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Gražiai pasirodė Newarke 
Sietyno Choras suvaidindamas 
Miko Petrausko operetę “Bi
rutę.” Labai atatinkamu metu 
operetė buvo s u v aidint a

No. 112 LAISVES XNTRA^efonir sT?įgM2^3878TREET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužes (May) 13, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Mtetai XXXII. Dienraščio XXIV.

(Newarke ir Brooklyne). Vei
kalas nukreiptas prieš teuto
nus, prieš vokiškus, amžinus 
lietuvių tautos neprietelius.

Savais laikais, prieš su virš

AMERIKOS SUBMARI1NAI 
NUSKANDINO DAR TRIS

20 metų šitų žodžių rašytojui 
teko net keletą kartų “Biru
tėje” vaidinti. Bet man rodosi, JAPONŲ LAIVUS

Anglų Unijų Vadas Kviečia 
Amerikos Unijas į Ryšį su 
Anglų-Sovietų Unijomis

HITUERIS PRADĖSIĄS
OFENSYVĄ PIETUOSE

PRIEŠ SOVIETUS
sietyniečiai ją pastatė daug 
gražiau negu So. Bostono ga- 
bijiečiai pastatydavo, vado-
vaujami paties kompozitoriaus i 
Miko Petrausko.

Didelis kreditas priklauso 
choro vadovei B. šalinaitei, re- 
žisoriui Jonui Valenčiui, Onai 
Stelmokaitei ir visiems kitiems 
lošėjams ir dainininkams!

L. Prūseika rašo “Vilnyj”: 
“Detroite mačiausi su D. ir 

E. Rugieniais. Rugieniai tikrai 
gali pasididžiuoti, užauginę 
aštuonius jaunuolius, kurių vy
riausias, Albertas, turi 26 me
tus, o jauniausias, Williamas, 
7 m.

“Keturi vyresnieji išeina ar
mijon. Visi astuoni broliai pri
klauso Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui. Penki priklau
so Aido Chorui.

“Domininkas Rugienius ir 
Emilija Rugienienė sveikina 
vilniečių suvažiavimą su $10.”

Taip, tai yra kuo tėvams 
pasididžiuoti!

Prieš tūlą laiką mėnraštyj 
“Reader’s Digest” vienas trde- 
kistas (berods, Max East- 
manas) pripliavojo daug ne
sąmonių apie Russian War Re
lief įstaigą, renkančią Sovie
tų Sąjungos didvyrjškai liau
džiai pagalbą Amerikoje:

Tūli lengvatikiai patikėjo 
tiems melams ir jau buvo pra
dedą į paminėtąjį komitetą 
spjaudyti.

Bet štai tas pats mėnraštis 
kovo mėnesio laidoje išspaus
dina Louiso M. Miller’io 
straipsnį, pavadintą “From 
John Doe to the Russian 
Front.” Šis jau visai kitokis 
straipsnis. Jame pasakoma tie
sos apie Russian War Relief 
įstaigą. Cituojamas žymusis 
katalikų veikėjas, buvusia gu
bernatorius Alfred E. Smith, 
kuris yra įstojęs į Russian War 
Relief Komitetą ir kuris pasa
kė :

“Nei vienas amerikietis ne
privalo pamiršti, kad pagalba 
.mūsų talkininkams yra grei
čiausia ir pigiausia priemonė 
užduoti smūgį Hitleriui. Rusų 
kariuomenė ir liaudis puikiai 
tarnauja kaipo priešakiniai 
mūsų kovos būriai ir dėlto aš 
įstojau i RWR pasidarbavi
mui, kiek tik aš galėsiu dar
buotis.”

Russian War Relief Komi
tetą yra apmelavęs Čikagos 
kunigų “Draugas” ir kiti lie
tuviški katalikų laikraščiai. 
Bet jie neturi žmoniškumo, jie 
neturi drąsos atšaukti tuos 
melus.

O gaLgi aš klystu? Gal gi 
jie dar parodys to nuoširdu
mo? Gal jie atšauks paskleis
tus melus ? . ..

Amerikos vice - prezidento 
Wallace kalba, pasakyta per
eitą penktadienį per radiją, 
pasiliks svarbiu dokumentu 
Amerikos žmonėms. Vice-pre- 
židentas pasakė tą nesumuša- 
mą tiesą, kad pasaulis negali 
gyvuoti, būdamas pusiau lais
vas ir pusiau vergiškas.

Panašią tiesą kartodavo Ab
raomas Lincolnas prieš Civili
nį Karą ir per karą. Jis saky
davo, kad Amerika negali bū
ti pusiau laisva ir pusiau ver
giška. Ji turi tapti vienokia ar 
kitokia. Ji, žinoma, tapo lais
va! Vergija buvo panaikinta.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, geg. 11. — Jungtinių Valstijų laivyno 

departmento pranešimas šiandien sake:
Tolimieji Rytai:
Gauta žinia, kad Jungtinių Valstijų submarinai, 

veikdami Tolimuose Rytuose, nuskandino dar sekamus 
Japonijos laivus: Vieną nakintuvą; vieną priešų karo 
laivyno prekinį laivą; vieną vidutinio dydžio prekinį 
laivą.

Šie nuskandinimai dar nebuvo minėti jokiame pir- 
mesniame laivyno departmento pranešime ir jie neturi 
ryšio su neseniai įvykusiu mūšiu Koralų Jūroje.

Bombomis Ardė 6 Nacių 
Viešbučius Paryžiuje
VICHY, Francija, geg. 

12. — Francūzai bombomis 
sprogdino Paryžiuje šešis 
Paryžiaus viešbučius ir res
toranus, kuriuos vokiečiai 
buvo sau užėmę.

Naciai atitvėrė ištisas 
miesto dalis, kur tie spro
gimai įvyko. Tarp kitko, 
atitverta biznio vietos ir ry
ty nė geležinkelio stotis. Vi
sos tos sritys apsuptos poli
cininkų ir vokiečių karei
vių, kurie stengiasi sučiupti 
bombininkus.

Laikinai sustabdytas ir 
požeminių traukinių judėji
mas tose vietose.

Sprogo bombos garsiame 
Marguerite restorane, Am
bassador viešbutyje ir ke
turiose kitose panašiose už
eigose. Buvo sprogimų ir 
dar kai kuriuose nacių už
imtuose pastatuose Pary
žiuje.

Abingdon, Anglija. —Ka
reivio žmona Mrs. Emily 
Woodley pagimdė tris kūdi
kius vienu pradėjimu; gai
lisi. kad ne penki, kaip kad 
ji laukė.

Vokiečiai Grūmoja Ati
duot Francijos Kolo

nijas Italijai
Vichy, Francija, geg. 12. 

— Pranešama, kad atvyks
ta Vokietijos orlaivyno mi- 
nisteris feldmaršalas Goe- 
ringas su naujais bendra
darbiavimo reikalavimais, 
statomais Vichy Francijos 
valdžiai.

LONDON, geg. 12. — čia 
girdėta, kad jeigu Franci
jos nepriklausomos dalies 
valdžia nepatenkins nacių 
reikalavimų dėlei glaudes
nio sandarbininkavimo su 
Vokietija, tai hitlerininkai 
perves Italijai Tunisiją ir 
salą Korsiką, kurios yra 
francūzų kolonijos.

Panašiai bus ir su visu pa
sauliu. šis karas yra savos rū
šies revoliucija, yra žmonių 
karas prieš vergiją, prieš fa
šizmą. Jis turi būti laimėtas 
žmonių. Pasaulis turi būti lais
vas, kai fašizmas bus sunai
kintas ! 

♦ ■■ 4

Štai, už ką mes kariaujame, 
nurodė vice-prezidentas.

4 Vokiečių Divizijos At
mestos Atgal Krime
London. — Anglai karo 

žinovai • teigia, jog yra be 
pamato skelbimai per spau
dą ir radiją, kad 2,000,000 
vokiečių pradėję ofensyvą 
prieš Sovietus pietiniame 
Doneco fronte.

LONDON, geg. 12. —An
glų radijas pranešė, kad So
vietai nuvijo atgal keturias 
vokiečių divizijas, kurios 
buvo pradėjusios a ta knot 
raudonarmiečius link Ker- 
čo pusiausalio.

Sovietai Atmetė Atgal 
Nacius Krime

MASKVA, geg. 12. — So- 
vietų jėgos sustabdė vokie
čių pradėtus bandymus 
briautis pirmyn Krime.

LONDON, geg. 12. — 
Pranešama, jog Raudonoji 
Armija Krime atmetė atgal 
nacius iki pirmesnių jų po
zicijų, iš kurių jie buvo pra
dėję ataką.

Berlin, geg. 12. — Naciai 
skelbia, kad jie Kerčo sri
tyje Krime pradėję pirmą 
didelę šio pavasario ofen
syvą prieš Sovietus.

Greit Išgaravo Menama 
Nacių Ofensyvą

Maskva, geg. 12. — Na
ciai Krime buvo pradėję 
smarkesnį veiksmą vienoje 
vietoje, kad ištrūkt iš keb
lios padėties, bet Sovietai, 
atmušė tą nevykusį nacių 
bandymą, ir tuojau po to 
vėl aptilo vadinama pavasa
rinė hitlerininkų ofensyvą.

Sužeistas Lietuvis Jū
reivis W. Yurkus

Washington. — Amerikos 
laivyno departmentas pa
skelbė vardus sužeistų savo 
jūreivių ir tarp jų yra Wal
ter C. Yurkus, elektrininko 
pagalbininkas. Jo tėvas Jo
nas Yurkus gyvena New 
Yorke.

Tokio. — Japonai Rytinė
je Rolandų Indijoje arešta
vo kelis šimtus nepalankių 
jiem holandų.

vietų darbo unijos.
Jau nuo pirmiau anglų 

unijos bendradarbiauja su 
sovietinėmis unijomis per 
Anglų - Sovietų Darbo Uni
jų Komitetą. Citrine’o pla
nas siūlo sumegst ryšius 
tarp to komiteto ir Jungti- 

Anglijos ir So- nių Valstijų darbo unijų.

Washington. — Atvyko 
Sir Walter Citrine, genera- 
lis sekretorius Anglijos 
Darbo Unijų Kongreso. Jis 
įteiks Amerikos Darbo Fe
deracijos Pildančiosios Ta
rybos susirinkimui planą, 
kaip turėtų bendradarbiaut 
Amerikos, .

NACIAI RENGIASI PLAČIAI 
KARIAUT NUODU DUJOMIS

London. — Nors hitleri
ninkai stengiasi užsiginti, 
kad jie pradėjo v arto t nuo
dingas dujas prieš Sovietus, 
bet yra žinoma štai kokie 
faktai apie didžius nacių 
pasiruošimus dujų karui:

Naciai sugabeno daugybę 
nuodų, dujų į sritis, artimas 
Sovietų pasieniui. Ypač 
daug tų dujų jie prisivežė 
vasario ir kovo mėnesiais 
šiemet. Traukiniai, kuriais 
jie gabeno dujas, buvo po 
stipria karine sargyba. Ne
toli rytų fronto hitlerinin
kai prisibudavojo didelių 
cementinių sandėlių toms 
dujoms laikyti.

Pranešama, kad naciai iš
tobulino patranką su šešiais 
vamzdžiais mėtyti sviedi
nius su nuodų skysčiais,

Negras Didvyris Jūreivis 
Dorie Miller Pagerbtas 

Amerikos Laivyno Kryžium
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas suteikė gar
bės ženklą — Laivyno Kry
žių už nepaprastą narsą 
didvyriškam negrui jūrei
viui Dorie Miller’iui, kuris 
tarnavo valgių priruošimo 
skyriuje. Tokią narsą Mil- 
ler’is parodė po priešų ug
nim, kai japonai pernai 
gruodžio 7 d. pasalingai už
puolė Perlų Uostą, Hawai- 
i’uose.

D. Milleris yra 22 metų 
amžiaus, sūnus negrų far- 
merių - pusininkų.

Balandžio 1 d. laivyno se
kretorius Frank Knox vie
šai pareiškė pagarbą D. 
Milleriui už “puikų pasi
šventimą savo pareigom, 
už nepaprastą narsą ir ne
paisymą gręsusio jam pa
vojaus.”

PILNO KARINIO DRAFTO 
SUMANYMAS KANADAI

Ottawa, Canada. — šio 
krašto ministeris pirminin
kas Mackenzie King įteikė 
seimui sumanymą panaikin
ti pirmesnį Kanados įsta
tymą, kuris draudė kana
diečių kariuomenės siunti
mą į užsienius. Niekas ne
abejoja, kad seimas priims 
šį sumanymą ir po to bus 
įvesta pilna karinė tarny
ba Kanadoje.

kurie tuoj pavirsta į dujas.
Žinoma, kad Vokietijoj 

yra pridirbta stiklinių svie
dinių, kurie, pripildyti nuo
dingų dujų, būtų mėtomi iš 
orlaivių.

Ant dėžių, kuriose gaben
ta nuodų dujos, buvo matyt 
užrašai: “Neatidaryti be 
specialio įsakymo.”

Jau keli mėnesiai pirmiau 
Sovietai suėmė nacių įren
gimus dujų karui ir spaus
dintus nurodymus, kaip 
veikti dujiniais pabūklais.

Rytų Europoj įsakyta vo
kiečiams valdininkams vi
suomet , turėtjJ gatavai pri
ruoštas priešdujines kau
kes (maskas).

Vokietijoj ne tik miestuo
se, bet ir kaimuose stato
ma slėptuvės nuo nuodingų 
dujų.

Japonų orlaiviai pylė pra
garišką ugnį į amerikiečių 
laivą, kur atviroj vietoj bu
vo pargriuvęs mirtinai su
žeistas laivo kapitonas. Mil
leris pripuolęs, sū kitų pa
galba, nunešė kapitoną į 
saugesnę vietą. Po to jis 
sugrįžo, prišoko prie kulka- 
svaidžio ir tol šaudė į ata
kuojančius japonų orlai
vius, kol ištuštino visus šo
vinius. Tai nebuvo Millerio 
pareiga, nes jis nebuvo net 
lavintas šaudyt iš kulka- 
svaidžio.

Pradinis laivyno depart
mento pranešimas sakė tik
tai, kad “tūlas” negras at
liko tuos žygius. Paskui 
darbietis kongresmanas V. 
Marcantonio, surado jo var
dą ir pasistengė, kad jis bū
tų viešai paskelbtas.

Japonai Sakosi Užvaldę 
Visus Filipinus

Tokio. — Japonų radijas 
paskelbė,-kad jie. girdi, už
ėmę jau visas Filipinų sa
las. Japonai sako, būk Ame
rikos generolas William 
Sharp, komandierius filipi- 
nų kariuomenės saloje Min
danao ir Visayan srityje, 
besąlyginiai pasidavęs japo
nams. Jie, esą, taip pat su
ėmę du amerikiečių pulki
ninkus.

Berne, Šveic., geg. 12. — 
Čionaitinis New York Ti
mes korespondentas telefo- 
navo savo laikraščiui seka
mas gautas žinias apie 
veiksmus Sovietų - vokiečių 
karo fronte:

Vakar tuoj po saulėlei
džio, du milionai vokiečių 
pradėjo veiksmus pietinia
me Rusijos fronte, ir tai ga
li būti pradžia ilgai garsin
tos pavasarinės Hitlerio o- 
fensyvos.

Pranešimai iš pusiau - 
oficialių Maskvos ratelių šį 
rytą rodė, kad vokiečiai iš
judina didžiulę savo karinę 
mašiną, kurioje, be kitko, 
yra 24-rios šarvuotos divizi
jos ir tūkstantis iki dviejų 
tūkstančių pirmos rūšies 
orlaivių fronte, kuris tęsia
si 250 mylių tarp Dniepro- 
petrovsko srities į šiaurius 
ir Kerčo pusiausalio, Kri
me, į pietus.

