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Šios dienos “Laisvėje” telpa 
Justo Paleckio, tarybinės Lie
tuvos respublikos prezidento, 
kalba, sakyta lietuviu tautos 
atstovu konferencijoje, kuri į- 
vyko š. m. balandžio 26—28 
dienomis.

Skaitykit šią kalbą. Ji ne
paprastai įdomi. Ji reikalinga 
žinoti kiekvienam lietuviui, 
nepaisant kur jis gyvena ir 
kokių jis yra pažvalgų.

Rytoj tilps kalba, pasakyta 
generolo Vinco Vitkausko. 
Paskui tilps kitų konferencijos i 
dalyvių kalbos.

O bendras konferencijos at-' 
sišaukimas jau pasirodė va-1 
kar dienos “Laisvėje.”

Šiandien nei vienas kitas lie
tuviškas laikraštis Amerikoje; 
(apart “Vilnies”) nepaduoda 
tiek daug, tokių svarbių žinių 
apie Lietuvą, apie jos kančias, 
apie jos žmonių kovas su teu- j 
tonais, su barbarais, su “kru-l 
vinais vilkais,” su barbariškais 
vokiškais fašistais, kaip “Lais-! 
vė.”

Dėlto “Laisvė” reikia pla
tinti — platinti tuose žmone-! 
se, kurie jos dar neskaito, ku
rie jos dar nei nematė. Tegu 
ir jie susipažįsta su savo tėvų, . 
brolių ir seserų gyvenimu Lie-' 
tuvoje. Tegu jie mato, kaip jų' 
broliai ir seserys, kuriems pa-' 
vyko pabėgti iš Lietuvos, ve
da kovą prieš rudąjį žvėrį, i 
prieš 20-tojo amžiaus k areli-. 
ninkus ir kryžuočius.

Generolas Vincas Vitkaus
kas tebėra Maskvoje ir jis ten 
eina svarbias kovoje prieš hit
lerininkus pareigas. Ne vienas 
Maskvoje yra lietuvis genero-. 
las; jų iš viso ten šiuo metu 
randasi apie penki.

Koks skirtumas tarpe šitų 
generolų ir Raštikio, kuris bu
vo pabėgęs pas Hitlerį ir jam 
gelbėjęs Lietuvą užpulti!
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Raudonoji Armija Padare 
Kelis Ofensyvos žygius

Sovietai Sunaikino 
264 Nacių Orlai
vius per Savaitę

Maskva, geg. 5. — Sovie
tų kariuomenė keliose fron
to dalyse darė ofensyvos 
veiksmus prieš vokiečius ir 
pagerino savo pozicijas kai 
kuriuose punktuose.

Per savaitę, užsibaigusią 
praeitu šeštadieniu, Sovie
tai sunaikino 264 nacių or
laivius, o savo prarado 71- 
ną.

Leningrado fronte rau
donarmiečiai per dieną su
naikino 10 aptvirtintų prie
šo punktų 
pozicijas 
vokiečių.

Kalinino
kontr-atakavo nacius ir pa
grobė daugį karinių reik
menų.

Maršalas S. Timošenko, 
Ukrainos fronto komandie- 
rius, atsišaukė į gyventojus 
vokiečių užfrontėje pasmar- 
kint partizanišką kara prieš 
nacius ir praskint kelią so
vietinei išvadavimo armijai.

Pavasario potviniai ir 
dumblai dar neleidžia Rau
donajai Armijai pradėt pla
čius žygius prieš nacius.

ir dvi tėmijimo 
ir užmušė 1,000

fronte Sovietai

Gegužės 17 dieną bus “I 
Am An American” diena.

Tai diena pareiškimui pa- 
trijotizmo mūsų kraštui. Tai 
diena pareiškimui mūsų kraš
tui meilės, jam didesnio prisi-1 
rišimo. Tai diena, kurią mili-Į 
jonai Amerikos piliečių, ir ne-i 
piliečių rinksis į masinius mi
tingus ir sakys: “I am an 
American”!

Argi ne garbė pasisakyti 
“Esu amerikietis!”?

Argi ne garbė pasisakyti: 
Esu savo krašto patrijotas ir 
pasižadu ginti jį, pasižadu da
ryti viską, kad mūsų šalies 
priešai — Hitleris ir jo niek
šiški sėbrai — būtų sumušti, 
būtų nugalėti dar šiais metais?

Taip, tai yra garbė! Taip,' 
tai yra pareiga, ypačiai šiuo 
metu, kada mūsų kraštas yra į 
užpultas, kada juodasis fašiz
mas bando jį nugalėt, kada vi- į 
šoki niekšai hitlerininkai iš vi
daus bando pakenkti mūsų 
kraštui karą laimėti.

Ir “I Am An American” 
dieną mes privalome ne tik 
pažadėti būti patrijotais, bet 
ir dirbti: remti krašto karines 
pastangas, kovoti su penkta- 
kolonistais, su šeštakolonis- 
tais ir kitokiais priešo agen
tais.

Angly Orlaiviai Vėl 
Bombardavo Nacių

Skoda Ginklų Fab.
London, geg. 5 — Angli

jos bombanešiai ardė ir de
gino didžiuosius nacių Sko
da ginklų ir amunicijos fa
brikus Pilsene, užimtoje Če- 
choslovakijoje. — Nuo Lon
dono. iki Pilseno yra 600 
mylių.

Kiti anglų orlaiviai smar
kiai bombardavo Vokietijos 
pramonės centrą Stuttgar- 
tą, pusės miliono gyventojų 
miestą. Anglai praradę tris 
orlaivius.

Oro Veiksniai Burmoj
New Delhi. — Amerikos 

bombanešiai bomba rdavo 
svarbųjį karinį japonų cen
tra Rangooną ir padarė di
delius sprogimus ir gaisrus 
prieplaukos įrengimuose.

Anglų orlaiviai pleškino 
japonų laivus ir valtis Bur- 
mos upėse.

LIETUVIŲ TAUTOS ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS MASKVOJ BALANDŽIO 26 D. Iš kai
rės i dešinę: T. Prof. Pakarklis; 2. Gregorauskas, Tarybų Lietuvos prekybos komisaras; 4. 
Laurinaitis, Tarybų Lietuvos maisto pramciės komisaras; 7. pedagogas Žiugžda, Tarybų 
Lietuvos švietimo komisaro pavaduotojas; 8. rašytojas J. Šimkus, “Tarybų Lietuvos” re
daktorius; 9. (pats paskutinis) Henrikas Zimanas, “Tiesos” redaktorius.

(Radijo fotografija iš Maskvos)

Angly Orlaiviai Užmušė
7 Tūkstančius Vokie

čių Rostocke
Stockholm, šved. — 

glų bombiniai orlaiviai 
savo žygius Rostocke, 
kiečių uoste prie Baltijos 
Jūros, užmušė 7 iki 8 tūks
tančių žmonių ir sunaikino 
tiek gyvenamųjų namų, jog 
30,000 to miesto gyventojų 
liko be pastogės. Taip sako 
žmor 
laiku 'atvyko iš Vokietijos į 
Švediją.

Naciai dabar niekam ne
leidžia prisiartint prie Ros- 
tocko, apart saviškių, val
džios įgalintų žmonių.

BERLYNIEČIAI TAIP 
PAT NUSIGANDĘ

Berlyno gyventojai bijo, 
kad Anglijos orlaiviai gali 
padaryti tokią pragaištį 
Berlynui, kaip jie ’

An- 
per 
vo

kurie paskutiniu

, DAUG VOKIEČIŲ PABĖGA j Nuskandino Francijos 
iš ARMIJOS Submarine ties SalaIŠ ARMIJOS

Stockholm, Šved. — At- 
keleiviai iš Vokietijos pra
neša, kad daug vokiečių pa
bėga iš karo fronto. Lenki-

Madagaskaru
London, geg. 5. — Girdė-

jos miestai esą pilni pabė-Rs, Bei lyno ladijas teigia, ’ , . . v. *■ , . . . I Iro H nnv omnvlni 1/nvn vmlzngusiu vokiečiu kareiviu, ir .. .
lenkai juos mielu noru sle- m^ Ue^ Madagaskaru tapo u * n n o Iz n n/n i n r n c< P-,..,
pią nuo nacių.
ŠAUDO SAVO KAREI

VIUS Už NEKLUSNUMĄ;

nuskandintas vienas fran
cūzų submarinas ir vienas 

| laivukas.
Pranešama, kad anglai

Kai kuriuose armijos da-i atėmė iš francūzų vieną ka
liniuose < 
dešimtadalį visų kareivių Ye. 
už neklausymą komandos ir;__ _ ----------------
už bandymus pabėgti.

Jungtin. Valstijos Pri 
tarė, kad Anglai Už
imtų Madagaskarą

Jeigu Francija Darytu Karo Veiksnius prieš Anglus, tatai 
Amerika Laikytu Užpuolimu ant Visų Junginių Tautų

Washirtgton. — Anglijos kad apgynus tą salą nuo už- 
kariuomenė užėmė didžiulę puolimo iš Ašies valstybių 
Francijos salą Madagaska
rą, netoli į rytus nuo pieti
nės Afrikos. Amerikos vals
tybės departmentas pranešė 
Francijos ambasadoriui

i Gastonui Henry-Haye, kad 
1 su Amerikos užgyrimu an
glai užėmė tą salą. Nes bu
vo pavojaus, kad fašistų A- 
šies kraštai, ypač Japonija, 
būtų galėję užgrobt bei pa
naudot Madagaskarą prieš 
Jungtines Tautas ir, veik
dami iš jos. sudaryti rimtą 

' pavoju talkininkams, kaip 
.sako Amerikos vyriausybė.

ŽADA SUGRAŽINTI 
FRANCIJAI MADA
GASKARĄ PO KARO
Tuo pačiu laiku Amerikos

pusės, tad jeigu Francijos 
valdžia leistų bile karinį 
veiksmą prieš Angliją ar 
Jungtines Valstijas, tai 
Jungtinių Valstijų valdžia 
neišvengiamai turėtų laikyt 
tokį veiksmą užpuolimu ant 
visų Jungtinių Tautų.”

Amerikos vyriausybė ta
me pačiame pareiškime pra
nešė Vichy Francijos val
džiai, kad Jungtinių Valsti
jų kariuomenė ir laivai nau
dosis Madagaskaru, jeigu to 
reikės bendrai Jungtinių 
Tautų kovai prieš fašistų

kad per smarkų karo veiks- valdžia žadėjo sugrąžinti 
i Francijai Madagaskaro sa

lą po karo ar bile laiku, ka
da pasirodys, kad Jungti
nėms Tautoms jau nėra ka
rinio reikalo laikyt Mada
gaskarą savo žinyboje. Tokį

oficieriai sušaudė guolių bateriją Madagaska- prižadą davė ir Anglija.
ĮSPĖJIMAS FRANCIJAI
Jungtinių Valstijų pareiš-Uždaryta Kunigo Galio Įkimas Francijos ambasado

je. . .. 1. _ --1--.

William Browderio Pra- ' 
kalbų Maršrutas Bro- : 

Imi Išlaisvint

Coughlino Gazieta

Gegužės 17, beje, Brookly- 
ne įvyks didžiulis koncertas ir 
prakalbos.

Tai bus koncertas, kurio vi
sas pelnas skiriamas Sovietų 
Sąjungos kovotojams'paremti.

Bet nereikia manyti, kad 
Brooklyno lietuviai, susilankė i 
šį didžiulį suėjimą, nepareikš 
savo kraštui lojalumo. Taip, 
jie pareikš. Kiekvienas iš jų 
turės progos pasisakyti, kad 
jis yra amerikietis. Kiekvienas 
pareikš savo patrijotizma ir 
padės Raudonajai Armijai, 
kuri didvyriškai kovoja ne tik 
už SSSR, bet ir už Amerikos,

MADAGASKARO SVAR
BA KAIP KARINES

POZICIJOS
Madagdskaro sala turi 

2^;000 ketvirtainių mylių 
plotą ir daugiau kaip pus
ketvirto miliono gyventojų.

Jeigu japonai būtų ją už
ėmę, tai būtų galėję iš jos 
atakuot Anglijos ar Ame
rikos laivus, plaukiančius 
pro Pietų Afriką į Arti
muosius Rytus ir Indiją. *

Į Madagaskarą jau buvo 
suplaukę nemažai nacių a- 
gentų, neva kaip “techni
kų,” kurie padėsią ten fran
cūzų valdininkams.

rini, be kitko, sako:
“Kadangi Madagaskaro 

sala bus laikoma Francijai,Washington. — Jungtinių 
Valstijų paštų galva Frank 
C. Walker atšaukė antros 

i klasės (pigesnio siuntinėji
mo) teises laikraščiui “So
cial Justice,” fašistinio ku
nigo Čalio Coughlino orga
nui. Tada to laikraščio ve
dėjas El Perrin Schwartz 
pareiškė, kad yra sustabdo
mas jo leidimas.

Dar užpraeitą mėnesį ku
nigas Coughlin viešai pra
nešė, kad jis pats yra atsa
kingas už to laikraščio kon
trolę ir redakcinę politiką, 
nors, girdi, jis (jau) nesąs 

Missouri, Ohio, Mich- jo savininkas.

William Browder, jau- 
Ear-oeriynui, jie padarė 'niausiąs brolis įkalinto Ear-

Rostockui. Berlyniečiai, tu-J0 Browderio, žymaus prieš-
rintieji gerus ryšius su na
cių partija, gaudami jos lei
dimą, jau iškraustė savo 
žmonas ir vaikus iš Berly
no į saugesnes vietas.

Daugiau Nacių Slaptos 
Policijos į Italiją

Berne, Šveic. — Praneša
ma, kad Hitleris, pagal 
Mussolinio prašymą, pa
siuntė daugiau savo slapto
sios policijos agentų į Ita
liją, kad padėtų fašistams 
suvaldyt žmonių bruzdėji
mus prieš karą ir alkį.

fašistinio vado, pradeda šį 
k e t v i r t a d i enį prakalbų 
maršrutą už savo brolio pa- 
liuosavima. v

William Browder taipgi 
yra veiklus fašistų priešas. 
Savo maršrute jis kalbės 
masiniuose susirinkimuose 
ir konferencijose. įvairiuose 
miestuose: Wisconsin, Illi
nois, 
igan, • Massachusetts, Cali-

VOKIEČIAI NUŽUDĖ DAR
16 LIETUVIŲ

Stockholm, Šved. — Atei
nantieji iš Vokietijos laik
raščiai yra pilni sąrašų 
žmonių, kuriuos naciai nu
žudė už bet kokius priešin
gumus vokiečiams užimtuo
se kraštuose.

Vilniuje hitlerininkai nu
žudė šešioliką lietuvių už

ir už visos žmonijos laisvę.
“E«u amerikietis!” jie vi

siems pareikš.

tai, kad jie sudarė prieš- 
vokišką organizaciją.

Lenkijoj naciai sušaudo 
daug žmonių už deginimą 
bei gadinimą karinės nuo
savybės.

Visoj Lenkijoj plačiai pa
sklidęs raportas Molotovo, 
Sovietų užsienio reikalų ko
misaro, apie hitlerininkų 
žvėriškumus* sovietinėse že
mėse.

