą, eidamas
teisintis pro-naciškiems lietu
viškiems redaktoriams. Toks 
pasiteisinimas reiškia nieką 
daugiau, kaip prisipažinimą, 
būk jis politikoje kada nors 
dalyvavo, jos nepažindamas. 
Šitaip darydamas, Bacevičius 
save kompromituoja drauguo
se, jei dar jis jų turi.

Bendrai, aš negaliu supras
ti p. Bacevičiaus elgsenos. 
Man ji atrodo keista.

Aš vis maniau, kad p. Ba
cevičius, gyvendamas Ameri
koje, galės būt mums tokis, 
kokis buvo kompozitorius Mi
kas Petrauskas, savo geriausią 
amžiaus dalį praleidęs Ameri
koje, mūsų tarpe.

Deja!. ..

Eva Curie sako:
“Jeigu mes dar galime pla

nuoti savo ateitį, tai tik dėka 
tam, kad yra Rusija.”

Kitais žodžiais, ši žymiosios 
mokslininkės duktė — rašyto
ja — aiškai pabrėžia: jei ne
būtų stiprios Sovietų Sąjungos, 
Amerika šiandien būtų užpul
ta, jai neliktų progos nei pa
galvoti ; ji turėtų muštis iš 
abiejti pusių — rytų ir vaka
rų.

Eva ’ Curie neseniai sugrįžo 
iš Sovietų Sąjungos. Ji gyveno 
ten keletą mėnesių. Ji matė 
Sovietų Sąjungos piliečius, be
siruošiančius karui su kaniba
lišku priešu. Ir ji 'š'ąko, kad 
Sovietų Sąjungos piliečiai, 
raudonarmiečiai ir civiliniai 
yra pasirengę, jei reikia, savo 
gyvybes paaukoti kovoje su 
mirtinuoju priešu.

PREZID. ROOSEVELTAS UŽ KAINŲ IR PELNU APRIBOJIMĄ
ATĖMĖ IŠ NACIŲ 11-KĄ 
TŪKSTANČIŲ APGYVEN

TŲ VIETŲ PER ŽIEMĄ

Japonų Orlaiviai 250-tą Kartą 
Bombardavo Corregidorą

Oficialiai Amerikos Pranešimai

REIKALAUJA IR TOLIAU 
MOKĖT PUSANTRA TIEK 

UŽ VIRŠLAIKIŲ DARBĄ
MASKVA. — Raudonoji 

Armija per žiemą atkariavo 
nuo vokiečių 11 tūkstančių 
apgyventų vietų, tame skai
čiuje ir 60 miestų.

Praeitą savaitę sovieti
niai laivai nuskandino vo
kiečių submariną ir du 
transporto laivus, 2,000 ir 
l,2Q0 tonų,.šiauriniame Van 
denyne.

SOVIETAI ATKARIAVO GELEŽINKELIO
MIESTĄ NETOLI NOVGORODO

. STOCKHOLM, Švedija.— 
.Pranešama, kad Sovietai at
griebė nuo vokiečių miestą 
Borok su geležinkelio sto
čių, 20 mylių į pietų vaka

rus nuo Novgorodo, ir per
kirto vokiečiams geležinke
lio liniją tarp Novgorodo ir 
likučių šešioliktos nacių ar
mijos, kurie apsupti Stato
je Russoje.

Raudonosios Armijos 
Ofensyva Laplandijoj

Hitleris Pavarė Genero
lą, Sumušamą Sovietą

Washington, bal. 27. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas išleido tokį pranešimą:

Filipinų Sritis:.
Generolo MacA'rthuro štabas praneša iš Australijos, 

kad japonų orlaiviai jau 250-tą kartą puolė apgultą sa- 
lą-tvirtumą Corregidorą Filipinuose. Priešų orlaiviai 
smigikai atakavo Corregidorą ir Fortą Hughes, taipgi 
ir mažus mūsų laivukus prieplaukoje.

Japonų artilerija per keturias valandas labai bom
bardavo Corregidorą, veikdama iš pozicijų Bataane ir 
pietiniame pavandenyje Manilos Įlankos. Mūsų kanuo- 
ių baterijų ugnis, atsiteisdama priešams, bombardavo 

ir išvaikė subūrimus japonų kariuomenės Bataane ir 
padegė jų trokų stovyklą.

.Naujoji Kaledonija:
Jungtinių Valstijų kariuomenė, komandoje generolo 

majoro Aleksandro M. Patch’o išsikėlė į salą Naująją 
Kaledoniją (valdytą Laisvųjų Francūzų).
SUSPROGDINTAS AMERIKINIS NAIKINTUVAS 

Amerikos Laivyno Departmento Pranešimas:
Atlanto Pakraštys:
Povandeninis sprogimas nuskandino ties Florida 

Jungtinių Valstijų naikintuvą “Sturtevant’ą,” kuris

Na, o buvęs amerikinis am
basadorius Maskvoje, Mr. J. 
Davies, pereitą šeštadienį pa
reiškė: Jei Jungtinės Tautos 
atidarytų antrąjį frontą Euro
poje ir nors kiek nutrauktų 
Hitlerio kariuomenės iš Rytų 
Fronto, tai Raudonoji Armija 
šią vasarą sutriuškintų vokie
čius ir jų talkininkus.

Buvęs z ambasadorius taipgi 
priminė, kad būtų prasta stra
tegija iš mūsų pusės, jei mes 
akstintume Sovietų Sąjungą 
dabar pradėt karą prieš Japo
niją.

Nepaisant, iš kurios pusės 
imsi, antrojo fronto atidary
mas Europoje šiuo metu yra 
būtinas reikalas šiemet Hitle
riui sunaikinti.

London.—Sovietų kariuo
menė veda ofensyvą prieš 

'finus ir vokiečius Laplandi- 
joje, šiaurinėje Finliandijos 
dalyje, kuri rubežiuojasi su 
Lediniuotoju Vandenynu. 
Raudonoji. Armija jau ge
rokai persigrūmė į vakarus 
nuo tos linijos, kurią buvo 
pasiekus 1939 m. kare su 
Finliandija.

Pereitą savaitę raudonar
miečiai užmušė apie 2,000 
finų toje fronto dalyje.

(Berlyno radijas.sakė, kad 
ir vokiečiai dalyvauja mū
šiuose išvien su finais prieš 
Sovietus Laplandijoje.)

Aptemdomas Rytinis 
Amerikos Pakraštys
New York. — Generolas 

Irving J. Phillipson, šios 
srities komandierius, įsakė 
aptemdint naktimis,šviesas 
pajūriuose New Yorko, 
New Jersey ir Delaware 
valstijų, ypač, kad fašistų 
submarinai negalėtų paste
bėt laivų artimuose vande
nyse. Jis taip pat įsakė už
gesint arba tinkamai pri- 
temdint visus žiburius, 
aukščiau penkiolikto aukšto 
New Yorke ir kituose pajū
riniuose i miestuose šiame 
ruožte per 15 mylių nuo jū
ros.

Jeigu atskiri miestai ne
vykdys kaip reikiant šio į- 
sakymo, tuomet gal teks 
verstinai įvest visišką ap- 
temdymą naktimis toje pa
jūrinėje srityje, kaip per
spėja generolas Phillipson.

Talkininkai Sunaikino 
18 Japony Orlaivių

Australija, bal. 28. — 
.Jungtinių Valstijų lakūnai 
nukirto žemyn bent 7 iš 17 
japonų orlaivių, kurie atlė
kė bombarduoti Darwina. 
Tai per dvi dienas tapo su
naikinta jau 18 Japonijos 
orlaivių.

London. — Kariniai pra
nešimai rodo, kad Hitleris 
pavarė savo 163-čios divizi
jos generolą komandierių 
už tai, kad Sovietai laimė
jo prieš, nacius Šiauriniame 
Finliandijos fronte.

Angly Orlaiviai Vėl 
Davė Kailin Naciam
London, bal. 28. — An

glijos orlaiviai jau šeštą 
naktį paeiliui daugmeniškai 
bombardavo karinius nacių 
punktus, o paskutiniu atve
ju smarkiausiai atakavo 
Cologne, pramonės centrą 
vakarinėje Vokietijoje, ir 
aptvirtintą nacių karinių 
laivų stovyklą Trondheime, 
Norvegijoje. Sužaloję bent 
vieną nacių reikmenų laivą 
ties Danija.

Anglų orlaiviai taipgi 
atakavo vokiečių lėktuvų 
stovyklas ir kitus svarbius 
taikinius šiaurinėje Franci- 
joje ir Holandijoje.

Tuose žygiuose ’ anglai 
prarado 17 orlaivių.

(Vokiečiai pasakoja, kad 
jie sunaikinę 38-nis Angli
jos orlaivius.)

Vokiečių Lakūnai Bom
bardavo Angliją

London, bal. 28. — Nacių 
orlaiviai smarkiai bombar
davo Anglijos miestą Nor
wich, 100 mylių į šiaurių 
rytus nuo Londono, ir tūlas 
vietas pietiniai-rytineje An
glijoje. Anglai nušovė ke
lis vokiečių orlaivius.

London. - Naciai žada 
. pergabent milioną rusų iš 
užimtų vietų į verstinus 
darbus Vokietijoje.

London.—Girdėt, kad'na
ciai nuvarė į koncentraci
jos stovyklą du savo fabri
kantus, kad
tiek orlaivių, kiek įsakyta.

buvo užsilikęs nuo praeito pasaulinio karo laikų.
Tik mažai težuvo to naikintuvo jūreivių, ir dauguma 

saugiai pasiekė krantą.
Apie žuvusius pranešta artimiausiems jų giminėms.

Šaunūs Sovietinių 
Jūreivių Žygiai Šiau
rėj ir Pietuose

London.— Būriai smar
kuolių jūreivių iš sovietinių 
laivų staiga užpuolė vokie
čius Murmansko pajūryje, 
šiaurėje; sunaikino įvairius 
priešų įrengimus ir saugiau 
priešų įrengimus ir saugiai

Panašų žygį sovietiniai 
jūreiviai padarė ir iš Juo
dosios Jūros, netikėtai už
klupdami priešus. O Sovie- 
tų karo laivai artilerijos 
šūviais sunaikino 9-nis vo
kiečių aptvirtintus punktus, 
sudaužė jų kanuolių bata- 
reją ir keturis kulkasvai- 
džiu lizdus.

Kanadiečiai Sutinka Ka
riaut Užsieniuose prieš 

Fašistų Ašį
Montreal, Canada.— Per 

visuotiną balsavimą, Kana
dos piliečiai didžia daugu
ma balsų pripažino savo 
valdžiai teisę privalomai 
siųst to krašto kariuomenę 
.į užsienius; tuo būdu jie 
paliuosavo savo vyriausybę 
nuo pirmiau dūoto jos pri
žado, kad kanadiečiai ne
bus siunčiami į karo parei
gas svetur.

• Aštuonios kanadiškės pro
vincijos leido savo valdžiai 
.siųst kariuomenę užsienin 
tokia dauguma balsų, kaip 

',3 bei 4 prieš 1. Tik viena 
Quebeco provincija, kur yra 
daug francūziškai kalban
čių gyventojų, nubalsavo 
prieš kanadiečių siuntimą 
svetur.

. London. — Anglų subma-
jie nepastatė;Tinas nuskandino nacių lai

vą ties Norvegija.

Gandhi Kritikuoja 
Amerikos Kareiviu 
Siuntimą Indijon
New Delhi, Indija. — Mo

handas K. Gandhj, vienas, iš 
tautinių Indijos vadų, savo 
laikraštyje kritikuoja siun
timą amerikiečiu kariuome
nės į Indiją. Jis bijo, kad 
dabar “nesibaigiančia srio- 
ve plauks kareiviai iš Ame
rikos ir gal iš Chinijos į In
diją.”

Gandhi klausia: “Ar ne
galima būtų išlavint begali
nį skaičių kareivių iš pačios 
Indijos milionų gyventojų? 
Ar jie nebūtų tokie jau ge
ri kariautojai, kaip ir bile 
kurie kiti pasaulyje? Kam 
čia reikia tų svetimtaučių?”

Gandhi taipgi bijo, kad 
Indijoj nesustiprėtų Ameri
kos įtaka greta Anglijos į- 
takos. Kartu jis užsipuola 
Jawaharlala Nehru, veiklų 
vadą Indijos Kongreso Par
tijos, nes šis ragina indus 
su ginklais priešintis grę- 
siantiems japonams. Gan
dhi skelbia tik ramų pasi
priešinimą, be prievartos.
NEHRU PRAŠO JUNGTI
NIŲ TAUTŲ PARAMOS

London. —- Tautinis Indi
jos vadas J. Nehru atsišau
kė į Jungtines Tautas, kad 
jos pripažintų Indijos ne
priklausomybę nuo Angli
jos.

Viesulas Užmušė 100, 
Sužeidė 250 Oklahomoj

Pryor, Okla. —Nepapras
tai smarkus viesulas su
griovė daug namų čia ir ar
timuose miesteliuose ir už
mušė TUO žmonių, o sužeidė 
250.

Washington. — Prezidentas Rooseveltas savo pareiš
kime Jungtinių Valstijų kongresui bal. 27 d. patiekė 
septynių punktų programą kovai prieš reikmenų kainų 
kilimą, būtent:

Taksai ir Pelnai — Asmeniniai ir korporacijų pelnai 
turi būti palaikomi “žemame lygyje;” apribot asmeni
nes įplaukas $25,000 per metus, po taksų užmokėjimo.

Reikmenų Apribojimas — “Mes turime nustatymais 
apriboti (ration) visų būtinųjų reikmenų vartojimą, 
kur yra jų trūkumas, kad jie teisingai būtų paskirsty-.. 
ti vartotojams, o ne po tiek, kiek kas gali aukštesnes 
kainas užsimokėti.”

Algos — Dauguma darbininkų karinėse pramonėse 
dirba kur kas ilgiau, negu po 40 valandų per savaitę, 
ir “jiems turėtų būti ir toliau mokama pusantro kar
to tiek už viršlaikius” (virš 40 valandų savaitėje). Al
gos “abelnai gali ir turėtų būti palaikomos tokios, kaip 
dabartiniu laiku,” bet Karinio Darbo Taryba “ir toliau 
tinkamai atsižvelgs į nelygybes” (kas liečia algas) ir, 
spręsdama ginčus dėl algų, stengsis “pašalinti perže- 
mą pragyvenimo laipsnį.”

Kainos — “Mes turime nustatyti ribas kainoms, ku
rias moka vartotojai, smulkmeniški ir daugmeniški 
pardavinėtojai ir fabrikantai už perkamą daiktą, taip
gi ir nuomas (rendas) gyvenamųjų patalpų visose sri
tyse, kurias paliečia karinės pramonės.”

Farmų Reikmenų Kainos — Farmų produktų kai
noms turi būti lygiomis.su kitų produktų kainomis nu- ’ 
statytos lubos, “pagal teisingumą dėlei visų Amerikos 
žmonių.”

Karo Bortai — “Mes turime padvigubint ir daugiau, 1 
negu padvigubint savo sutaupymus” pirkimui karo pa
skolos bonu.

Paskolos ir Skolos — “Atmokėt skolas ir susiaurint 
pirkimus ant išmokesčių kaip galint greičiausiai.”

Prezidentas priminė, jog karo metu negalima bus 
taip plačiai gyventi, nors būtinųjų reikmenų užteksią. 
Baigdamas, jis pareiškė:

“Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad visi amerikiečiai mie
lu noru pasinaudos šia proga dalyvauti kovoje civili
zuotos žmonijos, kad išlaikius padorumą ir vertingumą 
šiandieniniame gyvenime. Nes iš esmės tai yra žmonių 
karas, — o po jo turi sekti žmonių taika.