Vienas karinis atstovas 
Kuibiševe pripažino, kad 
“tūluose punktuose” Sovie
tai turėjo kiek nepasiseki
mo, bet rusai atlaikė savo 
linijas.

Burmos Fronte Tebe
verda Įnirtę Mūšiai tarp 

Chinų ir Japony
London. — Tebeverda 

karšti mūšiai tarp chinų ir 
japonų ties Chefangu, 25 
mylios nuo Burmos rube- 
žiaus.

I

Amerikos savanoriai la
kūnai pranešė, kad japonai 
sumišime traukiasi Burmos 
Keliu atgal nuo Chefangu, 
Chinijoj, bet chinų valdžia 
to nepatvirtina.

Chinai dar tebelaiko ap
supę ir naikina dalį japonų 
kariuomenės minimoj sri- 
tyj. Tenaitinis chinų Yun- 
nano provincijos guberna
torius sako, jog Chefango 
kova eina jų naudai prieš 
japonus.

A t v y k sta pastiprinanti 
chinų kariuomenė iš Bur
mos kirst japonam užpaka
lin. Kai kas mano, jog ta 
kariuomenė, tai chinų par
tizanai, užsilikę B urmo j e.

Chinijos valdžia pripaži
no, kad japonai užėmė Bah- 
mo ’ir Muitkyina miestus, 
svarbius susisiekimo punk
tus Burmoje.

Chinai atmušė tris japo
nų atakas prie Salween u- 
pės, Kongkumo srityje.

Chinai yra atkariavę nuo 
japonų Maymo miestą, bet 
apart jo, tai japonai valdą 
jau visus svarbiuosius mies
tus tame krašte.

FAŠISTAI NUSKANDINĘ 3 
ANGLŲ NAIKINTUVUS

Roma, geg. 12. — Fašis
tai teigia, kad jie nuskandi
nę tris karinius Anglijos 
laivus - naikintuvus Vidur
žemio Jūroje. *

RAUDONOSIOS ARMI
JOS OFENSYVĄ KARE

LIJOS FRONTE
Sovietai patys pradėjo 

ofensyvą Karelijos tarpvan- 
denyje prieš fašistų Ašies 
pozicijas į šiaurius nuo Le
ningrado, kur, matyt, siau
čia smarkūs mūšiai. Sovie
tų artilerija užkūrė priešų 
pusėje gaisrus, kūne buvo 
aiškiai matomi iš sovietinių 
pozicijų.

SOVIETAI RENGIASI 0- 
FENSYVAI SMOLENS

KO SRITYJE
Pranešimai iš nerusiškų 

šaltinių sakė, kad eina dide
li vokiečių kariuomenės ju
dėjimai Smolensko srityje 
linkui šiaurių ir pietų. Pa
gal šiuos pranešimus, tai 
rusai iš Elnios srities ma
nevruoja linkui Smolensko 
ir į pietus vakarinėmis pa
krantėmis Dniepro upės. 
Manoma, kad Sovietai cen- 
traliniame fronte galės grei
tu laiku pradėt didelę ata
ką prieš nacius.

Atkakli Raudonarmiečiy 
Kova prieš Vokiečius 

Kerčo Pusiausalyje
Maskva. — Kerčo pusiau

salyje, rytiniame Krimo 
smailgalyje, išsiveržė dideli 
mūšiai, ir Raudonoji Armi
ja įnirtusiai kovoja prieš 
naują vokiečių ofensyvą te
nai. Pernai gruodžio mėne
sį Sovietai ištrenkė vokie
čius iš Kerčo miesto ir apy
linkės.

Kere stovi vakarinėje pu
sėje vandens sąsiaurio tarp 
Juodosios ir Azovo Jūrų. 
Antrapus trejeto - ketverto 
mylių pločio sąsiaurio yra 
Kaukazas. Gal hitlerininkai 
vėl mėgins per Kerčą ir tą 
sąsiaurį pasiekt Kaukazo 
žibalo šaltinius.

Pernai gruodyje Sovietai 
atmetė nacius 30 mylių at
gal nuo Kerčo.

Sovietai Atakuoja, kaip 
Praneša Vokiečiai
Berlin. — Nacių radijas 

sakė, jog keliose fronto da
lyse Sovietai padarė vieti
nes atakas prieš vokiečius 
ir buvo smarkių kautynių, 
bet, girdi, naciai atmušę So
vietu atakas. 4*

HITLERININKAI TAIP 
PAT ATAKUOJĄ 

Berlin, geg. 12. — Vokie
čių radijas skelbia, kad jie 
pradėjo atakas prieš Sovie
tus Kursko ir Charkovo ‘ 
srityse.

VICHY, Francija. — Pa
sklido gandai, kad Vichy 
Francija neužilgo Jau pilnai 
kariškai bendradarbiaus su 
Vokietija.
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Kaip Japonai Ruošėsi iš Vidaus 
Sunaikinti Braziliją?

Uruguajaus lietuvių laikraštyje “Dar
be” (iš kovo 28 d.) jo bendradarbis Kar
das rašo straipsnį apie tai, kaip š. m. 
kovo pabaigoje Brazilijoje tapo atideng
ta baisi japonų konspiracija sunaikinti 
kraštą iš vidaus. Japonai, rašo Kardas, 
Brazilijoje veikė “nuosaikiai ir planin
gai.” Jau iš senai Tokijo imperijalistų 
agentai buvo Brazilijoje įsistiprinę ir 
dėlto laukė tik geros progos savo pla
nams pravesti gyvenimam Tik viename 
S. Paulo mieste buvo 25 tūkstančiai ja
poniškų penktakoloninkų. Ir Kardas pa
stebi:

“Slaptoji japonų armija turėjo pulkus, 
brigadas, batalionus; karininkus iki ge
nerolo laipsnio, paruoštus Japonijoje ir 
atsiųstus į Braziliją; ir ginklų ji turėjo 
pradedant šautuvais, kulkosvydžiais, ir 
baigiant priešlėktuvinėmis kanuolėmis, 
amunicija ir sprogstamaja medžiaga.

“Šios slaptosios karinės kolonos būtų 
užtekę S. Paulą paimti laike vienos va
landos!”
Tačiau japoniškiems penktakolonis- 

tams pasibrėžtas planas neišdegė. Ko
dėl? Atsirado iš pačių penktakoloninkų 
žmogus, kuris viską išdavė. Rašo Kar
das:

“S. Paulo valstijos vyriausybe gavo 
raštą nuo japono, gimusio ir augusio Bra
zilijoje, kuris visą paslaptį ten atidengė. 
Rašto autorius buvo tos armijos daly
vis ir patikimas jų tarpe asmuo. Tokiu 
būdu saugumo organams pasisekė su
sekti visus japonų planus.”

Toliau:
“Japonų plėšikai pasirinko Sao Paulo 

valstiją ir, pirmoje vietoje būtų ją atsky
rę nuo likusios Brazilijos. Mat, S. Paulas 
yra svarbiausias pramonės centras, kurio 
fabrikai laike karo būtų buvę paversti į 
ginklų ir amunicijos įmones.

“Laiško autorius suminėjo vietų vardus, 
kur randasi sukoncentruotos japonų jėgos 
arba numatytos įsteigimui aerodromų bei 
submarinų bazėms. Visi svarbieji S. Pau
lo valstijos geležinkeliai esą japonų ran
kose, kuriuos, reikalui esant, momentaliai 
okupuotų, o paskutiniu atveju — susprog
dintų. S. Paulo ištisas pajūris esąs apgy
vendintas japonais, kurie ten verčiasi žve
jyba, ir kurie, taipgi esą įpareigoti nkk- 
šingajai misijai.

“Aplink didžiuosius pramonės fabrikus 
(suminima vienas didžiausias visoje P. 
Amerikoje chemijos fabrikas ir Sao Cae- 
tano General Motors įmonės) esą apgy
vendinti japonai, kurie visai iš arti juos 
kontroliavo ir laike sukilimo būtų buvę į 
padangę iškelti. (Šios įmonės Brazilijos 
vyriausybės buvo numatytos gaminimui 
karo reikmenų).

“Vandentiekiai ir elektros energijos lai
dai daugelyje vietų pereina per japonų 
sąmokslininkų nuosavybes. Tatai būtų bu
vę lengva nukirsti ir tuo būdu S. Pau
lo miestas būtų tapęs suparaližiuotas.

“Japonai Brazilijoje gausiai naturaliza- 
vosi piliečiais. Dabar paaiškėjo dėlko: jie 
kaipo tokie būtų patekę į Brazilijos ka
riuomenę, kurioje būtų vedę šnipavimo bei 
diversijos darbą.”
Šiuo metu Jungtinėse Valstijose .dau

gelis žmonių reiškia didelio rūpesčio dėl 
Ašies agentų veiklos Lotynų Amerikoje. 
Jų ten veikia šimtai tūkstančių, jei ne 
milijonai. Iš vienos pusės vokiškieji na
ciai, itališkieji fašistai ir japoniški im- 
perijalistai leidžia milijonus dolerių a- 
gentų tinklui palaikyti, žmonėms demo
ralizuoti. Iš kitos pusės ispaniški falan- 
gistai (frankistai) jau nuo senai yra ne
paprastai įsigalėję ypačiai Argentinoje ir 
kitose ispaniškai kalbančiose respubli
kose. Jungtinėse Valstijose gyveną hit
lerininkai taipgi nesnaudžia.

Tiesa, visa eilė Lotynų respublikų yra 
prisidėję prie Jungtinių Tautų. . Jose

lengviau žmonėms yra kovoti su išvidi
niais priešais. Bet tokioje Argentinoje, 
kuri vaidina didelį vaidmenį Pietų Ame
rikos padangėje, valdžia yra fašistų 
rankose ir Argentina dar ir šiandien pa
laiko diplomatinius ryšius su Ašies val
stybėmis. Argentinoje yra slopinami anti
fašistiniai žmonės, bet fašistams ten kol 
kas nieko griežtesnio nedaroma.

Tas, kas buvo bandoma padaryti ja
poniškų penktakoloninkų Brazilijoje, ga
li būti padaryta kitose Lotynų respubli
kose. Dėlto žmonės ten turi labai budė
ti. Jie turi stovėti savo reikalų sargy
boje!

Jei Reikia,—Vartoti Pilnas 
Griežtumas!

Jungtinių Tautų žmonės yra didžiai 
susirūpinę tuomi, kas darosi Lotynų A- 
merikoje. Mums rūpi, kad tose respubli
kose, kurios stovi žemiau Rio Grande 
(Didžiosios Upės) neatsirastų penktako- 
lonistų, kad jie ten būtų suvaldyti, jei 
jų atsiranda; mums rūpi, kad fašistai 
negalėtų padaryti didelių nuostolių Ame
rikos kontinentuose.

Bet štai, va, prie mūsų amerikinių kon
tinentų stovi net trys bazės, iš kurių bi
le kada mus gali užpulti, ir tos visos 
trys bazės yra mūsų priešų rankose. Mes 
turime galvoje francūziškas kolonijas 
prie Amerikos kontinentų: Martinique, 
Guadeloupe ir francūziška Guineja, esanti 
Pietų Amerikos kontinente, šiaurinėje jo 
dalyje.

Šitos kolonijos dar vis tebėra Vichy 
valdžios žinioje, jos kontrolėje. Kiekvie
nam aišku, kur šiandien stovi Vichy 
valdžia su Lavaliu priešakyje. Kiekvie
nam aišku, jog toji valdžia yra Hitlerio 
pastatyta valdžia. Kas, pav., šiandien ga
li užtikrinti, kad nacių submarinai, vei
kią Pietų Atlantike ir Karibėjaus jūro
je, neturi bazių paminėtose francūzų 
kolonijose?

Jeigu taip, tuomet daugiau negu aiš
ku, kad mūsų vyriausybė privalo kalbė
tis griežta kalba, daryti griežtus žygius 
to pavojaus pašalinimui. Jeigu anglai 
paėmė Madagascarą — paėmė apsigyni
mo reikalais, — ir tą žygį Washingtonas 
užgyrė, tai, savaime suprantama, kad 
amerikiečiai turi paimti savo žinion pa
minėtąsias francūzų kolonijas.

Teisingai tūli šalies kongreso nariai 
pareiškė savo nuomones, kad Amerika 
privalo naudoti jėgą, jei tik ji yra rei
kalinga užtikrinimui saugumo mūsų kra
štui. Jeigu kitaip su Vichy parsidavėliais 
susikalbėti negalima, tai šitaip, o ne ki
taip ir turi būti.

Biuletinas ‘'The Hour" Apie Save
“Vilnis” paduoda iš angliško biuletino 

“The Hour” kai kuriuos faktus, kuriuos 
tasai leidinys per tris metus savo gyva
vimo iškėlė viešumon ir kurie pasitvir
tino. Štai kai kurie iš tų faktų:

“Birželio 30, 1939 metais, The Hour iš
kėlė aikštėn, kad National Workers Legue 
Detroite, yra fašistinė organizacija.

1942 metais federalė valdžia suėmė tos 
organizacijos vadą Parker Sage.

Liepos 30, 1939, The Hour nurodė Ana- 
staz Vensiackio, Thompson, Conn., fašis
tinį veikimą.

1941 m. valdžia užšaldė Vensiackio 
fondus.

Rugpjūčio 30, 1939, The Hour iškėlė 
aikštėn, kad profesorius Otto KorschoWitz, 
kuris mokino vokiečių kalbos Hunter Ko
legijoj, New Yorke, yra nacių propagan
dos agentas.

1940 metais jis nuvyko Vokietijon ir 
dabar per radiją veda nacių propagandą.

1939 metais The Hour nurodė, kad 
Ernst Goerner veikiąs nacių naudai.

FBI agentai suėmė Goernerį 1941 me
tais.

1939 metais The Hour nurodė, kad, Dr. 
Friedrick Auhagen veda nacių propagan
dą.

Jis nuteistas nuo 8 mėnesių iki 2 metų 
kalėjiman 1941 metais. '

Liepos 27, 1940, The Hour nurodė, kad 
monsignoras Ivan Buche, atvykęs1 iš Ber
lyno veikia čia Hitlerio nauddi.

Lapkričio 6, 1941, Buche išvarytas iš 
Amerikos.

Gruodžio 14, 1940, The Hour nurodė 
nacinį charakterį ukrainiečių laikraščio 
“Svoboda.”

Sausio 6, 1942, federalės valdžios agen
tai padarė kratą to laikraščio patalpose.

The Hour taipgi aiškino, kad kunigo 
Coughlino laikraštis “Social Justice” yra 
fašistinis ir reikalavo valdžios jį sulaiky
ti.

Dabar tas laikraštis jau sulaikytas ir 
leidėjai tardomi/*
Toliau “Vilnis” prideda dar sekamą:

Žvėriškai Naciai Žudo Civilius
III

Vokietijos fašistai laka 
nekaltų žmonių kraują Lie
tuvoj ir kituose Sovietų Są
jungoj nacių pavergtuose 
plotuose! Jie žiauriausiai 
kankina ir žudo civilius gy
ventojus, kad juos išžudžius 
arba įbauginus ir privertus 
klausyti budeliškų hitleri
ninkų !

V. Molotovas, Sovietų Są
jungos užsienio komisaras 
iškelia viešumon labai daug 
budeliškų žygių fašistų pa
vergtoj Lietuvoj ir kitur. 
Po 5 valandos vakare kiek
vienas gyventojas turi būti 
savo namuose, jam nevalia 
pas kitą nueiti. Fašistai at
ima nuo žmonių ne vien 
maistą, bet net moterų apa
tinius drabužius, jie žagina 
merginas, moteris ir tai at
lieka po jų tėvų ir brolių 
bei vyrų akių.

Donietc sodžiuje, Dolžans- 
ko srityje, hitlerininkai su
rišo Nadeždą Maltcievą, 17- 
kos metų merginą, įsakė jos 
motinai uždengti dukterį 
šiaudais ir uždegti. Motina 
apalpo, jie patys padegė 
merginą. Tuo kartu motina 
atsigavo ir puolė į liepsną 
dukrą gelbėti. Fašistai ka
riai šautuvų kulbėmis už
mušė motiną, o dukrą su
šaudė liepsnoj!