Japonai iš Burmos Įsi-1 Vichy Francija Ginsian- 
veržė į Chinijy ti Madagaskarą

Ta Coughlino gazieta “So- 
fornia, Washington ir Min- cial Justice” skleidė Berly- 
nesota valstijose. no nacių propagandą, kalti-L . . • keturiem

Tarp unijų, kurios pasku- no Jungtines Valstijas ir* ® 
tinėmis dienomis pasiuntė 
prezidentui prašymus išlais
vint Earlą Browderj, Ko
munistų Partijos sekreto
rių, yra šios: Jungtinės El- 
ektrininkų. Radijo Darbi
ninkų ir Mašinistu lokalas 
243-čias, New Haven, Con-' 
neetieut; tos pačios ūmios 
lokalas 421-mas Jersev Ci
ty; Amalp’ameitu Drabužiu 
Dažvtoju ir Valvtojų Uni
jos lokalas 239-tas, New 
York; Čeverykų Krautuvių 
Tarnautoju Unijos lokalas 
114-tas, Philadelphia, ir kt.

nesota valstijose.

Chungking, Chinija, geg. London, geg. 5. — Vichy 
5. — Japonai iš anglų kolo- žinių agentūra praneša, kad 
nijos Burmos jau persigru-! maršalas Petain ir admiro- 
mė per rubežių ir įsiveržė į las Darlan, “nepriklauso- 
Chinijos provinciją Yunna- mos” Francijos dalies Vai
ną,ties Wantingu, kuris sto- do vai, įsakė savo kariuome- 
vi prie Burmos Kelio. nūs komandieriams saloje 

------ Madagaskare “priešintis už- 
Uždraudė Vartot Plieną Šim- puolimui (iš anglų pusės)

tam Paprastų Dirbiniu
Washington. — Karinės 

gamybos valdyba išleido į- 
sakymą, kuriuom uždrau
džia vartot plieną ir geležį

tam paprastų dirbinių, kaip 
kad maudyklom (vonėm), 
pinigų redžisteriam, indam 
ir t.t. Plienas ir geležis tau

prez. Rooseveltą už šios ša
lies įstojimą į karą, šaukė 
Ameriką pasitraukt iš karo 
prieš fašistus ir kurstė ki- kariniams reikalams, 
tus amerikiečius pries zy-Į1 
dus.
COUGHLINO VYSKUPAS 

PATENKINTAS
Detroit, Mich. — čionai- 

tinės diocezijos arkivysku
pas Ed. Mooney sakė, jog 
jis patenkintas, kad užsida
ro jo kunigo Coughlino 
laikraštis “Social Justice;” 
tai, girdi, “užsibaigia man 
tas nesmagumas.”

ir ginti francūzų vėliavos 
garbę.”

Japonų orlaiviai atakavo 
B urmo s uostą Akyabą, 300 
myliu nuo Indijos didmies
čio Kalkuttos.

Bulgarijos valdžia įsakė 
išskirt čigonus nuo bulgarų 
ir uždraudė čigonų vedybas 
su bulgarėmis, o bulgarų su 
čigonais.

HITLERININKAI SUŠAU 
DE 72 ROLANDUS

London, geg. 5. — Oro 
veiksmuose anglai per die
na nušovė žemyn 7 vokiečių 
lėktuvus.

London. — Nacių lakūnai 
,bombardavo vieną miestą 
Pietinėj Anglijoj.

Berlin. — Nacių radijas 
paskelbė, kad jie sušaudė 72 
Holandijos piliečius, tarp jų 
ir kelis oficierius; o septy
nis kitus nusmerkė visą am
žių kalėti. Taip hitlerinin
kai juos nubaudė už patar
navimus slaptiem Jungtinių 
Tautų agentams, už ginklų

ir sprogimų laikymą ir už 
tūlus kitus veiksmus prieš 
vokiečius.

Minimi holandų oficieriai 
tapo nužudyti už tai, kad 
jie, girdi, “sulaužę savo 
garbės žodį.” Nes, naciams 
užėmus Holandiją, tie ofi
cieriai pasižadėję daugiau 
nekariauti prieš vokiečius.
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Propaganda apie 12,000 Išvežtų ir 
Tyla apie 30,000 Nužudytą!^_

Pro-nacių lietuvių spauda: “Naujie
nos,” “Draugas,” “Darbininkas,” “Ame
rika” ir kita, talpina Hitlerio fašistų pa
ruoštą surašą vardų ir pavardžių neva 
apie 12,000 “lietuvių, po prievarta, išvež
tų į Sibirą.”

Kiekvienam yra aišku, kad tai yra 
Hitlerio budelių propaganda! Jie skel
bia tuos vardus, didžiumoj nei vietos 
nepaduodami, iš kur tie “kankiniai” pa
eina. Jie skelbia tame surašė vardus ir 
tų, kuriuos Lietuvoj naciai ir jiems par
sidavę lietuviai fašistai nužudė. Jie skel
bia vardus ir tų lietuvių, kurie jaučiasi 
laimingi Sovietų Sąjungoj pabėgę nuo 
Hitlerio razbaininkų, kurie ten organi
zuoja lietuvių diviziją kovai prieš na
cius!

Mes niekuomet neginčijome, kad Lie
tuvos tarybinė vyriausybė ir Sovietų Są
jungos vyriausybė buvo priversta išvežti 
žymius fašistus iš Lietuvos, kad juos pa
darius mažiau kenksmingais Lietuvos 
liaudžiai. Juk ir Jungtinių Valstijų vy
riausybė išveža iš Ramiojo Vandenyno 
pakraščio mūsų priešus — japonus, vo
kiečius, italus. Juk ir mūsų vyriausybė 
iškraustė iš strateginių prieplaukų, nuo 
arsenalų, vokiečius ir ji| pakalikus! Ar 
tai yra blogai? žinoma, kad ne! Tik 
H i 11 e r is, Mussolinis ir jų agentai 
prieš tai burei j a. 'Juk tai daroma mūsų 
laimėjimui. Gal iš Lietuvos permažai 
hitlerininkų buvo išvežta, kurie dabar su 
Hitlerio žvėrimis šaudo, karia, žudo ten 
mūsų brolius!

Rašytoją Juozą Jurginį ir poetą Rūką 
nacių tankistai suėmė Minske, bet juos 
nužudė tik Kaune. Kodėl? Todėl, kad na
cių tankistai nežinojo, kas jie yra, bet 
kada juos atvežė į Kauną, tai lietuviai 
fašistai pasakė, išdavė, o gal savo bu
deliškų jausmų patenkinimui patys ir 
nužudė! Taip žuvo tūkstančiai Lietuvos 
geriausių sūnų ir dukrų!

Įdomu, kad Amerikoj ta pro-nacių 
spauda talpina Hitlerio sąrašą apie 12,- 
000 išvežtų ir kelia skandalą. Bet ko
dėl “Naujienos,” “Draugas,” “Darbinin
kas,” “Amerika,” “Vienybė” ir kiti tie 
laikraščiai slepia Hitlerio barbarizmą 
Lietuvoje? Kodėl? Ar ne todėl, kad pa
slėpti fašistų, Lietuvos budelių, plėšikų 
ir naikintojų tikrą veidą? žinoma, kad 
tam!

*Štai Maskvoj įvyko Lietuvos liaudies 
suvažiavimas. Jis priėmė pareiškimą, 
kur, tarpe kitko, sako:

“Nuo to laiko, kaip jie įsiveržė ir užė
mė Lietuvą, hitleriečių šaikos išžudė, pa
gal nepilnas skaitlines, daugiau, kaip 30,- 
000 Lietuvos piliečių; daugiau, kaip 120,- 
000 lietuvių jie sugrūdo į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas bei pergabeno 
Vokietijon į verstinus darbus.”

30,000 nužudytų lietuvių! 120,000 lie
tuvių sumesta į koncentracijos logerius, 
kalėjimus, išvežta Vokietijon vergauti, 
taip, kaip Vytauto ir Keistučio laikais 
kryžiokai, kad tūkstančiais lietuvius va
rėsi į vergiją! Ir apie tai jūs nerasite 
nei žodžio toje pro-nacių spaudoje! Ta 
spauda tylės, arba teisins Hitlerį ir jo 
razbaininkus! Ji slėps nuo Amerikos lie
tuvių tai, kad Hitlerio razbaininkai nu
žudė jau 30,000 lietuvių, mūsų brolių, se
sučių, tėvų, giminių^—Ji slėps tai, kad 
hitlerininkai atima nuo Lietuvos žmonių 
žemes ir atiduoda jas vokiečiams! Ji 
slėps tai, kad 120,000 mūsų giminių su
mesti į kalėjimus ir padaryti Hitlerio 
vergais! Bet ji talpins Hitlerio sąrašą 
apie 12,000 “išvežtų į Sibirą!”

Štai, kas parodo, kad tų laikraščių re
daktoriai yra Hitlerio propagandos sklei
dėjai. Štai, kas parodo, kad jie trokšta

Hitlerio laimėjimo, o Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos karo pralaimėjimo! 
Štai, kas parodo, kad jie yra ne vien 
Lietuvos liaudies priešai, bet kartu prie
šai ir Amerikos lietuvių ir Amerikos 
laisvių! v

Atidarykime Antrą Frontą Savęs 
Išsigelbėjimui

Paskutiniu laiku militariniai specialis
tai ir politiniai žinovai iškelia viešumon, 
kad Apvienytos Tautos stato save į pa
vojų, jeigu Anglija ir Jungtinės Valsti
jos tuojau neatidarys Antrą Frontą 
prieš Hitlerį Europoj.

Kalbos apie “riziką” atidarant Antrą 
Frontą, tuo pat kartu bando paslėpt tą 
riziką, tą pavojų, į kurį neatidarymas 
Antro Fronto pastato Apvienytas Tau
tas, o ypatingai Angliją ir Jungtines 
Valstijas.

Paskutiniai įvykiai galima suvesti:
(1) Jungtinės Valtijos skubina prista

tyti ginklų ir kitų reikmenų į Iraqa ir 
Iraną (Persiją), kad ten pastojus Vo
kietijos naciams ir Italijos fašistams ke
lią linkui jų susivienijimo Indijoj su Ja
ponijos samurajais.

Washingtone vyriausybės žmonės ir 
militariniai specialistai sutinka, kad Hit
leris ir Mussolinis ant žūt-būt darys šioj 
srityj ofensyvą.

(2) Franci jos žmonės, kurie kovoja už 
savo šalies išlaisvinimą iš po Hitlerio, 
reikalauja iš Apvienytų Tautų atakos 
Francijoj prieš nacius. Ypatingai tokį 
reikalavimą stato generolas A. E. Maria 
Sica, Laisvosios Francijos Pietų Afrikos 
komisijonierius, kad Anglija ir Ameri
ka iškeltų savo karo jėgas Francijos iš
laisvinimui ir Madakaskaro salos apsau
gojimui. Jis reikalauja, kad Antras 
Frontas būtų atidarytas šiemet, kad pa
gelbėti Sovietų Sąjungos kovingoms ar
mijoms, kad palaikyti Europoj Hitlerio 
pavergtų kraštų žmonių kovingą ūpą.

(3) Amerikos jūrininkystės vadovas 
Mr. Joseph Curran pareiškė, kad užtek
tinai yra laivų pervežimui Amerikos eks
pedicinės armijos.

Jeigu Hitleriui ir jo sėbrams nebus 
pastotas kelias atidarant Antrą Frontą, 
tai jis ir jo talkininkai: užims turtingus 
žaliadaikčių šaltinius, atskirs: Apvienytų 
Tautų armijas vienas nuo kitų, apsun
kins mums karo laimėjimą, užtęs karą, 
kuris reikalaus daug daugiau žmonių 
gyvasčių ir turto, kaip atidarymas Antro 
Fronto. Todėl negalima ilgiau atidėlioti. 
Reikia kirsti Hitleriui smūgis iš užnuga
rio, kol jo jėgas Raudonoji Armija varo 
atgal. Kirsti smūgį, kad suardžius Hitle
rio ir jo sėbrų planus, kad dar šiemet iš- 
laimėjus karą!

Atmušti Pro-nacių Spaudoj 
Propagandą

Lietuvių pro-nacių spauda talpina ne
va “po prievarta išvežtų į Sibiraį’ var
dus, kursto Amerikos lietuvius prieš So
vietų Sąjungą, tą tvirčiausį Jungtinių 
Valstijų talkininką ir mūsų laisvės ap
gynėją.

Ukrainietis Gregorievas ne vien ken
kė ukrainiečių vienybei už demokratijos 
laisvę, bet net teismais grūmojo, kaip 
kad lietuvių “aukščiausias,” bet apsižiū
rėjo, ^kad tas tik daugiau iškels jo na
ciškus darbelius ir apsiramino.

Anglų dienraštis “PM” iškelia viešu
mon “Daily News” ir “Journal Ameri
can” pro-nacišką propagandą, kaip pir
miau iškėlė “Social Justice.” Jis diena 
iš dienos talpindamas fotografijas Hit
lerio ir Mussolinio pranešimų ir tilpusių 
tuose laikraščiuose “žinių” tą įrodė.

Gegužės 3 dieną “PM” iškėlė viešu
mon lenkų pro-nacių laikraščių “Dzien- 
nik Polski,” kuris išeina Detroite ir “No- 
wy Swiat,” kuris išeina New Yorke, na
cių propagandą.

“Dziennik Polski,” vasario 17 dieną, 
Hitleriui pataikaudamas, rašė:

“Anglija yra jau pralaimėjus karą, 
kaipo pasekmėj visos eilės neatleidžiamų 
ir nepateisinamų klaidų.” Reiškia, An
glija jau pralaimėjo karą, tai neverta 
daugiau ir kariauti — reikia pasiduoti. 
Taip sako visi Hitlerio propagandistai. 
Kada jie puolė Sovietų Sąjungą, tai šau
kė: “Pasiduokite, pasipriešinimas bever
tis!” Kada jie apsupo Leningradą, tai jie 
šaukė: “Pasiduokite, nes priešingai — 
sunaikinsime, kaip sunaikinome Varša- 
vą!” Bet jie negalėjo Leningradą sunai
kinti* jie tik'sau kapus ten atrado. Kada 
jie puolė Maskvą, jie taip pat šaukė.

“Nowy Swiat” baugina lenkus, kaip 
kad daro lietuviški pro-naciai. Štai ko
vo 21 d. rašo: “Niekas negali pasakyti

Tarybų Lietuvos Prezidento Jus
to Paleckio Kalba Lietuvių

Konferencijoj Maskvoj
Lietuvių tautos atstovų 

konferencijoje, įvykusioje š. 
m. bal. 26-28 d. Maskvo
je, buvo pasakyta visa eilė 
kalbų. Ten kalbėjo Justas 
Paleckis, tarybų Lietuvos 
prezidentas; generolas Vit
kauskas; Birute Lazauskai
tė, slaugė, tarnaujanti lietu
viškoje divizijoje prie Rau
donosios Armijos; Kazys 
Preikšas, Lietuvos Komu
nistų- Partijos sekretorius, 
ir kiti.

ro Lietuvos jaunus vyrus į 
Vokietiją verstiniems dar
bams. Lietuviai stojo į at
kaklią kovą su įsiveržėliais 
pačiose pirmose karo die
nose ir nuo tada ^kaujasi 
didvyriškai.

Partizanai kovotojai ir 
liaudies keršintojai įnirtu
siai kovoja su neapkenčia
mais okupantais. Jie naiki
na, jų susisiekimus, sprogdi
na tiltus, žudo hitlerininkus 
ir tuomi kelia baimę pačio-

puolimus ant Lietuvos, 
duramžių Goebbelsai šmeižė 
lietuvius per visą Europą, 
skelbdami juos barbarais, 
kurie turį būti išnaikinti!

Per

VI

Bjaurūs įsiveržėliai dabar 
bando paskleisti žmonėse 
savo Šlykščią rasių neapy
kantą, kurios mūsų žmonės 
neapkenčia.