“Karo laimėjimas ir užtikrinimas taikoje reikalauja, 
kad .dalyvautų visi žmonės bendrose pastangose ben
drame mūsų reikale.”

Reikalauja Imt Armijon Susiregistravo 13 Milio- 
Vyrus iš 3A Klasės nų Amerikiečių
Washington. — Įteikta 

Jungtinių Valstijų kongre
sui sumanymai imt kariuo
menėn vynus iš klasės 3A, 
'kurie buvo laikinai paliuo- 
’suoti, kaipo turintieji užlai- 
Ikyt savo tėvus, senuolius 
bei kitus artimus gimines.

Po to seks vyrai turintie
ji žmonas, bet be vaikų.

Kongresas taipgi spręs, 
kiek valdžia piniginiai pa- 
šelps tuos, kurių duonpel- 
niai bus paimti armijon.

Philadelphia, Pa.
Pirmos Dienos Gegužės 

Apvaikščiojimas
Ateinantį penktadienį, 1-

Washington. — Skaičiuo
jama, kad praeitą šeštadie
nį, sekmadienį ir pirmadie
nį susiregistravo 13 miliomi 
vyrų šioje šalyje nuo 45 iki 
64 metų ’■ amžiaus, pagal 
Ketvirto Drafto įsakymą.

Po kiek laiko jie gaus 
blankas su klausimais, ypač, 
kuris moka kokį darbą. Rei
kalo esant, tada jie galės 
būt paskirti į reikalingiau
sius šalies gynimui darbus.

Nustatoma Kainos 30 
Tūkstančių Reikmenų
Washington, bal. 28. — 

Teigiama, kad valdiškas 
kainų administratorius Le

ma Diena Gegužės bus ap-lon Henderson tuojau išleis 
vaikščiota Suvienyto Fron-'įsakymą, kuriuom “užšal
to, TOWN HALL, 150 N. dys” (pastoviai nustatys) 
Broad St,, Philadelphia, tokias kainas 30-čiai tūks- 
Pa,, 8 vai. vakare. tančių įvairių reikmemi,

Kalbės Roy Hudson ir rkokios ios dab^r Yra- 
Sam Darcy. Bus iš Raudo- _ —--------------
;nojo Kryžiaus atstovas ir Roma. — Anglų orląiviai 

x bus graži muzikalė progra- vėl bombardavo miestą Ca- 
ma. Įžanga 25c, Lietuviai,1 tanią Sicilijoje, Italijos sAr 
dalyvaukite! Rep. loj.
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Ponas John L. Lewis Tebeina 
“Sena Vaga”

Fašistas, anti-semitas kun. Coughlinas 
smarkiai stoja už John L. Lewisą, o Le
wisas, iš savo pusės, matyt, slapta palai
ko ryšius ir dirba išvien su fašistu kun. 
Coughlinu. Abiejų tikslas tas pats: pa
kenkti mūsų krašto karo pastangoms; 
daryti viską, kad nebūtų realizuota tau
tinė vienybė Amerikoje.

Ponas Lewisas, kiek jis prieš keletą 
metų darbininkų judėjimui pasitarnavo 
(kai organizavosi CIO), tiek šiuo metu 
jis, matyt, nori jam pakenkti. Jis skaldo 
darbininkų judėjimą. Jis diktatoriškai 
mėto iš vietų atsakomingus unijistus pa
reigūnus tik dėl to, kad jie remia prezi
dento Roosevelto administraciją, tik dėl 
to, kad jie remia karą prieš Hitlerį ir jo 
talkininkus.

Prieš tūlą laiką p. Lewiso agentai ta
rėsi su “Krikščionių Fronto” nariais 
New Yorke ir pasimojo suskaldyti va
žiuotas darbininkų uniją.’ Gerai, kad uni
jos vadovybė greit tą surado ir paskel
bė visiems nariams, paragindama juos 
pasisaugoti.

Dėl to visko CIO unijos pereitą sek- 
madieriį New Yorko mieste padarė griež
tą pastabą p. Lewisui., Jos parodė, kad 
darbininkų judėjimas hepakęs, jis nety
lės, matydamas, kaip p. Lewisas dirba 
darbininkų judėjimo ir mūsų krašto ne
naudai.

Šiemet, beje, įvyks mainierių unijos 
suvažiavimas. Jam privalo ruoštis visi 
unijistai, nes yra labai svarbu, kad su
važiavime būtų pravesta tokia politika, 
kuri būtų naudinga mūsų kraštui, o ne 
jo priešams.

Hitleris Kaukia Sužeisto Vilko
Balsu

\ Hitleris, žvėris, kuris visą pasaulį pa
plukdė kraujuose, vėl sakė kalbą. Bet 
dabar Hitleris jau nemandravojo apie 
savo “žaibo” karą.

Hitleris kaukė sužeisto vilko despera
tišku balsu. Jis apsišarvavo neribota ga
lia ir grūmoja žiauriausiomis priemonė
mis pačiai Vokietijos liaudžiai. Teisin
gai Sovietų Žinių Biuro vedėjas pareiš
kė, kad Hitleris, vieton pavasario ofensy- 
vo prieš Sovietų Sąjungą, daro užpuo
limą ant pačios Vokietijos liaudies. Iš 
visko aišku, kad Vokietijoj neina viskas, 
kaip Hitleris ir jo razbaininkų šaika no
ri.

Kas liečia frontus, tai Hitleris sakė, 
kad Sovietų Sąjunga yra galingesnė, 
negu jis manė. Pasakojo nesąmones, būk 
Sovietų šalyj šalčiai keturias savaites 
anksčiau prasidėję, kaip kitados, ir bu
vę labai dideli. Jis sake, kad Hitlerio 
armija, tankai, garvežiai ir kitkas nebu
vo paruošta tokiai karo kampanijai. Ir 
jis pridėjo, kad sekamą žiemą vokiečiai 
fašistai bus kitaip karui prisirengę prieš 
Sovietus.

Kam laukti žiemos? Kur Hitleris dės 
savo vasaros ofensyvą?

Sovietai pareiškė, atsakydami į Hit
lerio pasiruošimus būsimai žiemai, kad 
jo tankai, garvežiai ir kanuolės galės 
būti tik muziejuj. Sovietai išjuokė Hitle
rio tvirtihimą, būk ne Raudonoji Armija 
sumušė Hitlerio armijas prie Maskvos, 
bet žiema jas sulaikė. Sovietai sako, kad 
jie jau net perdaug turi įrodymų, kad 
patys fašistai pripažino, kaip juos su
pliekė Raudonoji Armija.

Abelnai, Hitlerio ši kalba nėra pana
ši į pirmesnes, kada jis įtūžusio buliaus 
balsu šaukė ir visam pasauliui grūmojo. 
Jis dabar baugino Vokietijos žmones ka
ro / pralaimėjimo pasekmėmis. Jis pri
pažino, kad Sovietų fronte jo armijai

Vtisara Bus Naudinga Partizanam
Fašistai yra tokie saumyliai ir niek

šiški sutvėrimai, kad jie viską sprendžia 
tik iš to, kaip savo pilvą prikimšti, kaip 
savo išdykusj kūną aprūpinti, kad tik 
jiems patiems būtų geriau.

Iš to taško Hitlerio vagių ir žaginto
jų armija laukia pavasario ir vasaros.' 
Viena, tatai juos paliuosuos nuo kovos 
prieš šaltį, prieš žiemą. Kita, jie mano, 
kad vėl už plieno sienų galės pasislėpti 
ir nors kiek atgauti savo armijos judė
jimą.

Bet fašistai užmiršta, kad žiema buvo 
ne vien jiems, bet ir Raudonajai Armi
jai. Jie užmiršta tą, kad Staraja Russa 
srityj iš ledo buvo pasistatę galingus ap
sigynimus. Jie užmiršta tą, kad kovingi 
Sovietų raiteliai žiemą, kada sniego bu
vo iki arklio pilvo, negalėjo sėkmingai 
manevruoti. Jie užmiršta tą, kad parti
zanams, kurių jau yra priešo užnuga- 
ryj milibnai, žiema buvo apsunkinimas, 
o vasara teikia šilumą ir žali, lapuoti 
medžiai geriausį apsimaskavimą, pasi
slėpimą, sąlygas staigiam, greitam puo
limui.

Tegul Hitlerio razbaininkai tiešijasi, 
kaip jie moka. Jie visam pasauliui me
tė pirštinę. Jie visą pasaulį paplukdė 
kraujuose ir ašarose. Jie už tai ir turės 
atsakyti. Niekas jų neišgelbės, nei pa
vasaris, nei vasara! Tik reikia Jungtinių 
Tautų vieningo, solidaraus, viena antrai 
gelbstančio veikimo!

Blaškosi Fašistų Orlaivynas
Fašistai didžiavosi, kad jie valdo orą 

kovoj prieš mažąją Graikiją, silpną Ju
goslaviją. Jie tą giesmę užtraukė ir pra
dėję karą prieš Sovietų ^Sąjungą. Jie 
daug kartų “sunaikino Sovietų orlaivy- 
ną,” ir kiekvienu kartu tas “sunaikintas” 
orlaivynas atgimė ir net Berlyną bom
bardavo. L

Vienoj vietoj Sovietų’ priešlėktuvinės 
patrankos į porą dienų numušė 13-ką 
fašistų lėktuvų. Po to fašistai nuspren
dė, kaip sako jų leitenantas Schweppe, su
imtas rusų, skrajoti po vieną lėktuvą, 
kad sėkmingiau apsisaugoti nuo Sovie
tų priešlėktuvinių kanuolių. Bet tuos 
pavienius iškūlė Sovietų lėktuvai.

Fašistų Išmislai apie Raudonąją 
Armiją

Fašistai, negalėdami paslėpti savo bai
sių nuostolių kare prieš Sovietų Sąjun
gą, kasdien skleidžia melus apie Raudo
nąją Armiją. Štai Vokietijos fašistai ra
šo ir per radijo pasakoja, būk Sovietų 
Sąjunga pritrūko žmonių, tai į frontą 
stato jau 14-kos metų vaikus.

Suomių fašistų laikraštis “Sonomat” 
rašė tokią paikystę, būk suimti rusai 
raudonarmiečiai yra vieni jauni, nuo 
“16-kos iki 17-kos metų,” o kiti seni 
“nuo 60 iki 70 metų amžiaus.”

To fašistų melagiams dar neužteko. 
Jie net paveikslus įdėjo rusų belaisvių, 
14-kos metų vaikų, kurie jau apžėlę di
delėmis ir ilgomis barzdomis. Sovietų 
spauda daug kartų atžymėjo, kokie Vo
kietijos fašistai yra buki, kad jų visą 
“žinojimą galima sutalpinti į briežukų 
dėžutę.” Juk iš tiesų, tik žemiausio pra- 
silavinimo žmonės gali ir tikėti takioms 
pasakoms, kokias Hitleris skelbė apie sa
vo “pergales” prieš Raudonąją Armiją, 
apie “milionus belaisvių,” apie “visišką 
Raudonosios Armijos sunaikinimą,” o 
paskui nuo tos “sunaikintos” armijos tu
rėjo bėgti.

Toliau fašistai pasakoja tą, ką lietu
viai jau keli metai girdėjo iš lietuviškų 
fašistų, kad “Raudonoji Armija apsės
ta utėlių, apdriskusi, prastai ginkluota/'’

Jeigu taip, tai kas Hitlerio mechani
zuotą armiją sumušė prie Maskvos? Kas 
sunaikino Hitlerio tankų divizijas Ros
tove? Kas sudaužė Hitlerio falangas Mo
žaiske? Kas apsupo ir sunaikino Hitlerio 
16-tą armiją Staraja Russa srityje? Ne
jaugi taip galingi Sovietų Sąjungos 14- 
kos metų vaikai ir 60-70 metų seneliai? 
Kiek Hitleris ras tokių, kurie jo kvai
liems melams tikės?

Kas liečia Amerikoj lietuvius, tai tie 
fašistų išmislai labai tinka “Naujie
noms,” “Keleiviui,” “Draugui,” “Vieny
bei” ir kitai pro-naciškai spaudai.

į jASifcAa SEASON OPEN

lakstančiai niujorkiečių minėjo’ Hitlerio 53 m. amžiaus sukakti ir minėdami 
padarė jo pavidalą (effigy) ir jį pakorė. Paskui jį prikalė prie stulpo, bet kiek
viena vinis lėšavo vieną U.S.A, apsigynimo boną arba štampą.
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Kaip Dalykai Yra
Vokietijoje

joj slaptai veikia “Liaudies 
Balsas” galinga radijo sto
tis, kuri ne vien patiekia 
vokiečiams žinių apie fron
tus ir tarptautinę politiką, 
bet dažnai sumaišo Hitlerio 
propagandos ministerio ir 
jo agentų kalbas įterpiant 
savotiškų paaiškinimų.

Visą tą į daiktą sudėjus, 
darosi aišku, kad Vokieti- 
jo fašistų nugarkaulis jau 
.sulaužytas, kad Raudonoji 
Armija uždavė jiems smū
gį-

Bet butų klaida, kad An
glijoj sėdėtų keli mjlionai 
gerai ginkluotų kareivių ir 
nieko neveiktų tuo laiku, 
kada Sovietų Sąjungos ap
sigynimo jėgos .turi vesti' 
mirtiną kovą. Anglijos ar-

Kaip dalykai stovi Vokie
tijoj labai sunku sužinoti, 
nes fašistai stengiasi viso
kiais būdais paslėpti liau
dies nepasitenkinimą. Bet 
jau kiek yra žinoma, tai to
ji padėtis nieko gero neža
da fašistams.

Hitleris vėliausioj savo 
kalboj staugė sužeisto vilko 
balsu ir ne tiek grūmojo 
Sovietų Sąjungai, kiek jis 
ruošiasi puolimą daryti ant 
pačios Vokietijos gyvento
jų. Jis jau suranda, kad ga
myboj nėra viskas, kaip rei
kia. Jis suranda, kad. reik
menų pristatyme dalykai 
nėra gerai.

Yra f aktas,..kad Vokieti
jos fašistai apiplėšė paverg
tas šalis, surijo maistą, iš
vogė drabužius, o dabar 
patys priversti susiveržti 
sau pilvą. Fašistai pirmiau 
gyrėsi, kad jeigu jie valdy
tų Sovietų Ukrainą, tai būk 
visą pasaulį galėtų išmai
tinti. Dabar staugia, kad 
Ukrainoj nebus sėjos* ir 
derliaus — nėra mašinų, 
sėklų ir kas svarbiausia, — 
darbo jėgos.

Hitlerio šaika bando įkal
bėti, kad būk jo armijas su
laikė rusiška žiema, kur jas 
vos nepatiko katastrofa, ži
noma, kad jau tas vienas 
parodo, kad Hitleriui karas 
prieš Sovietų Sąjungą nei
na “pagal planą.” Jo garsin
tas pavasario ofensyvas su
smuko dar nepradėtas. Pa
vasaris jau čia, o Hitlerio 
armijos vis eina arčiau Ber
lyno, o ne arčiau Maskvos.

Vokietijos fašistai viso
kiais būdais bandė slėpti 
,nuo -gyventojų nuostolius, 
užmuštų ir sužeistų kiekį. 
Bet tą paslėpti amžinai ne
gali. Šimtai tūkstančių tė
vų ir motinų jau žino, kad 
ių sūnai supuvo Sovietų Są- . 
jungoj. Kada pradėjo tirp
ti sniegai, tai Juknovo ir ki
tose srityse iš po sniego 
atsidengė vokiečių lavonų ir 
ginklų kalnai. Sovietų ar
mija nutraukė tuos paveiks
lus, nutraukė paveikslus 
laiškų, rastų pas užmuštus 
vokiečius, o lėktuvai nuneša 
priešo užnugary j ir ant li
nijų ir išbarsto. Yra vokie
čiu kareivių, kurie tuos pa
veikslus siunčia į Vokieti
ja.