Taip žvėriškai, bestijiškai 
elgiasi hitlerininkai. Jie ne
teko bent kokio žmonišku
mo jausmo. Tai žvėrys žmo
nių pavidale!

Sodžiuje Ovsianikova, 
Solnečnegorsko srityje, ne
toli Mąskvos, moteris vardu 
Ustinova, motina 5-kiu vai- 7

kų, nuėjo pas fašistus pra
šyti, kad jie atiduotų atgal 
vaikų ' drabužėlius,' nes vai
kučiai alkani ir kenčia šal
tį. Fašistiniai žvėrys moti
ną ant vietos nušovė.

Tūkstančiais mirė Civiliai 
žmonės nacių pavergtuose 
kraštuose nuo bado ir šal
čio. Gi fašistai kitus žudė. 
Taip sausio 7 d.? 1942 me
tais, fašistai visai išnaikino 
Pobuž sodžių, Koziolsko 
distrikte, Smolensko apylin
kėje, kur jie nužudė 110 Ci
vilių, jų tarpe 51 moterį ir 
50 vaikų. Fašistai peiliais 
pjovė vaikučius, kaip ko
kius avinėlius, motinas dur
tuvais subadė, į jas metė 
rankines granatas ir ant 
galo šaudė iš kulkasvaidžių.

Kovo 15 dieną, 1942 me
tais, fašistai surengė masi
nį žudymą Bijakovo sodžiu
je, Oriol srityje, kur iš 730 
civilių žmonių liko gyvų tik 
50 žmonių, d kiti buvo iš
šaudyti iš kulkasvaidžių, 
subadyti durtuvais ir su
draskyti granatomis.

Fašistai Užkasa Gyvus 
žmones

Miestelyj Movožipkov tik 
viena nakčia fašistai išnai
kino net 380 šeimynas, apie 
1,000 senelių, moterų ir vai
kų! Sekamą rytą jie užkasė 
sužeistus kartu su užmuš
tais.

“Sovietų vyriausybė, — 
sako Molotovas,—turi šim-

tus panašių įrodymų apie 
fašistų tokius brutališku- 
mus Rusijoj, Ukrainoj, Bal
tarusijoj, Moldavijoj, Lat
vijoj, Lietuvoj, Estonijoj ir 
Karelo-Finliandijoj, kurių 
miestai ir sodžiai dar vis 
yra fašistų pavergti ir lau
kia išlaisvinimo.”

Sausy j, 1942, vien Khar
kov© mieste fašistai nužudė 
370 žmonių — darbininkų, 
raštinių darbininkų ir inte
lektualų keršindami už apy
linkėj partizanų veikimą. 
Feodosijos mieste fašistai 
išžudė per 1,000 civilių, jų 
tarpe 245 totorius.

Tokis nacių barbarizmas 
ir žvėriškumas, kad negali
ma ir aprašyti. Jie atplėšė 
vaikus nUo motinų, motinas 
nuo vaikų, šaudė iš kulka
svaidžių ir kardais kapojo. 
Paskui užmuštus ir sužeis
tus vertė į duobes ir užka
sė.

Spalių 27. dieną, 1941 me
tais, fašistai sušaudė per 3,- 
000 žmonių T ag an r o g o 
mieste. Kada Raudonoji 
Armija išlaisvinu Rostovą, 
tai atrado nacių No. 4 įsa
kymą, pagal kurį jie suim- 
dinėjo civilius žmones ir 
šaudė iš kulkasvaidžių. Ros
tove jie nužudė per 7,000 
civilių.

Vien 3-juose Baltarusijos 
miestuose naciai nužudė 28,- 
000 civilių, būtent: Vitebs
ke — 6,000; Pinske — 10,- 
000 ir Minske — 12,000 
žmonių! Kharkove hitlerie- 
čiai nužudė 14,000 civilių į 
kelias pirmas dienas jų 
viešpatavimo, 
išžudė, šimtus 
nieko nekaltų
jungos piliečių.— moterų, 
Vaikų ir sėnejių! Ir tai nė
ra koki 'pviįfudUmiV-titsitiki
mai, bet tai suplanuotas 
Hitlerio aukštos komandos 
civilių žudymas.
Naciai žagiria Moteris ir 

Merginas
Kalugoj, kada fašistai po 

prievarta varė jaunas mer
ginas ir moteris, kad jos at
siduotų fašistų oficieriams, 
tai daug iš jų nepakentė to 
pažeminimo ir nusižudė.

Maslevo sodžiuj, Čudovo 
srityj, atrasta aštuonios 
nuogos merginos išžagintos 
ir nukankintos ant sniego. 
Fašistai nupjovė joms no
sis, ausis, lūpas ir durtu
vais perskriodė vidurius.

Kolmy sodžiuj, Baltarusi
joj, Mogilevo srityj, fašistai 
išžagino šešias mergaites 
tarpe 15-kos ir 17-kos metų, 
paskui nupjovė joms krūtis, 
išbadė akis ir nužudė.

Panašių žvėriškumų jie 
papildė ne šimtus, bet tūks
tančius! Kur tik Raudonoji 
Armija išvaro fašistus, tai 
atsidengia baisiausios žvė
riškumo scenos, kad joki vi
duramžių laukiniai žmonės 
taip dar hesiėlge. Ir tai at
liekama po Hitlerio aukštos 
komandos įsakymais, štai 
dokumentas, išleistas 254- 
tds vokiečių divizijos ko- 
mandiėriaus, generolo von 
Beschnitt, gruodžio 2, 1941: 

“Nušaukite kiekvieną ci-

Taip jie jau 
tūkstančių 

Sovietų Są-

“The Hour taipgi pirmas angly kalboj 
leidinys iškėlęs aikštėn, kad lietuvių laik
raščiai skleidžia hitlerinę pi’opagandą. Pir
miausia tas buletinas iškėlę aikštėn, kad 
“Naujienų” priedas “Jalinimas” šaukė 
‘Three Cheers for Hitler...”

“Jaunimas” daUgiau neišeina. Jo vie
ton “Naujienos” leidžia kitą savd priedą 
anglų ir lietuvių kalbomis.

“Kovo 21, 1940, The Hour rašė:
“Iš' visų, pro-ašies kitakalbių laikraščių 

lietuviškieji gal bus atkakliausi. Kai kurie 
jų, kaip Chicagos dienraščiai Naujienos ir 
Draugas, reguliariai deda kablegramas 
Dr. Prano Ąncevičiaus, pro-iiacinio žurna
listo, paskirto Berlyno Propagandos Mini

vilį, nepaisant ja amžiaus ir 
lyties, kuris tik prisiartina 
prie fronto.”

Fašistai Vaikus Kapoja 
Gyvus

Ir šį budelišką įsakymą 
jie pildė. Vien Maskvos 
siūtyje tarpe tūkstančių nu
žudytų, Raudonoji Armija 
atrado 160 vaikų kūnų la
bai s u k o n e veiktų. Štai 
Maskvoi Russakovo ligoni
nėj guli 14-kos metų ber
niukas Vania Gromovas, iš 
Noviki sodžiaus, kuriam de
šinę ranką Huplelavojo su
rūdijusia pielyčia fašistai, 
prisirišę vaikutį prie kėdės.

Krukovo sodžiuj, Kursko 
srityje, vokiečiai fašistai 
nukirto abi rankas X2-kos 
metų berniukui Vaniai Kru- 
kovui ir paskui pasiuntė jį 
linkui fronto linijos.

Hitlerio “SS” divizijos 
pirm pasitraukiant iš Kosty 
sodžiaus, Kalinino srityj, 
sausio 9 dieną, suvarė mo
teris, senelius ir vaikus į 
vieną sodžiaus galą ir čia 
prieš motinų akis išžudė 
vieną po kitam vaikus. Gra- 
jevos 2-jų metų sūnų už
mušė droždami jo galvą į 
telegrafo stulpą, o dvi mer
gaites, šešių ir septynių mė
tį, nušovė. Panašiai jie nu
žudė 70-ties hibtinų vaikus, 
o paskui motinas suvarė į 
tvartą ir visas sudegino.

Račista sodžiuje, Smo
lensko rajone, grupė mote
rų ir vaikučių taip pat žu
vo. Vasario 1 dieną, 1942, 
kada naciai darė kontr-o- 
fensyvą prieš Budskie-Va- 
silka sodžių, tai jie suvarė 
moteris ir vaikus ir varė 
priešakyj nacių jėgų. Kada 
jie buvo arti Raudonosios 
Armijos linijų, tai motinos 
ir vaikai šaukė: Draugai, 
šaukite, nes už mfistį nuga
ros yra vokiečiai!” Hitleri
ninkai įdūko ir čia nužudė 
4 vaikus ir 3 suaugusius. 
Šią nacių kriminalystę pa
liudijo suimti į nelaisvę vo
kiečiai ir išlikę gyvi civiliai.

Kerčio mieste Raudonoji 
Armija atrado tokius pat 
fašistų žvėriškumus. Fašis
tai ten suėmė 245 vaikučius, 
ėjusius į mokyklą ir visus 
išžudė. Tėvai nežinojo, kur 
jų vaikai dingo, tik kada 
Raudonoji Armija išlaisvi
no miestą, tai 8 kilometrai 
nuo miesto, griovyje, atras
ta visų sušaudytų lavonai.

Baraščevo miestelyje, Ka
linino srityje, fašistai išžu
dė 530 ligonių, ką liudija 
daktarai: Jalovič, Kaščen- 
ko, Tvertin, Obnovlenski, 
profesoriai Verčinski, Bra- 
dis, Abramov ir Fedosiev.

Šie ir daug kitų faktų 
rodo, kad Hitlerio klika yra 
ne vien vagiai, plėšikai, bet 
organizatoriai masinių žu
dymų civilių žmonių, kri
minalistai, kokių dar pasau
lis iki šiol nepažino.

D. M. š.
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DR. J. J. KAšKIAUČIUS
630 Summer Ave. Newark, N. J. 

Tel.: Humooldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

mažakraOJingumas
Brauge gydytojau, aš labai 

prašyčiau, kad man paaiškin
tumėt, kas reikia daryti, kai 
turi permažai tamsiai raudono 
kraujo.

Aš esu 45 metų amžiaus 
moteris, 155 Svarų, 5 pėdų Ir 
3 colių. Ėjau pas gydytoją per 
3 mėnesius ir nieko nepagel
bėjo. Nežinau, ką daryti. Tai 
aš prašyčiau jūsų, kad duotu- 
te patarimą per “Laisvę”. Bū
siu labai dėkinga ir lauksiu 
paaiškinimo.

Atsakymas
Mažakraujirigumo esti kelių 

rūšių. Tūlos rūšys labai sunku 
atitaisyti. Tačiau 
nuotikių paprastas 
jingumas, kaip ir 
kia, kad žmogui 
raudonųjų kraujo skritulėlių.

Toks mažakraujingumas ga
li paeiti nuo netikusio maisto, 
nuo blogo oro, nuo tūlų nuo
dingų veiksnių darbo arba gy
venimo vietoj, nuo bakterinių 
ligų, tūlų navikų, kraujavimų 
ir t.t.

Kraujui atgauti patartina 
pildyti bendra higiena. Maistą 
vartokite pilną, gamtišką, ne
sugadintą. Daugiau kiaušinio 
tryniQ, kepenų, raudonos mė
sos, grikių, kvietinio, ruginio 
ir kitokio javinio neišdailinto 
maisto, vaisių, daržo vių. 
Kramtykite gerai. Nepersival- 
gykite perdaug. Geriau valgyt 
dažniau ir po truputį.

Bus gerai Jums vartoti ir

daugumoj 
mažakrau- 
Jūsų, reiš- 

per mažai

sterijos vesti lietuviška naciį propagan
dą...”

“Ancevičikus kablegi’amos jati dingo, 
bet nacių propaganda dar ne. Ji pristato
ma “laišku per Lisaboną.”
LifetuViški pro-naciški laikraščiai Ame

rikoje biulėtiną “The Hour” vadina 
“Maskvos agentų” leidžiamu dėlto, kad 
laikraštukas kovoja prieš Amerikos prie
šus, fašistus. Bet šį biulėtiną pradėjo lei
sti ne Maskva, o buvūsis Amerikos am
basadorius Vokietijoje Dh Williain E. 
Dodd.

Bet lietuviškiems pro-naciškiemš laik
raščiams šiandien viskas atsiduoda Mas
kva, kas yra anti-fašištaš.

kokios1‘fefeležinės druskos, ko- 
i kio geležies preparato, pavie- 
. niui arba kartu su tūlais vita

minais. Šaky sime, gaukite 
, vaistinėj Ferrous sulphate, 4 

or 5 grain pills, No. 100. Im
kite po vieną piliukę po val
gio, tai po 3 kas diena. Nuo 
geležies Jums žarnų turinys 
bus juosvas. Tai nesibijokite: 
čia nieko tokio, tik geležis 
juodai nudažo.

Kraujui gamintis ir veikti 
padeda vitaminai, ypač vita
mine B mišinys. Gaukite Vita
min B Complex, N. J. F., cap
sules. Imkite kad ir kartu su 
geležia arba su maistu bent 
po 3 kapsules 3 kartus per 
dieną, tai po 9 kasdien.

Gerai bus imti dar ir iodo, 
paprastos iodino tinktūros, 
bent po 1 lašą, su pienu 
vandeniu kasdien arba 
antra diena. Vartokite ir 
vų ir šiaip jūrų maisto, 
gausite organinio iodo ir kito
kių esmingų mineralų. Visa 
tai padeda kraujui rastis ir 
pasilaikyti.

Būkite dažniau ore, saiilej. 
Eikite dažniau pasivaikščioti. 
Bet žiūrėkite ir miego: pamie
gokite, pasilsėkite, dustelkite 
laikotarpiais.

Beje, Jums jau arti gyveni
mo pakaita. Apie tą audringą 
laikotarpį visaip atsieina ir su 
krauju. Tai dėl liaukų nesusi- 
tvarkymo, kai kiaušides (ova- 
rai pradeda vysti ir visai nu
vysta. čia labai daug gera 
moteriai padaro moteriški hor
monai, moteriška lytinė sun
ka (fehiale sex hormone). 
Vietos gydytojas Jums tiks
liausiai galėtų priskirti dožą.

Neužmirškite ir nuotaikos, 
ūpo, dvasinio nusistatymo. 
Kad Jums būtų maloni ir pa
lanki atmosfera, aplinka, be 
didėlių dvasinių sujušimų.

BUY i
UNITED STATES 

DEFENSE 
BONDS
Stamps
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Minint Motinų Diena, atlikim ką nors 
pagreitinti pergalę ant fašizmo ir priar* 
tinti pasauliui taiką ir motinom džiaugs
mą. Pirkim bondsus, paremkim didvyriš
kus talkininkus ir priesfašistinj judėjimą.

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 vakarus-mitingus.

Lietuvos Moterys Privalo Kovoti Už Savo 
Garbę ir Dorą, Už Laisvę ir Šalį, 

Pareiškė B. Lazauskaitė

Baltimore, Md. Pagerbta Motinos ir Paremta 
Kovos Prieš Fašizmą

Sveikinu jus, Lietuvos 
moterys ir merginos. Svei
kinu jus, brangios seserys ir 
širdingai prijaučiu jums 
jūsų sunkiose kančiose po 
hitlerizmo vergija. Savo šir
dyje esu su jumis ir viso
mis pajėgomis kovoju už iš
laisvinimą mano gimtines 
Lietuvos. Aš pasitraukiau iš 
Lietuvos sykiu su Raudoną
ja Armija. Įstojau armijon 
slauge ir visą laiką išbuvau 
fronto linijose gelbėdama 
sužeistus ir nešdama juos iš 
mūšių lauko. Laikau sau už 
garbę ir džiaugiuosi nors 
tuomi galėdama prisidėti 
prie išlaisvinimo mūs gim
tinės Lietuvos. Vienas Rau
donosios Armijos pulkinin
kas, kuris tūlą laiką pralei
do Lietuvoje ir kurį aš iš
nešiau iš karo lauko, kada 
jis buvo sužeistas, padėko
jo man lietuviškai. Tas ma
ne nepaprastai nudžiugino, 
tarsi kad būčiau nuo moti
nos laišką gavus.