Kaipo pasėka smūgių, ku
riuos Raudonoji Armija 
smogė vokiškiems bandi
tams, ir bijodami, kad tas 

■gali jiems skaudžiai atsi
liepti fronto užnugarėje, 
vokiški įsiveržėliai pradėjo 
daryti pažadus tam, kad ap
gauti žmones, ir tuo pačiu 
sykiu stiprina savo agentų

Tarybų Lietuvos prezidentas, JUSTAS PALECKIS, sako 
kalbą atidalydamas lietuvių konferenciją Maskvoje. Kairė
je — Antanas Sniečkus, Liet. Kom. Partijos sekretorius; 
dešinėje — Mečys Gedvilas, tarybinės Lietuvos premjeras.

Fotografija gauta per radiją.

se okupantų širdžių gelmė-

OJ'IYIU Ulei OU V U dįįVHLlį

šimtmečius vokiški jr parsidavėlių gaujas Lie- 
plėšikai laike lietuvius ver- tuvos žmonėse. Šitie paža- 
gijoje ir germanizavo lietu- dai ir manevrai galima pa- 
vių tautą Rytų Prūsijoje, lyginti su tuo sensacingu 
Per napoleoniškus. karus-vokiečių budelių “žygiu,” 
vokiečiai uzurpatoriai ban- ^jp Kuerten iš Dusseldor- 
dė sugermanizuoti visą Su- f0, kurjs prisiviliojo vaiku- 
valkiją, ir jiems tas laikinai čius su saldainiais ir pyra- 
vyko. Per pirmąjį pasauli- j gaičiais, o paskui juos kan- 
nį karą, 1914-1918 metais kįn0) smaugė ir žudė. Štai, 
vokiečiai okupavo visą Lie- ką šių dienų politiniai sa-
tuvą. Piešdami ir kankinda
mi mūsų tėvus, jie troško 
padaryti Lietuvą jų koloni
ja.
, Prisiminkime taip jau ne
seną praeitį. Kokį pažemi
nimą ir išniekinimą vokiški 
fašistai taikė lietuviams, 
gyvenantiems K 1 a i p ė d os 
krašte, kaip jie užkrėtė juos 
fašistiniais nuodais, kaip jie 
organizavo pučus, kai]) jie 
pagaliau užgrobė Klaipė-

Žemiau talpiname sutrau
ką kalbos, sakytos Justo se. Kai okupantai apsupo 
Paleckio. Sekamuose “Lais
vės” numeriuose mes pa
duosime kalbas kitų konfe
rencijos dalyvių. Rytojaus 
“Laisvėj,” pavyzd., spaus
dinsime generolo Vinco Vit
kausko kalbą.

“Laisves” Redakcija.
JUSTO PALECKIO 

KALBA
Lietuvos piliečiai, broliai 

ir sesės!
Nuo vokiečių įsiveržėlių 

Lietuvos žmonės labai skau
džiai yra nukentėję, todėl 
nestebėtina, kad lietuviai 
tiesiog dega neapykanta 
prieš vokiečius plėšikus.

Fašistiniai plėšikai pra
dėjo ant Tarybų Lietuvos 
puolimą birželio 22 d., pir
miausia ėmę bombarduoti 
vaikučių vasąrvietę Palan
goj. Eilę miestų, kai]) antai, 
Marijampolę, Zarasus, Ute
ną, Naująją Vilnią, sugrio
vė iki pamatų. Laikinai 
.okupuotoje Lietuvoje vokie
čiai budeliai pasilaiko galio
je tik dėka kartuvių ir kon
centracijos stovyklų. Ne tik 
kad vokiečiai įsiveržėliai 
sunaikino Lietuvos valsty
bę, bet panaikino ir patį jo
sios vardą. %

Jie atėmė iš Lietuvos 
valstiečių viską, nepaliekant 
net duonos trupinių. Jie va-

partizaną Albiną, jisai svie
dė po priešų kojų rankines 
granatas. Albinas mirė did- 

> vyrio mirčia, o fašistai 
brangiai užmokėjo: trys jų
jų užmušta ir keliolika su
keista.

Apie milionas lietuvių gy
vena abiejose Amerikose. 
Juos vienija neapykanta 
hitlerizmui ir kovos išlaisvi
nimui Lietuvos. Lietuvių 
Komitetas Medikalės Pagal
bos Sovietų Sąjungai pla
čiai išvystė savo darbą. Lie
tuviai eina išvien, su viso
mis savo gimtinio krašto — 
TSRS — tautomis ir nesi
gaili jokių pastangų sunai
kinti hitlerinius okupantus 
ir priskubinti karo pergalę.

“Kruvinieji Vilkai”
Dabartiniai vokiški plėši

kai atlikinėja viduramžių 
plėšikų juodžiausias krimi- 
nalybes tik kur kas didesne 
plotme, baisesniu žiaurumu, 
tūkstančiais kartų padidin
tu. Kardininkai ir kryžiuo
čiai, tie “kruvinieji vilkai,” 
kai]) didysis lietuvių poetas 
Maironis juos vadino, nuo
lat puldavo senovės Lietuvą 
savo plėšikiškais. įsiverži
mais. Jie visiškai sunaiki
no lietuvių gentis, prūsus, 
lietgalius, sudavus. Kad pa
teisinti savo plėšikiškus už-

Amžini Lietuvos Priešai
Per septynis šimtus metų 

Lietuvos liaudis nepapras
tai daug kentėjo nuo vokiš
kų užpuolikų. “Kruvinųjų 
vilkų” iltys draskė* šmotais 
gyvąjį Lietuvos liaudies kū
ną. Visokiais pasiteisini
mais ir priekabiavimais jie 
bandė praryti Lietuvą, pa
skandinti ją kraujuose, o 
josios likučius pasklaidyti 
germanizmo jūroje, pana
šiai, kaip jie padarė su Ma
žąja Lietuva. Štai, kodėl 
nei vienas teisingas lietuvis 
negali turėti kitokio jaus
mo vokiškiem užpuolikam, 
kaip neapykantos jausmą!

Vokiškų plėšikų užpuoli
mą ant Sovietų Sąjungos, 
birželio 22 d., atžymėjo krū
vos užmuštų ir sužalotų vai
kų kūnelių. Sudeginti ir iš
naikinti miesteliai, brųta- 
liški žudymai visokio am
žiaus žmonių, vaiku ir mo- 
terų, masiniai šaudymai 
Lietuvos patrijotų, darbi
ninkų, valstiečių ir intelek
tualų, kartuvės, plėšimai ir 
vagystės atžymi kiekvieną 
plėšikiškų banditų žingsnį 
Lietuvos žemėje. Dešimtys 
tūkstančių vyrų ir moterų 
kankinami kalėjimu ose, 
koncentracijos stovyklose ir 
verstino darbo stovyklose.

Kai žmonių valia ir žmo
nių išrinkto Seimo tarimu 
Lietuva 1940 metais patapo 
Tarybinė Socijalistinė Res
publika, jinai įgijo pažan- *“^5! 
ginusios, progresyviškiau-! * 
sios valstybės formą. Lietu
vos liaudis, kuri buvo užsta
tyta imperijalistams, atsi
stojo aukštesniame nepri
klausomybės laipsnyje. Lie
tuva patapo nare, su lygio
mis teisėmis, didžiosios tau
tų šeimos — Sovietų Sąjun
gos, — šito naujo pasaulio, 
kuris nežino jokios tautinės 
neapykantos, kuris nežino 
žmogaus žmogumi išnaudo
jimo !

Vokiški okupantai pakei
tė Lietuvą į vergijos kraš
tą. Jie vienu rankos pamo
jimu panaikino netgi Lietu
vos vardą, pastatė Hitlerio 
smogikus Lietuvą valdyti, 
ir panaikino kiekvieną Lie- . 
tuvos valstybės požymį.

distai, šitie Kuertensai, ši
tie žmonių budeliai hitleri
ninkai bando daryti su Lie
tuvos liaudimi ir kitais pa- 
vergtaisia is ž m o n ė m i s. 
Kiekvienas, kuris patikės 
šitiems vokiškų nacių pa
žadams ir jiems pasiduos, 
kriminališkai nusidės, nes 
jis prisidės prie smaugimo 
savo tautos žmonių.

Jokių Budeliais Pasiti
kėjimų!

Negali būti jokių pasiti
kėjimų vokiškų nacių pasi- 
mojimais. Jie turi tik vieną 
tikslą, būtent: juo greičiau 
suvokietinti lietuvių tautą 
ir tuomet ją sunaikinti, ap
gyvendinant Lietuvą vokiš
kais kolonistais,—panašiai, 
kaip jie padarė su Mažąja 
Lietuva. Netgi ir šiandien, 
kuomet jie nežino, kaip il
gai Lietuvoje jie laikysis, 
vokiečiai pradėjo naikinti 
mūsų kultūrą ir germani
zuoti mūsų liaudį. z.

Okupantai atėmė žemę iš 
valstiečių, kurią jie gavo 
esant tarybinei santvarkai. 
Jie sunaikino pramonę, jie 
ištaškė darbininkų profesi
nes darbo sąjungas ir kito
kias organizacijas. Vokiški 
okupantai pasmerkė Lietu
vos liaudį badui ir verčia ją 
dirbti vokiečių kariuomenei 
ir badaujančiai Vokietijai. 
Jie plėšia iš Lietuvos žmo
nių ne tik maistą, bet ir 
drabužį, avalus, metalus, — 
pasigrobia netgi bažnyčių 
varpus. Jie prievarta gabe
na į Vokietiją Lietuvos jau
nus ir sveikus darbininkus, 
paversdami juos vokiečių 
karo mašinos vergais.

Vokiški užpuolikai nega
lėjo pavergti mūsų bočių, 
Keistučio ir Vytauto laikų 
lietuvių. Kaizerio Wilhelmo 
banditai nepajėgė padaryti 
vergais mūsų tėvų. Dabar 
jie nori mus padaryti ver- 

jgais. Bet jiems tas nepa-

lenkams, francūzams, turkams, latviams, 
lietuviams, vengrams ir serbams: ‘Muš- 
kitės!’, nes jie žino, kad kada Hitleris 
bus sumuštas su jų pagalba, tai jie bus 
pavesti ‘žiauriai’ Stalino globai.”

Tai yra tas patsai, ką sako lietuviški

Hitlerio berneliai. Visi jie gieda tą pa
čią dainą, ar jie yra lietuviai, lenkai, 
Ukrainai, finai ar kiti fašistai. Liaudis 
savo išsigelbėjimui, karo laimėjimui, tu
ri atmesti juos, pasmerkti, kaip Hitlerio 
agentus ir savo priešus.

Broliai lietuviai! Būkite 
tikri, kad pasalingi vokiškų 
užpuolikų bandymai mus 
padaryti vergais baigsis 
tai]) pat liūdnai, kaip jų 
pirmtakūnams baigdavosi. 
Panašiai, kaip kryžiuočiai 
buvo ištaškyti sujungtomis 
slavų ir lietuvių jėgomis po 
Žalgiriu, panašiai, kaip Wil- 
helmo Vokietija buvo su
triuškinta, taip ir Hitlerio 
galvažudžiai . bus ištaškyti, 
kaip dulkės. Raudonosios 
Armijos pergalės jau prade
da lemti galą Hitlerio už
gaidoms. Jungtinės jėgos 
Sovietų Sąjungos, Didžio
sios Britanijos, Jungtinių 
Valstijų ir kitų talkininkų 
nuolat auga. Partizanų ko
va betarpiškai plečiasi fa
šistų okupuotose šalyse. 
Netgi Vokietijos žmonės vis 
aiškiau pradeda įmatyti, 
kad niekas daugiau, kaip 
Hitleris su savo go veda, 
privedė Vokietiją prie pra-

(Tąsa 5-tani pusi.)
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Minint Motinų Dieną, atlikim ką nors 
pagreitinti pergalę ant fašizmo ir priar
tinti pasauliui taiką ir motinoiti džiaugs* 
mą. Pirkim bondsus, paremkim didvyriš
kus talkininkus ir priešfašistinį judėjimą.

Reikšminga Motinų 
Diena

Šį metą mes apvaikščiojam 
Motinų Dieną skirtingose 
sąlygose nuo pirmesnių. Pa
saulis kenčia baisiausius 
karo smūgius, kuriuos at
nešė mums Hitleris su sa
vo fašistinėmis gaujomis, 
pavergęs daug ramiai gyve
nusių tautų. Užpuldamas 
Sovietų Sąjungą, žiauriai 
pavergė ir mūs tėvynę Lie
tuvą. Ir per tą truyipą lai
kotarpį jau suspėjo išžudy
ti tūkstančius Lietuvos ge
riausių sūnų, kovotojų už 
laisvę. Panaikino ir Lietu
vos vardą, pavadino tiktai 
rytų žeme.

Tai baisiausis smūgis vi
sai lietuvių tautai.

Todėl mes, lietuvės, nega
lim stovėti nuošaliai. Mes 
visais galimais būdais turi
me gelbėti demokratinėms 
šalims — Amerikai, Sovie
tų Sąjungai ir kitoms jos 
talkininkėms — laimėti ka
rą prieš agresorius.

Mes teikdamos medikalę 
pagalbą Sovietų Sąjungos 
Raudonajai Armijai, ku
rios garbingose eilėse kau- 
jasi ir Lietuvos armija, su
sidariusi iš mūsų artimų, i 
brolių ir sūnų lietuvių, pa-į 
remsime kovą už nugalėji-' 
mą Hitlerio gaujų, už iš-! 
laisvinimą Lietuvos. Tik to
kiu būdu mes galime pagel
bėti jiems nugalėti Hitlerį

vir atsteigti laisvą Lietuvą 
ant visados.

Mes pirkdamos šios šalies 
karo bondsus ir gelbėdamos 
Raudonajam Kryžiui, pa- 
gelbėsime pačios sau, savo 
sūnums, savo broliams, sa
vo tėvams ir mylimiesiems, 
kurie kariauja garbingoj 
Dėdės Šamo armijoj, kurie 
kaujasi prieš baisiausį žmo
nijos priešą Hitlerį, Japoni
jos imperialistus ir visą jų 
fašistinę Ašį.

Mūs prisidėjimas su dar
bu padės priartinti karo ga
lą.

Apvaikščiodamos Motinų 
Dieną, atžymėkime ją reikš
mingai. Pagelbėkime savo 
sūnums smogti mirtiną 
smūgį tam žiauriausiam 
žvėriui fašizmui, kurį nu
galėjus žmonija galės lais
vai ir laimingai gyventi.

Tegul ši Motinų Diena 
būna garbingiausia iš visų. 
Tie baisūs skausmai, ku
riuos šiandieną turi pergy
venti motinos, netekdamos 
sūnų, atneš pasauliui 
džiaugsmo dieną, po kurios 
tie baisūs karai daugiau ne
pasikartos.

Garbė motinoms, kurių 
sūnūs kovoja už išlaisvini
mą pasaulio.

Tik laisva būdama žmo
nija galės tinkamai pagerb
ti motinas ir sūnus.

LLD Narė.

Ar Moterims Reikėtų Atidėti 
Motinystę Iki Po Karui?

Paskilbus darbininkų spaudos kolumniste Elizabeth 
Gurley Flynn gavo ir išspausdino “The Worker’yje” 

tuo klausimu sekamą laišką:

Brangi Elizabeth
Gurley Flynn:

“Mes esame trys jaunos 
moterys — metų 27, 29, 31 
— ir esame ištekėjusios 
prieš 4, 5 ir 8 metus. Visos 
trys dirbame, visados dirb
davome, tikslu prisidėti 
prie vyro įplaukų, kad ga
lėtume padoriau gyventi. Ir 
visuomet, kada mes mąstė
me apie turėjimą kūdikių, 
vis atidėdavom ‘geresniems 
laikams.’ Tai buvo paika, 
be *abejo, bet jau c)ahar vė
loka to gailėtis.