Iš kitos pusės, Anglijos 
orlaiviai darosi

• jie bombarduoja Vokietijoj, ties nenukreipimo į nieknie 
.gana giliai, miestus ir prie- 
plaukas. O tatai duoda su
prasti Vokietijos gyvento
jams, kad ne viskas eina pa
gal Hitlerio “planą.”

Pastaruoju laiku Vokieti-

mija turi veikti. Jeigu An
glija iškeltų nors ketvirta
dalį armijos, kurią turi ant 
savo salų, į Franci ją; jei
gu prie to prisidėtų kovin
gos Amerikos divizijos, tai, 
aišku, kad dar 1942 metais 
Hitleris būtų sumuštas.
' Ateina davinių, kad ne 
vien Francijos, Belgijos, 
Holandijos ir Danijos pa
vergti žmonės laukia Antro 
Fronto iš Francijos, bet net 
pačioj Vokietijoj darbo 
žmonės, valstiečiai, visi tie, 
kurie jau pavargo nuo bu
delių fašistų karo, laukia 
Antro Fronto, kad greičiau 
fašizmui būtų padalytas

.. Laikas labai svarbus ir 
svarbu veikti visoms Apvie- 
nytų Tautų jėgoms prieš 
hitlerizmą. Sumušus hitle- 
rizmą jau nebus sunku su
mušti jo talkininkus fašis
tus ir Japonijos samurajus.

M. š.

Laisvoji Sakykla
BEREIKALINGI 

PAPROČIAI
• . Šiandien kovojanti demo
kratiniai žmonės pradeda 

. suprasti, jog tik per visuo
tinas pastangas tebus gali
ma sumušti fašistinį žmoni
jos naikintoją. Vienok tūli 
ir demokratiniai žmonės 
net ir šitokiame kebliame 
laike laikosi savo bereikš
mių papročių ir gana, gai- 
„šindami kovojančių spėkų 
laiką ir eikvoja jų energi
ją. ..

Aną dieną tilpo komerci
nėj spaudoj paveikslas iš 
•Chinijos. Paveiksle matosi 
.didysis Chinijos generolas 
.— apžiūrinėja karines tan
kų spėkas, gautas iš Sovie
tų Sąjungos. Generolui tas 
ir reikia žinoti, aišku. Bet, 
va, prie kiekvieno tanko 
stovi kareiviai, ranką prisi
dėję prie kepurės, išsitiesę, 
kaip Striūnos, ir nekrutėda
mi, kaip kokie stulpai.

Gal kas pasakys, jog tai 
laikymasis disciplinos, kada 
kareiviai atiduoda tokiu bu- 
.du garbę savo generolui. 
.Gal tas būtų ir tiesa ramiu 
laiku, ne kare. Bet kada ei
na karas, kareivis turi la
vintis, kiek tik jam laikas 
pavėlina, idant apsisaugo-. 
jus nuo užpuolikų; dar ir 
daugiau — idant' užpuolus 
užpuoliką ir jį sunaikinus, 
pirm, negu užpuolikds jį su
naikins. Tas reikalauja ir 

veiklesni, laiko ir studijavimo, ir min-

generolui būtų šimtą syk 
geriau.

Visiems jau žinoma, ku- 
.rie yra buvę militarinėse 
tarnybose, jog tas saugoji
masis, kad nepražiopsotum 
pagarbos atiduoti oficie- 
riams, padaro kareivį, kaip 
kokiu zuikiu ar automatu. 
O su zuikiais ir automatais 
šiuose kabiose ne ką pasi
rodysi, kur tranšėjų kaip ir 
nebėra. Dažnai būrys ka
reivių šiais laikais turi ka
riauti, kaip geriausiai išma
no net'ir be vieno oficierio. 
Ot čia šių dienų kareiviui ir 
yra reikalas daugiaus žino
ti apie karo kovas, idant bū
tų naudingesnis, kaip sau, 
taip ir savo šaliai.

Nieks neįrodys, jog tik ta
da kareivis atiduoda savo 
vadui-generolui pagarbą ir 
laikosi karinės disciplinos, 
kada jis, kaip šunytis, atsi
stoja, taip sakant, ant pas
kutinių kojų ir stovi, kaip 

.mietas prieš generolą - ofi- 
cieriti. Kareivio žinojimas, 
.Už ką jis kariauna ir virši
ninkų juomi pasitikėjimas 
atneš šimtą sykių daugiau 
pagarbos ir disciplinos nuo 
kareivio, negu padarymas jį 
automatu. Taigi užtektų la

ibai trumpų ženklų garbės 
p a r e i š k imui savo oficie- 
riams, o visą kitą laiką su
naudoti - rūpinimuisi būti
niausiais kariniais reika
lais. •

Kitą dieną matėme taipgi 
komercinėj spaudoj kitą pa-
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Oficieriai ūsuoti, matytis, 
užaugę vyrai, turinti atsa- 
komingas užduotis šiame 
kare, kaip savęs, taip ir sa
vo šalies gynime. Vienok 
jie čia susirinko’ į eilę, gai
šo brangias valandas ten 
stovėdami, gaišo prisirengi
me prie tos parodos, kuri 
niekam nei šilto, nei šalto 
negalėjo atnešti, taip sa- 
kant, jokios karinės naudos.

Jeigu tie oficieriai jau 
taip daug liuoso laiko turė
jo, viską jau išmokę ir vis
ką gerai žino, tai tą brangų 
laiką geriaus jie būt sunau
doję pagelbėdami atstatyti 
namus, dirbti dirbtuvėse, o 
ypatingai galėjo pagelbėti 
darbus atlikti ant ūkių, 
kaip rusai kareiviai ir ofi
cieriai kad daro, kur, žino
me, darbininkų taip trūku
mas, maisto kuo reikalin
giausia, kaip kariams, taip 
ir civiliams. Tokiomis pa
stangomis ne tik sau, savo 
šaliai, bet ir tai pačiai ka
ralaitei būt padarę daug 
daugiaus gero, negu stovi
nę jimas eilėj ir lankstyma
sis prieš vaikus, nors jie būt 
ir karališko kraujo.

Kas dieną daugelis pra
leidžia laiko kalbėdami ir 
stebėdamiesi iš rusų galin
gumo. Daugeliui nesvietiš
kai stebėtina, kaip tie rusai 
ne tik gali atsilaikyti prieš, 
taip sakant, galingiausią ar
miją pasaulyje, prieš visą 
fašistinę Europą, ale jie dar 
ir kailį fašistams taip išpe
ria, kad tie pradeda raity
tis, kaip gyvatės, nebežino
dami nei kur begriebtis at
silaikyti.

Mūs lietuviški fašistiniai 
ir pro-fašistiniai peckeliai 
ištaškė bonkų bonkas raša
lo, meluodami mūsiškiui 
svietui, būk Sovietų Sąjun
gos v kareiviai tik skarma
luose vaikšto ir pištalietas 
ant virvelių nešioja. O vis
gi dabar visas svietas ste- 
.bisi, kaip tie vadinami škar- 
malninkai su tai “pištalie- 
tais,” kad jau taško fašisti
nius galvažudžius j šipu
lius, tai taško. Tūli dabar 
net linkę vadinti tą rusų 
galią stebuklu.

Tačiaus kuris tik nori, ga
li matyti, jog pas juos jokio 
ten stebuklo nėra. Tai yra 
visų Sovietų Sąjungos tau
tų pasišventimas ' tam vie
nam tikslui ir tik tam vie
nam tikslui: visa spėka, vi- 
,sas protas ir visas laikas 
pašvenčiamas, sunaudoja
mas priešo nugalėjimui, jo 
ištaškymui...

Juk ir Sovietų Sąjungos 
žmonės taipgi užaugę vai
kai, kaip ir mes visi. Jie ir
gi mėgsta žaislus, mėgsta 
pagerbti savo mylimus va
dus viešose parodose, tam 
tikrais parėdalais apsiren
gę, tam tikrus ženklus at
likdami, pareiškimui garbės 
savo gerbiamui. Jie irgi 
mėgsta arklių . lenktynes, 
futboles, šokius ir kitus 
žaislus ir niekniekius.

Bet tas pas juos turi lai
ką, kada ramu, kada šalis 
neturi gintis nuo žmogžu
džių užpuolikų. Tada jie pa
švenčia ne tik nemažinus, 
ale dar daugiaus žaidimu 
užsiimdami dėl praleidimo 
liuoso laiko ir miklinimo 
savo kūno ir proto dėl ge
resnės sveikatos ir pasiten
kinimo, gamtos pasidžiaugi
rnų.

Daugeliui mums ameri
kiečiam teko jau matyt isto
rinį Sovietų Sąjungos kiną 
vadinamą OUR RUSSIAN 
FRONT. Kaip puikiai tas 
paveikslas parodo tų žmo-

kius, į vaikiškus žaislus, 
.kaip daroma ramiu laiku. 
Jeigu tie kareiviai študijuo- 
ytų ir rūpintųsi apie priešo 
sumušimą, vietoj taip sto
vėjimo, tai ir tam pūčiam

yeikslą, kur Anglijosjkara-Įnių dėjimą visų savo pa- 
laitė? 16 metų mergelė, da- stangų priešo, užpuoliko Jp- 
rd “inspekciją”, aht pulko'mušimui ir sumušimui.
bficierių. šie oficieriai net Vienoj daly j ten matome 
Svilinki susilenkia prieš ka- prirengiant a p s i kasimus; 
ralaitę. Į (Tąsa 5-me pusi.)

rb 
bficierių. šie oficiferiai net

ralaitę.

’*>ub



Tre^iąd., $aland?.io 29, 1942. Trečias puslapisi/ATsva
I ' I I.1 . .

f Tarptautine Motery Diena buvo įsteig- 
' ta tam, kad ta proga moterys būtų aksti- 
! narnos j susipratimą ir veikimą. Jeigu 

jūsų kolonija nieko nesurengė, ji likosi 
skolinga progresui. Atpildykite skolą da
bar.

Spaliy mėnesį prasidėjo Amerikos lie* 
tuviy motery spaudos Sidabrinio Jub.ilė- 
jaus metai ir iže jo iš spaudos Motery Bal
sas; Užsisakykite platinimui, taipgi su- 
rengkite motery vakarus-mitingus.

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

Neverkiu!, Geriau Priešui Žmones Sake—
I ’agrumokim

Daug sykių yra tekę lie
tuviams kariauti. Daug mo
tinų yra turėjusios savo sū
nus su ašaromis akyse iš
leisti. Bet anie karai buvo 
skirtingi, ne kaip dabarti
nis karas. Šitas karas yra 
už laisvę, už tautų paliuo- 
savimą, ir kad daugiau ne
būtų karų ir nereikėtų mo
tinoms savo sūnų leisti į 
karų, kaip lig šiol reikėjo.

Būkime visos motinos 
drąsios ir pasiryžusios ka
rų laimėti, stengkimės, kiek 
galim, priešą nugalėti. Ne 
su ašaromis ir nusiminimu 
—ašaros nieko nepagelbės 
tą baisųjį mūsų ir viso pa
saulio karo dievaitį per
blokšti, kad*, jis daugiau ga
lios neturėtų ant visados. 
Visos motinos ir visi stoki
me karžygiškai.

Ir mano sūnus yra galvą 
padėjęs už laisvę. Kitas ir
gi kariauja antroje pusėje 
vandenyno, jei nežuvo. O 
jei bus žuvęs, tai žinau, kad 
garbingai, kaip kovotojas 
už laisvę, už tautų paliuo- 
savimą. Aš neverkiu. Visi, 
kurie žūsta už teisybę yra 
tikri kovotojai.

Visos motinos neverkit, 
nes ašaros nieko negelbės. 
Nors aš tam ir netikiu, ta
čiau noriu priminti senovės 
žmonių posakį. Jie sakyda
vo: “Jei motina verkia, tai 
sūnaus ginklai rudy ja, jis 
turi juos vis čystyt.”

Neverkim, geriau priešui 
pagrumokim ir parodykim 
savo narsumą visos moti
nos, tad Motinų Diena bus 
laiminga ir linksma.

Vargo Sesė.

Iš Namų Sesers Laiškas 
Raudonarmiečiui Fronte

Stambaus dienraščio New 
York Times koresponden
tas telegrafavo iš Kuibiše- 
vo, Sovietų Sąjungos, savo 
laikraščiui raudonarmiečio 
gautą nuo sesers laišką, ku
ris, kaip rašo koresponden
tas, yra tipiškas iš naciais 
pavergtų arba buvusių pa
vergtomis sričių. Štai tas 
laiškas:

“Sveikinu tave, garbusis 
broli! Aš, tavo sesuo Katiu- 
ša, sveikinu tave, linkėda
ma tau geriausio pasiseki
mo tavo jauname ir links
mame gyvenime. Taipgi 
sveikina tave, tavo motina, 
Leonija ir Marusia, ir jos 
linki jums viso geriausio 
jūsų Raudonosios Armijos 
gyvenime.

“Mano brangus broli Va
nia. Pirmiausia noriu pra
nešti, kad aš gavau jūsų 
abu laiškus, bet jau buvo 
taip pasenę, kad pasilikę 
neįdomūs.

“Brangus brolau. Nors 
rašei, kad mes neturime pa
tekti kruvinajam Hitleriui, 
bet mes patekome. Jo kru
vinieji banditai atėmė mūs 
tėvą, kartu su juomi jie at
ėmė ir gyvulius—karvę, 
avis, kiaules, vištas. Juos 
pagrobė aukštas, raudonas 
fašistas. Apart to, visi mū
sų bildingai sudeginta. Na
mai ir tvartai.

“Vania, jei tu dar gy
vas, atkeršyk tam aukštam, 
raudonam banditui. Atker
šyk už tėyą, kurio batus jie 
nuavė ir privertė jį basą 
vaikščioti po gatves šalčiau
siuose žiemos speiguose. Jie 
ilgai jį kankino, jie jį už
mušė.

“Atkeršyk už savo seserį 
Katią ir už motiną, kurios 
tomis dienomis ir naktimis 
gyveno šlapiame, šaltame 
skiepe.

“Vania, mūsų Surikas 
mirė iš priežasties to žvė
ries Hitlerio. Jis su manim

“Tas žvėris išdegino vi
są Kruščevką, nors mūs 
kaimo dalį ir paliko. Rau
donoji Armija jį išstūmė 
pergreit, neturėjo tam lai
ko.

“Tronsno, Barabino, Gu- 
dilovka, Lipetsky, Dmitrie
va, Voskresenovka visiškai 
sudeginta.

“Vania, fašistai atėmė 
gyvulius nuo Nikolajevos 
—dvi karves ir dvi avis; 
nuo Yevtekovos dvi karves 
ir dvi avis; nuo Bulansevos 
dvi karves, 18 avių ir dvi 
kiaules; nuo Falmonovo vie
ną karvę ir tris avis; nuo 
Bakuninos vieną karvę. Tai 
vis Hitelerio darbeliai.

“Klausyk, brolau, jis pa
darė daug blogybių Tūlos 
srityje; ir pažeminimas — 
ąh, tiek daug aš tau galė
čiau papasakoti. Jei išgy
vensime, papasokosime.