Raudooji Armija dabar 
nuolatos žygiuoja pirmyn 
linkui išlaisvinimo miestų 
ir kaimų nuo hitlerinių mei
tėlių ir kasdien eina arčiau 
ir arčiau rubežiaus mūsų 
žemės.

Lietuvos moterys ir mer
ginos, sunku yra atpasakoti 
visus tuos žiaurumus, ku
riuos hitlerininkai papildė 
laike okupacijos distriktuo- 
se, kurie dabar jau išlais
vinti per didvyrišką Raudo
nąją Armiją. Niekad nega
lėsiu pamiršti kaimo Kolit- 
syno Smolensko srityje su 
jos mokyklos vaikais, kū
nuos hitlerininkai sušaudė 
mašininiais šautuvais. Mo
terys gyvos sudeginta. Bet 
kam man kalbėti jums apie 
Kolitsyno kaimą? Jūs pa
čios dar teberaudojate sa
vo kūdikių, kuriuos hitleri-' 
ninkai sušaudė taikydami į 
juos iš orlaivių. Daugelis iš 
j is neturite stogo virš sa
vo galvos dėlto, kad hitleri-
ninkai sudegino jūsų na
mus. Ir kiek daug aukų hit
lerininkai korikai kasdien 
išplėšia iš jūsų eilių. Kiek 
daug jūsų kūdikių išmirė 
nuo tifuso, kurį Lietuvon at
nešė hitlerininkai. Jie žuvo: 
be skaičiaus. Vokiški besti-! 
jos apiplėšia jus visiškai. 
Jie ištraukia paskutinį kąs
nelį duonos iš jūsų burnos, 
ir nuplėšia paskutinę šiltą 
skarelę nuo jūsų pečių. Jie 
nori paversti moteris žeme
sniais gyvūnais. Kiek daug 
paniekinimų ir kančių jūs, 
kaipo moterys, pergyvenote 
vokiečių okupantų naguose. 
Kur tik hitlerininkai įkelia 
savo koją, ten pasigirsta 
vaitojimai ir šiurpulingi 
šauksmai žaginamų moterų. 
Jie sunaikina mūsų šeimas, 
šaudo mūs vaikus, užkrečia 
juos venerinėmis ligomis. 
Hitlerininkai atidarė tūks- 
ančius kekšnamių užimtuo
se kraštuose, į kuriuos jie 
subruka mūsų mergaites 
patenkinimui fašistinių val
katų geismų. Jie atima nuo

Birutės Lazauskaitės Prakalba, Pasakyta Lietuviu Tautos Atstovų 
Konferencijoj, Įvykusioj Maskvoj, Balandžio 26-28,1942 m.
jūs jūsų vaikus ir išsiunčia 
juos amžinai gėdai ir vergi
jai Vokietijos gilumon dirb
ti anglies ir metalo kasyk-

BIRUTĖ LAZAUSKAITĖ
Vyresnysis saržentas medikališkam batalijone lietu
vių raudonarmiečių būrio, kalba lietuvių tautos at
stovų konferencijoj, įvykusioj Maskvoj, balandžio 
26-28, 1942 m. Jos prakalba, kaip ir daugelio kitų 
žymių lietuvių tautos vadų, buvo Maskvos radijo 
transliuojama Lietuvon, taipgi radijo bangomis per
siųsta ir Amerikos lietuviams. Kitų prakalbos tilpo 
pirmesnėse Laisvės laidose.

lose. Kas galėtų būti baisiau daugelis iš mūs jaunimo 
jums, kaipo motinoms? Jūs pražuvo laike vokiečių oku-

Chicagos ir Apylinkių Moterų 
Programa Karui Laimėti

Chicagos ir apylinkes lie
tuvių moterų organizacijų 
atstovės, susirinkusios į 
Vidurvakarinių Valstijų 
Lietuvių Moterų Konferen
ciją, balandžio 26-tą, Chi- 
cagoj, priėmė ir visuomenės 
žiniai paskelbė sekamą sa
vo darbams programą:

Pasikeitus pasaulyje pa
dėčiai, plėšriajam fašizmui 
užpuolus demokratines ša
lis, mūsų veikimas pasuko į 
karo laimėjimo kryptį; vi
somis jėgomis dirbkime fa
šizmo sunaikinimui.

Vidurvakarinių . Valstijų 
Lietuvių Moterų Konferen
cija, balandžio 26 d., 1942 
m., Chicago, Ill., atsišaukia 
į visas mūsų sesutes imtis 
šios veiklos:

1. Visomis jėgomis dirbti 
karo industrijose, namų 
ruošoje ir ant žemės ūkių, 
dirbti ir taupyti karui rei
kalingas medžiagas.

2. Vienyti žmones aplink 
karo laimėjimo programą 
ir visame padėti mūsų ša
lies talkininkams, Britani
jai, Sovietų Sąjungai ir 
Kinijai.

3. Kovokime prieš izo- 
liacininkus ir penktosios 

daugiau nematysite savo 
vaikų, jūsų sūnų ir dukte
rų išdeportuotų Vokietijon. 
Jie ten pražus, kaip kad 

kolonos elementus. Apdai
riai sekime žingsnius ir at- 
remkime jų skleidžiamą na
ciams naudingą propagan
dą; žodžiu, neduokime žmo
nes demoralizuoti.

4. Gelbėkime kanu savo 
mezginiais. Duokime krau
jo sužeistiems demokrati
jos kariams. Jeigu reikėtų, 
tai ir pačios pasiryžkim im
ti ginklą priešo nugalėji
mui, ašies jėgų sutriuškini
mui.

5. Dirbkime kultūrinį dar
bą — daugelis mūsų kliubų 
turi savo chorus ir jie daug 
nuveikia.

6. Rūpinkimės spaudos 
platinimu ir stiprinimu; 
švieskime mūsų sesutes.

7. Stengkimės įtraukti į 
veikimą jaunimą; kur gali
me, tverkime merginų kliu- 
bus.

8. Kur nėra įsisteigusių 
kliubų, rūpinkimės ten juos 
įsteigti, o apsilpusius imki
mės atbudavoti.

Rezoliucijų Komisija: 
Marie Russell, 
Aldona Pavilonis, 
Ona Petrutienė, 
Frances Yurgil.

pači jos 1918 metais.
Lietuvos moterys ir mer

ginos, jūs paragavote lais
vės. Mažiau vienų metų so
vietinės santvarkos laiko
tarpio jūs tapote lygiomis 
pilietėmis didžiosios Sovie
tų šalies. Jūs tapote teisė
jais ir traktorių vairuoto
jais, direktoriais šapų ir 
liaudies komisariatu. Jūs 
svajojote didelius sapnus, 
jūs norėjote tapti inžinie
riais, diriguoti galingus lai
vus po plačius .vandenynus, 
būti mokslininkais. Bet 
prakeiktų hitleristų gaujos, 
kurios užpuolė mūs šalį, 
įstūmė jus į mirties prara
ją ir kruvinas kankynes.

Lietuvos moterys, mes 
privalome kovoti kare už 
laisvę, už mūsų šalį, už 
laimingą gyvenimą mūsų 
vaikams, už savo garbę ir 
dorą.

Milijonai ukrainių, rasių 
ir baltarusių moterų stojo 
kovon prieš begėdiškus vo
kiškus bučerius. Istorija 
niekad nepamirš garbingų 
vardų Zojos.Kozmodemjan- 
skojos ir Lizos Čaikinos, 
kurios po baisiausiais kan
kinimais išdidžiai metė savo 
kankintojams veidan žo
džiais: “Pakarsite mus, bet 
jūs negalėsite iškarti mūs 
visų. Sovietų galia dar gy
vuoja, mes neužilgo sugrį
šime.” Lietuvos moterys vi
suomet mokėjo kovoti už 
savo laisvę. Mums tik rei
kia prisiminti mūsų prose
nelių didvyrę Gražiną, 
kuri drąsiai išstojo prieš 
dabartinių hitlerininkų pra
bočius — kryžiuočius — ir 
išvijo, sunaikino jų gaujas. 
Lietuva, palaimink savo 
vaikus narsiai kovoti už 
savo šalį!

Kelrodis: Važiuot Washing
ton. Blvd, iki Elkrige tilto, iš 
po tilto išvažiavus sukti po 
kairei senuoju keliu, apie my
lią pavažiavus rasit mažą ke
lią Hanover Road, sukit vėl 
po kairei ir vėl važiuokit apie 
mylią ir pakalnėj pagal kelią 
pamatysit mus piknikaujant.

širdingai kviečiame visus,
Rengėjos.

Užmuškite vokiečius oku
pantus, kur tik juos sutin
kate. Išmarinkite juos ba
du, neduokite nei krislelio 
lašinių, kiaušinių, Suslėpkit 
viską, pakaskite žemėn. Jei 
gu esat priverstos dirbti, 
dirbkite lėtai ir prastai. 
Sugadinkite mašinas, išleis- 
kite sugadintus dirbinius, 
sudaužykite mašineriją. Pa- 
degkit ginklų ir amunicijos 
sandėlius. Nepraleiskite iš 
Lietuvos išvežti maisto 
traukinius. Nevažiuokit Vo
kietijon ir neleiskite jūsų 
vaikus išdeportuoti tenai. 
Išsprogdinkite tiltus, kad 
mūsų keliais negalėtų pra
eiti nei vienas vokiečių tan
kas ar kanuolė. Mirtis vo
kiečiams užpuolikams.

Lai gyvuoja Lietuvos 
moterų kova prieš hitleri
ninkus okupantus! Lai gy
vuoja laisvos Lietuvos mo
terys ir laisva Lietuva!

AR ŽINOTE KAD

— Ne tik mūsų kojinės, bėt 
ir Jungtinių Valstijų monetos 
ir bondsai turės apsieiti be Šil
ko. Jo vietoj pradėta vartoti 
nylonas ir rayon. Pirmieji to
ki pinigai paleista cirkuliadk 
j on jau pereitą mėnesį.

Šiai suknelei forma gaunama 
nuo 32 iki 46 dydžio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymet numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv- 
ice^ 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

Ką Veikia Mūsų Mezgėjos

Jau gerokas laikas, kaip 
nerašiau apie mūsų kliubą, tai 
nors dabar šį bei tą parašysiu. 
Per paskutinį mūsų, parengi- 
mą-bazarą, įvykusį kovo mėn., 
padarėme pelno $74. Iš to pa
aukota sekamai: ŪSO $25, 
Raudonajam Kryžiui $20 ir 
Russian War Relief $20. Nu
pirkta vilnų už $10. Svederių 
numegsta 24, kiti jau baigia
mi, kojinių 3 poros, pirštinių 
porą. Kaip bus viskas numegs
ta, tai parašysiu, kas ir kiek 
numezgė. Prie virš minėto pa
rengimo daugiausiai pasidar
bavo Deltuvų šeima: tėvai, 
duktė ir marti, kuri vėl auka
vo rankų darbo dvi gražias 
pintinaites (numegstos), pa
puoštas gėlėm ir kaspinais, ku
rios buvo išleistos ant laimėji
mo, kas davė gražaus pelno.

Dabar musu Deltuvienės vėl 
sumanė surengti draugišką iš
važiavimą, kuris įvyks pas, 
drg. Deltuvus, Hanover, Md., 
gegužės 17 d. Vieta suteikia
ma veltui. Rengėjos ketina pa
gaminti gardžių valgių, tad 
prašome visus draugus ir prie- 
telius pas mus į tą pokilį, ir 
malonėkite namie pietų nega
minti, nes mes pasirūpinsime 
apie pietus ir gėrimus dėl jū
sų ir tuo pačiu sykiu draugiš
kai laiką praleisime tyrame' 
ore. Pietūs bus gatavi 12 vai., 
tad prašome nesivėlinti. Mes 
užprašome drg. Arbučius iš 
Sparrows Point ant šito mū
sų išvažiavimo. Jie dalyvavo 
ir gražiai mus parėmė laike 
bazaro, tad tikimės, kad ir 
šį sykį mus nepamirš. Lauksi
me.

Šiemet tradicinė Motinų 
Diena paminėta aplinkybė
se, kuomet šimtai tūkstan
čių Amerikos jaunimo ran
dasi karo frontuose arba 
jiems pasiruošia. Nerasi to 
miesto ar susiedijos, iš ku
rios nebūtų kas nors išlei
sta kariuomenėn. Išleidusių 
skaičiuje randasi tūkstan
čiai lietuvių šeimynų.

Atatinkamai minėta ir 
Motinų Diena. Skaitlinguo
se masiniuose mitinguose 
miestų parkuose ir aikštė
se, pertraukose tarp pamal
dų bažnyčiose, tarp koncer
tinių įr dramatiškų progra
mų teatruose ir salėse pa
sisakyta, kad šis yra teisė
tas karas, reikalingas, ne
išvengiamas karas. Kad 
mūsų šauksmai taikos, ne
gali būti išklausyti, kol hit- 
lerizmas nebus sunaikintas.
’ Ir pasisakyta dar aistrin- 
giau remti mūsų šalies ir 
jos talkininkių šalių karo 
pastangas. Ne tik pasisaky
ta remti, bet ir paremta.

Brooklyno Moterų Kliubo 
suruoštame minėjime visos 
vakaro įplaukos skirta vil
nų fondui, iš kurio lietuvės 
mezgėjos rengia šiltais sve- 
deriais raudonarmiečius, 
tame skaičiuje ir lietuvius, 
raudonarmiečių būriuose 
kariaujančius prieš fašiz
mą.

Tam vertingam darbui 
f

Rochester, N. Y.
Iš Mezgėjų Veikimo

Balandžio 24-tą turėjome 
surengę žuvų ir silkių, taipgi 
varškėčių vakarienę, kuri ne
blogiausia pavyko. Nors pub
likos mažai tebuvo, bet drau
gės ir draugai buvo duosnūs 
ir geros širdies, tai vistiek li
ko gražaus pelno. Bus kelioli
ka svederių mūs talkininkam 
didvyriam kovotojam, kurie 
kovose už mūs ir viso pasau
lio laisvę niekada nepavargs
ta lieję kraują, atiduodami sa
vo gyvybę, kad tik kuo grei
čiausia nusukti sprandą tam 
devyngalviui smakui Hitleriui 
ir jo visai sužvėrėjusiai siste
mai.

Dabar apie mūsų veikimą. 
Man labai nemalonu pranešti, 
kad kaip kurios draugės mez
gėjos pradėjo pavargti ne tik 
mezgime,, bet ir į susirinkimus 
pradeda neateiti ir parengi
muose jau nepasirodo. Neku
rtos sako, kad reikia du mė
nesius pasilsėti, nes dabar va
sara, tai Rusijai nereikia šiltų 
drabužių.

Brangios draugės, išmeski
me tas blogas mintis ir stoki
me, kaip mūras, iš naujo į 
darbą ir dirbkime, kaip nie
kad dar nedirbome. Ką vasa
rą numegsime, tą žiemą ne
šiosime. Kasgi būtų, kad Rau
donoji Armija sustotų karia
vus, pasilsėtų ? Mes tuojau pa
sijustume, kad Hitleris jau 
ant mūs galvų skraido. Dirb
kim ir dirbkim ir aukaukim, o 
pergalė bus mūsų ir mūsų krū
tinės prisipildys džiaugsmu, 
kad ir mes nors maža dalele 
prisidėjom gelbėjime savo ša
liai ir visam pasauliui kovoti 
už laisvę.