• “Vienok dabar mus tas 
rūpina iki priėjimo prie 
liūdnos padėties tuo klausi
mu, tad norėtume jūsų pa
tarimo ir vadovybės. Mūsų 
visų vyrai tinka armijai, 
ir nors originaliai klasifi
kuoti 3A grupėj, jie noriai 
eitų armijon, jeigu juos 
perkląsifikuos. Tai reiškia, 
kad jeigu mes neturėsime 
kūdikio dabar, gali praeiti 
eilė metų iki mes vėl galė
sime pradėti planuoti turė
ti kūdikį. Ir tuo laiku klau
simas darbo, prisitaikymo 
prie aplinkybių mūsų vy
rams be abejo nustelbs vi
sas kitas problemas. Prie to 
mes, moterys, būsime gero
kai virš 30 metų amžiaus.

“Mums atrodo, kad jeigu 
mes iš viso norime džiaugtis 
motinyste, tai geriausis lai
kas yra dabar turėti kūdikį.

“Problema yra: Ar tiktų 
tas šiuo laiku, kada moterų 
jėgos taip labai reikalin

gos? Mes visos esame daug 
veikiančios ir trumpam lai
kui turėtume sumažinti sa
vo veiklą iki minimumo. 
Bet dabartinėj nepaprastoje 
padėtyje, ar būtų tinkama 
taip pasielgti? Šis yra vie
nintelis klausimas. Mes esa
me pasiryžusias nešti visą 
atsakomybę už priežiūrą ir 
užlaikymą kūdikio, mes ne
bandytume savo vyrams 
statyti kūdikį kaipo prievo
lę užlaikyti. Mes norime ir 
esame pasiruošusios atlikti 
savo dalį šioje kovoje prieš 
fašizmą.

“Mes žinome, drauge 
Flynn, kad tas klausimas 
rūpina daug kitų jaunų mo
terų, veiklių darbininkų 
judėjime. Jeigu laikas ir 
vieta leis, mes mylėtume 
matyti jūsų nuomonę ir pa
tarimą.

“Ruth, Helen ir Bess.”

Ką jūs manote, kas gali
ma jaunoms moterims pa
tarti tuo klausimu, kuris, 
žinome, rūpi ir tūkstan
čiams Laisvės skaitytoją 
bei ją dukterims ir mar
čioms? Ar gali moterys pa
dėti laimėti karą prieš Hit
lerį uždraudimu sau savo 
troškimo — ir teisės — prie 
motinystės? Sk. Vedėja.

Šiemet dar daugiau mer
ginų moterų dėvės trumpo
mis, tik virš riešelių koji
nėmis, kad taupinti liku
sias ilgąsias kojines žiemai.

Naujos Anglijos Lietuvių 
Moterų Sąryšio Žinios

Planas bei rezoliucija ahelnai veiklai, priimta Sąryšio 
metikiame suvažiavime balandžio 12-tą, 1942 m., 

Montello, Miass.

Mūsų suvažiavimas įvyk
sta pačiu svarbiausiu istori
niu momentu. Mūsų šalis ir 
visos šviesiausios demokra
tinės jėgos kovoja su tam
siausiom fašistinėm jėgom, 
kurios pasimojo sunaikinti 
visokias žmogaus teises, per 
šimtmečius iškovotas. Pasi
mojo sunaikinti viską, kas 
tik civilizuotam žmogui 
brangu — laisvę, kultūrą, 
savystovybę ir pirmynžan- 
gą-

•Tamsiosios fašizmo Ašies 
jėgos, užtraukdamos šį bai
sų karą pasauliui, atnešė 
žmonijai didžiausias kan
čias. Lyg pasakiškas siair 
būnas-bestija ryja milijo
nus gyvybių žmonių, kurie 
stoja kovon sulaikymui fa
šistinio bestijos siautimo ir 
galutino jam galvos nukir
timo. Kovoje prieš tą siau
būną ypatingai Sovietų Są
jungos — mūsų talkininkės 
— žmonių pavyzdinga-skai- 
sti vieninga kova yra pa- 
skatinimu-pavyzdžiu vi
siem.

Baisias kančias — tero
rą, badą — kenčia šiame 
kare ir civiliniai gyvento
jai, neskiriant lyties bei 
amžiaus. Visapusiai ima 
dalyvumą šioj gigantiškoj 
kovoj motina, moteris gel
bėdama save nuo visiško pa
žeminimo ir žmoniją nuo 
sunaikinimo.

Mūsų šalis yra kare, yra 
šeimynoje Suvienytų Tau
tų, kurios veda kovą užbai
gimui šio baisaus karo, su
naikinimui jo kaltininkų. 
Todėl mes raginam ir pra
šom visas moteris-motinas 
šiuo taip svarbiu momentu 
visais galimais būdais gel
bėti moraliai ir materialiai 
savo šaliai ir visom Suvie- 
nytom Tautom jų kovoje 
sutriuškinimui hitlerizmo - 
fašizmo, kuris naikina oku
puotas šalis, jų 
Lietuvą.
Naudokim šiuos 

Būdus
1. Panaudokim 

planus sukėlimui 
Am. Raudonajam 
Sovietų Medikalei
ir visom Suvienytom Tau
tom, 
kim 
tt.

Pasiųsta Telegramos
1. Prezidentui Roosevel- 

tui užginant jo teisingą nu
sistatymą šio karo vedime 
ir pažadą jį remti iki laimė
jimo.

2. Prašymas paliuosuoti 
Browderį.
Pasmerkimo Martin 

fašistinės veiklos, kuri

Earl

Dies 
kenkia tautos vienybei, o 
ypatingai šiuo taip svarbiu 
momentu, kada vienybė taip 
reikalinga.

H. R. Zaleckienė, 
O. Zarubienė, 
J. Stigienė.
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tarpe ir

ir Kitus

įvairius 
finansų 
Kryžiui, 
Pagalbai

Šios praktiškos ir gražios suk
nelės forma gaunama kelerio
po dydžio. Taikoma jaunuo
lėms ir laibo augmens, jau
noms moterims.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New

Kurios galim, prisidė- 
mezgimu, siuvimu ir So. Boston, Mass

Iškilmingas Bankietas Atžy- 
mėjimui Motinų Dienos

Įvyks nedėlioj, g e g u žės 
(May) 10 d., 5 vai. vakare, 
376 Broadway. Bus skanūs 
valgiai ir puiki koncertinė 
programa, kurią išpildys mūs 
pagarsėję dainininkai, vado
vybėj Helen Žukauskaitės. 
Dainuos Robertas Niaura iš 
Dedham, Rožė Merkeliūtė ir

2. Visais galimais būdais 
kovokime prieš Hitlerio a- 
gentus sabotažuotojus, jo 
propagandos skleidėjus - 
Quislingus, mūsų vienybės 
ardytojus, moralo žeminto- 
jus. O Hitlerio agentų yra 
ir lietuvių tarpe, kurie per 
savo spaudą maitina lietu
vius hitlerine propaganda, 
išrasdami “raudoną terorą” į Julia Rainardienė iš Dorches- 
Lietuvoje, kad paslėpti vyk
stantį 
Neigkim 
spaudą. Platinkim teisin
gas žinias teikiančią, Suvie
nytų Šalių, fašistinės Ašies 
sutriuškinimui kovą palai
kančią spaudą.

3. Imkime dalyvumą pir
mos pagalbos teikimo, civi
linių apsigynimo pamokose 
ir tt.

hitlerinį terorą.
tokią hitlerinę

ter ir grieš harmonistas jatv 
nuolis Richard Buividas, mūs 
d.d. Buividu sūnus 
ter.

Rengia ALDLD 
moterų skyrius ir 
sus dalyvauti.

iš Dorches-

2 kuopos 
kviečia vi-

LLD Narė.

Berne, šveic. — Atėjo ži
nių, kad Ispanijoj pakilo 
žmonių demonstracijos prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Z ............ *>------------------------------------------------
Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie

tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su- 
rengkite moterų vakaftiš-mitingus.

\_—------------------------------------------------------ --

Ukrainietės Moterys 
Vežamos Vokietijon

Per Inter-Continent Žinią 
Agentūrą

Iš Maskvos bevieliniu iš
siųsta balandžio 30-tą per 
amerikoniškos Inter - Conti
nent Žinių Agentūros atsto
vus sekama žinia perstato 
pasibaisėtiną Ukrainos mo
terų ir mergaičių likimą, 
kuris, be abejo, yra ir na
ciais okupuotoje Lietuvoje 
pasilikusių mūs seserų liki
mu. Pranešime sako:

“Raporte ią Pietų Fronto 
pranešama, kad merginos ir 
jaunos moterys iš miestelių 
ir kaimų okupuotuose Uk
rainos distriktuose versti
nai išvežamos vokiečių vir
šininkų į Vokietiją dirbti 
tos šalies šapose, fabrikuose 
ir ant didžiųjų farmų.

“Vagonų vagonai, vežini 
moterimis ir merginomis, 
traukia/Vokietijon, kur jos 
bus vartojamos vergių dar
bui. '

“Austrijokas, Stokham- 
mer Fridolin, eilinis karys

CLEVELAND, OHIO
Motinų Dienai Artinantis

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas šiemet gana smarkiai 
dirba rengdamasis prie Moti
nų Dienos paminėjimo.

Iš priežasties karo šiemet 
jokių paradų ir maršavimų 
gatvėse neturėsime. Bet lietu
vės motinos pasiliuosuokime 
nors vienai dienai iš virtuvės 
darbų. Gegužės 10-tą susirin
kime visos su savo šeimynomis 
į Lietuvių Darb. Svetainę, 920 
E. 79th St. čia sykiu visi pa
minėsime Motinų Dieną. Taip
gi išgirsime vietinius kalbėto
jus aiškinant svarbą motinų 
padėties dabartiniu laiku. Mo
terų Choras, po vadovyste mo
kytojaus Jankausko, dainuos 
naujas, ką tik sumokytas dai
neles. Kaip 1 vai. pietų laiku 
bus duodami pietūs, kurie kai
nuos tik 50c. ypatai. šokiams 
15c. Taipgi bus leista trys do
vanos. Ekstra gera muzika šo
kiams.

Pietums tikietus malonėkite 
nusipirkti iš anksto. Juos gali
ma gauti pas kliubietes ir 
pas Kirstuką, 930 E. 79 St.

Visos, kaip narės, taip ir 
choristės nepamirškite daly
vauti. O jei galima, tai ir nau
ju nariu atsiveskite.

N-ja.

MERGINAS PARUOŠIA 
ORLAIVYSTEI

Stephens Kolegijoj, Missouri 
valstijoj, įvedamas vienų, metų 
kursas lavinti jaunas’ merginas 
ir moteris komercinei orlaivi- 
ninkystei. Kursą remia 11-kos 
didžiųjų orlaivininkystės lini
jų savininkai.

Jai Būtinai Reikia 
$500 Per Mėnesį

— ■■■
Mrs. Dorothy Frothing-

ham Wagstaff, New Yor
ke, užvedė teisme bylą prieš 
buvusį savo vyrą George B.

iš 227-to Būrio 100-nės Vo
kiečių Pėstininkų Divizijos, 
neseniai paimtas nelaisviu, Wagstaff, reikalaudama po 
pasakojo:

' a t~~ ■
: $500 jų 19 metų dukrelės

Kelyje iš Vienuos į Ry- Daratėlės pragyvenimui, sa- 
tų Frontą mes matėm trau- kydama, jog kainuoja daug 
kinius vežant ukrainietes 
moteris. Pirmą traukinį 
mes sutikom prie Lvovo. 
Penkios dešimt prekinių va
gonų buvo prigrūsti moteri
mis. Visi vagonai buvo san
dariai uždaryti ir saugomi 
stipriai apginkluoto konvo
jaus—ginkluotos sargybos. 
Leista buvo atidaryti vago
nų tik užgrotines duris.

“ ‘Mums pavyko sužinoti, 
kad ukrainietės moterys bu
vo vežamos į Rhine sritį 
žemdirbystės darbams.

“ ‘Mes matėm antrą trau
kinį su ukrainietėmis mo
terimis ant linijos tarp Lvo
vo ir Grishino stoties/Kaip 
ir pirmasis, šis taipgi buvo 
perpildytas. Veiduose tų 
merginų ir moterų matėsi 
nuovargis ir visuotinas išsi
sėmimas’.”

pinigų merginai įsigyti tin
kamus drabužius ir kultū
rą. Dabar gaunamų $300, 
sako ji, neištenka per mė
nesį.

Žinoma, nėra priežasties, 
dėlko ji neturėtų gauti 
$500, jeigu jos tėtė nardo 
doleriuose, kaip inkstas 
taukuose. Faktas paminėti
nas tik dėl palyginimo, ko
kių pas mus yra skirtumų 
pragyvenimo lėšose.

Binghamton, N. Y

LIBERTY LIMEPICKS

A teacher, explaining infla
tion,

Its after effects and causa
tion,

Advised all her scholars
To save up their dollars 

And buy bonds to safeguard 
the Nation.

* ęEAVfd

narių gau-

bus laiko- 
iš priežas- 
parengimo, 

gegužės,

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 kuopos susirinkimas į- 
vyks 7-tą gegužės (May), 
7 :30 vai. vakare, Letuvių Sve
tainėj. Kviečiame visus narius 
dalyvauti ir naujų 
kime.

Šis susirinkimas 
mas diena pirmiau 
ties to didžiulio
kuris atsibus 8 d. 
Lietuvių Svetainėj, pagerbimui 
motinų.

Tėvai, kurių sūnūs ir dukte
rys tarnauja Amerikos kariuo
menėj, visi šio miesto ir apy
linkės lietuviai motinos-tėvai 
bus pagerbti, jiems išdalyti ti- 
kietai veltui dalyvauti šiame 
parengime. Tų garbės svečių 
bus virš šimtas. Mes rengiamės 
juos priimti širdingai.

šį parengimą ruošia Lietu
vių Komitetas Civilinių Apsi
gynimui, į kurį įeina bent ke
lios organizacijos. Tikietai la
bai gerai platinasi. Jų kaina 
— 25 centai.

Pelnas, jeigu liks nuo šio 
parengimo, bus lietuviams ka
reiviams, tarnaujantiems šios 
šalies armijoj, nupirkimui ci- 
garetų, tabako ir kitų mažų 
dalykėlių. Jie yra demokrati
jos gynėjai ir mes jų nepa
mirškime, prisidėkime nors su 
maža dalele. Visi dalyvauki
me šiame parengime.

L LD 20 kp. sekr., J. K. N.

Nuo suknelės blizgesį nu
imti pagelbsti pabraukymas 
acte suvilgyta drėgna kem
pine ir tuojau prosinant iš 
išvirkščios pusės.

Vaizdas iš puikaus Sovietų judžio “Partizanų" Brigada,” 
su dideliu pasisekimu rodomo Stanley Teatre, New 
Yorke, jau ketvirta savaitė.

>•>= Hdp teach the Jap* • Le**on 1 
Put every dime and dollar 
you can into U. S. Defense 
Bond* and Štampe—every

Rochester, N. Y
Mezgėjos malonėkite visos 

pribūti į sekantį susirinkimą 
gegužės 6-tą.

Bekešienė.