“Brangus broli, kaip man 
gaila tėtės. Aš negaliu už
miršti, kaip jis basomis ko
jomis išėjo ant šalto sniego. 
Jei būčiau turėjus šautuvą, 
būčiau nudėjus aukštąjį 
banditą, kada jisai pasakė 
‘Pan, komm.’

“Man akyse tebestovi, 
kaip jis numovė nuo jo ko
jų batus ir sakė ‘Pan, 
komm/ o tėvas atsakė ‘Man 
kojom šalta? Fašistas ta
da paėmė šautuvą ir rikte
lėjo ‘Nori ar nenori, tu tu
ri eiti,’

“Taip, Vania, jūs turite 
viską pergyventi. Ir jeigu 
dar esi gyvas, atkeršyk už 
savo tėvą, atkeršyk už vis
ką, už motiną, už Suriką, 
kuris mirė dėl jų vasario. 2, 
1942 m.; atkeršyk už savo 
seserį, už sudegintus savo 
namus, už gyvulius.

“Tai viskas šiam sykiui, 
lik sveikas. Aš laukiu tavo 
atsakymo, kaip lakštutė 
laukia vasaros.

“Sveikindama ir bučiuo
dama tave liekuosi aš, Ka-

Aš, kaipo sulaukus 71 me
tus, negaliu mušt taip skau
džiai, kaip jauni, ale aš gel
bėsiu Raudonąją Armiją tol, 
kol bus Hitleris išmuštas iš 
Lietuvos. . .

Taip pareiškė Amerikos lie
tuviu spaudos veteranė Eva 
žvingilas, įsteigėja “Keleivio.” 
Steigdama tą laikraštį, jinai 
tarėsi patarnausianti lietuvių 
liaudžiai. Bet p. St. Michel- 
sono rankose, būdamas amžiu
mi daug jaunesniu už steigėją, 
tas laikraštis apsirgo chroniš
ku pro-nacišku vėžiu.

Eva žvingilas, to laikraščio 
įsteigėja, tačiau to vėžio ne
paliesta ir nepasenus, nežiū
rint jos 71 m. Pereitą savaitę 
šiame skyriuje tūpusiame jos 
atsišaukime, kiekviename jo 
žodyje, žėri jaunystė, meilė 
laisvės ir nepaykanta pavergė
jų.

Kitos irgi virš 70 metų tu
rinčios moters, garsaus sūnaus 
motinos atsišaukime i motinas, 
telpančiame šiame skyriuje, 
taipgi matome gilų supratimą 
padėties ir sąmoningos moti
nos rolės šiame kare.

Kaip graži toji metais nesu
naikinama jaunystė!

—Tai smagūs tie mūsųsu
sirinkimai !

—Ištiesų, net namo eiti ne
sinori ir parėjus miegas neima 
iš džiaugsmo, — kalbasi mo
terys, eidamos iš Brooklyno 
Moterų Apšvietos Kliubo susi
rinkimo.

Veikiausia, panašiai kalbasi 
ir’moterys kitų tokių pat kliu- 
bų,.'kur darbas už pergalę ant 
fašizmo virte verda, kur narės 
sueina nešinos pundais mezgi- 

įnių ir pluoštais surinktų aukų, 
kur ^isos, kiekviena sulyg sa
vo sveikatos ir ištekliaus, ko
operuoja tam pat tikslui.

• • • **
- —Mes darbuosimės į Rau
donojo Kryžiaus rėmimo dar
bą įtraukti savo dukteris ir ki
tas jaunas merginas - moteris, 
—- rašo draugės iš Mass. Te
nykštis Moterų Sąryšio su
važiavimas tai nutarė ir, ra
šo jos, — nies savo tarimus vi
sada išpildome.

Gerai pasimota. Jaunuolės, 
kaip ir motinos, trokšta, kad 
hitlerizmas būtų kuo greičiau 
sumuštas ir kad pergalingi 
jauni vyrai ir sužadėtiniai su
grįžtų namo. Nėra abejonės, 
kad jos padės. Jr ne tik pa
dės, kai kur užims ir vadovy
bę. Gabios ir linkusios. į susie- 
dijos vadovybę jaunos moterys 
supras, kad su veiklia moterų 
grupe užpakalyje savęs jos ir 
parems karo pastangas ir 
greičiau gaus susiedijos pripa
žinimą ir pagarbą.

—Prisiunčiu money orderį 
$1.50 už 10 kopijų Moterų 
Balso. Visus išpardaviau, — 
rašo d. M. Gluoksnienė iš 
Scranton, Pa., vos už savaitės 
po gavimo pundo. Gražus dar
bas !

Tose kolonijose, kur Moterų 
Balso iš kaito negana buvo iš
platinta, ar visai neplatinta, 
reikėtų užsisakyti dabar, kol 
dar turime. Visiems neskaičiu
siems M. Balsas tebėra naujų- 
nau jausiu, nors ir yra išleis
tas prieš keletą mėnesių. Pra
šome užsisakyti, adresuojant: 
Moterų Balsas, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. Kopijos

S. Susna.

Čikagos miesto unijistės darbininkės liuoslaikiu mokosi, kaip suteikti pirmąją pa
galbą sužeistiesiems. Jos nori būti talkininkėmis Raudonajam Kryžiui.

Brooklyno Mezgėjos Eina 
į Kontestą

Brooklyno Moterų Apšviefos 
Kliubo susirinkimas, arba kaip 
dabar jau priprasta vadinti — 
mezgėjų susirinkimas, įvykęs 
16 d. balandžio, š. m., buvo 
skaitlingas ir kaip ir visuomet 
moterų susirinkimai esti, — 
entuziastiškas. Moterų visa 
energija dabar nukreipta — 
kaip daugiau pagelbėjus kar
žygiams jų sunkioje kovoje 
prieš fašizmą — hitlerizmą. 
Moterys rūpinasi, kaip sukėlus 

■pinigų, už kuriuos perkasi vil- 
jhų, mezga šiltus megstinius ir 
’aukoja kariams.

Mezgėjų komisija pranešė, 
kad vilnų vėl pirkta už $57.60.

Susirinkimui dar neprasidė
jus, mezgėjos savo pundus—

Kleizienė — 2 p. kojinių.
Tai ir .vėl susidėjo graži 

krūva megstinių; taip, kad jau 
vienai draugei nėra įmanoma 
visus vienu kart nugabent į 
centrą dėl išsiuntimo raudon
armiečiams.

Veik kožname susirinkime 
susidedant gerai krūvai megs
tinių, brooklynietės drąsiai nu
sprendė eit į kontestą su 200 
Nęw Yorko mieste skirtingų 
tautų mezgėjų/ kliubų.

Brooklynietės giliai įvertina 
kitų1 kolonijų draugių mezgėjų 
rūpestingumą, ypač draugės 
K. Yankatiskienė, iš Oakland, 
Californijos, kuri, sulyg jų 
mezgėjų grupės pranešimo, 
jau numezgė 65 poras 11 ir 12

Mes Ginklų Nepadėsim
Mes tol ginklų nepadėsim, 
Kol japonus nugaiėsim, 
Taipgi italus ir prūsus, 
Fašistinius priešus mūsų.

Nors mūs priešas yra žiaurus 
Ir tikisi pergalėt mus, 
Bet negalės pavergt visus, 
Vieningai laisvę ginančius.
Tėvai ir motinos—visi, 
Kaipo jauni, taip ir seni, 
Stokim kovoti garbingai, 
Tad pergalėsim laimingai;

Nors daug mums reiktų 
nu kentėt,

Bet tikim priešus nugalėt.
Mes tol ginklų nepadėsim, 
Kol fašistus nugalėsim.

M. Janoniene.

Mūsų Darželis

sėdėjo šaltam skiepe nuolat 
prašydamas duonos. Bet aš 
neturėjau duonos. Kaip ga
lima turėti duonos, kuomet 
vos spėjus išeiti jie i tave 
šauja?

“Tad jūs turite atkeršyti 
UŽ viską.

tiuša, tavęs neužmirštanti 
sesuo. Atsakyk taip greit, 
kaip gali.”

Korespondentas sako, kad; 
brolis laišką perskaitė bal
siai visiems savo draugams 
apkasuose. “Neliko kas. sa
kyti po to laiško,” pareiškė!

ten buvęs politinis komisa
ras. “Neliko kas sakyti”, 
pakartojo visi kiti ir užvieš
patavo tyla.

Neužilgo, sako korespon
dentas, jie pradėjo naują 
ataką ant priešo.

Darželis yra dalyku dide
lio pasitenkinimo ir pasi
grožėjimo ramiais laikais, 
jis yra dar didesniu sura
minto ju ir palengvintoju 
rūpesčių ir lūkesties karo 
laiku. Jo priežiūra nepalie
ka laiko savimi rūpintis, 
o prie jo apdirbimo saulėj 
ir atvirame ore, jeigu ne
persidirbama, mes pataiso
me savo sveikatą. Gi užau
gintos daržovės pratęsia 
šeimos budžetą, o jeigu au
ginama ir tik vienos gėlės 
ir tai galima turėti naudos 
papuošiant bukietais paren
gimų sales, stalus, pasiun- 
čiant bukietus į artimoj a- 
pylinkėj esamas kareivines, 
ir taip toliau.

Turint sklypelį žemės ne- 
pąlikime jį be priežiūros. 
Lai jis būna gražus ir ke
lia mūs pačių ir apylinkės 
gyventojų moralą.

. . ■ ♦ * *
Didžiuma vasarinių žoly

nų geriau suauga pasėjus 
dėžutėse languose ar lau
ke po stiklu ir persodinus 
lauke šalnoms praėjus. Bet 
razetos, aguonėlės ir eilė 
kitų trapių žolynų retai iš
gyvena persodinimus. Juos 
geriau sėti ten, kur augin
site.

Darže auginamą rasodą 
naktimis reikia pridengti, 
nes nuo šalčio užvargsta.♦ * *

Daigus geriausia perso- 
... XT J dinti į eiles, tarp eilių pa- 

gejų konferencijoje,' New. ijekan|. tuštumos apie tiek,- 
Yorko mieste, numegstų ko- kiek aukščio auga žolynas, 
jmių skaitliumi. lietuves kaj vjens kįto nenustelbtų

pasiryžę iš anksto plačiai pra
platinti įžangos bilietus, idant 
perstatymas kiek galint dau
giau padidintų jų vilnų fondą, 
kuris labai greitai ištuštėja.

Vilnų fondui vėl aukų gau
ta po $1: nuo: Jono Valenčio, 
Aldonos Žilinskaitės, Juozo 
Sukacko ir Frances Valentis. 
O. Balčiūniene $1.50. Viso 
$5.50. Ačiū aukotojams už 
gražią' paramą.

Kliubiečių pastangomis įs
teigta Pirmosios Pagalbos kla
sė eina sėkmingai, dalyvės yra 
labai pasitenkinę pamokom.

Nutarta ruošti populiaraus 
lošio vakarus, nuo kurių pelną 
skirti vilnų fondui.

Reikia priminti ir tai, kad 
didžiuma kliubiečių energingai 
darbuojasi ir kitose organiza
cijose, taigi, moterims apsnū
dimo niekas negali primesti.

Viena iš Mezgėjų.

gražių svederių ir kojinių pra-’jinių, bet mūs K. Pctlitzkienė Į 
dėjo atriešdinėti, o daugiausiai 
pundų - pundelių, tai draugė 
Sašna sūnešinėjo; mat, kuri 
tik draugė su reikalu į “Lais
vę,” tai beturint gatavą mez-

jau numezgė 55 poras 11 ir 12‘K§ BfOOklyilO McZfffiJOS 
numerio kojiniu ir dar nebai- Į v i. • j •< 
go darbd; toji draugė yra pa-', • Y TR AtSlCkUSlOS
siryžusi numegšti daugiau. , • .

Komitetas Russian War Re-; Iki pabaigai feland. mė-
gini tuoj pas Sasną užhešė ir liet Ine yra pashyžęs iki_.2.2j e . ,jr ap ylin.
palieka, o ji visus pundelius d. birželio i lonesio pasius--.J .V......... -...................... ' L_ kės mezgėjos yra pndavu-sudėsčius dažnai į susirinkimą ti į Sovietus vieną milijoną ka- 
nešdama ir į glėbį nesutalpi
na. •

Brooklyno mezgėjom gelbs
ti ir kitų kolonijų moterys; 
pavyzdžiui, draugės iš Lowell, 
Mass., per N. Chuladienę pri
siuntė net 11 Svederių. Great 
Necko draugės taip pat gelbs
ti brooklynietėms. šiuo kart 
greatnekietė d. N. Lipskienė 
vėl prisiuntė 3 labai gražius, 
su ilgomis rankovėmis svede
rius. Ji jau yra numezgus 5 
su rankovėmis ir 4 be ranko
vių svederius. Yra pageidavi
mas visur, kuri tik gali,'mėgs
ti svederius su rankovėmis.

B. Katkienė ir M. Kupčins
kienė, abi iš Great Necko, po 
2 poras kojinių.

Draugė iš New Jersey — 3 
p. kojinių ir 3 be rankovių 
svederius. Mrs. Natalia Nolan, 
iš New York City — svederį 
be rankovių. Brooklynietės — 
Mrs. Jean Clark — svederį su 
ilgomis, rankovėmis; Mrs. Ga
lia Babovich Owseneck — sve
derį su ilgomis rankovėmis; K. 
Pctlitzkienė— 10 porų koji
nių. Jinai jau yra numezgusi 
65 poras kojinių ; R. Rėklienė 
-— 2 p. kojinių; Šungailienė — 
2 svederius ir 2 p. kojinių; A. 
Gilmanienė — 3 p. kojinių; 
Mrs. Rosenbaum •— šaliką; 
Malinauskienė — 2 svederius; 
A. Kalvaitiene -— 2 su ilgomis 
rankovėmis svederius. Jinai 
jau yra numezgusi 22 svede
rių ; O. Čepulienė — svederį 
su ilgomis rankovėmis; M. Ją- 
nųlevičienė 
Laukaitienė

— svederį; K.
- 3 svederius; S.

valkų drabužių. Mezgėjų kon- 
testas tęsis iki tam 1____
Brooklynietės subruzdo, įsigijo, 
geroką kiekį vilnų ir vėl spar
čiai pasispaudę prie darbo. 
Galinčios joms padėti drau
gės — esate nuoširdžiai kvie
čiamos į talką, nes vilnų turi
me ant rankų ir vėl ruošiama 
net kelios pramogos vilnų fon
dui. '

Moterų Apšvietus Kliubas 
ne tik kad gražiai darbuojasi, 
bet ir narių skaitliumi nuola
tos didėja, praeitam susirin
kime įsirašė net penkios nau
jos narės, nors veik jos visos 
jau seniai su kliubietėmis ben
dradarbiauja; tai draugės: A. 
Kalvaitiene, A. Kleizienė, Ja- 
nulevičienė, Rėklienė ir B. ša- 
linaitė.

Kliubietės paskyrė penkinę 
dienraščio “Vilnies” pasveiki
nimui. Išrinko 5 nares dėl 
“Tag day” Sovietų paramai 
skiriamos dienos. Paskyrė d. 
J. Augutienę atstovauti kliu- 
bą šaukiamoje nuo karo nu- 
kentėjusiems šelpimui konfe
rencijoj ir taipgi įgaliavo d. J. 
Augutienę, idant jinai pasvei
kintų kliubo narės — Degutie
nės naujagimį su dovanėle.

Motinų Dieną šiais metais 
kliubietės atžymės su persta
tymu Brooklyne operetės “Bi
rutė.” Tai įvyks 10 d. gegužės, 
The New National Hali, 267 
Driggs Ave., Brooklyne. Įžan
ga bus’75 centai. Prasidės 7 
vai. vak.
Newarko Sietyno Choras, B. 
šalinaitės vadovybėje. Narės

sios mezginių vertės už
laikui. $1,167.