Vilnoms Aukavo Šie 
Draugai-Draugės:

R. Barauskas $5.
Po $1: Šneiderienė, Gricie

nė, Valtienė, Galinaitienė, P. 

kooperavo dainos - muzikos 
mokytoja B. L. šalinaitė, 
dramos mokytojas Jonas 
Valentis, visi artistai - ak
toriai, dainininkai, šeiminin
kės ir gražus skaičius brook- 
lyniečių ir apylinkės publi
kos, kuri, apart užsimokė
jimo įžangos bilieto 75c., 
Motinų Dieną atžymėjo be 
oficialės rinkliavos suneš- 
dami $36 dovanų vilnų fon
dui.

Binghamtone rengta šau
ni pramoga pagerbti moti
nas ir pramogos pelnu su
teikti dovanėlių kariuome
nėj tarnaujantiems vaiki
nams.

I Cambridge’iuje suruošta 
pietūs, jų pelną skiriant 
Raudonajam Kryžiui.

Panašių pramogų ir pa
našiems tikslams, paramai 
keleriopų mūsų karo fron
tų, įvyko New Yorke, Phi- 
ladelphijoj, Bostone, Chica
go j, Detroite ir daugelyje 
kitų miestų ir miestelių. 
Čion specifiškai atžymėta 
tik keletas, kad parodyti, 
jog lietuvės moterys, tame 
skaičiuje ir kariuomenėje 
tarnaujančių jaunų vyrų 
motinos, yrą persiėmusios 
dvasia kovos prieš fašizmą 
iki pergalės ir tai parodo 
veikliu dalyvavimu sūkury
je įvairiausių darbų tos ko
vos ir kovotojų paramai.

Brooklyniete

Vaivodienė, B. Norkevičienė. 
Po 50c.: A. Pulton, Paliepie- 
nė. Mrs. D. Apeldorn $1. Viso 
$13.

Už išleistus daiktus — už
valkalus, cigarus ir mezginį — 
$14.

Vakarienės pelnas $18.65. 
Viso pelno liko $45.65.

Valgius aukavo: L. Bekis 
silkes, A. Duobienė ir K. An- 
driušiūnienė žuvies, B. Brooks 
2 svarus varškės, Valtienė ko
pūstų, agurkų, Morkevičienė 
tuziną kiaušinių, po kėką: V. 
Bullienė, Poškienė, Sinkevičiū
tė. Gaspadinėmis buvo: V. 
Bullienė, A. Duobienė, E. Duo
bienė. D. Valtienė pardavė ti- 
kietus išleidimui daiktų. Drau
gas Vaitas visada mums gel
bėja prie baro.

Visiem aukavusiem ir darbi
ninkam varde mezgėjų širdin- 
giausis ačiū.

Jeigu kurių draugių pamir
šau pažymėti vardus, malonė
kite man atleisti.

L Bekešienė.

Kieme Ir Darželyje
Pievelė ar darželis geriau 

palieti rečiau, bet giliai į- 
mirkyti, negu tankiai vien 
tik paviršiumi pakrapyti. 
Augmenų šaknelės stiepiasi 
į ten, iš kur gauna drėgmės 
atsigerti ir iš jos maisto. 
Paviršiumi p a d r ėkinant, 
augmenų šaknelės irgi su
augs paviršiumi ir kaitrose 
greičiau išdegs, o aukštes
nieji augmenys stipresniam 
vėjui papūtus bus greičiau 
išvartalioti.

Tūlas vyriškis praeida
mas pro krautuvę su užra
šu “Aprūpinam šeimyno
mis” ilgai žiūrinėjo-stovi- 
nėjo prie lango ir pagaliau 
įėjęs vidun užsakė: — Pra
šau man atsiust žmoną ir 
du vaikus.



Ketvirta* Puslapi* EAilBVl

Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • ••••* 4 — 29 — 42  11

(Tąsa)
—Jonai, aš tau naują skustuvą nupir

kau ir įdėjau, — sako jo žmona, tartum 
ji neturi ką kito daug svarbesnio kalbėti. 
Jos akys vienu žvilgsniu mato visą fi
gūrą majoro, jos draugo. — Na, Jonai, 
aš suprantu, kad nieko ypatingo neatsi
tiks.

—Motin, tu jau tėtį neatkalbinėk, — 
įsimaišo ir sūnelis.

—Ogo, ha-ha-ha, — nusijuokė majo
ras. — Sūnus bus drąsus karininkas.

Taip kalbasi ši šeima, panašiai kalba
si ir kitos. Čia nėra nusiminimo, nėra 
sielvartos. Pas visus pasiryžimas, pasi
tikėjimas. Traukinys išeina.

—Iki greito pasimatymo! Grįžkite su 
pergale! * * *

—Stokite į eilę!
Mokykloj, kur buvo vietos mobilizaci

jos punktas, nutilo kalbos. Visi sustojo 
į eiles ir nužygiavo į gelžkelio stotį. 
Kiekvienas stengėsi akimis atsisveikinti 
su taip pažįstamais namais, žinomomis 
vietomis ir gatvėmis.

Traukinys jau laukė. Išleisti mobili
zuotus susirinko gelžkeliečiai ir daug 
žmonių. Komjaunuoliai atnešė naujų 
laikraščių laidų. Vietos artistų trupė 
padainavo, ką tai smagaus padeklamavo 
ir kietai spaudė kovotojų rankas. Gelž- 

keliečių orkestras pagriežė eilę kavalkų 
ir:

“Drąsiai, draugai, sustokim” — už
traukė seną revoliucinę dainą naujokai,

mininko V. Molotovo kalbą apie nacių 
užpuolimą. Visur kilo patriotizmo ir pa
sišventimo banga. Armijos daliniai vy
ko į stotis ir važiavo į frontą. Mobilizuo
jami vyrai vyko į pirmiau nustatytus 
punktus.

NENUGALĖTI SOVIETŲ LIAUDĮ
—Baisūs mūšiai eina visu Sovietų Są

jungos pakraščiu nuo Baltijos iki Juodų
jų Jūrų, — rašė “Pravda” birželio 26 
dieną. — Priešas sukuopė galingas jė
gas Sovietų pasienyj, sumobilizavo sau 
paklusnias šalis — Rumuniją ir Finlian- 
diją — su jų gaujomis. Fašistai norėjo 
sučiupti Sovietų žmones visai nepasiren
gusius, kirsti' netikėtą, žaibinį smūgį. 
Bet jie apsirokavo. Kaip vienas žmogus, 
visa Sovietų Sąjungos liaudis pakilo gin
ti savo mylimą tėvynę. Į priešo smūgius 
Raudonoji Armija atsako smūgiais... 
Jau užduota priešui skaudžių smūgių.

“O tai dar tik pradžia. Priešui teks 
pažinti pilną neišmatuojamą jėgą galin
go sovietinio smūgio, nes kovon pakilo 
visa daugmilioninė S o v i e tų liaudis. 
Priešas turės pažinti nenugalimą, viską 
sunaikinančią Sovietų liaudies pagiežos 
pajėgą. Raudonosios Armijos pulkai 
fronte kovoja su aštriausiu, neapsakomu 
pasipiktinimu įsiutusiems karo užpuoli
kams. Karių pasitikėjimas į pergalę ne
palaužiamas, nes jie žino, kaip ir visa 
Sovietų liaudis žino, kad mūsų pusėj yra 
tiesa, kad mūsų karas yra teisingiausias 
karas už mūsų tėvynę, už mūsų garbę ir 
laisvę.

Artistas darbininkas Frank J. Gavenckis Čikagoje sto
vi prie savo kūrinio, susilaukusio iš kritikų gražių pagy
rų. Gavenckis yra Pictorial Painters unijos (ADF) 
narys.

LAIŠKAS IŠ PRAGARO Į SO. BOSTONU
(Feljetonas)

Gerbiamas Jaunuti! ATSAKYMAS

Jūsų laišką gavau. Jis atė
jo fašistiniais keliais — per 
Lizboną. Už laišką pekliškai 
dėkingas. Atleisk, kad greitai 
neatsakiau, — mes dabar la
bai “bizi”. Į Pragarą dabar 
vokiečiai šlaužia, kaip, saky
sim, iš vežimo anglis į skiepą. 
Katras tik įkrinta į Pragarą, 
tai atrodo it bitininkas, bet 
apniktas utėlėmis. Būk taip 
geras: pranešk Čikagos strate
gui, karo ekspertui Maikei ir 
jo Tėvui, kad ir mes atsida
rysime pavasarinį ofensyvą 
prieš nenugalimą armiją, nes 
kitaip ir mums vietos čia ne
bus. Manau, kad Maikio Tė
vo kardas per utėles eis kaip 
per sviestą.

Pereitą nedėlią turėjome iš
kilmes ir balių. Mat, buvo pri
micijos : įšventinom kunigą 
Mockų į Velnią; tai tąja pro-

Gerbiamas:
Tavo laišką perdaviau Či

kagos strategui. Jis man sa
kė, kad tai jo pareiga tuomi 
rūpintis, in išsiuntė telegramas 
visai savo giminei. Supratau, 
kad jis tuojaus šauks ekstra 
seimą, ir tame seime prie jų 
turės (kad nelocka!) prisidėti 
ir sklokininkai. Jis mano su
daryti net visą skvadą iš 12 
žmonių, ir atvažiuot pas j ūmi 
į Pragarą, nes jie čia daugiau 
kenčia nuo skaitytojų, negu 
jūs tenai nuo utėlių!

Kaslink Jurgio, tai turiu pa
sakyt, kad jis pastaruoju laiku 
pradėjo šumyti. Bet daktarai 
pripažino, kad tai nuo silkių. 
Mat, pavasarį silkės šumija, 
tai su jomis ir Jurgis . . .

Lietuvių Salės statymas be
veik jau eina prie pabaigos. 
Atlaikytas mitingas ir jame 
buvo įnešta ir paremta ir vien
balsiai nubalsuota, kad komu-

kariai varo Vokietijos belais
vius, kaip Vokietijos kareiviai 
belaisviai virpa nuo šalčio, ir 
apsivynioję galvas ir kojas 
skarmalais.

Vietinio K. P. skyriaus sek
retorius drg. Rosso paaiškino, 
kodėl šiemet yra skirtingai 
minima Gegužės Pirmoji, ne
gu kitais metais, šiandien esąs 
obalsis, dirbti negaišuojant 
laiko, kad padaryti kuodau- 
giausiai karui reikmenų, kad 
nuveikus užpuolikus fašistus. 
Kvietė visus vieningai veikti ir 
remti prezidento Roosevelto 
planus. Po to, buvo priimtos 
kelios rezoliucijos. Viena už 
tautų vienybę; antra, kad 
prezidentas Rooseveltas pa- 
liuosuotų Earl Browderį iš ka
lėjimo; trečia rezoliucija, kad 
Suvienytos Tautos greičiau ati
darytų Europoje vakarų fron
tą, nes tenai pavergtos tautos 
po Hitleriu to seniai laukia. 
Tada palengvintų Sov. Rau
donajai Armijai kriušinti hit- 
lerizma.

Po tam, buvo kviesta pub
lika, kad kiek paaukotų dėl 
literatūros propagandai už ati
darymą Europoje antrojo 
fronto. Suaukota $77.60.

Dalyvis.

Easton, Pa.

Trečiad., Gegužės 13, 1942

skaityt ‘Laisvę’, bet angliaka
siai dirba slabnai.”

Kiek pasikalbėjus, drg. Gi
gas sako: “Užrašyk jai dien
raštį ‘Laisvę’ ant metų!”

Varde “Laisvės” abiem ta
riau ačiū.

Štai čekis $15.30.

Apsivedė
Gegužės 2 dieną ištekėjo 

Veronika Kunigus (tikroji pa
vardė Klimiūtė) už Lawrence 
Scheetz.

V. J. Stankus.

Bridgeport, Conn.

pritariant orkestrai. Traukinys pradė
jo šliaužti. Susirinkusi publika pro lan
gus atsisveikinėjo su atsarginiais ir 
davė jiems gėlių bukietus.

—Likite sveiki, draugai!
—Drąsiai kovokite, draugai! Muškite 

tas fašistines gyvates be’pasigailėjimo.
Ant antrų bėgių stovėjo antras trauki

nys, kurio vedėju buvo jauna graži mer
gina.

—Puiki mergina, — kalbėjo išvažiuo
janti atsarginiai.

—Puiki.
—Mano žmona įstojo į fabriką dirbti 

mano vietoj, — sakė vienas iš atsargi
nių.

—Laimingos kelionės, pergalės ir grei
tai pasimatyti!

—Taip, taip iš mūsų miesto jau daug 
atsarginių išvyko.

—Taip du broliai Žukovai išvyko, Jo
nas ir Ignotas. Vasylius taip pat rytoj iš
važiuoja. Jis geras artileristas.

—Muškite priešą, draugai, kuris pa
sikėsino ant mūsų žemės, fabrikų, turtų, 
laisvės ir ramaus gyvenimo. Muškite! — 
kalbėjo senutė mosuodama balta skepe
taite. * * *

Didvyriška drąsa Sovietų pasienio sar
gų ir narsa Raudonosios Armijos ir la
kūnų pirmose karo dienose į nieką pa
vertė Hitlerio planus. Nepavyko jam nu
siaubti šimtus mylių tankų pagelba ir iš- 
bombarduoti visoj Europinėj Sovietų Są
jungos dalyj susisiekimą, kaip jis plana
vo. Sovietų lakūnai neleido nacių orlai
vius į užfrontę.

Birželio 26 dieną Maskvoj padarytas 
pranešimas, kad mobilizacija eina sėk
mingai. Miestų aptemdymas pravedamas 
tvarkoj, nes tam liaudis buvo per metų 
metus prirengta. Traukiniai vaikštinėja 
nustatytu laiku. Industrija pasukta karo 
laimėjimui. Amerikietis korespondentas, 
Erskine Caldwell, kuris atvyko nuo Juo
dųjų Jūrų per Ukrainą į Maskvą, stebė
josi, kad .taip viskas normaliai ėjo. Savo 
laiku jis buvo Franci jo j, tai ten nacių 
orlaiviai bombardavo visą šalį ir sugrio
vė susisiekimą, įnešė paniką. Sovietų Są
jungoj to nebuvo. Sovietų liaudis karą 
sutiko šaltai ir pasiryžusiai, be jokio nu
siminimo ir su pilnu pasitikėjimu priešą 
sumušti. Sovietų lėktuvai pridengė savo 
šalį nuo neprietelių lėktuvų. Korespon
dentas nematė Ukrainoj nei vieno nacių 
orlaivio giliau, kaip 20 mylių nuo karo 
fronto.

Sekmadienį, birželio 22 d., Sovietų

“Mes žinome ir nei valandėlei nepa
mirštame, kad priešas yra tvirtas, kad 
jis surinko visas savo jėgas, sumobiliza
vo visus savo šaltinius, puolimui ant 
mūs. Kova bus sunki. Mus laukia daug 
sunkumų, daug vargo ir daug pa^iauka- 
vimo. Bet mes drąsiai pasitiksime visus 
tuos sunkumus, nes mes giname teisingą 
reikalą. Mes savo pusėj turime ne tik 
mūsų ginkluotas jėgas, kurios neprastes
nės, bet geresnės už vokiško fašizmo jė
gas, bet taipgi simpatija visų žmonių, 
kuriuos Hitleris pavergė, simpatiją visos 
pažangios žmonijos. Nes mūsų armija 
neša žmonėms tautinį išsilaisvinimą, 
tautinį atgimimą ...

“Visose Hitlerio pavergtose šalyse 
viešpatauja tas pats vargas, tas pats te
roras, kaip ir Vokietijoj. Dabar Hitleris 
ištiesė savo grobikiškus nagus linkui So
vietų žemės. Jis nori sovietinių turtų, 
kaštais milionų Sovietų Sąjungos darbo 
žmonių energija sukurto turto...