Nuo Red. Jūsų žinios apie 
mezgėjų veiklą negalėjome į- 
dėti šioje, tilps sekamoje sky
riaus laidoje.

Kieme Ir Darželyje
Darželiuose palaipinės vi

jokliams gražiau atrodo, il
giau laikosi ir netarnauja 
kenksmingų vabzdžių liz
dams, jeigu kas pavasaris 
būna permaliavojamos.

Paūksmėje e s a n č iame 
darželyje su neblogu pasise
kimu galima auginti grana
tos, atminimo žiedai, naš
laitės, klonio (valley) leli"

Norint užvesti darželį ar 
pievelę-ve ją savo kieme, jei
gu neturite tam patyrimo, 
daigus ar sėklas pirkite tik 
pas atsakom i ngą patyrusį 
daržininkystėj prekėją ir 
klauskite jo patarimo. Pa
gal jūsų žemės rūšį ir sau
lėkaitos kiekį, jis galės pa
tarti, kas geriausia sodinti.

Liejant jauną žolę ar ra- 
sodą bei daigus niekad ne
leiskite vandens sriove. Lie
kite smulkių lašų lietumi, 
kad nenuplauti nuo šakne
lių žemes, nenumušti lape
lius.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • ••••> 4 — 29 — 42 -------- 6

AUKOS PAGALBAI ,SOV. SĄJUNGAI

(Tąsa)
"Kaunas, liepos 16 d. Tapo oficialiai 

paskelbta seimo rinkimų rezultatai. Jie 
parodo, kad už Darbo Žmonių Sąjungos 
kandidatus tapo paduota 99 nuošimčiai 
balsų. Tai tikrai nepaprastas pasiliuosa- 
vusios liaudies laimėjimas.

“Balsavimuose dalyvavo 1,386,569 pi
liečiai. Naujas seimas susideda iš 79 na
rių. Už kelių dienų naujas seimas pra
dės savo posėdžius.”
LIETUVA TAMPA SOVIETŲ ŠALIMI 

IR STOJA Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Liaudis, rinkdama atstovus į seimą, 

reikalavo, kad žemės būtų atimta nuo 
ponų ir atiduota valstiečiams, tiems, kas 
jas dirba; kad fabrikai, dirbtuvės, ban
kai būtų atimta nuo pavieniu asmenų ir 
padaryta visos liaudies turtu; kad Lie
tuvoj įvesti sovietinę tvarką, kaipo la
biausiai tinkančią ir geriausią tvarką 
Lietuvai; kad Lietuva įstotų į Sovietų 
Sąjungą naudai Lietuvos ekonominio ir 
politinio gyvenimo.

Naujas Lietuvos Seimas, susirinkęs 
liepos 21 dieną, pravedė tuos liaudies rei
kalavimus. Nutarė atimti nuo ponų že
mės perviršį, kas viršija 30 hektarų (60 
margų); perimti į liaudies nuosavybę fa
brikus, dirbtuves, žemės turtus, susisie
kimą, bankus; įvesti Lietuvoj sovietinę 
tvarką ir prašyti Sovietų Sąjungos pri
imti Lietuvą į Sovietų Sąjungos respubli
kų tarpą. Buvo pasiųsta delegacija į 
Maskvą ir Sovietų Sąjungos Aukščiau
sias Sovietas, rugpjūčio 3 dieną, 1940 
metais priėmė Lietuvą į Sovietų Sąjun
gą. Lietuva tapo Sovietinė respublika ir 
draugiškais ryšiais susijungė su kitomis 
Sovietų Sąjungos respublikomis.

Lietuvos Seimas, padarydamas tą nu
tarimą, priėmė pareiškimą, kuriame, tar
pe kitko, sakė:

“Senoj Lietuvoj tiktai išnaudotojai ge
rai gyveno — samdytojai, fabrikantai, 
bankininkai, dvarininkai, aukštieji valdi
ninkai, kurie verždamiesi prie didelių 
pelnų ir įplaukų, pavergė Lietuvos dar
bo žmones.

“Parsidavėliai, smetonininkai valdovai 
įsodino užsienio kapitalą Lietuvoj, kuris 
besočiai plėšė Lietuvos žmones... Da
bar, su pagalba galingosios Raudonosios 
Armijos, Lietuvos liaudis nusikratė sme- 
tonininkų pavergėjų jungą ir įkūrė Lie
tuvoj sovietinę galią.”
KĄ LIETUVOS LIAUDIS ATSIEKĖ
Lietuvoj sovietinė tvarka gyvavo tik 

11 mėnesių. Tai labai trumpas laikas. 
Bet ir per tą laikotarpį Lietuvos darbo 
liaudis daug atsiekė. Jungtines Valstijas 
pasiekė tūkstančiai laiškų, kuriuose Lie
tuvos žmonės džiaugėsi ir gėrėjosi savo 
gyvenimu, džiaugėsi nusikratę Smetoną 
ir’jo fašistinį režimą. Tas trumpas lai
kas pilniausiai įrodė, kad prie tarybinės 
santvarkos galima sukurti visiems darbo 
žmonėms laisvą, malonų ir turtingą gy
venimą. štai tik keletas faktų:
ŽEMĖS REFORMA IR IŠDALINIMAS

“Lietuvos valstietis amžius kovojo už 
žemę ir laisvę,” pareiškė Lietuvos Liau
dies Seimas liepos 22 dienos deklaraci
joj dėl žemės reformos. “Jis stengėsi iš
silaisvinti iš skurdo ir beteisiškumo, iš 
klaikios dvarininkų priespaudos ir val
dančiųjų sauvaliavimo. Daugelis geriau
sių liaudies sū^nj>žuvo šioje kovoje. Dau
gybę šviesių herojiškų vardų lietuvių 
liaudis saugo savo atmintyje.”

Ir, toliau:
“Reikšdamas visų darbininkų valdžią 

ir vadovaudamasis gyvybiniais darbo 
valstiečių interesais, Liaudies Seimas 
paskelbia visą Lietuvos žemę su jos gel
mėm, visus miškus ir vandenis priklau
sančiais liaudžiai... Nuo šiandien žemę 
valdys tie, kurie ją dirba.”

Ir nedelsiant nei dienos, tarybinė vy
riausybė pradėjo didžiąją žemės refor
mą. Žemė tapo atimta iš dvarininkų, 
smetoninių valdininkų, vienuolynų ir 
bažnyčių, taip pat iš valstiečių, kurie 
turėjo daugiau kaip po 30 hektarų. Tos 
nusavintos žemės susidarė 607,496 hek
tarai. Ji tapo išdalinta bežemiams ir 
mažažemiams. Žeme tapo aprūpinta 
75,623 šeimos.

Be to, socialistinė vyriausybė pasky-

re 20,000,000 litų tiems valstiečiams pri
einamos paskolos įsikūrimui. Taipgi pa
naikino darbo valstiečių skolas, kurios 
buvo pralėkusios 400 milionų litų.

Vadinasi, vienu drąsity žygiu Tarybų 
Lietuva teisingai sutvarkė žemės ūkio 
reikalus ir patenkino amžiais seną Lie
tuvos valstiečių troškimą.

PRAMONĖS IR BANKŲ 
NUSAVINIMAS

Panašiu drąsiu žygiu Tarybų Lietu
va išrišo pramonės klausimą. Liepos 23 
dieną Liaudies Seimas paskelbė:

“Liaudies Seimas, suprasdamas liau
dies reikalavimą teisėtumą, skelbia ban
ką ir stambiosios pramonės nacionaliza
vimą visoje Tarybą Socialistinėje Lie
tuvos Respublikos teritorijoje. Naciona
lizavus bankus ir stambiąją pramonę, 
Respublikos liaudis darosi krašto turty 
šeimininkui

Ir taip pramonė ir bankai perėjo į vi
sos liaudies rankas. Prasidėjo pramonės 
pertvarkymas ir didysis darbas. Tokioj 
mažoje Lietuvoje prie Smetonos režimo 
buvo per 32 tūkstančiu bedarbių. Į tuos 
trumpus vienuoliką mėnesių bedarbė 
Lietuvoje visai išnyko. Tas jau vienas 
faktas parodo, kokią didelę pirmenybę 
turi socialistinė ekonomija sulyginus su 
kapitalistine ekonomija. Ko per dvide
šimt su viršum metų buržuazinė Lietuva 
negalėjo nugalėti, socialistinė Lietuva 
nugalėjo į kelius mėnesius.

O Tarybų Lietuvos nauji pasinio j imai 
bei planai žadėjo greitu laiku padaryti 
Lietuvą gražiai bu jo jaučiu pramoniniu 
kraštu. Pavyzdžiui, tik vienais 1941 me
tais buvo paskirta 18,000,000 rublių dėl 
pramonės plėtimo. Buvo numatyta pra
plėsti senuosius fabrikus ir statyti dau
gelį naujų. Elektros gamyba buvo nu
matyta padidinti penkius kartus.

APŠVIETUS IR KULTŪROS 
DIRVOJE

Žemė ir pramonė yra pagrindiniai 
kiekvienos šalies reikalai, bet nėra vie
ninteliai. Kultūrinė problema taip pat 
labai svarbi. O šioje gyvenimo srityje 

I buržuazinė Lietuva buvo atsilikus už ke
lių šimtų metų nuo kitų civilizuotų, šalių. 
Pavyzdžiui, iki 1940 metų birželio per- 
versrpo Lietuvoje dar nebuvo įvesta civi
line metrikacija ir mokykla tebebuvo ku
nigų globoje, o valstybė tebemokėjo ku
nigams algas ir tt. Socialistinė Lietuva 
nedelsiant įvedė civilinę metrikaciją, at
skyrė bažnyčią nuo valstybės, išlaisvino 
mokyklą iš kunigų globos ir pastatė Lie
tuvą greta visų civilizuotų, pažangių 
kraštų.

Mokslo nelygybė senoje Lietuvoje buvo 
tokia baisi, jog aukštesnis mokslas buvo 
prieinamas tiktai dvarininkų, kapitalis
tų ir buožių vaikams. Darbo valstiečio 
ir darbininko sūnui ir dukteriai aukš
tesnis mokslas bei profesija'buvo tiktai 
idealas sapne.

Ir šitai begėdystei Tarybų Lietuva bu
vo padarius galą vienu žygiu. Mokslas 
buvo padaryta nemokamas visiems. Visų 
mokyklų visos durys tapo plačiai atida
rytos visiems Lietuvos vaikams. Betur
čių vaikams buvo suteikta medžiaginė 
parama, idant jų laikinas neturtas ne
stovėtų jiems skersai kelią siekti moks
lo ir žinojimo.

1941 metams Tarybų valdžia buvo pa
skyrus 203 milionus rublių apšvietos rei
kalams. Neapsakomai smarkiai pradėjo 
plėstis mokyklų tinklas visoje Lietuvoje. 
Tapo atidaryta 230 naujų mokyklų. Rei
kėjo 1,300 naujų mokytojų. Veikė aštuo- 

, nios seminarijos ruošimui mokytojų.
Greta vaikams ir jaunuoliams, buvo 

steigiamos ir suaugusiems mokyklos. 
Darbininkai, kurie nori mokytis', trum
piau dirbo, gavo pilną algą ir mokinosi. 
Jau 3,500 darbininkų lankė universite
tus liuosomis nuo darbo valandomis ir 
6,000 kitas aukštas mokyklas. Jau buvo 
atidaryta 136 pradinės suaugusiems mo
kyklos, kurias lankė 22,000 darbininkų 
ir 30,000 valstiečių. Šiemet turėjo būti 
dar atidaryta 213 naujų mokyklų ir 286 
knygynai.

(Daugiau bus)

šį kartą, aukų gavome dide
lį pluoštą. Norime pastebėti, 
kad kurie draugai prisiuntė 
blankas, tai pavardes bus pa
skelbtos Finansų Raporte, nes 
čia stoka vietos pažymėti 
kiekvieną pavardę atskirai. 
Prašome pasiskaityti:

Mike Ružonius, iš Elizabeth, 
N. J., blanka ir $35.30.

Antanas Jakštonis, Trenton, 
N. J., blanką ir $3.00.

J. Chulada, Methuen, Mass., 
blanką ir $37.00.

J. V. Stankevičius, Wilkes 
Barre, Pa., blanką ir $6.70.

J. Urbonas, Pittsburgh, Pa., 
blanką ir $14.50.

Ona Daukšienė, Grand Ra
pids, Mich., blanką ir $20.00.

D. P. Lekavičius, Pitts
burgh, Pa., blanką ir $5.75.

Per A. Pilkauską, nuo Ko
miteto iš Worcester, Mass., 
$158.00.

Pittsburgho Moterų Apšvie
tos Kliubas, per Eleną Kairie
nę, $20.00.

Anna Samulėnienė, Fitch- 
burgh, Mass., blanką ir $8.25.

ALDLD 12 Apskr., Wyom
ing, Pa., per M. Bogužinską, 
$20.00.

Per Dr. J. N. Simans, iš 
Cleveland, Ohio; Julia Wer
ner, $10.00 ir LDS 4-to Apskr. 
$10.00.

Per Elizabeth Kvedaras, iš 
Pittsburgh, LDS 142 kuopos, 
$40.00.

Per A. Tamošiūnas, Hudson, 
Mass., nuo Hudsono moterų 
parengimo, įvykusio kovo 7 
dieną, $12.60.

A. Kilienė, Rumford, Me., 
$100.00.

Nuo K. Mikolaičio, Balti
more, Md., surinkta aukų 
$3.50.

Per Anna Brazauskienę, 
Hartford, Conn., nuo Moterų 
Kliubo parengimo, $30.50.

Per Mary Slekienę, Gard
ner, Mass., nuo Moterų Kliu
bo, $20.46.

Per O. žiobienę, Miners
ville, Pa., nuo LDS 158 kp. 
parengimo, įvykusio vasario 
19 d., $13.00.

Per V. K. Sheralį, iš Eliza
beth, N. J., nuo G. Kudirkos 
gimtadienio pokilio, bal. 18 
dieną, $11.70.

Per J. Didjun, iš New 
Haven, Conn., surinkta $21.00.

Per P. Janiūną, Bayonne,

Bostono ir Apylinkes Žinios
Pešasi Už Lovį

Dar mes nepamiršome tų 
laikų, kada Chicagoj SLA sei
me tautininkai su socialistais 
suskaldė šią organizaciją, iš
vydami pažangius lietuvius. 
Kas tik su jais tuomet nesuti
ko, tai tas buvo pakrikštintas 
“komunistu.” Apsivalę nuo 
“komunistų,” jie trynė rankas 
iš džiaugsmo, kad dabar SLA 
gyvens po vienu lapu, nes ne
bus kam juos “baderiuoti.” 
Bet kiek čia jie pagyveno, ir 
dabar riejasi tarpe savęs už 
SLA lovį. Vieni ir kiti nori po
rą metų prie lovio pabūti ir 
apsilopyti kelnes, žinoma, mes 
jiem to nepavydim, nes tai jų 
amatas. Bet tik pikta darosi, 
kuomet jie per savo žioplumą 
vienas ar kitas liekasi atmuš
tas nuo lovio, tai kaltina ki
tus už tai. Pavyzdžiui, “Kelei
vis” sako:

“. . . Susivienijime yra keli 
šimtai bolševikų, ir kiekvie
nam jų yra iš jų centro įsaky
ta balsuoti už smetonininką 
Laukaitį, kad sumušus Bago- 
čių. Bagočiui jie keršija už 
tai, kad jis pasisakė už Lietu
vos nepriklausomybę.”