Operetę vaidins

Į mezgimą yra įtraukta 
79 moterys. • •

Iš išduotų raportų mez-

jimų : 
moterys, pavieniai, stovi 
pirmoje vietoje. K. Petlitz- 
kienė jah numezgė 65 po
ras.

Svederių mezgime mūs 
darbščiąją maspethietę A. 
Kalvaitienę yra pralenkusi 
kita draugė su 8 svederiais; 
anoji jau numezgus 30 sve
derių. Mūs draugę Kalvai
tienę pralenkė, be abejo, dėl 
to, kad mūsiškė dabar me
zga svederius su ilgo
mis rankovėmis, kas ima 
veik du kart tiek laiko. Bet 
draugė Kalvaitiene del to 
nenusimena, jai yra smagu, 
kad sutinka gerą kompeti- 
torę, o svederiai su ranko
vėmis yra vertingesni.

SKUDURAI

savo šešėliu atimdami sau-
* ♦
rasoda reikia

♦
Sudygusi 

praretinti išravėjant ma
žesnius, silpnesnius daigus. ♦ ♦ ♦

Likusias sėklas neišmes- 
kit. Šiuos žodžius rašančiai 
gražiai sudygo 1935 metais 
pirktos žinijos, alysiukai, 
razetos ir eilė kitų žinomų 
žolynų.

Šeimininkėm Patarimai
Mazgojant taukuotas to- 

rielkas dadėkit į vandenį 
biskį sodos. Tas panaikins 
dalį taukų ir padarys maz
gojimą malonesniu darbu.

Kad prašalinus žibėjimą 
nuo vilnonių drapanų po iš- 
prosymo, būtinai reikia žiū
rėti, kad užtiesiamas skaru
lys irgi būtų vilnonis arba 
pusiau vilnonis.

Prašąlinimui dulkių nuo

Atlikę šmotai nudėvėto 
apystiprio drabužio dabar 
taipgi gali tarnauti karui 
laimėti. Neišmeskite, bet 
švariai sųdėstykite .ir ati- _________ _ __ „
duokite ar parduokite juos auksuotų paveikslų rėmų, 
renkančioms įstaigoms.

Vieno karo laivo apvaly
mui suvartojama tonai sku
durų.

naudokite plunksną, nes 
skarulis nutrins paauksavi
mus ir apmąžins žibėjimą.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, Už 
Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS 

Į Skaitytojus
Draugai! Čia Jums patieksime plačių 

aprašymų% iš Hitlerio ir jo sėbrų karo 
prieš Sovietų Sąjungą, tame skaičiuje ir 
Lietuvą. Šie raštai paruošti, pasiremiant 
oficialiais daviniais. Jų didžiuma bus pa
sakojimai asmenų, kurie ten buvo, daly
vavo, mirčiai veidan žiūrėjo, purve mau- 

v dėsi, kraują liejo ir patiekė faktų.
Žinoma, tai nebus istorija, tai bus tik 

medžiaga, sukuopta ir sutvarkyta isto
rijai. Mes labai prašome skaitytoją su
prasti, ką tai reiškia tokis frontas, kaip 
Sovietų Sąjungos! Virš 2>000 mylių siaus- 
žemio, kita tiek vandens fronto ir kovų! 
Kovos ant jūrų, po jūromis, ant žemės, 
ore, fronte, priešo užnugaryje ant šimtų 
mylių pločio partizanų kovos, Sovietų Už
nugaryje liaudies pastangos visakuo ap
rūpinti frontą. Juk jeigu tokį milžiniš
ką karą aprašyti, kuris įtraukia ne mi- 
lionus, bet kasdien dešimtis milionų į 
aktyviškumą, juk jeigu apimti pilnoj 
šviesoj tik vienos paros įvykius, kurie 
kaš valandą visur keičiasi, tai, gal būti, 
reikėtų ne tomo, bet kelių tomų aprašy
mui!

Tą turint mintyj mūsų skaitytojas su
ras, kad šis aprašymas bus tik lašas jū
roj visų įvykių. Mes kartu norime pri
vesti ištraukas iš žmonių atsiliepimų 
apie Sovietų Sąjungos ir Raudonosios 
Armijos kovas.

— Žmoniškumo viltis, labiausiai kri
tiškoj valandoj civilizacijos istorijoj, ry
mo ant Raudonosios Armijos pajėgų. — 
pareiškė Anglijos ministeris Beaverbroo- 
kas.

— Pasaulinė padėtis dabartiniu laiku 
rodo, jog "civilizacijos viltis rymo ant 
garbingųjų vėliavų narsiosios Rusų Ar
mijos. — pareiškė Jungt. Valstijų gene
rolas MacArthur.

— Kokie dideli jų (Sovietų. liaudies) 
kentėjimai buvo ir tebėra, mes net ir įsi
vaizduoti negalime, —sake Anglijos 
Canterburio arkivyskupas, vyriausia 
galva bažnyčios Anglijoj, — bet tai jie 
sutinka be baimės ąr nusiminimų, o ste
bėtinu dvasios pakilimu, pasiryžimu, nes 
ir juodžiausiuose momentuose jie turėjo 
nepalaužiamą viltį ir pasiryžimą atsilai-

— Pilniausio pasisekimo garbingai ko
vai, kurią jūs (rusai) vedate prieš na
ciško barbarizmo tamsųjį debesį. Moks
lo, taipgi ir kultūros ateitis priklauso 
huo jūsų pergalės. — Rašė mokslininkas 
John H. Northrop, vedėjas Rockefeller 
Instituto, medicinos specialistas.

— Sovietų Sąjungos kareiviai ir civi
liai gyventojai pastoja kelią šitai naiki
nimo audrai su negirdėta drąsa ir aukš
čiausiu pasekmingumu, kuris susilauks 
pagarbos ir padėkos viso civilizuoto pa
saulio. jų kraujas nuplauna nuo pasau
lio tą baisią dėmę ir užtręšia jį vėl bu
vojimui proto ir teisingumo.—Rašė Jung- 
tin. Valstijų Nacionalio Moralo Komite
to pirmininkas Arthur Ūpham Pope.

— Sovietų Sąjungos žmonės yra svei
ki protiniai ir fiziniai. Jie tvirtai apsi- 
įlingė į vieną didelį kūną, kuris, pagal
ia darbo, stengiasi pasiekti aukščiausį 

žmogaus idealą — gyvenimo džiaugsmą. 
Jie yra sūnūs ir dukterys tos pačios že- 
Inės, ant kurios jie gyvena ir kurią jie 
taip myli, kaip galima mylėti tik savo 
brangią motiną. Bet pavydas ir plėšru
mas, permirkęs fašizmu, juos užpuolė ir 
bando sunaikinti jų pasiekimus ir juos 
pavergti, atimti iš jų ir savo tikslams 
panaudoti tą pačią žemę, kurią jie, So
vietų žmonės, priruošė iš girių ir pūs- 
tynių ir kurią jie gerbia taip, kaip savo 
gyvybę.—Rašė Sovietų Mokslininkų Su- 
VaŽtavimui Jungt. Valstijų didžiulio Smi
thsonian Instituto Dt. Ales Hrdlika.

— Dabartinėj kovoj prieš hitlerizmą 
rtiūsų visos simpatijos yra su Sovietais, 
kūne ant savo pečių neša pačią sunkiau
sią naštą šio karo prieš dabartinę vo
kiečių valdžią, kurios pasimojimai grū
moja ir patiems mūsų civilizacijos pa
matams.—Rašė Columbia Universiteto 
profesorius Frantž Boas.

— Rusų armijos drąsa ir negirdėti 
Rusijos žmonių pasiaukojimai iššaukia 
viso civilizuoto pasaulio pagarbą.—Ra
šė Jonhs Hopkins Universiteto vedėjas 
Dr. W. Horsley Gantt.

— "RKeš šešis metus mano atsilanky-

mas į Sovietų Sąjungą paliko manyje la
bai gyvą vaizdą nepaprasto progreso, 
kurį buvo Sovietų Sąjunga padarius 
kiekvienoj kultūros srityj... -Žmogaus 
laisvės ir asmens teisių ateitis neatski
riamai surišta su Rusijos pergale, kuri 
savo didvyriška kova užsitūrnauja viso 
pasaulio laisvę mylinčių žmonių nemir
tingą dėkingumą. — Pareiškė New Yor- 
ko Universiteto vedėjas Dr. Henry Pratt 
Fair child.

— Fašizmas turi būti sumuštas ir bus 
sumuštas. Lai gyvuoja, Sovietų Sąjun
ga ! — sušuko profesorius Henry K. Sie- 
gerist iŠ Johns Hopkins Universiteto.

— Bet šiatne pasauliniame kare aiškiai 
matoma, kad rusai ir kiti Sovietų Są
jungos žmonės gina savo kraštą ir savo 
naują santvarką prieš žiauriausią agre
siją. Jie kovoja už progresą, Sūris buvo 
atsiektas revoliucijos pagalba, — pareiš
kė profesorius Samuel W. Harper iš Chi- 
cagos Universiteto.

— šiandien visas laisvasis pasaulis su 
pagarba seka Rusijos žmonių drąsą, pa
siryžimą ir jėgą, — pareiškė Dr. Peter 
Rutter iš Massachusetts Technologijos 
Universiteto.

— Pasisekimas Rusijos reikštų vidu
tiniam žmogui visur geresnę progą pa
siekti savo šalyj kokią nors būtinai rei
kalingą laisvę, — rašė profesorius Eme
ritus A. T. Robinson iš Mass. Technolo
gijos Instituto.

— Kai šiandien Raudonoji Armija did
vyriškai grumiasi su priešu, vis aiškiau 
darosi, kad viso pasaulio paprastos liau
dies viltis yra su tos armijos pasiseki
mais. Mes norime, kad Rusijos žmonės 
gautų iš mūsų visko pagalbai, ko tik mes 
jiems galime duoti. Mes norime, kad jie 
žinotų, kad jų tie didieji pasiaukavimai 
iššaukė Amerikos žmonėse gilią simpati
ją, — sakė profesorius F. O. Mathiessen, 
Harvard Universiteto.

— 1917 metų lapkričio 7 dieną, viso 
pasaulio akys buvo nukreiptos į Rusiją, 
kurios pavergtos masės vienu galingu 
pasimoj imu sudaužė pančius, kurie lai
kė jas surišę, ir paskelbė savę laisvais 
žmonėmis.

— Šiandien, to didžiojo įvykio, 24-rių 
metų sukakty j, viso pasaulio akys vėl 
nukreiptos linkui Rusijos, kurios žmo^ 
nės lieja kraują, idant pavergti Europos 
žmonės vėl būtų laisvi ir idant būtų pa
darytas galas nacių militaristų grūmoji
mui visam pasauliui. — Sakė profeso
rius Ernest J. Simson iš Cornell Univer
siteto.

— Kuomet žilagalvė motina laimina 
savo sūnų, išeinantį į karą, jinai sako: 
“Būk drąsus, niekados nepasiduok, ne
pažemink mūsų sovietines šeimos. Kovok 
ištvermidgai tr drąsiai, žiūrėk mirčiai į 
akis drąsiai, ir neatiduok savo gyvybės 
pigiai. Atmink, kad geriau man visai 
neturėti sūnaus, negu būti motina bailio. 
, — Sovietinis jaunimas yra ištikimas 
šiam prisaikdymui. Kiekvieną dieną iš 
kovotojų eilių pakyla vis nauji didvy
riai. ‘Šiandien jų yra desėtkai tūkstan
čių. Jų vardai jau garsiai skamba visoj 
mūsų šalyje ir už jos ribų. Vardai kitų 
didvyrių skambės ateityje, — sakė N. 
Michailovas, vadas Sovietų Sąjungos 
jaunimo.

Šis mūsų aprašymas nebus tik taip pa
siskaitymas, bet aprašymas žiauriausių 
kovų, kokios kada buvo pasaulyje. Ir jei
gu Raudonoji Armija ir Sovietų Sąjun
gos liaudis mobilizuoja visas jėgas naiki
nimui Hitlerio ir jo talkininkų armijos, 
tai tas daroma ne todėl, kad jie yra vo
kiečiai. Stalinas aiškiai pareiškė:

“Užsienio spaudoj kartais sako, kad 
Sovietų žmonės nekenčia Vokiečių, kaipo 
vokiečių; kad Raudonoji Armija Paiki
nanti juos iš neapykantos prieš viskd, ii’ 
kad, todėl, jie nesą imami nelajsVeh. Tai 
yra kvailas melas ir šmeižtas prieš Rau
donąją Armiją.

(Daugiau bus)
.it C, II t.

CUKRAUS VARTOJIMO APRUBEŽ1A- 
V1M0 PATVARKYMAI

mo

tu r i

7.

Gegužės 4-tą, 5-tą, 6-tą ir 
7-tą dienomis kiekvienas as
muo turės užsiregistruoti dėl 
gavimo cukraus paskirtymo 
kortelių, štai eilė klausimų ir 
atsakymų, kurie tą reikalą 
aiškiai išdėsto.

Klausimas: Kas turi regis
truotis gavimui cukraus pask. 
kortelių ?

Atsakymas. K i e k V i e nas 
Jungtinių Valstijų vyras, 
tėris ir Vaikas.

Kl.: Kada gyventojai 
registruotis ?

At.: Gegužės 4, 5, 6 ir
Klv:.Kur jie turi registruo

tis?
At.: Artimiausioje pradžios 

mokykloje (elementary 
schbbl).

Kl.: Ar kiekvienas asmuo 
turi registruotis asmeniškai ?

At.: Ne. Kiekvienos šeimos 
narys turintis daugiau kaip 18 
metų amžiaus gali registruotis 
visos šeimos vardu.

Kl.: Kiek cukraus vienas 
asmuo gali pirkti ?

At.: Šiuo laiku — pusę 
ro į savaitę. Ateityje tas 
kis gali mažėti ar didėti.

Kl.: Ar kiekvienas turi 
nešti, kiek cukraus jis

muo turėti ir visgi gauti kor
telę?

At.: Jei kas turi daugiau 
kai Šešias svarus, laikinai ne
gaus kortelės. Jei kas turi 
tarp '2-jų ir '6-šią sVarQ> tas 
gaus kortelę su vienu ženklu 
nuimtu dėl kiekvieno svaro, 
šeima, kuri turi du nariu, ga
li turėti 12 svarų ir gauti kor
telę.

Cleveland, Ohio

sva-
kie-

pra- 
turi

Newark, N. J

importuoti iš Hawaii, 
importas iš 
sumažintas

Kas atsitiks

vakarines 
dėl laivų

su asine-

šiuo laiku?
At.: Taip.
Kl.: Kodėl cukraus vartoji

mo aprubėžiavimas yra reika
lingas?

AL: Kad visi galėtų gauti 
pakankamą kiekį cukraus.

Kl.: Kodėl pasireiškė cuk
raus trūkumas?

At.: Mes praradome apie 
27% mūsų importo šaltinių 
prarasdami Filipinus ir nega
lėdami 
Mūsų 
Indijos 
stokos.

Kl.:
niu, kuris nesiregistruos ?
/AL: Pirmiausia toks asmuo 
negaus cukraus. Jeigu kas no
rėtų registruotis po paduotų 
datų, tas būs sunku. Tas as
muo turės prieš tam tikrą ta
rybą išaiškint, kodėl jis nega
lėjo registruotis. Taryba'turi 
teisės,ir neduoti jam.tada cuk-; 
raus pirkimo kortelės.

Kl.: Ką kiekvienas gali da
ryti, kad pagelbėti tame rei-, 
kale ?