“Jis nori atimti* žemę iš kolektyviečių, 
jis nori sunaikinti Sovietų miestus, už
dėti savo kruviną ranką ant mūsų fa
brikų ir dirbtuvių! To jis niekados ne
pasieks! Sovietų liaudis pakyla didin 
karan už apgynimą savo tėvynės. Ant 
mūsų vėliavų užrašyta: “Už tėvynę, už 
garbę, už laisvę, už vadą Staliną! Po 
šiomis vėliavomis mes laimėsime. Mūsų 
reikalas yra teisingas.”* * *

KOVOS GINANT LIETUVĄ
Garbingi pasienio sargai drąsiai gynė 

kiekvieną pėdą tarybinės šalies, — rašo 
V. Ardamatski. — Drąsus kovotojai 
stengėsi sulaikyti kelis kartus skaitlin- 
gesnes fašistų razbaininkų jėgas. Kiek
vienas kovotojas aukodamas savo gyvastį 
suprato, kad jo pareiga ant žūt-būt su
laikyti priešą, neleisti jam sparčiai verž
tis giliau. Jie žinojo, kad jiems į pagelbą 
ateis reguliarės dalys Raudonosios Armi
jos ir jos atėjo.

Dar nenutilo šūviai pasienio sargų, 
dar kur ne kūr ėjo durtuvų kova, o prieš 
hitleriškus banditus jau pasirodė pirmo
sios dalys Raudonosios Armijos.

ga jį ir pagerbėm. Kaip mato
te, tai dabar kunigas Mockus 
bus regi i Velnias!

Manęs prašė Manelis pa
klausti, kaip jaučiasi Jurgis, 
— ar jau rengiasi važiuoti? 

“Šuniukai” beveik jau gatavi.
O kaip ta Lietuvių Salė, ką 

anais metais sudegė? Gal jau 
naują pastatėt?

Perduok nuo mūs pekliškus 
linkėjimus visiems dar pusgy- 
viems smalaviriams.

Atleisk, kad negaliu nei 
laišką baigti, nes utėlės už
puolė, tai reikia gintis.

Su pagarba,
J. Raugalaitis.

nistams nerandavoti salės. Bu
vęs Piliečių Draugijos pirmi
ninkas, inžinierius-architektas 
Graibopobiski išvažiavo farmų 
j ieškoti, ir kaip tik suras tin
kamą, tai nupirks ir užsodys 
mišką, o kaip' užaugs miškas, 
tai iš lietuviškų medžių pasta
tys namą. Prie tam, kad iš to
li būtų galima matyti, jog tai 
lietuviškas namas, tai reikės 
ir kaminas nulipyti iš lietuviš
ko molio. Bet dabar visa bė
da, kad visa Lietuvos žemelė 
numindžiota “kacapų,” tai 
vargiai bus galima gauti tik
ro lietuviško molio.

Su Pagarba,
Jaunutis,
So. Boston, Mass.

Waterbury, Conn.

liaudis visoj šalyj ramiai išklausė užsie
nio komisaro ir tuo laiku komisarų pir-

Vienas lakūnas gulėjo ligoninėj, kada 
Molotovas pranešė per radio liaudžiai, 
kad šalį užpuolė Vokietijos fašistai. Vos 
kalba baigėsi, jis atsikėlė iš lovos, apsi
rengė ir paliko ligoninę. Už pusvalandžio 
jis buvo savo dalyj prie greito mūšio lėk
tuvo. Netrukus jis su kitais draugais

Iš Unijos Veikimo

Gegužės 3 d. Chase Brass 
and Copper Co. darbininkai 
turėjo masinį mitingą unijos 
klausimu. Jie vienbalsihi nu
tarė paduoti reikalavimą Dar
bo Tarybai (Labor Board), 
kad nustatytų laiką balsavimo 
šioj dirbtuvėje, kad darbinin
kai galėtų pasisakyti, jog jie 
nori turėti tarpininkavimą 
CIO unijos. Darbininkai tiki
si turėti savo pusėje priklau
sančių didžiumą, bet kompani
ja atsisako tartis dėl kontrak
to su CIO, kolei didžiuma 
darbininkų pasisakys už uni
ją. Tada turės tartis.

Nors diena buvo pusėtinai 
šilta, bet, galima sakyti, dar
bininkai rūpinasi savo reika
lais — susirinko daug, dau
giau kaip 500. Buvo 6 kalbė
tojai. Tame skaičiuje buvo 
viena negrė moteris, vyriausia 
kalbėtoja.

Kalbėjo Conn, valstijos Įeit, 
gubernatorius Odell Shepard, 
kuris savo kalboj kvietė visų 
tautų darbininkus į vienybę 
prieš pasaulinį siaubūną fašiz
mą. Jis sakė, kad šiandien yra 
mūsų būtinas reikalas vienytis 
ir nepasiduoti barbariškam fa
šizmui, kuris naikina visų tau
tų kultūrą, apšvietą ir turtą. 
Jis sakė: “Šis karas yra mūsų 
visų karas, mes turime sumuš
ti. savo priešą, bet, sumušdami 
priešą karo lauke, mes turim 
atsiminti, kad mes taipgi pri-

vos spaudos, laisvų susirinki
mų ir laisvai organizuotis į 
mums, patinkamas unijas, ku
rios mus atstovautų tarp darb
davių, ir darbininkų. Jeigu mes 
priešą ir sumušim karo lauke, 
o prarasim savo teises kovoti 
ir organizuotis į mums patin
kamas unijas, tai mes liksim 
vis tiek sumušti. Todėl šian
dien organizuokimės, būkim 
vieningi, rūpinkimės karinių 
reikmenų padaryti kuodau- 
giausiai, kad Suvienytos Vals
tijos galėtų aprūpinti savo ka
riuomenę pilnai visuose karo 
frontuose. Taip pat, kad ga
lėti] duoti pilną paramą Ang
lijai, Chinijai ir pilnai pagel
bėtų Sovietų Sąjungos karin
gai armijai, kuri šiandien pa
rodo visoms pasaulio tautoms 
savo didvyrišką kovą už pa- 
liuosavimą pavergtų tautų iš 
po Hitlerio.”

Jis pareiškė, kad Suvienytos 
Tautos tuojaus turėtų atidary
ti Europoje vakarų frontą 
prieš Hitlerio gengsterius ir 
sutriuškinti juos dar šiemet, 
1942 metais. Pabaigus jam 
kalbėti, visa publika atsistojo 
ir plojo karštai apie kelias mi
nutes.

Paminėjimas

Gegužės Pirmos minėjimas 
buvo tą patį vakarą, gegužės 
3 d., sekmadienio vakare, 
WIO patalpoje. Surengė vieti
nis K. P. skyrius. Buvo rodomi 
judantieji paveikslai) iš Sovie
tų su Vokietija karo fronto. 
Judyje vaizduoja, kaip Sovie-

išskrido pasitikti priešą.
(Daugiau bus)

valom ir namie laikytis demo- tų galingos tankos kriušina 
kratijos: turėti sau teisės lais-. Hitlerio armiją, kaip Sovietų

Seno Vinco Apysakos. Nauji 
“Laisvės” Skaitytojai.

Pastaruoju laiku aš be di
delės agitacijos gaunu vis tan
kiau naujų skaitytojų dėl mū
sų dienraščio “Laisvės.” Užsi
rašo seni veteranai bedarbiai 
darbininkai, ir tie, kurie turi 
darbus. Užsirašo todėl, kad 
supranta savo klasės reikalus; 
ypač pastaruoju, karo laiku, 
jie noriai užsirašo “Laisvę.” O 
jeigu patys jau turi, tai užra
šo savo giminėm; jeigu tiktai 
jiems pasipainioja įtekmingas 
“Laisvės” agentas arba kores
pondentas, tai ir paprašo, kad 
užrašytų, “Laisvę.” O kas per 
viena toji “Laisvė,” .tai jiems 
netenka aiškinti, — jie patys 
pasisako, kad “Laisvė” yra 
darbininkiškas laikraštis, ku
ris gina darbo klasės reikalus 
ir kad “Laisvė” paduoda tei
singas žinias.

Apart to, “Laisvėj” telpa 
daug pamokinančių raštų: 
straipsnių ir apysakų.

Neseniai ėjo per penkis nu
merius Dėdės Vinco šauni 
apysaka po vardu “Trys Var
peliai.” Vincas mūsų geras 
rašytojas, jis mums parašys ir 
daugiaus gerų darbininkiškų 
apysakų. Per “Laisvės” ban- 
kietą Philadelphijoj aš jam 
sakau: “Man geriau patinka 
Senas Vincas.” Jis atšovė: 
“Gal kam ir patinka Senas 
Vincas, bet tau aš nuo dabar 
būsiu Dėdė Vincas.”

D. M. šolomskas skaito ir 
rašo, duonos neprašo — pa
tinka jis man; bet jo raštai 
man geriaus patinka už jį pa
tį.

Dabar per paskutinius “Lais
vės” numerius glėbiais telpa 
raštų apie pavergtąją per Hit
lerį Lietuvą ir su paveikslais 
prisiųsta stačiai iš Sovietų sos
tinės Maskvos. Labai žingei- 
du skaityt Lietuvos prezidento 
Justo Paleckio prakalba. Skai
tai ir rodos dar permažai pa
rašyta ir pasakyta; taip aš ir 
kiti jaučiamės ir suprantame.

Aną dieną ateina į mano 
kirpyklą Antanas Cvirka; ap- 
kirpau jam plaukus, ir sako: 
“Stankau, užrašyk man ‘Lais
vę’ ant pusės metų.” Sakau 
jam, imk ant čielų. metų, tai 
pigiau pareis. Sako, gerai; te
gul ateina per metus. Aš ir vėl 
klausiu jo: “o tas Lietuvos ra
šytojas, Petras Cvirka, gal jū
sų giminė;?” Atsako: “Gal jis 
tolimas giminė; seniai išvažia
vau iš Lietuvos — biesas juos 
visus gali atminti....”

Einu pas Vladą Cigą, duo
du ranką ir “sveikas,” sakau. 
“Buvau nuvažiavęs pas tavo 
sesutę Franę Viršilienę, kuri 
dabar ištekėjusi už Petro 
Skąrnoą, gyvena Lyndwood 
Wilkes Barre, Pa., norėtų

Pavyzdingas Darbas

Gegužės 2 dieną, 1942 m., 
giminės ir draugai Jono ir 
Kanstancijos Kalvelių suren
gė jiems puikią vakarienę at- 
žymėjimui 25 metų sukakties 
jų ženybinio gyvenimo.

Jonas ir Kanstancija jau 
virš 20 metų darbuojasi dėl 
darbininkų klasės reikalų, pri
dėjo tam daug darbo, energi
jos ir finansų. Todėl jų gimi
nės ir draugai, susirinkę, gra
žiai juos pagerbė ir sunešė 
daug gražių dovanų. Jonas ir 
Kanstancija Kalveliai, pačiam 
vakaro linksmybės sūkuryj, 
neužmiršo ir kariaujančių ša
lių žmonių vargo, kraujo ir 
gyvasčių, kad sunaikinus hit
leriškus barbarus, — patjrs 
pirmutiniai užsiminė, kad pa
aukoti medikališkai pagelbai 
kariaujančioms šalims, o la
biausia Sovietų Sąjungos žmo
nėms ir jų kariuomenei, kuri 
neša veik visą sunkumą prieš 
nacių barbarus. Jonas ir Kan
stancija dėl to tikslo paauka
vo $25. O paskui juos aukavo 
beveik visi ten buvę dalyviai, 
ir surinkom iš viso $55.16. Vi
siem aukavusiem labai ačiū.

Dabar seka visų aukavusių 
bardai.

Jonas ir Kanstancija Kalve
liai aukojo $25; nuo gaspadi- 
nių $5.16; Kazimieras Peslis 
aukojo $5; Povilas Balčiūnas 
$3; po $2 : Stanislovas Kirslis 
ir K. Kalvelis; po $1: Vincen
tas Zmudin, Zidor Katilis, 
Kazimieras šapolas, Alfonsas 
Mažukna, Paulina Mickevičie
nė, Kazimieras Tamulis, Peter 
Vaičiūnas, Alena Kielienė (iš 
Maine valst.), Peter Yurkš- 
tas, Morta Puodžiūnienė, Juo
zapas Chernis, Danielius La- 
peikis, Josephine Laučienė. Vi
so $55.16.

ši visa suma yra skiriama 
medikalei pagelbai dėl Sovie
tų Sąjungos karžygių, kurie 
kovoja prieš barbariškąjį fa
šizmą.

Vincentas Zmudin.

Elizabeth, N. J.
“Vilniai” Sveikinimai

Aš noriu priminti, kad ir 
mes neatsilikom nuo kitų 
miestų draugų ir draugių. Eli- 
zabethiečiai ir keli iš kitur 
draugai prie mūsų prisidėjo 
su auka dėl pasveikinimo 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mo Chicagoje. Aukų pasiųsta 
$27. Aukotojų vardai seka: 
L. D. P. Kliubas $5; Ignas 
Bėčis $2; po $1: A. Stripei- 
ka, P. Saulis, K. Pociūnas, J. 
Wizbaras, J. Laukaitis, M. 
Rudžiuonis, V. Paulauskas, 
C. Andriūnas, A. Saulėnas, A. 
Lukosevečius, J. Lepsevičius, 
P. Vaičionis, K. Česnauskas, 
G. Kudirka, W. Bite, P. Poš
kus, B. Baranauskas, P. Savi
čius ir A. Gudaitis; po 50c.: 
B. Makutėnienė ir K. Savi- 
čienė.

Draugiškai tariu ačiū!
A. Stripeika.

VICTORY

BUY
UNITED 
STATES 
DEFENSE
BONDS

AND'
STAMPS
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SOVIETAI SUNAIKINO 171-NA 
NACIŲ ORLAIVĮ PER 

VIENA SAVAITĘ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. ii. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį gegužės 10 į 11 d. nebuvo jokių svarbių atmai

nų fronte.
Mūsų kariuomenės daliniai, veikiantieji viename 

sektoriuje vakarinio fronto, pagrobė penkias vokiečių 
kanuoles, 13 kulkasvaidžių, kelias apkasų bombardavi
mo patrankas ir prieštankines kanuoles, daug šautuvų 
ir prieštankinių minų, kanuolinių šovinių ir mažųjų 
kulkų.

Kitoje to fronto dalyje sovietinė artilerija sunkiai 
sužeidė du vokiečių tankus.

Šiaurėje Sovietų kariuomenės dalinys atakavo vieną 
stipriai aptvirtintą priešų punktą.

Apsupdami priešus, raudonarmiečiai sunaikino 200 
jų kareivių ir oficierių; žymi grupė priešų karių pa
sidavė.

Buvo pagrobta šitokie pabūklai: Trys apkasų pa
trankos, 10 kulkasvaidžių, 160 šautuvų, 1,000 granatų 
ir didelis kiekis paprastų kulkų.

Viename sektoriuje Kalinino fronto vokiečiai mėgi
no prasilaužti užnugarėn sovietinės kariuomenės. Prie
šai tapo atmesti atgal smūgiais, kuriuos jiem uždavė 
sovietiniai pėstininkai ir artilerija. Kautynių lauke 
vokiečiai paliko 400 saviškių užmuštų.

Raudonarmiečiai pagrobė keturias kanuoles, ketu
rias bevielinio telegrafo stotis, septynis kulkasvaidžius 
ir kitų ginklų.

Keli vokiečių orlaiviai bandė bombarduot eiles So
vietų kariuomenės vienoj dalyj Kalinino fronto. Ug
nim iš priešlėktuvinių kanuolių buvo nušautas žemyn 
vokiečių orlaivis HE-111.

Sekamą dieną ta pati priešlėktuvinių kanuolių bate
rija nušovė žemyn du bombinius vokiečių orlaivius JU- 
87 rūšies.