Jeigu nepažinčiau Michelsono 
ypatiškai, tai manyčiau, kad 
tai kalba žmogus, tik iš “in
stituto” paleistas, arba ren
giasi į jį važiuoti. Bet dabar 
daugiau negu keista, kad per 
taip trumpą laiką jie Susivie
nijime sugyveno net kelis 
šimtus bolševikų. Na, o jeigu 
jūs dar pagyvensite keletą 
metų, tai visas Susivienijimas 

N. J., surinkta aukų $100.00.
L. Bagdonas, Pittsfield, 

Mass., $10.00.
L. Tilvikas, Easton, Pa., 

$10.00.
Eva žvingilas, Jewett City, 

Conn., ji rašo, kad tai jos ne- 
dėlinė mokestis už visus me
tus, po 50c. į nedėlę, $25.00.

A. Kilienė, Rumford, Me., 
$17.10.

Per J. Kučinską, Shenan
doah, Pa., surinkta aukų $5. 
Dr. A. K. Rutkauskas, Chica
go, 111., $5.00; ir per K. Pet- 
rikienę, $5.00 nuo Draugės iš 
New Jersey valstijos.

Po $3.00: K. J., Brooklyn, 
N. Y. ir per V. J. Stankų iš 
Easton, Pa., nuo M. šulskio.

Po $2.00: Wm. Marcinkevi
čius, Naugatuck, Conn., Mary 
Totels, Gardiner, N. Y. ir D. 
Grize, Endicott, N. Y.

Po $1.00: Alex Pikūnas, 
Connerton, Pa.; P. Račkus, 
New York City, N. Y.; Ona 
Arminas, Brooklyn, N. Y. ir 
Juozas Kruvalis, Philadelphia, 
Pa. Taipgi George Wareson, 
Brooklyn, N. Y., kuris kas sa
vaitę aukoja po $1.00. Šį kar
tą gavome $5.00 nuo jo.

Per ALDLD Centro raštinę 
gauta sekamai: John Vilchins- 
kas, iš Hartford, Conn., blan
ką ir $18.52. Surinkta Stough
ton, Mass., prakalbose $5.00. 
Per L. Tureikį, Philadelphia, 
Pa. (ALDLD 141 kp.), $5.00.

Kaip matote, gražių aukų 
gavome šį sykį. Tikimės, kad 
neužilgo mūsų komitetas su
lauks daugiau. Mes norime 
pranešti, kad dar turime blan
kų, lietuvių kalboj, prašome 
pareikalauti jų. Anglų, kalboje 
blankų negalima gauti.

Pastaba: Daugelį sykių bu
vo pažymėta spaudoj, kad 
siunčiant čekius ar money or
derius, išrašykite , iždininkės 
vardu, L. Kavaliauskaite ir 
pasiųskite sekretorei, Aida 
Orman, bet į tai mažai atkrei
pia atydos. Didžiuma išrašo 
kito asmens vardu, kuris nesu
sirišęs su komitetu, ir tas 
mums kenkia knygų tvarky
me. Malonėkite įsitėmyti — 
išrašykite iždininkes vardu ir 
pasiųskite sekretorei. Už tai 
mes būsime labai dėkingi.

Lietuvių Kom. Pagalbai 
Sovietų Sąjungos, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

pataps bolševikais ir pasiliks 
tik vienas “aukščiausias prezi
dentas.”

Dar naiviau, kuomet Michel- 
sonas sako, kad bolševikai 
keršija Bagočiui už tai, kam 
jis pasisakė už Lietuvos nepri
klausomybę. Na, o ar Laukai
tis su Klinga nėra pasisakę 
už Lietuvos nepriklausomybę? 
žinoma, kad pasisakė. Už ko
kią Lietuvos nepriklausomybę 
Bagočius yra pasisakęs, — 
Michelsonas nesako. Kuomet 
Smetona pabėgo, Lietuvos 
liaudis įsteigė Lietuvos liau
dies valdžią, tai Bagočius išė
jo prieš ją ir gvoltu šaukė, 
kad ta valdžia “viską atima iš 
žmonių” (suprask, iš dvari
ninkų dvarus) ir atsiraitojęs 
rankoves darbavosi, kad Hit
leris ją sunaikintų. Jis savo 
bjaurumu pralenkė Laukaitį ir 
net Voldemaro pastumdėlį 
Klingą!

Vestuvės
Balandžio 26 d. apsivedė 

Algirdas Freimontas su Petro
nėle šuriliūte. Vestuvės įvyko 
pažangių lietuvių kultūros 
lopšyne.

Kiek atmenu, tai. drg. Frei- 
montai' gyveno Bostono prie
miesty, Somerville, bet nebuvo 
So. Bostone nė vieno didesnio 
parengimo, kuriame jie nebūt 
dalyvavę, o kartu su jais > ir 
jaunasis Algirdas. Ir iš tikro, 
mažai mes turime tokių šeimų, 
kad visa šeima nuoširdžiai 
darbuotųsi dėl savo klasės. 
Tiesa, Freimontai dėl savo lė
tumo, niekur viešai neišeina.

Bet už tai jie savo lankymu 
parengimų ir duosnumu, už
pildo .tą “tuštumą.”

Jaunasis Algirdas, kiek pa
augęs, įstojo į Laisvės Chorą 
ir dainavo iki choras gyvavo.

Petronėlei šuriliūtei teko 
augti ir auklėtis “sugriuvu
sioj” šeimoj. Bet, manau, kad 
ji visuomet bus didžiai dė
kinga savo mamytei, kad ją 
taip skaisčiai išaugino ir iš
auklėjo. Pati drg. šurilienė, 
kaip buvo jaunesnė, dalyvau
davo vaidinimuose; ir gal ne
buvo to monologo, kad ji ne
būtų suvaidinusi. iNors dabar 
jos amžius jau pasiekė per 
virš septyniasdešimts metų, 
bet ji aktyviai dalyvauja mū
sų susirinkimuose ir mažai bū
na vakarienių ir bankietų, ku
riuose ji n e g a spadinautų. 
Dienraštis “Laisvė” — tai jos 
gyvenimo draugas. Jeigu ne
būna vietinių, žinių, ji nuobo- 
dauja ir pasiilgsta. Sykį mane 
net pabučiavo, kad aš tik ra
šyčiau į “Laisvę” žinias iš So. 
Bostono. Nors vargingai gy
vendama, bet vis surasdavo 
centą kitą paaukoti dėl ap
švietos. žodžiu sakant, pati 
švietėsi ir troško kitus išblai
vinti.

Jauna Petronėlė paveldėjo 
šį didelį brangų mamytės krai
tį. Petronėlė iš mažumos lan
kė lietuvių kalbos mokyklėles 
ir gražiai išmoko lietuvių kal
bą, — tapo tikra lietuvaitė. 
Paaugus, įstojo į Laisvės Cho
rą dainuoti; o dabar dainuoja 
mūsų garsioj. Harmonijos Gru
pėj.

Jaunavedžiams
Per vestuves kiekvieno mūs 

akys daugiausia apsistoja ant 
jaunavedžių. Kiekvieno mūs 
krūtinė kupina džiaugsmo ir 
geriausių linkėjimų dėl jų. 
Patys jaunavedžiai, per vestu
ves, pasipuošia geriausįais dra
bužiais, kokiais kada/(J)uvo pa
sipuošę. Jie niekad savo gyve
nime nebūna taip linksmi, 
kaip per vestuves, žodžiu sa
kant, jie tame momente, pa
siekia pačią grožybes-linksmy- 
bės viršūnę! Ir tik todėl, kad 
tai jų sutuoktuvių iškilmė. 
Kiekvienas žmogus vestuvių 
momentu būna linksmiausias 
savo gyvenimo peri jode, ir 
kiekviena tauta beveik vieno
dai turi vestuvių apeigas. Tai 
kodėl mes taip džiaugiamės? 
Kodėl mes taip per vestuves 
būname linksmi? Kodėl jau
navedžiai niekuomet pirmiau 
taip dailiai nesipuošia, o tik 
dabar? Ko jie džiaugiasi? Kas 
jiems taip liepė, ir kas juos 
privertė taip elgtis?

Atsakymas yra tik vienas. 
Jums, ir milijonams visokių 
gyvių ir augmenims, mūs visų 
motina gamta taip liepė elg
tis. Tik pažvelkim per langą, 
kaip žydi alyvos. Nueikim į 
sodą: obelys baltos, kaip pie
nas, kriaušės ružavos, slyvos 
rašalinės; puikios pievos, pil
nos gėlių. Visos kvietkos-gėlės 
žydi skirtingomis spalvomis ir 
išduoda skirtingą kvapsnį. Jos 
pilnos saldaus medaus, kad 
prie savęs privilioti bites, 
vabzdžius ir drugius. Mes sto
vime ir negalime atsidžiaugti 
iš jų gražumo ir malonaus 
kvapo. Bet ar mums visiems 
ateina į galvas, kad mes ma
tome ne ką kitą, kaip tik me- 
džių-gėlių veselijas-sutuoktu- 
ves? Taip, tik veselijų mo
mentu lakštingala čiulba, ge
gutės kukuoja ir balandžiai 
brukuoja. Kas tik yra gyvas, 
tas tuokias. Kitais žodžiais sa
kant, mes išpildom motinos 
gamtos uždėtas mums parei
gas. Kaip dailu, kaip laimin
gi tie, kurie sulaukia vestuvių. 
Bet, tegu nepamiršta, kad ves
tuvių dieną jie atsisveikina su 
jaunysta, su visom saldžiom 
svajonėm; šiandien jaunasis ir 
jaunoji pasakys: “Sudie, ma
no brangioji jaunyste, nieka
da, niekada tu jau negrįši.”

Paukščiai, augindami savo 
vaikelius, išmoko juos skrai
dyti, susijieškoti maisto, ir 
kaip apsisaugoti nuo žabangų. 
Suaugus, tėvai susišaukia savo 
vaikelius ir sako: “dabar jūs 
jau didėli, mes jumi visko iš-
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mokėm, — galite skristi į pa
saulį ir gyventi savistoviai.”

Tas pat ir su jumis jauna
vedžiais. Jūsų tėveliai išmokė 
ir pastatė ant teisingo kelio— 
darbininkų klasės kelio — ir 
nėra abejonės, kad jūs pasi
ruošę juomi eiti nugalėdami 
visus sunkumus.

O mes jiem linkime didžiau
sios ištvermės!

Jaunutis.

Somerville, Mass.
Vieša Padėka

Balandžio 26 d. čionai suėjo 
į porinį gyvenimą Petronė Šiu- 
riliūtė su Algirdu Freimontu. 
Jaunavedžiai pridavė šių žo
džių rašytojui laiškelį, ir pra
šė, kad jis būtų patalpintas 
dienraštyje “Laisvė.” Jie ra
šo :

“Mes, Petronėlė šiuriliūtė ir 
Algirdas Freimontas, po mūs 
suėjimo į porinį gyvenimą, 
šiuomi norime išreikšti širdin
giausi dėkingumą visiems mū
sų artimiems ir draugams už 
visas mums suteiktas simpati
jas ir malonumus.

“Dėkavojam mes mūsų tė
veliams Elzbietai ir Kaziui 
Freimontams ir broliui Vincui.

“Taip pat mes dėkavojam 
mamytei Uršulei ^iurikienei 
(Petronėlės mamytei) ir bro
liukams Jonui, Juozui ir Teo
dorui.

“Taipgi mes labai dėkingi 
dėl Mrs. P. Vaškis ir Mrs. P. 
Žukauskienės, ir visoms toms 
ir tiems, kurie mus maloniai 
priėmė ir prisidėjo prie mūsų 
vedybinių iškilmių. Širdingiau
si ačiū visiems svečiams ir 
viešnioms, kurie atsilankėte ir 
malonėjote suteikti mums taip 
vertingų dovanėlių.

“Už tai mes Jums būsime 
dėkingi ant visados!

“Mr. & Mrs. A. Freimont.”
Šių jaunuolių tėveliai yra 

dienraščio “Laisvės”, skaityto
jai ir rėmėjai.

Linkėtina Algirdui ir Petro
nėlei meilaus ir laimingo šei
myninio gyvenimo! Draugas.

Lowell, Mass.
“Social Justice” Jau Ne

pardavinėjamas
Seniau čionai kas sekmadie

nis prie katalikų bažnyčių bū
davo pardavinėjama fašistinis 
kunigo Čalio Koglino žurnalas 
“Social Justice.” Dabar jo jau 
nesimato. Teko pasiteirauti 
vieno kito praktikuojančio ka
taliko nuomonės apie tą sufa- 
šistėjusį kunigą ir jo “Just
ice,” tai gavau atsakymą, kad 
jis nevertas būti kunigu. Pa- 
rapijonai jį smerkia.

• ♦ • ”
Balandžio 20 d. miesto so

de buvo rodomos įvairių rūšių 
bombos ir buvo aiškinama, 
kaip su jomis pasielgti, jeigu 
kartais būtų užpuolimai iš 
oro. Kaip su kokiomis bombo
mis apeiti, darė bandymus ug- 
niagesiąi ir tam tifcri inžinie
riai suėjusių: žmonių akivaiz
doje. ^žiūrovų buvo apie 10,- 
000. Visi atydžiai tėmijo.

Balandžio 20 d. miesto sode 
du vyrukai apmėtė kokiomis 
ten cheminėmis rūkštimis dvi 
jaunas moteris, kurios buvo 
skaudžiai apdegintos. Niekšai 
pabėgo. Policija jų dabar j ieš
ko. Kas jie d.o per paukščiai, 
ir kokis jų buvo tikslas taip 
daryti -— nėra išaiškinta.

w • ♦ •
Miesto Valdžia Įspėjo 

Gyventojus
Miesto valdžios patvarky

mu, paskirta reikalinga suma 
pinigų civiliniam apsigynimui, 
jeigu priešo bomberiai užpul
tų bombarduoti šį miestą. Gy
ventojai buvo įspėti, kad būtų 
prisirengę visokiems “netikė
tiems įvykiams.”

Perskyros
Balandžio 21 d. čionai gavo 

perskyras net 5 poros. Persky
rų reikalavo moterys. Jos ar
gumentavo, kad jų vyrai esą 
per daug girtuokliauja^ ir ne
žiūri savo šeimų. Kai kurios jų

(Tąsa 5-me pusi.)
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JAPONAI NEATLAIDŽIAI 
BOMBARDUOJA AMERI

KIEČIU FORTUS

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, geg. 4. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas paskelbė sekama pranešimą:
Filipinai:
Japonų artilerija per penkias valandas šiandien bom

bardavo generolo Wainwrighto jėgas, ginančias salų 
fortus angoje į Manilos Įlanką. Japonų kanuolės, tarp 
kurių buvo-daugelis su 10-colinėmis gerklėmis, nuolat 
apšaudė visus amerikiečių fortus, o ypatingai smarkiai 
bombardavo Corregidorą.

Jau trečią dieną paeiliui, priešų orlaiviai padarė 
tryliką atskirų atakų prieš Corregidorą. Šiose atakose 
japonai vatoje ir lengvuosius ir sunkiuosius orlaivius.

Japonai iš keturių transporto laivų iškėlė daugiau 
savo kariuomenės į Mindanao salą arti Tagoloan prie 
Macajalar Įlankos. Amerikiečių-filipinų kariuomenė 
atkakliai priešinasi japonų varymuisi pirmyn nuo jų 
iškėlimo punktų.