At.: žiūrėti, kad visi -kaimy
nai ir pažįstami registruotųsi. 
Jūs galite taip pat pasiūlyti 
savo patarnavimą vietinei cuk
raus skirstymo tarybai.

Kl.: Ar turi kas registruotis, 
turint1 nemažą cukraus atsar-
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Pramoga; Aukos
Balandžio 18-tą dieną Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 8-ta kuopa buvo suruo
šus vakarienę. Svečių iš toliau 
buvo nedaug-, išskiriant vieną 
iš Brooklyno, porą iš Bayoii- 
nės ir vienas iš Jersey City.

Laike vakarienės jokios pro
gramos nebuvo, išskiriant A. 
Matulį, kuris trumpai pakal
bėjo LDS reikalais.

Pasibaigus vakarienei, buvo 
šokiai.

Svečių dalyvavo vidutiniai. 
Bet man keistai atrodė, kad 
artimą Newarko koloniją, Hill- 
sidę, niekas neatstovavo.

Pagelbstint dd. JanušoniuL 
su Žukausku, perėjome per 
svečius paprašant jų paaukoti 
dėl pasveikinimo “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimo. Pasek
mes, galiu sakyti, geros, hots 
turėjo būti gerešhės. Surink
ta $14.40. Aukavo sekami as
menys po $1: J. PaUkštaitis, 
J. Kunickas, A. Kazakevičius, 
S. Mekionis ir Ch. Anuškiš; 
po 50č: J. Žukauskas, P. Sy- 
mon, L. Luckauckas, M. Ske- 
berdis, P. Kazakevičius, k. 
Stelmokienė ir J. Stanionis;
A. Kvederas aukavo 40 cen
tų ; po 25c: J. Gerulis, J. Dū
linsimas, J. Pakulis, A. Janušo
nis, Leonas, J. Juodecka, P. 
Piekevičius, B. Befžinauskas,
B. Ėlseikienė, Y. žolynas, P. 
Casper, S. Žilinskas, M. Vit-

Įkus, J. Šimeleveičius, J. Skai- 
rius, V. Žilinskas, V. Kušliene, 
F. Shimkus, M. Pkkštas, M. 
Keisėl ir M. Witkus.

Ačiū visiems už atjautimą ir 
aukas. Yra dar 'daugelis ir 
gerų draugų ir draūgių New- 
arke, Kearny ir Hillsidėj, ku
rie turėtų ir privalėtų paauko- 

■ ti “Vilnies” šėrininkų suvažia
vimo pasveikinimui pagal iš- 

' galės. Kurių nemačiau, kurie 
nedalyvavo newarkiečių vaka
rienėj ir aš neturiu progos nu
vykti pas juos į namus negy- 

• vendamas Newarke, jūs, 
draugai ir draugės, gyvendami 
vietoje, padarykite tai, t. y>, 
gaukite pas juos pasveikiiilmų 

i “Vilniai.”
'Well, šiais metais mes, tu- 

■rime lėnktyhiuptis su Brook- 
lynu rinkime aukų “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimui pasvei
kinti. New Jersey valstija 
nors kartą turi būti aktyvi, bei 
ne pasyvi. Ir jeigu mes, New- 

' ark, Elizabeth, Harrison-Kear 
ny, Ilillsidę, įli'ffside, Jersėj 
Cįty ir Bayonne nepralenktu 
me vieno Brooklyno su jo prie 
miesčiais, — nekaip pasirody 
tume...
/ Prie darbo,-draugai 1

A. Matulis.

At.: Be klausimo, taip.
Kl.: Ar bus atimtas cukrus, 

kurį kas turi kaip atsargą ?
AL: Asmuo galės laikyti 

cukrų, kurį turi, bet negalės 
pirkti daugiau prieš tai, kol 
jis yra tą kiekį suvartojęs'.

Kl.: Ar šeimos narys gali 
registruoti ir namų darbinin
ką ?

At.: Ne. Darbininkas turi 
pats registruotis.

Kl.: Kiek. cukraus gali as

Įspūdžiai
Turėdama biškį liuoso lai

ko, sumaniau aplankyti savo 
brolį Vincą Karmą. Taipgi la
bai žingęidavaU pamatyti sa
vo anūką (Billie), tai yra, ma
no sūnaus ir marčios pirmąjį 
sūnelį. Nuvykus į UleV^lah- 
dą, visus juos aplankiau •— 
brolį Karmą, sūnų ir marčią, 
kurie linksmai augina savo 
sūnelį, o mano anūką.

Kadangi tuom laiku įvyko 
clėvelandiečių didelis parengi
mas Lietuvių Svetainėje, kurį 
rengė Komitetas Kovai su Fa
šizmu, tai hian ir tą progą at
siėjo gerai išnaudoti: dalyva
vau parengime ir mačiauš su 
savo visais pažįstamais ir ge
rais veikėjais. Visi jie nuošir
džiai sveikino mane, ir labai 
linksmai laiką praleidau su 
jais.

Parengimas buvo sėkmin
gas; žmonių buvo ne tik la
bai daug clevelandiečių, bet ir 
iš kitų kolonijų: Youngstown, 
Middlefield, ir Akron. Su 
draugais akroniečiais — Bra
ziais, Zdaniais ir d. Bakalie- 
ne teko gferai kalbėtis. Taip
gi teko kalbėtis ir su draugais 
Rūbais, 'ir Griniais iš Middle- 
field. Jie visi gero velijanti 
musų draugai ir draugės.

Apiė Parengimą
Vakaro programa susidėjo 

iš vieno veiksmo veikaliuko— 
“Kuprotas Oželis.” Vėliau bu
vo koncertinė programos, da
lis.

gerai

Veikalo- vaidintojai, Julius 
Krašnickas if Eteanora Ste- 
pon puikiai dainavo vaidini
me ir gerai vaidino. Taipgi ir 
kiti aktoriai — Gasparas Gin- 
drėnas, Antanas Mockaitis ir 
draugė Penzerienė 
vaidino.

Veikaliuką sumokino ir dai
noms akompanavo jaunuolė 
Alke Brazyte. Ta jauna drau
gė verta didelės pagarbos už 
jos triūsą ir sugabumą. Cle- 
velandiečiai turi džiaugtis, 
kad turi tokią sugabią drau
gę savo tarpe.

4 1Jaunuolė Losnickaitė šau
niai pašoko keletą šokių.

Pabaigoj, buvo duota kon
certinė dalis programos. Su
dainavo d. Krasniėkas ir d. 
Stepon duetus ir solo. Moterų 
Choras sudainavo keletą dai
nelių, po vadovyste A. Jah* 
kausko. Moterų Choras pui
kūs, tik blškį trūko krmohijo's 
dėl kaip kurių daihų.

Kalbant su d. Mažansku ir 
kitais veikėjais, pasirodė, kad 
clevelandiečių organizacijos 
auga gerai. LDS ir LLD kuo
pos gauna naujų narių ir 
energingai veikia. Tai links
ma girdėti iš mūsų geros va
lios draugų veikėjų.

M. Račkaitienė gerai pla
tina literatūrą parengimuose. 
Tai verta pagyrimo draugė.

M. Alviniėhė.

Senis Prancūzu Generolas 
Pabėgo iš Naciu Nelaisvės
Berlin. — Prancūzų gfene- 

.rolaš Henri Giraud, 63-jų 
metų amžiaus, pabėgo iš be
laisvių stovyklos Vokietijo
je. Nacių valdžia paskyrė 
100 tūkstančių markių do
vanų už jo sugavimą.
. Jis ir laike praeito pasau
linio karo pabėgo iš vokie
čių nelaisvės.
, (Giraud yra vienas iš nar
sesnių francūzų generolų.)

KONCERTAS
ir

MASINIS SUSIRINKIMAS
Ruošia Lietuvių Komitetas Pagalbai Sovietų Sąjungos

■ .

M

BIRUTA RAMOŠKAITĖ

Sekmadienį
Gegužės 17 May

GRAND PARADISE SALEJE
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(kampas Uav’emeycr Str.)

Pradžia 4 vai. dieną. Bilietas 5bc.
Įskaitant taksus

Dalyvaus Žymus Kalbėtojai ir Žinomi Muzikos Talentai.
KALBfiS:

P. ROTOMSKIS,. Generalinio Sovietų Sąjungos Konsulato lie- 
h tuvis atstovas. .

ROJUS MlZARA, Dienraščio “Laisves” Redaktorius.
DR. THOMAS L. HARRIS, atstovas taio Russian War Relief 
Komiteto iš New Yorko.

DAINUOS:
BIRU1A RAJIOšKAITe, pagarsėjusi dainininkė.
ANTANAS VlšNlAUSKASj dainininkas, iš Bayonnę, N. J.
PIRMYN CHORAS* iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaūši
AIDO CHORAS, is BmklHo, vddov. At<^s Wttslmilgs.

VšlUro Vedėjas Liet. Mbd. Kbm. Pirmininkas t>r. J. J. Karkiančius.
.. ..<■ ■■ ------------ ----------------- ---- -------- - \ ,,"ri—" ,!,,r> . ..................... . ..........r-r ■ .......... -r .r.......—*-- ---------- -.. ■» ■ ■ ■ . ; . f . - ■

Kaip matote^ . programa bus graži ir įdomi. Kadangi šio parengimo pelnas aki’ 
rįamas Sovietų Sąjun^oį kovotojams pagelbėti/t^i mūęų artistai nuoširdžiai paau
koję -savo, tai^htUš. iyjės!;kxdečįąme Vietinius ir iš Brbbklyno apylinkės lietuvius, da- 
iyvdiRL/^&trS 1 •
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Sovietai Sunaikina Ttėčių Tiek 
Vokiečių Orlaivių

Japonai Ragina Sugrąžint 
Sovietų Ambasadorių

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bai. 27. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį balandžio 26 į 27 d. neįvyko jokių esminių at

mainų kariniame fronte.
Leningrado Frontas: Sovietinė kariuomenė per dvie

jų dienų veiksmus keliose dalyse šio fronto sunaikino 
septynias priešų šaudymo pozicijas^ aptvirtintas me
džiais, ir žemėmis, vienuoliką pavienių apkasų, vieną 
lauko kanuolę, devynis didžiuosius kūlkasvaidžius ir 
vieną bateriją apkasų kanuolių. Priešai prarado dau
giau, kaip 400 kareivių ir oficierių.

Kalinino Frontas: Raudonarmiečiai kai kuriose Ka
linino fronto dalyse per dieną sužalojo 12 vokiečių tan
kų ir sunaikino 800 jų kareivių ir oficierių.

Vakarinis Frontas: Vokiečių pėstininkų batalionas 
šiame fronte, su tankų parama, naktį bandė užpulti 
vieną būrį sovietinių šaulių.

Susidurdami su pasipriešinimu, hitleriečiai buvo pri
versti pasitraukti atgal į pirmesnes savo pozicijas ir 
paliko 60 užmuštų saviškių.

Sovietinės artilerijos ugnis sunaikino vieną priešų 
tanką.

Raudonarmiečiai, išlaikydami veiksmų iniciatyvą sa
vo rankose, kitame artimame fronto sektoriuje, už
mušė 150 vokiečių kareivių ir oficierių.

GIRTI HITLERIEČIAI PRARADO TREČDALĮ SA
VIŠKIŲ, PRAKIŠDAMI ATAKĄ

Apie 100 girtų hitleriečių atakavo vieną poziciją, ku
rią gynė aštuoni Raudonosios Armijos kareiviai. Jie 
leido vokiečiams arti prieiti, tada atidarė į priešus ug
nį iš šautuvų ir kulkasvaidžių. Vokiečiai tapo privers
ti pasitraukt ir paliko 30 užmuštų ii' sunkiai sužeistų 
saviškių.

Vieno sovietinio dalinio rinktiniai šauliai, veikdami 
iš slaptų vietų, per dieną nukovė 116 vokiečių oficie
rių ir kareivių. Tie šauliai yra nariai ginančios Sevas
topolį sovietinės kariuomenės.

Pietiniai-Vakarinis Frontas: Partizanų būrys, veik
damas užnugarėje vokiečių linijų, balandžio 13 d. nak
tį užpuolė priešų kariuomenę “N° apskrityje.

Jie užmušė bei sunkiai sužeidė daugiau kaip 90 Hit
lerio kareivių ir oficierių ir pagrobė 40 arklių ir tūks
tančius kulkų.

SMŪGIAI VOKIEČIAMS ORE 
Naktinis Sovietų Pranešimas

Balandžio 26 d. sovietinės jėgos sunaikino 13 vokie
čių orlaivių, o savo prarado penkis lėktuvus.

Praeitą savaitę buvo sunaikinta 227 vokiečių or
laiviai. Tuo pačiu laiku Sovietai neteko 78-nių orlai
vių.

Tokio. — Japonų spauda 
ragina Soviėtus sugrąžint 
Sovietų ambasadorių Kons
tantiną Smetaniną į Tokio 
arba tuojau paskirt naują 
ambasadorių jo vieton.

, Ambasadorius ‘ Smetanin 
jau trys menesiai apleido 
Japoniją.

gaišta nei mažiausios va
landėlės, atidavimui vieno
kios ar kitokios garbės: jie 
visi susipranta ir vienas ki
tą pagerbia tuomi, kad de
da bendras ir visas pastan
gas bendro priešo atmuši
mui ir sumušimui.

Čia ir tas stebuklas, iš 
kurio turėtą ir visi rusų 
talkininkai pasimokinti.

A. Gilmanas.

litne laimėti vien tada, kada 
darbininkai bus organizuoti į 
kompanines unijas. Tad tos 
kompanijos rekordas jau se
nai yra žinomas. Bet atrodo, 
kad šį kartų kompanija ėjo tik 
šiek tiek peHoli. Jie turės už 
tą žygį atsakyti.

Kuibišev.—Japonijos am
basadorius per valandą ta
rėsi su Sovietų vyriausybės 
atstovu.S. A. Lozovskiu.

, Washington. —Sprogo ir 
nuskendo senas Amerikos 
naikintuvas. Priežastis ti
krai nežinoma; bet spėja
ma, gal priešų mina su
sprogdino jį.

Laisvoji Sakykla
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tranšėjas. Kaip jie ten dir
ba, išsivilkę, pusnuogi, pra
kaituoti ir be besižvalgymo. 
Ir ten ne vien kokie tvirtuo- 
liai tą* dirbą, ale visokia, 
taip sakant, gyvybė: vyrai, 
moterys, vaikai, seni, kurie 
tik gali nors ir pakrutėti, 
kad tik ką pagelbėjus, kad 
tik ką atlikus... Rodosi, jie 
visi, kaip kurmiai knisa ir 
kaip kokis skruzdėlynas 
.kruta, ką nors nešdami, ką 
nors keldami.

Čia juk tarp jų yra ir ge
nerolų, ir komandierių, ir 

, visokių kitų m i 1 i tarinių 
.aukštų žmonių. Bet nei 
prieš vieną jų niekas ne-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

susirinkimas įvyks penktadieni, 1 d. 
Gegužes, 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Svetainėje. Kviečiame nares daly
vauti, taipgi prie progos, atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti. —

(100-102)
M. K.

Cleveland, Ohio

darbo atstatė darbi- 
už pakabinimą prie 
plakato-parašo sekan- 
karo mašina dirba už 
Už tą “nusikaltimą” 

reikalinga

Amerikiečiai Sumuša 
Japonijos Orlaivius 
Ties Nauj. Kaledonija

Japonija Numato, kad 
Jungtinės Tautos Galės 

Užpult Ją Pačią
Australija. — Japonijos 

orlaiviai kelis kartus mėgi
no apžvalginėti salą Naują
ją Caledoniją, 800 mylių į 
rytus nuo Australijos. Ame
rikiečiai nušovė žemyn bei 
nuvijo šalin visus tuos prie
šų orlaivius. Nei vienam 
nepavyko pasiekt pačią sa-

PABLOGĖJO JUNGTINIŲ
TAUTŲ PADĖTIS BURMOJ
Chungking, Chinija, bal. 