Naktinis Sovietų Pranešimas:
Gegužės 11 d. Kerčo pusiausalyje sovietinė kariuo

menė vedė atkaklius mūšius prieš vokiečių fašistų ka
riuomenę, kuri buvo pradėjus ofensyvą.

Kitose fronto dalyse nieko svarbaus neįvyko. Gegu
žės 10 d. sovietinės jėgos sunaikino 38 vokiečių orlai
vius. Sovietai prarado 12 orlaivių. Per savaitę nuo ge
gužės 3 iki 9 d. vokiečiai prarado 171-ną orlaivį; tuo 
tarpu sovietai neteko 86 orlaivių.

Naciai Nužudė 25 Pran
cūzus; Nusmerkė 50
Vichy, Franci j a. — Pran

cūzai nacių priešai taip di
namitu suardė įrengimus 
vokiečių naudojamos Pary
žiaus radijo stoties, kad tu
rės praeit daug mėnesių, iki 
ta stotis galės iš naujo pra
dėt veikti.

Prancūzai sabotažuotojai 
išvertė iš bėgių dar vieną 
prekinį vokiečių traukinį 
arti Parthenay, 180 mylių 
nuo Paryžiaus.

Hitlerininkai sušaudė 20 
francūzų įkaitų arti Ruen, 
Franci jo j, už tai, jog kiti 
francūzai užmušę penkis 
nacių jūreivius. Penkis be
laisvius - įkaitus naciai su
šaudė St. Auben’e ir nu
smerkė nužudyt dar 50 
francūzų įkaitų, jeigu ne
bus surasta tūli vokiečių 
užmušėjai iki gegužės vidu
rio.

Kas tai dinamitu sprog
dino garsų Paryžiaus resto
raną Marguery, kur sueida
vo vokiečių karininkai. Ke
letas asmenų likę užmušti 
restorane.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
Penktadienį, geg. 15 d. įvyks 

prakalbos su muzikale programa. 
Liet. Ukėsų Kliubo Svet., 134 
Schuyler Ave. Pradžia 8 v. v. Kal
bės D. M. Šolomskas iš Brooklyn©. 
Sietyno Choras, iš Newark, N. J., 
suteiks gražių dainelių. Mes kviečia- 
me vietinius ir iš apylinkės daly
vauti šiose svarbiose prakalbose. — 
ALDLD 136 kp. (112-114)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 13 d., 8 v. v. LDP KUube, 408 
Court St. Draugai, visi dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus rinki
mai LDS Centro Valdybos. Taipgi 
rinksime delegatus į LDS 6-tą Sei
mą, kuris įvyks liepos 20, 21, 22 ir 
23 dd. Chicagoje. — V. 'K. Sheralis, 
Sekr. (110-112)

Kainų Administratorius 
Ragina Užšaldyt Algas

Washington. — Valdiškas 
kainų administratorius Leo
nas Henderson, kalbėdamas 
kongresinėje lėšų komisijo
je, ragino užšaldyt darbi
ninkų algas, kad jos liktų
si tokios, kaip dabar yra. 
Kartu jis reikalavo užšal
dyti reikmenų kainas abel- 
nai. Nes, girdi, kitaip, tai 
kainos taps pavojingai 
aukštai išpūstos.

Henderson siūlo pradėt 
taksuot ir žemesnes įplau
kas, negu iždo departmen- 
tas reikalauja.

Iždo sekretorius Morgen- 
thau sakė, kad turėtų būti 
imama valdžiai taksai nuo 
įplaukų, viršijančių $1,200 
per metus vedusiems žmo
nėms ir nuo $600 pavie
niams. Iki šiol vedusios po
ros nemokėjo tokių taksų 
iki $1,500 metinių pajamų, 
o pavieniai — iki $750.

Padidintais taksais nori
ma sukelt $8,700,000,000 
daugiau per metus kari
niams Amerikos reikalams.

Darbo unijų vadai yra 
nusiteikę prieš siūlomus 
aukštesnius taksavimus že
mųjų įplaukų.

Vienam Punkte Chinai 
Ištrenkė Japonus Lauk

New Delhi, Indija, geg. 
12. — Chinai supliekė ja
ponus ties miestu Wangtin- 
gu ir išmušė priešus iš ten 
per sieną atgal į Burmą.

Chinai stumia japonus at
gal dviem ruožtais nuo 
Mandalay, Burmoje.

London. — Anglai užima 
naujas sritis francūzų sa
loj Madagaskare.

Didžiuliai Cukraus Kie
kiai iš Hawaii

Washington. —šiemet ba
landžio mėnesį iš Hawaii 
salų buvo atgabenta į Jung
tines Valstijas 108,066 to
nai neapdirbto cukraus; tai 
virš antra tiek daugiau, ne
gu pernai tą patį mėnesį.

Jeigu ir toliau Amerikos 
laivai pajėgs po tiek cuk
raus įvežt iš Hawaii salų, 
tai iki šių metų pabaigos 
bus gauta iš ten milionas 
tonų cukraus, arba dveja 
tiek daugiau, negu Wash- 
ingtono vyriausybė skaičia
vo.

KIVIRČAI TARP NACIU KO
MANDOS IR GESTAPO

Maskva. — Išsivystė ki
virčai tarp aukštosios vo
kiečių armijos komandos ir 
Heinricho Himmlerio, kuris 
yra galva Gestapo, slapto
sios nacių policijos. Armi
jos vadai reikalavo, kad 
Hitlerio Rinktinė Gvardija 
taipgi būtų siunčiama į ka
ro frontą. Jie sakė, kad po
licijos pareigoms reikia 
draftuot jaunuolius 15 iki 
16 metų amžiaus, o ne lai
kyt Rinktinę Gvardiją tik
tai policinėms pareigoms 
“naminiame fronte.” Tam 
priešinosi Himmleris.

Dabar jau ir draf tuo ja
ma to amžiaus jaunuoliai į 
policiją Vokietijoj.

Nežiūrint Himmlerio pa
sipriešinimo, Hitleris nese
niai atsiuntė savo gvardie
čių dalinius į karo frontą.

Tokias naujienas gavo ir 
paskelbė Tass, Sovietų Ži
nių agentūra.

Naciai Neprisipažįsta, kad 
Vartojo Nuodų Dujas

Berlin. — Nacių radijas 
sako, kad jie, girdi, nenau
doję nuodingų dujų prieš 
Sovietus ir nežada naudot.

(Sovietai keletas dienų 
atgal pranešė, kad vokiečiai 
Krimo pusiausalyje pradėjo 
vartot nuodingų dujų mi
nas prieš Raudonąją Armi- 
ją-)

. - ♦

SUDARYTOS TRYS ARMIJOS 
INDIJAI GINTI

London. — Anglų koman- 
dierius gen. Wavell suorga
nizavo tris judrias armijas 
Indijai ginti iš šiaurių va
karų, rytų ir pietų. Tos ar-’ 
mijos yra paliuosuotos nuo 
kitų valdiškų bei civilių pa
reigų ir priruoštos visomis 
jėgomis smogt priešams, 
jeigu jie pradėtų veržtis į 
Indiją.

PARTIZANAI SUARDĖ 
DU NACIŲ TRAUKI

NIUS; ŽUVO 1,000 
NACIŲ

Maskva. — Kalinino - 
Maskvos fronte partizanai 
kovotojai užnugarėje priešų 
suardė du traukinius ir to
kiu būdu užmušė tūkstantį 
nacių ikareivių.

Australija, geg. 12. — 
Jungtinių Tautų orlaiviai 
medžioja bėgančius atgal 
japonų laivus, po jų sumu
šimo Koralų Jūroje.

......y ................. .

CHARLES'
UF-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Nauji Smūgiai Ašies 
Orlaiviams Maltoje

Valetta, Malta. — Anglai 
per tris dienas nušovė že
myn bei pavojingai sužeidė 
101-ną vokiečių ir italų or
laivį. Paskutiniu laiku fa
šistai netenka vidutiniai po 
30 orlaivių iš tų, kurie bom
barduoja Maltą, anglų salą- 
tvirtumą, Viduržemio Jūro
je.

Washington. — Vadovau
ją senatoriai ir kongresma- 
nai kalba, kad reikės' išvys
tyti Amerikos armiją iki 9 
milionų vyrų.

CHUNGKING, geg. 12.— 
Chinai sumušė japonus Sal
ween upes pakrantėse Yun
nan provincijoj ir atmetė 
juos 50 mylių atgal.

Chungking. — Chinai su
mušė 20,000 japonų Shan
tung - Hopeh provincijose.

DON’T TAKE THIS 
LYING DOWN . - .

When men are fighting and 
dying, you must do your part. 
Be sure you enlist your DOL
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own life—with every single dol
lar and dime you can.

America must have a steady 
flow of money pouring in every 
day to help beat back our ene
mies.

Put Dimes into Defense 
Stamps. And put Dollars into 
Bonds. Buy now. Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can.

Don’t take this lying down.

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio Valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

: CHARLES J. ROMAN Į
• (RAMANAUSKAS) •

Maskva. —Padidėjo skai
čius gautų iš Amerikos ir 
Anglijos orlaivių, kuriuos 
Sovietai vartoja vakarinia
me ir šiaurvakariniame 
frontuose.

Maskva. — Su Raudono
sios Armijos jėgomis jau 
dažnai matosi ir ameriko
niški ir angliški automobi
liai.

Montello, Mass.
Bendra šešių progresyvių 

organizacijų vakarienė naudai 
Amer. Raudonojo Kryžiaus Į- 
vyko balandžio 26 d., Liet. 
Ta\ut. Namo svetainėje. Tam 
sumanymas kilo iš LDS 67 kp. 
(per drg. A. Čerkasą). Su ko
mitetais prisidėjo draugija 
Birutė, Vien ybės Pašalpos 
Draugija, Moterų Apšvietos 
Kliubas, Liet. Tautiškas Na
mas ir LLD 6 k p.

Parengime dalyvavo miesto 
majoras Downey, Raudonojo 
Kryžiaus viršininkas Thomas
W. Prince ir adv. Samuel 
Yaffe. Lietuviškų profesiona
lų nesimatė, nors jie buvo visi 
užkviesti.

Atidarant vakarą, buvo su
dainuota Amerikos himnas 
per Ant. Steponavičienę, pia
nu palydint D. Beniulytei.

Įžanga buvo vienas doleris. 
Publikos atsilankė apie pora 
šimtų. Aukų sukelta $68. Var
dai aukavusių tilpo vietos ang
liškam laikraštyj. Pelno nuo 
parengimo su aukomis priduo
ta Raudonajam Kryžiui $200.

Reikia priminti, kad pirmas 
tokis sėkmingas parengimas 
nuo lietuvių dėl Amer. Raudo
nojo Kryžiaus. Dėl šio paren
gimo buvo užkviestos ir kitos 
stambios lietuvių organizaci-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4*
Liūdėsio valandoje kreip
kitės prie matięs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
4

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

jos, bet jos susiriiikimuosė 
“nuvotavo” neprisidėti. Nežiū
rint to, parengimas gerai pa
vyko. Tautiškiems fašistams 
smūgis, kad jų parengimas va
sario 21 dėl Raudonojo Kry
žiaus buvo biednas.

Žolynas.

So. Boston, Mass.
Svarbus Pranešimas Bostono 

Lietuviams!
Bostono pažangios organi

zacijos rengia iškilmingą 
programą dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus. Visas likusis 
pelnas eis jam. Mes prašome 
visų dalyvauti tame parengi
me, kuris įvyks sekmadienį, 
gegužės (May) 17 d., 7 vai. 
vakare, Municipalėj Svetainėj, 
Broadway, So. Boston, Mass.

Programa bus labai įdomi 
visais būdais ir bus įvairi — 
tą komitetas jums užtikrina. 
Pats vakaras susidės iš sekan
čių punktų:

1. Sports in the Soviet Rus
sia (Sportai Sovietų Sąjun
goj ).

2. Russia Stops Hitler (Ru
sija Sustabdo Hitlerį).

3. MacArthur and Manila 
Bombed.

Visos tos flmos yra labai 
geros, ir jos visiems patiks be
galiniai. Iš jų daug visi galės 
pasimokyti, ir nemažai galės 
turėti sau naudos. Ypač dar 
mažai visiems yra žinoma fil
mą apie generolą MacArthur, 
kuris taip herojiškai laikėsi 
B'ataano Įlankoj. Visos filmos 
bus rodomos su geru aparatu, 
kuris taipgi turės kalbamą 
aparatą, tai visi galės girdėti 
kas bus rodoma su kalba ir 
muzika.

Kad padarius vakarą įdo
miu, mums prisižadėjo kalbė
ti plačiai žinomas ir garbingas 

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties.

svečias, retai ihuihš fcirditnad; 
P. Buknys, “Laisvės” adminis
tratorius. Jis nurodys, kuomi 
lietuviai gali prisidėti prie A- 
merikos ir jos talkininkų 
laimėjimo šio karo. Gi 
profesor. B. F. Kubilius kalbės 
temoje — Amerikon Raudona
sis Kryžius, ir ką jis veikia 
šiame kritiškame laikotarpyje.

Kad vakaras būtų įdomesnis 
visiems, tai mūsų nepamaino
ma ir atsižymėjusi Harmonijos 
Grupė, po vadovyste Helen 
Žukauskaitės, sudaihuos mutti 
visiems daug dainų ir daitiė- 
lių. Kiek yra žinoma, jie vigi 
ruošiasi mus visus gerai pa
linksminti.

Kaip matote, mes visi turė
sime labai gerą ir įspūdingą 
vakarą. Prašome ateiti ir pa- 
remsite mūsų pažangių orgd- 
nizacijų pastangas ir draugė 
Raudonojo Kryžiaus veikifną, 
kuris yra taip reikalingas dėl 
mūsų šalies dabartiniu laiku.

Įžanga į svetainę bus tik 50 
centų asmeniui.

Pažangiųjų Organizacijų 
Komitetas :

A. Barčius,
R. Niaura, 
Prof. B. F. Kubilius ir 
J. Petruškevičius.

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
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Maisto Darbininkai Pasiūlė 

Planą Pastoti Kelią Su- 
grobėjam Maisto

Mums Reikia Jūsų 
Pagalbos

Lietuviu Komitetas, kuris 
susirišęs su Russian War Re
lief, New Yorke, pasižadėjo 
bendrai dirbti su šiuo RWR 
sukėlimui vieno milijono dole
riui iki birželio mėnesio.

Todėl, mes kreipiamės j lie
tuvius pagelbėti mums sukelti 
didelę sumą pinigų. Mes kvie
čiame jus, vietinius ir iš apy
linkės, dalyvauti šį sekmadie
ni Grand Paradise svetainėje, 
318 Grand St., kaip 4 vai. die
ną. Dalyvaus žymūs kalbėtojai 
ir geri muzikos talentai.

Neseniai atvykęs iš Lietu
vos P. Rotomskis, dabar tar
naująs Sovietų Konsulato raš
tinėje, sakys prakalbą. Jis yra 
lietuvis, tad bus žingeidi! lie
tuvių kalboj klausytis jo, kai 
jis aiškins apie svarbius įvy
kius, apie Lietuvą, apie dabar
tinę padėtį Lietuvoje. Prašome 
nepraleisti progos!

Antras svarbus kalbėtojas 
bus Dr. Thomas L. Harris, at
stovas nuo Russian War Relief 
amerikinio komiteto. Jis yra 
anglikas, pabaigęs universite
tą Cambridge’uje. Buvęs pres- 
byterijonų ministeris (kuni
gas). Praleido dvi vasaras So
vietų Sąjungoj ir jo knygos, 
kurias jis parašė apie Sovie
tų Sąjungą, yra skaitomos la
bai svarbios tarptautiniai. Jis 
kalbės angliškai, bet bus su
prantama kiekvienam.