SOVIETŲ ^ARMIJA UŽMUŠĖ 
2,000 VOKIEČIŲ LENIN

GRADO SRITYJE

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 4. — Sovietų Žinių Biuras savo prane

šime šiandien sakė:
Naktį geg. 3 į 4 d. neįvyko jokių esminių atmainų 

fronte.
Sovietų kariuomenės daliniai, veikdami įvairiuose 

sektoriuose Leningrado fronto, per trijų dienų kauty
nes užmušė bent 2,000 vokiečių kareivių ir oficierių.

Vakariniame fronte vienas Raudonosios Armijos da
linys, nugalėdamas atkaklų vokiečių pasipriešinimą, 
pažygiavo pirmyn ir užėmė vieną svarbų susisiekimų 
centrą. Priešai pasitraukė atgal, palikdami 300 užmuš
tų saviškių.

Naktinis Sovietų Pranešimas:
Gegužės 4 d. Sovietinė kariuomenė vedė ofensyvos 

mūšius keliose fronto dalyse ir pagerino savo pozicijas.
Geg. 3 d. buvo sunaikinta 12 vokiečių orlaivių. So

vietai neteko aštuonių lėktuvų.

ORE TALKININKAI SU
KERTA JAPONUS

Anglai Nieko Nesako 
Apie Tariamą Nacių 
Laimėjimą Jūrų Mūšio

London. — Anglijos karo 
laivyno ministerija dar ne
atsiliepė į vokiečių praneši
mą, kur jie sakėsi laimėję 
jūrų mūšį šiauriniam, Ark- 
tiko Vandenyne.

Naciai skelbė, kad jų sub- 
marinai, naikintuvai ir or
laiviai ten nuskandinę vie
ną anglų šarvuotlaivį, 10,- 
000 tonų, ir 6 prekinius lai
vus, kurie vežė karo reik
menis, matomai, į šiaurines 
Sovietų prieplaukas.

Hitlerininkai taipgi sako
si tuom žygiu sužeidę kelis 
iš Anglijos naikintuvų, ly
dėjusių tuos prekinius lai
vus; o vokiečių tai, girdi, 
tik vienas naikintuvas bu
vęs sunkiai sužeistas.

Čilės Socialistų Darbo 
Partija Reikalauja 

Remti Sov. S-gą
Santiago, Chile. — Visuo

tinas s u v a ž i avimas šio 
krašto Socialistų Darbo 
Partijos priėmė rezoliuciją, 
kuri reikalauja, kad Čilė vi
somis galimybėmis remtų 
Sovietų armijas medžiagi
niai ir dvasiniai ir kad su- 
megstų diplomatinius ry
šius su Sovietų Sąjunga.
SUTRAUKYT SANTIKIUS

SU FAŠISTŲ ŠALIMIS
Kiti socialistų darbiečių 

suvažiavimo reikalavimai 
yra: Tuojaus sutraukyt di
plomatinius ir prekybos 
santikius su fašistų Ašies 
valstybėmis; n u s 1 o p i n t 
penktakoloniečių veiklą, už- 
daryt fašistinių kraštų am
basadas ir konsulatus, pa
imt nelaisvėn fašistų agen
tus ir konfiskuot jų nuosa
vybes.

LAISVU

Tarybų Lietuvos Prezidento Paleckio 
Kalba Liet. Konferencijoj

Penktas Puslapis

Jungtinių Tautų Pranešimai
Australija, geg. 4. — Jungtinių Tautų štabas šian

dien išleido tokį pranešimą:
New Guinea: Port Moresby. — Dvylika japonų bom- 

banešių, lydimi aštuonių Zero lėktuvų, vakar atakavo 
vieną orlaivių stovyklą. Talkininkų kovos lėktuvai pui
kiai jiems pasipriešino ir sunaikino tris priešų bomba- 
nešius ir vieną kovos lėktuvą. Mūsų nuostoliai buvo 
maži.

New Britain: Rabaul. — Mūsų oro jėgos užpuolė ja
ponų laivus prieplaukoje šeštadienio naktį ir trimis 
bombomis, pataikė į vieną priešų transporto laivą.

JAPONAI VIS VAROSI 
PIRMYN BURMOJE

Stalinas Paskyrė M. 
Gromovą Orlaivyno 

Majoru-Generolu
Maskva. — Sovietų komi

sarų pirmininkas Juozas 
Stalinas paskyrė penkis 
naujus leitenantus - genero
lus ir 72 majorus - genero
lus.

Į orlaivininkystės majo
rus - generolus tapo pakel
tas ir Michail Gromov, ku
ris 1937 metais iš Maskvos 
per Šiaurių Polių atlėkė į 
Calif orni ją, surti ušdamas 
pasaulinius rekordus ilgiau
sio nuolatinio skridimo be 
sustojimo.

Smarkėja Rumunijos 
Partizanų Žygiai

London. — Čia gauta pra
nešimas, jog neseniai Ru
munijos partizanai kovoto
jai išvertė karinį vokiečių 
traukinį iš bėgių. Bent 70 
vokiečių liko užmušta. Par
tizanai pasigrobė daug gin
klų ir amunicijos ir pasiša
lino.

Pačioje Rumunijos sosti
nėj Buchareste partizanai 
užpuolė vidurinę mokyklą, 
kur buvo apsigyvenęs nacių 
kariuomenės štabas; pagro
bė, kiek galėjo, ginklų ir 
amunicijos ir nusigabeno į 
kalnus.

Chungking, Chinija. — 
Trys galingos japonų armi
jos Burmoje pastūmė ang
lus ir chinus dar toliau at
gal į šiaurius ir į šiaurių 
rytus. Vienoj vietoj jie pa
siekė punktą už 150 mylių 
nuo anglų Indijos, o kitoj 
sudaužė chinų pozicijas prie 
Kutkai, tik 25 mylios nuo 
Chinijos Yunnan provinci
jos rubežiaus. Chinai des
peratiškai gynėsi, bet jie 
turėjo permažai ginklų.

Dar nežinia, ar japonai 
grumsis linkui Chungkingo, 
laikinosios chinų sostinės, 
ar linkui Indijos, o gal ir

(Tąsa nuo 2-tro pusi.) 
rajos kranto. Artinasi die
nos, kai Sovietų Sąjungos 
žmonių nuosprendis bus pa
skelbtas: priešas nugalėtas, 
mūsų pergalė, teisingas mū
sų dalykas triumfuoja. Mū
sų uždaviniu yra priartinti 
tąją dieną. Mūsų uždaviniu 
yra daryti viską šiam karui 
laimėti 1942 metais.

Lietuviai Kovoja
Lietuvos liaudis, eidama 

išvien su visais SSSR žmo
nėmis, kovoja prieš hitleriz- 
mą. Pirmomis karo dieno
mis lietuviu daliniai Raudo
nojoj Armijoj dalyvavo mū
šiuose. Pasitraukę iš Lietu
vos, lietuviai kariai tęsė ant 
priešo puolimus. Lietuviai 
Raudonosios Armijos ko- 
mandieriai ir politiniai in
struktoriai visoje eilėje at
sitikimų parodė didelio did
vyriškumo ir pasiaukojimo 
pavyzdžius. Nauji pastipri
nimai stoja į lietuvių dali
nius Raudonojoj Armijoj, 
kuri herojiškai muša seną 
Lietuvos žmonių priešą. Ko
vos ugnis, plečiama' Lietu
vos partizanų, dar ryškiau 
liepsnoja. Nei kur kas di
desnės fašistų jėgos neigi 
šaudymai negali užgniaužti 
partizanų kovos liepsnų!

Kad priartinti mūsų per
galę, kad juo greičiau at
gauti laisvę ir progas tęsti 
nepe rt r au ki am ą kū ry bišk ą 
darbą, mes privalome viso
kiais būdais stiprinti mūsų 
kovą. Ši kova, vedama ge
riausių sūnų ir dukterų, yra 
persiėmusį Žalgirio dvasia 
ir geriausiomis mūsų liau
dies tradicijomis. Supras
kime, kad šitoje bendro 
fronto kovoje mes turime 
su savimi mūsų brolius — 
virš milijoną lietuvių ame
rikiečių, — kurie dega ne
apykanta prieš vokiškus fa
šistinius užpuolikus, paver
gusius mūsų gimtinę, Lietu
vą.

Broliai ir seserys Ameri
kos lietuviai! Priimkite mū- 
vienur ir kitur. .

Burmiečiai, anglų išdavi
kai, padeda japonam prieš 
chinų ir anglų kariuomenę.

Stockholm, šved. — Šve
dija laiko kaip karinius be
laisvius 62 sovietinius ka
reivius, kurie pabėgo iš vo
kiečių laivo - kalėjimo Nor
vegijos vandenyse.

sų broliškus sveikinimus ir 
dėkingumą. Stiprinkit visų 
lietuviškų jėgų frontą ko
vai prieš hitlerizmą. Uuo- 
liau rinkite medžiaginę pa
galbą Sovietų Sąjungai, ko
vojančiai už Lietuvos žmo
nių laisvę prieš vokiškus o- 
kupantus.

Broliai ir seserys lietu
viai! Bendrinkime visas sa
vo jėgas, dėkime visas pa
stangas, kad padaryti Lie
tuvą pragaru vokiškiems 
okupantams. Tegu kiekvie
nas Lietuvos miškų medis, 
kiekvienas kelmas, kiekvie
nas stuburas grąsina vokiš
kam užpuolikui partizano 
kulipka. Tegu kiekvienas 
miestelyje langas gązdina 
hitlerininkus. Lietuvos vals
tiečiai, neduokite hitlerinin
kams nei duonos, nei svies
to, nei kiaušinių, bet verki
te šakėmis į jų pašonę. Te
gu kiekviena Lietuvos mies
tų gatvė ir gatvelė atneša 
vokiškiems banditams mir
tį. Tegu hitlerininkai dreba 
iš baimės, kai jie važiuoja 
traukiniu per Lietuvos že
mę, žinodami, kad kiekvie
ną minutę jie gali būti su- 
taškyti arba pasijausti esą 
sudužusio traukinio griuvė
siuose. Daugelis vokiškų už
puolikų kaulų pūsta Lietu
vos žemelėje. Ten pat ir hit
leriškų banditų kaulai turės 
pūti!

Broliai lietuviai! Tebūva 
prakeiksmas ir amžinas pa
smerkimas Kubiliūnui ir vi
siems Hitleriui parsidavė
liams, vilkams avių kailyje. 
Vykit juos laukan iš savo 
tarpo. Neklausykite jų. Nai
kinkite juos. Lietuvos liau
dies ateitis gali ,būti pasta-

tyta tiktai ant tikrai bro
liškų tautų lygybės princi
pų, kuriems geriausią pa
vyzdį duoda Sovietų Sąjun
ga.

Pirmyn, į kovą prieš vo
kiškus okupantus, amžinus 
Lietuvos žmonių priešus!

Garbė didvyriams, žuvu- 
siems kovoje prieš vokiš
kus okupantus. Atkeršyki
me hitlerininkams bude
liams už tų didvyrių mirtis!

Tegyvuoja lietuvių tautos 
nepriklausomybė!

Tegyvuoja Tarybų Lietu
va!

Tegyvuoja Raudonoji Ar
mija, kurios pergalės neša 
i š 1 a i svinimą pavergtiems 
žmonėms!

Tegyvuoja draugas Stali
nas, vadas, įkvėpėjas, orga
nizatorius pergalės prieš 
vokiškus okupantus!

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

kaltino savo vyrus dar ir ne
moralume.

Tiesa, kad daugelis vyrų 
pastaruoju laiku pradėjo ne
žmoniškai girtuokliauti, bet ir 
moterų dabar jau tokių labai 
padaugėjo.

Baudžia už Nupiginimą Pieno
Balandžio 24 d. čionai buvo 

nubausti keli pienininkai po 
$100 už tai, kad jie pardavi
nėjo pieną žemesnėmis kaino
mis, negu yra nustatytos per 
valstijos pieno kainų komisi- 
jonierių.

Daugelis piliečių tuomi pik
tinasi, kad baudžiami tie, ku
rie pieną parduoda bent kiek 
nupiginta kaina; jie norėtų 
matyti nubaustais tuos, kurie 
ant pieno kainas nuolat kelia.

Būvojant Pas Lawrence’o 
Draugus

Balandžio 26 d. buvo tikrai 
maloni pavasario diena, tai su
maniau aplankyti garsųjį Law
rence Maple Parką. Mat, pas 
juos tą dieną įvyko bankietas, 
suruoštas paramai Amer. 
Raudonojo Kryžiaus ir medi- 
kalei pagalbai Sovietų Sąjun
gos.

Nuvykus vieton, viskas buvo 
gražu ir gerai sutvarkyta, 
žmonių buvo apie 500. Pelno, 
sakoma, bus gražaus.

Šis parkas lawrencieciams 
yra kaip ir koks pažangiųjų 
žmonių judėjimo centras.

Važiuojant namo, užsukome 
pas tris sesutes dainininkes 
Pauliukoniūtes. Viena jų (vy
resnioji) jau ilgokas laikas 
kaip sirguliuoja. Jos visos da
bar jau vedusios — viena su 
Zelioniu, kita su Aleksoniu, o 
trečioji su kitataučiu, tai ir 
pavardės neprisimenu. Šios 
trys sesutės prieš kiek metų 
mūsų apylinkėje mus linksmi
no savo maloniais balseliais. 
Daugelis jas vadindavo lakš
tingalėlėmis.

Linkiu draugei Zelionienei 
greito pasveikimo.

, Griaustinis.

LIEPOS ŽIEDU, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(J00% PURE HONEY)

Maistui Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai
Vaistams '
Sveikatai j

KONČIAUS BITININKYSTE 
67 Battery St.. No. Abington. Mas*.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. įog Sis 
medus nėra tiki as bičių medus

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gegužės 7 d., 8 vai. va
karo, 29 Endicott St. Visi draugai 
malonėkite dalyvauti, yra du nauji 
ir labai svarbūs klausimai mūsų 
kuopos reikaluose. — Sekr. J. M. 
Lukas. (106-107)

Berlin. — Nacių koman
da sako, kad jie, girdi, pa
darę sėkmingas vietines at
akas centraliniame fronte ir 
atmušę rusus Murmansko- 
Laplandijos srity j.

Australija. — Amerikos 
bombanešiai sužeidė dar du 
japonų transporto laivus 
ties sala New Britain.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Skolins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteikiam garbingai laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Prisiunčiamo j namus ir persiunti
mo kaštus apmokamo. Užsakydami 
galite prisiųsti pinigus arba pažy
mėkite kiek norite, mes 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, kad vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų. 
Bitininkas Končius šią savaitę yra 
PHILADELPIUJOJ. Norintieji nu
sipirkti medaus kreipkitės po seka

mu antrašu: Mrs. J. J. Potienė, 
1717 N. Marston St., arba 

telefonuokite:
STEVENSON 8867.

Medaus kaina
Kvorta, 3 svarai............... 85
5 svarai........................ $1.25
Galionas, 12 svarų . . . $3.00 
5 Galionai, 60 svarų .$13.00 
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Battery St.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 6-6191

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Areštavo 600 Paryžiečių
Madrid. — Pranešama, 

jog Paryžiuje kas tai pa
skleidė lapelius su melagin
gu pranešimu, kad vokiečių 
valdžia leis nusipirkt po 
svarą daugiau duonos^ Dėl 
to sugužėjo daugiau kaip 
100 tūkstančių- žmonių apie 
valdiškas miesto įstaigas. Į- 
vyko riaušės, ir naciai su
ėmė 600 asmenų.

Rumunijos p a r t i z a nai 
taipgi neseniai padegė vie
ną vokiečių traukinį, gabe
nusį gazoliną.

Žymiausias rumunų par
tizanų vadas yra lon Minu- 
lescu.