28. — Mechanizuotos japo
nų jėgos, greitai apeidamas 

'rytinį galą Jungtinių Tautų 
apsigynimo, linijos Burno
je, pasiekė punktus tik už 
67-nių mylių nuo galinės 
Stoties Burmos Kelio, esa- 
ihos Lashio mieste. Japonai 
taipgi iŠ rytiniai-siaurinio 
šono praeina pro svarbųjį 
miestą Mandalay. Yra nu
rodymų, kad dabar japonai 
grumiasi pirmyn linkui 
Mandalay - Lashio geležin
kelio. Jie grūmoja apsupt 
ehinų kariuomenę palei sie
ną tarp Burmos ir Thailan- 
do.

’ Chinai vis atlaiko Taung- 
gyi miestą, atimtą iš Japo
nų.

Chinai veda sulaikymo 
mūšius prieš japonus palei 
šiauriniai-pietinį geležinke
lį tąrp Meiktila ir Pyawbwe 
miestų. Jie taip pat’ ata
kuoja šonan japonus į rytus 
ir šiaurius nuo Gaunggyi.

: Bendrai imant, tačiau, la
bai pablogėjo Jungtinių 
Tautų padėtis Burmoje.

Tokio. — Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas Tojo 
įspėjo gyventojus, kad nors 
japonai iki šiol laimėjo per
gales, tačiaus, jie turi būti 
pasiruošę atremt Jungtinių 
Tautų užpuolimą ir nuo pa
čios Japonijos.

Japonų spauda rašb, jog 
kiekvienas .japonas namiė 
turi laikytis taip, kaip ka
reivis fronte.

SĖKMINGAI atakavo JA
PONU LĖKTUVŲ STOTIS
Australija. — Jungtinių 

Tautų orlaiviai vėl bombar
davo japonų lėktuvų sto
vyklą Lae, saloje Naujoje 
Guinejoje, ir sunaikino tris 
orlaivius ant žemės^ taipgi 
nukirto vieną priešų lėktu
vą žemyn. Kitas Jungtinių 
Tautų orlaivių būrys bom
bomis ardė ir degino japo
nų orlaivių stovyklą Boun- 
gainvile, Solomon salose, 
apie į,000 mylių nuo Aus
tralijos. z

Devyni japonų orlaiviai 
atakavo Portą Moresby, 
Naujojoj Guinejoj; bet ma
žai nuostolių tepadarė.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks 1 d. gegužės, penktadienio va
kare, 8 vai. HLP Kliubo Svet. Na
riai kviečiami dalyvauti, turime 
svarbių reikalų apkalbėti. Taipgi il
gai laukta knyga jau pas mus, “So
vietų Galybė,’4 galėsite pasiimti, Jas- 
kevičius,- Sekr. (100-102)

MONTELLO, MASS.
Pirmos Gegužes paminėjimas įvyks 

penktadienį, gegužės 1 d., 7:30 v. v., 
Liet. Taut. Nanto. Svetąinje. Ruošia 
Kompartija ir LLD 6 kp. Dalyvaus 
Liuosybčs Choras, Vadovaujant G. 
Steponavich ir kvartetas stisidedan- 
tis iš vifetinių šokikų, kurie pašoks 
lietuviškus - klasiškus šokius. Taip
gi bus ir prakalbų. Įžanga Veltui. - - 
Kom. (100-102)

BAYbNNĖ, N. J.
Penktadienį, 1 d. gegužės, vakare 

įvyks labai svarbus susirinkimas. 
Apvaikščiosime pirmą gegužės, pa
saulio darbininkų šventę, čia bus 
pareikštas reikalavimas, išliuosuot 
prieš-fašistus kovotoją Earl Brow- 
derį. Taipgi bus rodoma filmą, ga
minta Sovietų, Sąjungoj! 
nerheim Linę.” L------

Hali, 329 Broadway, pradžia 8:30 v. 
vak. Įžanga 35c, su taksais. Kviečia 
visus vietinė K. P. kuopa.

(100-102)

Už Patriotinių Plakatų-Para- 
šų Iškabinimą Prie Mašinų 

Atleido Iš Darbo
Thompson Products kompa

nija iš 
ninkus 
mašinos 
čio: “ši 
laisvę.”
Savininkai ' laikė 
darbininkus atstatyti. Atleisti 
net 9 darbininkai, aktyvūs 
unijos (UAW-CIO) nariai.

Tai beveik sunkiai įtikėtinas 
f faktas, bet visvien pasilieka 
faktu. Darbininkai taip pat 
pakabino parašus ant nenau
dojamų mašinų, sakančius: 
“ši mašina veikia Hitleriui.” 
Tur būt tas bosus taip įsiutino, 
kad jie ėmėsi to žygio. Mat 
jie tur būt dar gyvena senąją 
psichologija, kad kiek mašina 
turi dirbti ir kiek ne, yra vien 
jų reikalas, o ne darbininkų. 
Bet tie ponuliai pamiršta, kad 
dabar yra karo laikas, kad tos 
mašinos dirba ne vien jų pel
nui, bet kad apginti mūsų 
kraštą.

Savininkai tuo pasimojimu 
išliejo visą savo pagiežą prieš 
organizuotus darbininkus, ku
rie, pagal jų nuomonę, „ per 
daug dabar “maišosi” fabrikų 
tvarkymo reikaluose (darbi
ninkų “maišymasis” eina taip 
toli, kur reikalas eina apie pa
didintą ir pilną karinę pro
dukciją, nors nebūtų nusidė
jimas, jei eitų toliau). Thomp
son Products kompanijos bo
sų elgęsis iššaukė griežčiausių 
pasmerkimų visų sluoksnių 
tarpe. Unijos yra pasiryžusios 
taip lengvai to reikalo nepra
leisti. Ed Hall,' UAW tos kom
panijos darbininkų organiza
torius pareiškė, kad tur būt 
minimos firmos savininkai yra 
daugiau suinteresuoti kova 
prieš darbininkus, negu kova 
prieš nacius ir Hitlerį.

Paskutinių metų gruodžio 
mėnesį ta kompanija atspaus
dino visoje vietinėje spdudoje 
pareiškimą, kad mes karą ga-

Puikiai Pavyko Vakaras
Balandžio 12 diehą, Ohio 

Lietuvių Vienybės Konferenci
jos Komitetas surengė gražų 
vakarą, kuriame buvo suvai
dintas veikalas-operetė “Kup
rotas Oželis.” Dainavo J. 
Krasnickas ir mergina, kurios 
vardo neteko sužinoti. Šoko 
klasiškus šokius jauna, bet ta
lentuota mergaite R. Lesni- 
kauskaitė. Pabaigoje gražiai 
sudainavo kelias dainas mote
rų choras, kuriam vadovauja 
A. Jankauskas. Operetę reži
savo A. Brazaičiūte. Visi prog
ramos dalyviai atliko savo pa
reigas gerai.

žmonių buvo daug. Matėši 
nemažai svečių, kaip M. Al- 
vinienė iš Detroito, A. Sodei- 
kis iš Youngstown ir draugai 
Idoniai ir Bokulienė iš Akro- 
no. Taipgi atvyko mūsų ge
rieji farmeriai ■ Rūbai ir kiti. 
Daugiausiai pasjdarbavo dėl 
šio parengimo d.d. Gendrėnię- 
nė, Vencloviėhė. Tikime, kad 
bus gražaus pelito.

šiomis dienomis įvyko Pirmo
sios Pagelbos Mokyklos pamo
kos, 920 E. 79 St. Pamokos pra
sideda 8, baigiasi 10 v. pirma
dieniais. Daugiausiai atsilanko 
moterys ir geras skaičius jau
nuolių. Kai veikia mūsų vyrai? 
Nejaugi jiems nerūpi pirmoji 
pagelba, kurią žinot turėtų 
kiekvienas žmogus, ypač karo 
metu. Mokyklos lankymas vel
tui ir visi kviečiami.

Mūsų Jaunuoliai Kariuomenėj
Šiomis dienomis į kariuome

nę išėjo draugų Raulušaičių 
sūnus Andrew. Draugė Rau- 
lušaitienė veikia darbininkiš-

LIEPOS ŽIEDV, PIRMO KUOPIMO

TIKRAM BIČIŲ

MEDUS
(1007c PURE HONEY)

y Gamtos 
Saldumynas 

&-Sveikatai

Maistui’
Vaisiams ES
Sveikatai žl

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St., No. Abington, Mass.

Šimtas dolerių dovanu, kuris įrodys, jog Sis 
medus hčra tikras bičių medus.

APRĖŽIA KAVOS
PARDAVINĖJIMĄ

Washington. ~ , Karinės 
Gamybos Taryba ketvirta
daliu numušė kiekį kavos, 
pardavinėjamos daugmenis- 
kiems (wholesale) pirki- 
kams.

— “Man
nerheim Line.” Susirinkimas bus 
L. A. U. , Kliūbo Svet. — Liberty

PHILADELPHIA, PA.
brašome Visils LDS 5 kp., pikniko 

darbininkus susirinkti pas J. Rainį, 
110 W. Thompson $t, ties nuo čia 
išeis pikhiko trokas kaip 9 vai. ryto. 
Prašome nesivėluoti, būkite laiku, 
nes sunkus susisiekimas su pikniko 
vieta, — Kom. (100-102)

STOUGHTON, MAŠŠ.
Trečiadienį, balandžio 29 d.; 

rodomi krutamieji paveikslai'iš
vietų Sąjungos •—■ “Wings of Vic
tory.” Lietuvių .Svėt., 24 Morton 
Si. Dalyvaus ir gerų kalbėtojų. Pra
džia 8 v. v. Įžanga, įskaitant taksas, 
4oė. Kviečiame visus, nes paveiks
lai įspūdingi ir šis jiatėngimas bė
ram testui puošiamas. Suvienytas 
Komitetas. . (£8-100)

bus 
so;

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle fl-3622

t

168 GRAND STRfeET
Brobklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN^ N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Prįsiunčiame i namus ir persiunti
mo kaštus apmokame. Užsakydami 
galite prisiųsti pinjgųs arba pažy
mėkite kiek norite^ Įneš prisiusime 
C.O.D.

Končiaus medaus taipgi galite 
gauti gerose lietuvių krautuvėse 
Naujojoj Anglijoj, New Yorko ir 
Philadelphijos apylinkėse.

Nusipirkite dabar gero medaus, 
dėl to, kūd vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų. 
Bitininkas Kdnčius šią savaitę yra 
PHILADELPHIJOJ. Norintieji nu

sipirkti medaus telefonUokitė:
StEVENSON 8367.

Medalis kaina
Kvorta, 3 svarai
5 svarai
Galibnaš, 12 svarų

*85 
$1.25 
$3.00

5 Galionai, 60 svarų .$13.00
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Bdttety St.
No. Abingtohį Mass.

CHARLES J. ROMAN
(HAMAnAUSKAS>

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęš dieną ar 
ndktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įrtiošta mūšą 
Šermeninė; Mūsų patar- 
riavimti ir kainomis 

site paterikinii.
bū

1113 Mt. Vemon St
Philadelphia, Pa;

lėlonAs Poplar 4110

kam judėjime ir daug aukoja 
jo reikalams. Į kariuomenę 
taip pat išėjo sekantieji: John 
Klaimos, buvęs veiklus tarp 
jaunuolių ir bedarbių tarybo
je; “Vilnies” ir “Laisvės” va- 
jininkų Plungių sūnus; draugų 
Venclovų sūnus jau keli mėne
siai kariuomenėje, ir rašo sa
vo tėvams, kad kariuomenės 
gyvenimas jam labai patinka,

kad esąs linksmas Ir t.t. Drau
gų Geibių sūnus irgi pasiten
kinęs karišku gyvenimu. Yra 
ir daugiau lietuvių jaunuolių, 
kurie tarnauja mūsų kariškose 
jėgose, pasiryžę kiekvieną va
landą stoti ginti savo gimtąjį 
kraštą, arba eiti ir atakiioli 
nacius, kad pagaliau priartin
tų fašizmo sūftiušimą.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps 

BondsVėliau jas 
pakeisite J

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $Ž5.OO.

J knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę 
75 Štampas, turėsite $87.50 vertę. Tada atmainysite tas 
štampas į bonus, kuHė po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas j 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apšigynimo bohus. Tuojau kreipkitės i “Laisvės” ofisų, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonds.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS' BARZDA, Savinink'as 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN :

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliiitis

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta ^paršiena

GaspadOriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

ftsįV Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų ir žalių

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIVOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Pdtariiavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MtLIIMtlEMS PAŠARVOTI UoVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y*

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdes tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprobavimus be jokio mokesčio.

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas EVergrėen' 7^-1661

* LIETUVIŠKA ★

Rheihgold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių

TuHrti*
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEpOEIDAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

- . . j .. I. I Ulhsf illl't I IIII į*■■ ■ ■į***

Le VANDA
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NwYorko^/AferZInios
Iškilmingas Gegužes Pirmos 

Paminėjimas Artinasi
Lietuvių rengiamas Gegužės 

Pirmos minėjimo masinis mi
tingas įvyks šį penktadienį, 
gegužės 1-mą, Liet. Amer. Pi- 

, 280 Union 
Gegužinės

liečių Kliubo salėj
Avė., Brooklyne.
mitinge kalbės:

Rojus Mizara,
daktorius;

Antanas Bimba,
Draugijos centro pirmininkas;

Laisvės re

Liter at ū ros

Jonas Omanas, Liet. Dari). 
Susivienijimo jaunimo sekreto
rius.

Dainuos Aido Choras, vado
vaujamas Aldonos Žilinskaitės.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Veikėjai prašomi energingai 
pasidarbuoti, kad šis geguži
nės minėjimas būtų sėkmin
giausiu, kokio reikalauja šian
dieninės sąlygos.

Rengėjai.

Išleistuvių Pokilis Siuvėjų Žinios

Linksminkimės Su Savo Radi 
jo Draugais - Rėmėjais

pirm i n in k au j ant, n u ošir d ž i ai 
palinkėjo Uršulei ilgiausių 
motų ir 1.1.

Labai skanią vakarienę /la
gamino Jieva Garbačaūskienė. 
dievai irgi neseniai buvo su
rengta panaši parė.

Balandžio 26 d. draugai Do- 
biniai suruošė išleistuvių poki- 
lį savo sūnaus Algirdo, kuris 
balandžio 30 d. išvyksta Dėdei 
Šamui tarnauti. Senimo ir jau
nimo dalyvavo gražus būrys— 
giminės, draugai ir pažįstami. 
Tačiau daugumoje 
draugai, jaunimas, 
jam teko dalyvauti 
Newarke Sietyno 
Brooklyne.

Draugai Dobiniai
vienatinį sūnų ir tą išleidžia 
kariauti už demokratiją. Kaip 
draugas Dobinis, taip ir jo vie
natinis sūnus, būdamas mūsų 
tarpe nors jaunam amžiuje, 
bet jį visuomet matydavai mū
sų parengimuose, dainuojant 
choruose, imant vadovaujan-

Algirdo 
su kuriuo 
choruose: 
ir Aido,

turėdami

Balandžio 22, š. m., Lietu
vių Ame)-. Piliečių Kliube, į- 
vyko Liet. Kriaučių Amalga- 
meitų Unijos 54-to Skyriaus 
mėnesinis susirinkimas.