Taipgi kalbės dienraščio 
Laisvės redaktorius R. Miza- 
ra. Jį visi mes pažįstame, to
dėl nėra reikalo daug apie jį

ir aiškinti. Mes žinome, kad 
jis taipgi aiškins svarbius šių 
dienų klausimus.

O kas liečia koncertinę dalį 
programos — tai bus graži ir 
trumpa. Dainuos Biruta Ra
moškaitė, lietuvaitė daininin
kė; Antanas Višniauskas, ba
ritonas iš Bayonne, N. J.; 
Pirmyn Choras iš Great Neck, 
N. Y., vadovaujamas Geo. Ka
zakevičiaus ir vietinis Aido 
Choras, vad. Aldonos Žilins
kaitės.

Dainininkams akompanuos 
Bronė Šalinaitė.

Vakaro vedėju bus mūsų 
komiteto pirmininkas Dr. J. J. 
Kaškiaučius, iš Newark, N. J. 
Įžanga 50c.

Kitas ekstra gražus numeris 
ant programos, tai bus persta
tymas keturių lietuvių-moterų, 
kurios daugiausia primezgė 
svederių ir kojinių. Joms bus 
duodama dovanos ir apie jų 
darbą paaiškins plačiau K. 
Petrikienė.

Norime Čia pabrėžti, kad 
kiekvienas programos dalyvis 
savo talentą paaukoja veltui, 
nes jie supranta svarbumą šio 
parengimo sukelti pinigų.

Todėl mes į jus kreipiamės 
— dalyvaukite visi. Pakalbin
kite savo pažįstamus, savo kai
mynus, nežiūrint jų tikybos ar 
politinių nusistatymų. Svarbu 
kiekvienam paduoti pagalbą 
mūsų karžygiams, kovojan
tiems Sovietų Sąjungoje.

L. Kavaliauskaitė.

Didžiosios Unijos Atsistojo 
Priešakyje Teikimo Sovie

tams Karo Pagalbos
Unijistai visuomet buvo ko

vos prieš fašizmą priešakyje 
ir didžiausiais šalininkais tei
kimo Sovietų Sąjungai viso- 
kausios pagalbos sumušti hit- 
lerizmą. Tačiau unijos oficia
liai retai kur tebuvo įtrauktos 
į tą darbą. Dėlto ii- nebuvu
siam mitinge bus lengva įma- 
tyti tą audringą entuziazmą, 
kokį sukėlė newyorkiečių 
konferencijoj pereitą šeštadie
nį pranešimas, kad Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
William Green, CIO preziden
tas Philip Murray ir Gelžke- 
liečiu Brolijų prez. A. F. 
Whitney sutiko tapti Rusijai 
Karo Pagalbos, Ine., direkto
riais ir pasižadėjo teikti šir-i 
dingiausią paramą pagalbos 
teikimo kampanijai.

Taip pat entuziastiškai bu
vo sutikta pranešimas, kad į 
direktorius apsiima stambūs 
biznio ir spaudos vyrai, Mar
shall Field, leidėjas PM ir 
Chicago Sun, taipgi Thomas 
Watson, Tarptautinės Biznio 
Mašinų Korporacijos prezi
dentas.

Šie pranešimai buvo pada
ryta viso didžiojo New York o 
organizacijų konferencijoj, į- 
vykusioj viešbutyje Commo
dore, New Yorke, gegužės 9, 
kur dalyvavo 800 delegatų 
nuo unijų ir įvairiausių kitų 
organizacijų. Atstovauta virš 
pustrečio milijono narių. New- 
yorkiečiai pasižadėjo greitu 
laiku sukelti milijoną dolerių 
arba šeštą dalį visos naciona- 
lės kvotos.

Konferencijos kalbėtojuose 
buvo Edward C. Carter, Rusi
jai Karo Pagalbos, Ine., pre
zidentas, vyskupas Francis T. 
McConnell, Anglijos lordas 
Marley, Jan Masaryk, užrube- 
žiuose esančios čechoslovaki- 
jos valdžios užrubežinių rei
kalų, vedėjas, Quincy Howe ir 
tūlį kiti.

Audrą aplodismentų sukėlė 
pasirodymas dviejų Sovietu 
jūrininkų ir jų trumpos kal
bos, sveikinimai konferencijai. 
Sukelta didelė ovacija ir A- 
merikos jūrininkui Earl Wolfe, 
kurio kanuolė neseniai nu
skandino priešo submariną. 
Wolfe sakė, kad “mažiausia, 
kuo mes galime padėt rusams, 
tai atidaryti Vakarų Frontą.”

Įdomų dalyką pasakė lor
das Marley. Jis sakė, kad 
Anglija turi snecialę, asmeniš
ką priežastį dėkingumui Rusi
jai. Vokiški iš. oro užpuolikai 
ant Anglijos, sakė lordas, pa
skiausiais keturiais mėnesiais 
1941 metų užmušė tik 1,400 
vyrų, moterų ir vaiku, kuomet 
tais pat mėnesiais 1940 metų, 
buvo išmušta 54,000.

Vien tik bėgiu tų keturių 
mėnesių, sakė lordas, Rusijos 
kovotojai išgelbėjo arti 53,000 
Anglijos žmonių gyvasčių.

Jan Masaryk pareiškė, kad 
“jeigu Rusija išlaikys iki ru
dens, tai reiškia, kad karas 
laimėtas.” Jo ir daugelio kitų 
manymu, Vokietija negalėtų 
išgyventi dar vieną prieš Rusi
ją karo žiemą. Rep.

Trečiadienį Užtemdys 
Visą Brooklyn?

Šio trečiadienio vakarą, ge
gužės 13-tą, įvyks visuotinas 
Brooklyno užtemdymas, palie
čiantis visą Kings apskritį su 
virš trim milijonais gyventojų.

Užtemdymas prasidės ne 
kaip pirmesniuose dalimis už
temdymuose Brooklyno, bet 
pusvalandžiu vėliau. Anie pra
sidėdavo 9 vai., šis prasidės 
9:30 ir tęsis iki 9:50. Kada 
nors neužilgo bus visuotini už
temdymai M a n h a 11 an ir 
Queens, o paskiau seks viso 
didžiojo New Yorko užtemdy
mas vienu kartu.

Gausiai Parėmė Vilnų 
Fondą

Buvusios operetės “Birutė” 
gražaus perstatymo finansi
nės pasekmės bus žinomos vė
liau, kada komisija suves vi
sas sąskaitas. O tuo tarpu 
mezgėjų, darbas visais garais 
eina pirmyn. Bargan atsivežtą 
pundą vilnų, mezgėjos tame 
parengime ir vėl išsidalino, 
grąžon sunešdamos tokį pat 
pundą gatavų svederių ir ko
jinių.

Mezgėjų darbą būtų ištikus 
nemaloni pertrauka, jeigu ne 
duosnūs svečiai. Nors rinklia
vos nebuvo, pirmininkės K. 
Petrikicnės buvo prisiminta 
apie tą fondą tik prabėgomis, 
tačiau svečių daugelis išeida
mi sustojo prie mezgėjų stalo 
ir paliko po dovaną vilnų fon
dui. Tūlas dar pareiškė:

“Motinos neturiu, dovanų 
nepirkau, tad lai mano* doleri
nė padės greičiau nutvoti hit- 
lerizmą nuo Lietuvos motinų 
sprando.”

Apart parėmimo atsilanky
mu, vilnų fondui aukavo:

Stočkienė iš Newark $2. 
Mr. & Mrs. Wv Tirvė iš Cle: 
veland $2. O. Kvederienė iš 
Tamaqua $2.

Po $1 : Sukackienė iš Wor
cester, šalinienė, P. E. Kliu- 
bietė, U. Bagdonienė, K. Moc
kus, Mrs. Zeidat, J. Spitlis, 
And. Sinuša, Karvytis, M. M., 
M. Spreinienė, P. Fulton, O. 
Zeikauskienė, Zeikauskas, M. 
žvirblienė, K. Balčiūnas, A. 
Kalakauskienė, D. Repšienė, 
J. Grabauskas iš Frackville, 
Stella Vaitkus, S. Vinikaitienė, 
V. Čepulis, J. Mickūnus, J. 
Gužas. Sasna $5. Po 50c.: A. 
Grubevičienė, J. G., K. Stel
moką, P. Ješmonta 30c. N. 
Juškaitė 25c.

Viso suaukota $37.05. Mote
rų. Kliubas ir mezgėjos dėkin
gos visiems apdovanojusiems 
fondą.

Papildymas fondo iš tiesų 
yra nemaža problema. Turint 
čampionių mezgėjų pačiose 
kliubietėse ir gražios talkos iŠ 
nepriklausančių kliube moterų

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 14-tą, 7:30 v. 
vakare, Laisvės svetainėj. Susirinki
mas bus labai svarbus. Turėsime pa
sitarimą kas link vasarinių išvažia
vimų, kaip geriau sukelti finansų 
kuopos reikalams.

Knyga Sovietų Galybė jau išėjo 
iš spaudos, todėl visi nariai malonė
kite ateiti į susirinkimą atsiimti 
knygą. Katrie dar neužsimokėję 
duokles, malonėkite užsimokėti. Lai
kas baigiasi, o pinigai reikalingi at- 
mokėjimui knygos išleidimo bilos.— 
I Kuopos Org. (112-113)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 14 d. geg., 8 v. v. Za- 
belskio Svet. Visi draugai būtinai 
dalyvaukite. Kurie dar neužsimokė
ję duoklių už šiuos metus, užsimo
kėkite. — Valdyba. (112-113) » _______

CENT. BROOKLYN, N. Y. 
' LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, geg. 13 d., 7:30 v. v. 
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo Na
me, 269 Front St. Visi nariai būkite 
laiku. — Kp. Valdyba. (110-112)

PARDAVIMAI
Biznio proga. — Parsiduoda Bar 

ir Grill (aludė). Gera proga tinka
mam asmeniui. Randavimas pagal 
sutikimą. Be meklerių. Prašome ra
šyti sekamu antrašu: Box 46, Sta
tion A, Great Neck, N. Y.
____________(110-115) _______

REIKALAVIMAI
Reikalingas prosy tojas (presser) 

prie vyrų uniformų. Atsikreipkite 
pas Dreizen & Rosenblum, 55 Great 
Jones Street, (ant 7 lubų), New 
York City, N. Y. Telefonas: Gramar- 
cy 7-4471._____________(111-112)

PAJIEŠK0J1MAI
Neseniai atvykęs iš Argentinos, 

Leonas Zinkevičius pajieško savo te
tos, Onos Kaškonaitės (Aleknevičie- 
nė). Ji paeina iš Alvus valsčiaus, 
Alytaus apskr., kaimo Slabadėlės. 
Pageidaujama, kad ji atsišauktų se
kamais antrašais: (giminaitis) Vac- 
lavas Kaškonis, 25-59 Parquay Avi- 
zonda, Buenos Aires, Argentina, ar
ba Leonas Zinkevičius, 749 Middle 
Neck Rd., Great Neck, N. Y.

(111-113)

veikėjų Brooklyne ir apylinkė
se, reikia gerai apsisukti, kad 
fondas nesusirgtų Saharos 
džiova ir nesustabdytų darbo. 
Sulaikyti darbo mezgėjos la
bai nenorėtų, kol nebus sunai
kintas fašizmas. Juo labiau to 
nenorėtų dabai-, kuomet, prie 
noro paremti kovotojus prisi
dėjo pageidavimas lenktyniuo
ti su šimtais kitų kliubų, dau
geliu daug skaitlingesnių už 
mus.

Laimei, mezgėjos turi ir 
čampionų rėmėjų. Pavyzdin, 
d. K. Mockus kiekvienu atėji
mu į susirinkimus ar pramo
gas atneša ir po dovaną vilnų 
fondui. Randasi keletas kitų 
artimų jam. Retkarčiais prisi
deda ir kiti su aukomis, dar 
kiti paremia kliubiečių su 
mezgėjomis tankiai rengiamas 
pramogas ir taip fondas išsi
laiko ir darbas eina pirmyn 
duodamas kovotojams gražios 
paramos ir mūsų darbščioms 
moterims džiaugsmą, kad gali 
savo darbu prisidėti prie per
galės.

Mezgėjų Draugė.

Jonas Patašius Perkėlė Vais
tinę Naujon Vieton

Ilgus metus laikęs vaistinę 
po No. 229 York St., Central 
Brooklyne, Jonas Patašius ne
seniai persikėlė į Williams- 
burgą. Jo nauja vieta randasi 
362 Grand St. Senąją jo bu
vusią vietą paėmė plintančio 
Brooklyno Navy Yard ir jį ap
tarnaujančių skyrių reikalams.

Rep.

Pustrečio šimto delegatų, 
atstovaujančių 12,000 parda
vinėtojų maisto krautuvėse ir 
didžiųjų krautuvių maisto de- 
partmentuose, New Yorke, 
pasisakė prieš užšaldymą al
gų ir už įsteigimą Maisto už 
Laisvę tarybų, kurios kontro
liuotų maisto gamybą ir pa
skirstymą visu karo laiku.

Murray J. Kudish, Pardavi
nėtojų Unijos Lokalo 338, 
CIO, prezidentas, kritikavo ne
buvimą venos centralinės or
ganizacijos kontrolei maisto. 
Jis sakė, jog 11-ka skirtingų, 
valdžios įstaigų leidžia per sa
vo rankas maisto padėtį, ko 
pasekmėj pasitaiko prasto gas- 
padoriavimo ir suirutės, galin
čios leisti įsigalėti grobimui, 
spekuliacijai ir infliacijai (nu- 
puldyti pinigo vertę).

“Kol nebus centralinės kon
trolės,” sakė jis, “tol nebus 
autoriteto pakankamai stip
raus nedaleisti kainoms iškilti 
į padanges. Mūsų žmonės ne
spės uždirbti pakankamai nu
sipirkimui maisto.”

Unija dar pradžioj balan
džio mėnesio įteikus Karo 
Produkcijos Tarybos pirminin
kui Nelsonui pasiūlymus įsteig
ti maistui kontroliuoti nacio- 
nalę tarybą iš lygios atstovy
bės nuo darbininkų, žemdir
bių, maisto išdirbėjo, valdžios 
ir vartotojų, ir paskirti koor
dinatorių. Taipgi einant tuo 
pat planu įsteigti ir lokalines 
tarybas.

nu Dienos proga pereitą sek
madienį. šiuo tarpu jis randa
si Marylande ir galėsiąs gauti 
leidimą apsilankyti namuose 
kas pora savaičių. Rep.

Miesto mokykloms nupirkta 
186,000 tonų anglies ir iki 
birželio 30-tos bus pristatyta. 
Bijoma, kad transportacijos 
trūkumai gali apsunkinti ang
lies gavimą rudens sulaukus.

T

(F

<♦)

Turėjo Smagy Siurprizą
<♦>

Th. Dzerinski, 33 m., sulai
kytas be kaucijos kaltinimu, 
kad pavogęs $15 vertės vyno.

Al. Dobinis visai netikėtai 
tėvams buvo parvykęs iš kem
pės apsilankyti pas juos Moti-

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborins-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

Mrs. Stenger & Stenger
OPTOMETRISTS 

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsa
komybe mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, su- 
figuruojame, padarome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY (Jj 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

* LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų Ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St.. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUF 
Brooklyn, N. Y

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

Lietuviu Kiiro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Musų Inžinieriai iSmleruos jūsų namus ir jdčs tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MIRĖ
Victor Montviil, 48 m. am

žiaus, mirė sektnad., geg. 10 
d., namie, 24o Front Street, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, geg. 13- d., 10 Vai. 
ryto, Long Island National ka
pinėse. Kūnas pašarvotas po 
virš minėtu antrašu.

Laidotuvių pareigom rūpi
nasi graborius J. Garšva.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

OUV - 1430 Klcs.
Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:3!) 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 J1EVA MIZARIENĖ
Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

MM M

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni!

<♦>

<l>

adresas:

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>
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