KEARNY, N. J.
Lietuviai, rusai, lenkai ir latviai 

ruošia bendrai didelį pikniką. Pel
nas bus skiriamas Sovietų Pagelbai. 
Piknikas įvyks Rugpjūčio (Aug.) ’9 
d., Polish National Park, 415—16th 
Ave., and Eastern P’way, Irvington, 
N. J.

PASTABA: Prašome organizacijų 
įsitėmyti dieną ir nerengiate kito 
parengimo tą dieną. — F. Šimkienė.

(106-108)

London. — Gauta žinia, 
jog neseniai keli vyrai Ha
goje, Holandijoje, išsitempė 
iš namų vieną nacį holandą 
ir sušaudė jį.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

55-tos kuopos susirinkimas įvyks 
gegužės 6-tą dieną, 7:30 v. v., Lie
tuvių Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79th St. Labai svarbu, kad visi na
riai dalyvautų, nes bus rinkimai 
L. D. S. Centro valdybos ir taipgi 
delegatų į LDS 6-tą Seimą, kuris 
įvyks Chicago, Ill. Malonėkite visi 
atsilankyti į laiką, hes bus daug ko 
svarstyti šiame susirinkime. — E. 
Stripeika, sekr. (105-106)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

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

No. Abington, Mass.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Namo BROOKLYN

Geriausios rūšies

Valgiai
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

V* T
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Paminėkime Motinų Dieną 
Atatinkamai Momentui

Ne visi iš mūs turime lai
mes dar turėti su savimi savo 
motiną. Yra ir tokių, kurie 
mažyčiais likę našlaičiais nie
kad nepergyveno motinos mei
lės. Tačiau suminėjus motiną, 
kiekvieno padoraus žmogaus 
krūtinėj suplasta širdis ir už
sižiebia ugnelė širdingos pa
garbos motinai ir noras suteik
ti jai džiaugsmą.

Juo labiau tas gražus jaus
mas išbujoja sulaukus tradici
nės Motinų, Dienos, antrojo 
sekmadienio gegužės mėnesio.

Kuomi šiemet geriausia pa
gerbti motinas?

Brangiausia šiemet dovana ar 
atmintimi motinoms bus koks 
nors darbas už sunaikinimą 
hitlerizmo ir sugrąžinimą vi
sam pasauliui taikos ir moti
noms gyvenimo džiaugsmo. O 
tas negalima sugrąžinti be su-

Brooklyno lietuvės moterys 
šiemet minės Motinų Dieną 
pagerbimu anų laikų garsios 
moters - motinos Birutės, kuri 
buvo įkvėpimu Keistučiu! ko
vose prieš tų laikų nacius-kry- 
žuočius ir davė toms kovoms 
Vytautą. Jos rengia perstaty
mą operetės “Birutė,” kurią 
suvaidins Sietyno Choras iš 
Newarko šį sekmadienį, gegu
žės 10-tą, 7 v. v., New Natio
nal Hali, 267 Driggs Ave., 
Brooklyne.

Pelnas nuo šio parengimo 
skiriamas vilnų fondui, kuris 
mūsų motinų-moterų rankose 
pavirsta į šiltus svederius mū
sų dienų Keistučiams, Vytau
tams kovojantiems prieš bar
barišką fašizmą ii' artinan
tiems taikos ir džiaugsmo die
ną.

Ateikite, pasigrožėkite gra-

Brooklyn© LDS 1 Kuo
pos Nariams

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 7 
dieną, Laisvės svetainėj, 419 
Lorimer St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Nariai, dalyvaukit kuoskait- 
lingiausiai. Atsiveskite ir nau
jų narių įrašyti į LDS.

šiame susirinkime turėsime 
rinkti LDS Centro Valdybą.

Taipgi yra ir daugiau svar
bių reikalų, kuriuos turėsime 
atlikti. Sekr.

Mergina Nusižudė Prie 
Mylimo Vyro Nainy

Ester Lazarus, mokytoja, 28 
m., 1240 Walton Ave., Bronx, 
rasta nusinuodijus prie Dr. 
Benjamin Jacobs namų, 775 
High, St., Newarke.

Kampanija Prieš Rau
pus ir Difteri ją

Miesto Sveikatos Dopart- 
mentas, prisilaikant preziden
to Roosevelto rekomendacijos 
ir valstijinio sveikatos komite
to numatytos programos, per 
visą gegužės mėnesį ves vajų 
už apsaugą gyventojų nuo 
raupų ir difterijos.

Departmento rekordai rodo, 
kad tarp miesto gyventojų ne
buvo susirgimų raupais nuo 
1932 m. taipgi, kad mirimai 
nuo difterijos sumažėjo nuo 
186 mirimų 1931 m. iki 10 
pereitais metais. Tačiau karo 
sąlygose, kada darbininkų kil- 
nojimasis iš vietos vieton pa
didėjęs ir dar gali padidėti 
dėl ątakų iš oro ar kitosi kari
nės' priežasties, pritrūkus sa
nitarišku m o priemonių, yra 
pavojų užsikrėsti tomis ligo
mis. Tad geriausia yra būti 
apsaugotais nuo užsikrėtimo.

Kam Reikalinga Apsauga

Difterija daugiausia pasi
reiškia vaikuose nuo 9 mėne
sių iki 10 metų amžiaus. Dėlto 
tėvai yra raginami nuo 9 mė
nesių kūdikius nunešti pas prL 
vatišką daktarą ar į artimiau
sią sveikatos stotį trims įčirš- 
kimams. Paskiau kas trys me
tai pakartojama po vieną į- 
čirškim ą.

Nuo raupų čiepijama visi, 
kurie nėra buvę sėkmingai 
čiepyti, tai yra — jų čiopai 
nėra buvę kaip reikiant pri
giję. čiepija mažyčius kūdi
kius. Taipgi pataria čiepytis 
visiems suaugusiems, kurie po 
suaugimo nėra buvę sėkmin
gai čiepyti.

Kuriem išgalima, Sveikatos 
Departmentas prašo apsauga

nuo difterijos ir čiopų apsirū
pinti pas privatiškus gydyto
jus. Kam neišgalima, mieste 
esančios 63 vaikų sveikatos 
stotys, taipgi mokyklų gydyto
jai suteiks patarnavimą nemo
kamai vaikams, o suaugusieji 
turės nuvažiuoti į bile vieną iš 
penkių didžiajame New Yorke

t

mušimo hitlerizmo. Dėlto išsi- 
galintieji šiemet sveikins mo
tiną su apsigynimo bondsais, 
stampomis. Kiti paaukos ką 
nors paramai didvyriškų kovo
tojų prieš fašizmą.

žiomis dainomis, artistišku at
vaizdavimu mūs gimtinės Lie
tuvos istoriškų įvykių ir tuo- 
mi patimi paremkite mūsų nio- 
terų-motinų gražų darbą.

Komisija.

Woloschuk Sako:
“Jūs perkate futras, kad jos 

gražios ir nešiojate, kad būtų 
gražu ir šilta. Taigi, palaiky
kite jas gražiomis ir prailgin
kite jų pasilaikyma gera 
priežiūra.” Jis yra ukrainietis 
kailių pažinimo ir madingų 
futrų pasiuvimo ekspertas.

Vasaros sezonu daugelis 
pagadina futras laikydami ne
tinkamoje temperatūroje, na
mie ar prastuose padėliuose.

Woloschuk & Son, 343 7 th 
Avenue, New York City, turi 
labai gerus storage’ius. Moks
liniai pritaikyta temperatūra 
ir patogiai, liuosai sukabina
ma futros. Apdrausta nuo ug
nies, payogimo ir nuo sugadi
nimo.

Kainos už pasidėjimą: už 
$100 vertės futrą $2, už $200 
vertės $3, už $300, $4 ir t.t.

Kam rizikuoti laikant na
mie ar prastoje vietoje pasidė
jus, kad už žemas kainas gali
te gauti gerą vietą ir pilną 
užtikrinimą.

Woloschuk & Son, 343 7th 
Ave., kampas 29th St., (ant 
antrų lubų), New York City, 
daugmeniniai išdirba kailinius- 
futras. Turi didelį pasirinkimą 
kailių ir madų. Jie parduoda 
gatavus kailinius arba padaro 
ant užsakymų sulig miera, 
taip kaip jūs norite. Wolos
chuk duoda ant lengvų išmo
kėjimų.

Pamatykite jų Show Room. 
Kasdien atdara iki 7 vai. O 
sekmadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 3 vai. dieną. Telefonas: 
PEnn. 6-9051.

Apie šią firmą plačiau gir
dėsite per Laisvės radijo šį 
ketvirtadienį ir penktadienį 
matysite Laisvėje gražų skel
bimą su futrų paveikslais.

Grįžta Iš Atostogų
Mrs. M. Becker ir Joe Bal

las grįžta namo į Brooklyną 
po 6 savaičių atostogų Miami 
Beach, Floridoj. Atostogomis 
buvo apsigyvenę viešbutyje 
Ocean Haven, Ocean Drive.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas fomišiuotas 

kambarys. Pageidaujama, kad atsi
šauktų lietuvis vyras. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės f>as Mrs. Ma
tulis, 9 Finlay Rd., Newark, N. J.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

Bar & Grill įstaigoje. Pageidauja
ma, kad mokėtų virti valgius. Dar
bo sąlygos lengvos ir gera alga. 
Prašome kieiptis šiuom antrašu: 
.426 Sp. 5th Street, Brooklyn, N. Y.

< (105-107)

Grįžo Pasisvečiuoti
Mikalinos Jurevičienės sū

nus, Petras Wabolas, šeštadie
nį sugrįžo iš Dėdės Šamo tar
nybos 10 dienų pasisvečiuoti. 
Jis yra Williamsburge gyve
nęs ilgoką laiką, tai nori ap
lankyti visus pažįstamus.

Jurevičiai turi Tavern’o biz
nį, 234 Cleveland St., Brook
lyne. Tad ir Petras vieši pas 
motiną ir patėvį Jurevičius 
aukščiau pažymėtu antrašu.

Matėmės Su Algirdu
Al Dobinis, po išėjimo Dė

dės Šamo tarnybon pereitą 
ketvirtadienį buvo parvykęs 
namo trejetai dienų, prieš iš
važiuosiant į kempę. Ta pro
ga, uniformuotas svečias at
lankė ir laisviečius, buvusius 
savo sandarbininkus.

Pustrečio Milijono 
Cukraus Mėgėjų

Pirmą cukraus vartotojų re
gistracijos dieną užsiregistra
vo virš pustrečio milijono did
miesčio gyventojų. Vien Brook
lyne per 7 valandas užregis
truota 953,546 asmenys.

Registracija baigsis 7-tą.

Kliubiečiai, Pasiimkite 
Savo Laiškus

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo rengimo pikniko komi
sija išsiuntinėjo tikietus vi
siems kliubo nariams, išimant 
pasportinius ir kareivius, bet 
šeši laiškai sugrįžo šių narių : 
J. Dunaitis, J. Vilkauskas, J. 
Šimanskas, P. Kripaitis, V. 
Slesevicz ir A. Pūtis.

Laiškai yra kliube ir atėję 
pasiimkite. Taipgi nepamirški
te palikti savo tikrus antrašus, 
kitaip visada turėsite nesma
gumą. J. Nalivaika, Sekr.

Pajūrių Šviesos Turės
Užsidaryt 9 v. v.

Parkų komisijonierius Mo-. 
sės pereitą antradienį išleido 
patvarkymą, kad visos pajū
rių rezortų šviesos turės užsi
daryti 9 vai. vakaro. Tai reiš
kia, kad pajūriuose galėsime 
linksmauti ir vėdintis tik iki 
gerų sutemų, o paskui — na
mo.

Patvarkymas paliečia Coney 
Island, Ročka way, Jone£ 
Beach, Jacob Riis Parką, Or
chard Beach, Wolfe’s Portd 
Park, South Beach ir kitas pa
silinksminimo vietas pajūriuo
se didžiojo New York o srityje.

Mergina su dentistu Jacobs 
buvus susipažinus atostogomis 
pereitą vasarą ir į jį aklai įsi
mylėjus, bet iš jo atsiliepimo 
negavus. Dėlto įpuolus į nusi
minimą ir išgėrus nuodų. Ji 
rasta sėdint ant gaisrinių laip
tų trečiam aukšte, prie kito 
gyventojo lango. Jos mylimas 
daktaras gyvena 4-tam aukš
te. Menama, kad ji lipdama 
nuo stogo žemyn padarė klai
dą, atsisėdo ne tame aukšte, 
katrame norėjo. Ir daktaro tą 
naktį nebuvę namie, jis savo 
kambarį buvęs užleidęs sve
čiams, o pats išėjęs nakvoti 
pas pažįstamus.

Ant stogo paliktoj piniginėj 
rasta nota, prašant daktaro ją 
palaidoti netoli jo motinos ka
po. Ten pat rasta geriamasis 
stiklas ir tuščias butelis, ku
riame buvo nuodai.

Praneškite Apie Tai 
Ir Draugams!

šiomis lietuvių tautos kovos 
dienomis prieš barbariškus na
cius, lietuviai menininkai taip
gi nesnaudžia. Artistiški new- 
arkiečiai, vadovybėj kompozi
torės B. L. šalinaitės ir artisto 
Jono Valenčio, per Laisvės 
radiją šį ketvirtadienį, 6:30 
v. v., iš stoties WBYN duos 
speciali aktą iš lietuvių tauti
nės operetės “Birutės,” daly
vaujant vaidelyčių (Sietyno 
moterų) chorui ir solistams. 
Bus kuo pasigrožėti.

Išgelbėtieji Apdovanojo 
Gelbėtojus

Būrelis jūrininkų ir buvu
sių keleivių ant Brazilijos ke
turių laivų, paskandintų Ašies 
submarinų atakomis Atlantike, 
atnešė Brookljmo Raudonajam 
Kryžiui dėžutę aukų smulkiais 
ir dolerinėmis, viso $30. Dova
ną jie sudėję norėdami Rau
donajam Kryžiui išreikšti pa
dėką už suteiktą jiems pagal
bą po nelaimės jūrose.

MIRĖ
Johanna Lotowycz, 58 m. 

amžiaus, gyveno 160 No. 5th 
St., Brooklyne, mirė namuose, 
geg. 3 d. Laidotuvės įvyks ge
gužės 6 d., Šv. Jono kapinė
se. Kūnas pašarvotas po virš 
minėtu antrašu.

Stella Demit, 46 m. amž.J 
gyveno 143 Metropolitan 
Avė., Brooklyne, mirė Green- 
point ligoninėj, geg. 5 d. Lai
dotuvės įvyks geg. 8 d., 2 vai. 
dieną, Alyvų Kalno kapinėse. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos koplyčioje, 23.1 
Bedford Ave., Brooklyne.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Clement Vokietaiti}
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y. I

Tel. TRiangie 5-3622 (

168 GRAND STREET i t
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7173

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

CHARLES’
UP-Tb-DATE

BARBER SHOP

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

K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI
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lesamų centralinių sveikatos 
i skyrių arba į artimiausį iš 15 
j miesto esančių sveikatos de
part m on t o skyrių.

I
Arčiausia prie Laisvės Svei

katos Departmento skyrius, 
kuris aptarnauja Williamsbur- 
gą ir Greenpoint, randasi 151 

•Maujer St.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs.

Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

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

IVAWM

M*

* LIETUVIŠKA ★

.Rhelngoid Extra Dry Alu> 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPH ŽETOAT, Sav.
411 Grand St.. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "O

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. eleveiterlo 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

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneS ta/ 

adfesas.

!>

t

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