Kriaučių buvo priėjusi pilna 
svetainė, žingeidaujant apie 
būsimus algų pakėlimus, ku
rie prasidės nuo 4 dienos ge
gužės mėnesio. Siuvėjai gaus 
pakelt 10 centų į valandą.

šitas algų pakėlimas yra 
skirtingiau vedamas, negu pir- 
miaus buvę pakėlimai. Seiliaus 
pakėlė 10-tą nuošimtį, vienuo
liktą ar kitokį, tai kas dau
giau uždirbdavo, tas gaudavo 
pakelti penkinę į savaitę, o ki
tam užtekdavo ir $1.50. Bet 
kuomet šiais metais pakėlimus 
duoda pagal “sekšino” viduti-

Laisvės Radijo Programa 
jau trys ketvirtadaliai melų 
kas savaitę ateina į mūsų na
mus ir atneša mums svarbiau
sias lietuvių, Amerikos ir pa
saulio žinias mūsų prigimtoje, 
geriausiai suprantamoje lietu
vių kalboje. Taipgi atneša ir 
lietuvišką dainą. Kartkartė
mis atneša ir labai naudingų 
patarimų saugojimui savo svei
katos, kaip kad bus, pavyz- 
din, šį ketvirtadienį, kuomet 
kalbės lietuvių mylimas svei
katos patarėjas Dr. Jonas 
Kaškiaučius iŠ Newarko.

Programos būna kas 
virtadienį, 6:30 v. v., iš 
ties WBYN, 1430 klės.

Nors per Laisvės radijų
bantie j i žinių pranešėjai, svei
katos patarėjai, taip pat ir 
daugelis menininkų aukoja 
savo laiką ir talentą patarnau
ti lietuvių visuomenei, tačiau 
oras, arba teisingiau tariant 
tie, kurie pakinko orą tas ži
nias jums'atnešti į namus, ne
tarnauja veltui. Jie atsiima sa
vo ir atsiima pusėtinai riebiai.

ket- 
sto-

kai

Dėlto radijo programos, tos 
moderniškiausios ir klausyto
jam prieinamiausios kultūrai 
gauti priemonės išlaikymas 
paima daug lėšų.

Brooklyno Radijo Kliuban 
yra susidėjęs gražus būrys 
žmonių, kurių tūli jau yra au
koję net iki penkinės, kad iš
laikyti tą gražią programą. 
Jie kviečia ir kitus tapti tos 
programos savininkais įstoji
mu į kliubą. Jame galima pri
klausyti > pasimokėjus $1 me
tams. O ypatingai kviečia vi
sus, kliubiečius ir ne kliubie- 
čius, atsilankyti šį sekmadienį 
į balių, kurio visas pelnas ski
riamas išlaikymui šios progra
mos.

Laisvės Radijo Programai 
paremti balius įvyks gegužės 
(May) 3-čią, Pil. Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne. Pradžia 6 v. v. Įžanga tik 
50 centų.

Kviečiame jus dalyvauti šia
me baliuje. Prašome apie jį 
pranešti savo draugams.

Rengėjai.

Vestuvės
šeštadienį, gegužės 2 d., ap- 

siveda Lifuanica Square res
torano populiari ir maloni prie 
stalų patarnautoja (veiterka) 
Viktoria Ribikaitė (Vicky). Ji 
apsiveda. su Jonu Balecku — 
abudu gyvena Maspethe.

šliūbas bus Transfiguration 
bažrfyčioje, Maspethe, o ves
tuvių pokilis įvyks Logan 
Hali, 6128 Grand Ave., Mas- 
petlje.

Lituanica Square restorano 
savininkams St. ir Nellei Rut- 
kūnams, gaila netekti labai 
vikrios Viktutės, bet jie linki 
saldžios laimės abiem jauna
vedžiams jų, kaipo vedusių, 
gyvenime; to pat linki ir šių 
žodžių rašėjas. Rep.

Cukrus Sulaikyta 
Tik Laikinai

Pradedant balandžio 28 vi
siškai sulaikyta pardavinėji
mas cukraus. Bet nenusigąski
te, tai bus tik iki pabaigs su-

registravimą cukraus ir jo var
totojų.

Cukrui pirkti kortos varto
tojams bus išduotos Now Yor
ke gegužes 4, 5, 6, 7-tą ir po 
to kiekvienas asmuo galės 
pirktis pusę svaro cukraus sa
vaitei. Išduos tam tikras štam
pas.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

čias roles operetėse. Man pri- niškumą (average), tai jis nė-
simena keletas metų atgal ra labai gerai suprantamas.
Sietyno Choro suvaidinta ope- Tačjaus dauguma pripažįsta, 
retė, kurioje Algirdas vaidino, ]<afj §j0 pakėlimo padalinimasV ------------------------------------------------------------ -----

vadovaujančią rolę ir ją atliko1 
pagirtinai.

Well, susirinkę svečiai atsi
sveikinti Algirdą linksminosi, 
Šnekučiavosi nepamiršdami ir 
visuomeninių reikalų. Svečiai 
susirinkę, kad atžymėjus Al
girdo mūsų tarpe buvimą, 
darbuotę daiĮės srityje, suau
kojo $10 Vilnies suvažiavimo 
pasveikinimui, 
kevičiūtė, Bill 
kauskienė, S. 
Akstanavičius, 
tienė ir M. Dobinis po $1; R. 
Žukauskas, St. M. Ludvinaitis, 
Jr., A. Navikas, J. Blaus, L. 
Dobinis ir A. Bastys po 50c.

Didžiuma aukojusių yra iš 
New Jersey valstijos, Lindeno, 
Hillsides ir Newarko, dalis 
brooklyniečių. Ačiū už aukas, 
paramą dienraščiui Vilniai.

Varde visų dalyvavusių, lin
kiu draugų Dobinių sūnui Al
girdui sėkmingai sugrįžt pasi
baigus karui iš Dėdės Šamo 
kariuomenės, sumušus pabaisą 
Hitlerį, ir dirbti mūsų visuo
menės darbuotėj, ypatingai 
dailės srityje, dar su didesne 
energija, ir mes, 
jaunimu, sulaukę jus, Algir
dai, sugrįžus, bendrai su jūsų 
tėveliais sueitume pasilinks
minti, pasidalinti jūs įgytais 
įspūdžiais, perneštu vargu ir 
laime kare.

yra teisingesnis, negu kad pir- 
miaus buvo.

Trokas Užmušė Vaiką
D. Flavin, 5 metų bemin

kąs, tapo užmuštas troko neto
li savo namų, 153 Sterling St. 
Vairuotojo neareštavo, pripa
žinta, kad nelaimė buVo neiš
vengiama berniukui staiga už
bėgus priešais troką.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Laisvės Radio Programos, klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Taipgi gera proga draugijoms paskelbti savo pa
rengimus. Darome ir pranešimus vedybų, gimtadie
nių, jubilėjų ir mirčių.

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

Prašome Talkos Tarp Lietuvių

Aukavo M. Sin- 
Malin, O. Jan- 
Ludvinaitis, J.

M. Kasparai-

senimas su

Svečias.

Rengia Dabiniui Iš 
leistuves

LDS jaunimo kuopa rengia 
Algirdui Dobiniui išleistuves 
Šio trečiadienio vakarą, balan
džio 29-tą, Laisvės salėj. Į jas 
kviečia jaunimą ir vyresniuo
sius Algirdo ir jo tėvų drau-. 
gus ir pažįstamus.

Užsiregistravo Arti 
Milijonas Vyrų

Balandžio 25—27 d.d. įvy
kusioj vyrų registracijoj di
džiajame New Yorke užsire
gistravo 911,630 vyrų tarp 45 
ir 64 metų amžiaus. Tai buvo 
gerokai daugiau, negu tikėta. 
IŠ anksto buvo aprokuota re- 
glstrantų būsiant 900,000.

Unijistų Apdrauda
Gegužės 18 dieną manufak- 

torininkai pradės mokėti 2-rą 
nuošimtį į apdraudos fondą, 
tr kaip tik surinks tam tikrą 
skaičių pinigų — pradės mo
kėti šalpą ligoje ir pomirti
nę. Pomirtinė, kaip jau ne sykį 
buvo rašyta, bus $500. Šal
pa ligoje bus mokama šitaip: 
moterims $8 savaitėje, o vy
rams $12. Dėlei šitos šalpos 
padalinimo, kaip kur kyla ne
pasitenkinimas, aiškinant tuo- 
mi, kad duokles unijai moka 
visi lygiai, kaip vyrai, taip ir 
moterys, bet gavime šalpos 
jau yra keturių dolerių skir
tumas. Tačiaus visos apdrau
dos kompanijos pripažįsta, 
jog moterys tankiau serga už 
vyrus, tokiu būdu jos vistiek 
atsiims savo dalį.

Už pirmos savaitės sirgimą 
nebus mokama. Aš manau, 
kad mes pradėsime sirgti nuo 
antros savaitės, kada jau bus 
pinigai mokami. Kitaip neap
simoka gulėti lovoj už dyką...

Unija ir Kareiviai
Unija užvedė vajų sužinoji

mui, kiek jos narių išėjo armi- 
jon; ne vien tik jos narių, bet 
ir narių sūnų. Tokiu būdu, 
unija atsikreipia prie kiekvie
no skyriaus, kad jis surašinėtų 
išėjusius armijon ir priduotų 
unijos centram Būtų gerai 
gauti ir jųjų antrašai, todėl, 
kad unija nori palaikyti ryšius 
su savo nariais, šitas darbas 
daugiausiai priklauso čerma- 
nams/nes jie geriausiai žino, 
kiek iš jų dirbtuvių išėjo ar
mijon.

Pas Lietuvius
Kliaučiai nupirko Dariaus- 

Girėno pikniko tikietų už, $20. 
Piknikas įvyks gegužės 30 d., 
Klaščiaus Parke. *

Kriaučių pikniko pirmnrin-* 
ku išrinkta Buivydas, sekreto
rium — Kundrotą, šiaip nieko 
naujo. Tiesaf Šimėno kriaučiai 
nusiskundžia, jog jie nieko ne
dali užsidirbti ant oficieriškų 
mundierų. Prašoma pas juos 
kantrybės, bet jie liepia eit su 
kantrybe į . . . Mičiulio* siuvė
jams irgi nekaip sekasi' siūti 
šinelius, bet tai dar tik pra
džia. Ateitis, aišku, bus smar
kesnė. J. N.

Visi darbuotojai, ypatingai 
dirbantieji lietuviškose šapo- 
se, prašomi šiomis paskutinė
mis dienomis padirbėti už Ge
gužės Pirmos minėjimo sėk
mingumą, 
vo šapon 
lių, taipgi 
lietuvius
rengiamame Gegužės Pirmos 
minėjimo mitinge šio penkta
dienio vakarą, Pil. Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. j Komisija.

Prašome nunešti sa- 
ir kaimynams lape- 
žodžiu kviesti visus 
dalyvauti lietuvių

Strumskytė Pija n o Koncerte
Aldona Strumskytė turės pi

jano recitalį-koncertą šio sek
madienio popietį, 3:30 vai., 
Brooklyno Moterų Kliubo sa
lėj, 114 Pierre point St., Brook
lyne. Įžanga 50c.

P-lė Strumskytė savo pix)g- 
ramai yra pasirinkusi Bach’o, 
Schubert’o, G 1 u c k-Brahms, 
Schumann, Debussy, Rachma
ninoff, 
wicz

Scriabine ir Bortkie- 
kūrinių.

Jai Nepavyko
ofisąGrąsinusiai apiplėšti 

Smitty White, 29 metų mergi
nai, nepavyko iš plėšikavimo 
pralobti ir pašumyti, tik pavy
ko kalėjimą .pasiekti, iš kur, 
matomai, ne greit išeis. Ji su
laikyta teismui po $25,000 
kaucija.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Aleksandro. 

(Alex) Papievio, kuris prieš 20 m. 
gyveno Eastone, išvažiavo į Rumford, 
Me., ai' kur kitur. Jis paeina nuo 
Žemaitijos, Kulių parapijos, ten jis 
vedė moterį, jis gerai vartoja vo
kiečių kalbą. Jis pats ar kas kitas 
iš draugų prašau atsišaukt dėlei la
bai svarbių priežasčių ir, reikalų, už 
ką būsiu dėkingas. Antrašas: John 
Puplauskis, 680 Pearl Street, East
on, Pa. . (99-104)

PARDAVIMAI
Nepaprastai pigiai parsiduoda 

penkių šeimynų namas su vaistine, 
1193 Gates Ave„ kampas Evergreen 
Ave., Brooklyne. įnešti reikalaujama 
$2500, kita suma paliekama ant 
morgičiaus. Taipgi turime ir kitų 
gerų bargenų bei nupiginimų. Pra
šome kreiptis Ford, 20 Palmetto St., 
Brooklyne. (98-103)

Šauver Parė
Praeitą šeštadienį, balan

džio 25, H. žvirblienės pasi
darbavimu, surengta šauver 
payė populiariai Aido Choro 
narei Neliukei Juškaitei. Parė 
įvyko žvirblių namuose, 112 
Eagle St., Greenpointe.

Pokilyje dalyvavo daugiau
siai aidietės, bet buvo ir šiaip 
gerų draugų, pašaliečių. Vy
rai, žinoma, buvo atskirti nuo 
moterų iki vėliau; nežinau dėl 
ko į šios rūšies pokilius neįsi
leidžia vyrų, bet kadangi taip 
buvo ir čia, tai šių žodžių ra
šytojui atleisite už negalėjimą 
išduoti pilno raporto 
pares, nes, mąj;,. tas 
irgi vargšas vyras...

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis. Savininkai 

. fiPianRiti Patarnavima 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

< i it’s 7 u st rrer % 
BINDING MONEY! ’

iš šios 
rasėjas

Surprize Parė
Praeitą penktadienį, 

džio 24, Liet. Atletų Kliube, 
Spūdžiai ir Garbačaūskienė, 
įgimtadienio proga, surengė 
surprize p arę Uršulei Križi- 
nauskienei, gyv. ant 296 So. 
2nd St., Brooklyne.

Svečiai -— giminės, draugai 
ir pažįstami, J. Paulauskui

b al an-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTEVIŲ DIREKTORIŲ^ 
IŠbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

. ir kitkam.
231 BEDFORD AVE 

BROOKLYN
Telephone; EVergreen 8-9770

Bft0VA
/ ALLOWANCE

A LIBERAL* 
allowance 
FOR VOUR 
OlO WATCH!

X

CREDIT
THERMS'

PATRICIA
jewels

CREWf 
terms:

J - •
Religijinių daiktų departmen- 

tas atdaras vakarais.

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: UUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Aven u* 

NEWARK, N. J.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijtį, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sii ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncęy St., Broadway Line 

Tel. GLeninore 5-6191

DEAN;
15 jewelss-

<$2475

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON 
701 CHAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

f

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. • Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILl
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Parsiduoda Lorimer Street res
taurantas. Egzistuoja per 20 metų 
suvirš. Pardavimo .priežastis — sa
vininkas greit turi išeit I kariuo
menę — bėgyje dviejų savaičių. Biz
nis geras, galima daryt puikų pra
gyvenimą. Antrašas: 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (97-102)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi dideli' kam

bariai, prieš parką. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreipeis pas: 
Valentiną, 294 Suydam St., Brook
lyn', N. Y, (J00-103)<• ’

409 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y, 
Tel. Evergreen 7-8451 

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksmą Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą
■ • * . i . . • ■ ■' ■ *

Duodame ant lengvų išmokėjimų be Jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. P ET RAITI ENR ir SENAI

StąĮ 
. adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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




