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“Sandara” rašo:
“Pereitam sekmadieny prof. 

K. Pakštas nuėjo į lenku de
monstraciją piršdamas jiems 
susidėjimo su Lietuva idėją.

“Tą pačią dieną po pietų, 
atvykęs į lietuvių bankietą pa-
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siūlė, kad Lietuva įeitų į Bal
toskandijos bloką, tai yra su
sidėtų su Švedija, Suomija ir 
kitomis šiaurės valstybėmis.

“Mes nesuprantame, kaip 
Kalima vienu ir tuo pačiu lai
ku į dvi puses važiuoti . . .”

FRONTE, KRIME
JAU AIŠKU, KAD NACIAI 

KARIAUJA NUODAIS: 
PATYS IŠSIPLEPA

Naciai Prisipažįsta Nužudę
16 Žmonių Vilniuje

Bet yra žmonių, kurie gali 
važiuoti į dvi puses. Tai dvi
veidžiai, — tai lietuvių tautos 
priešai. Pirmiau jie prašė Hit
lerio, kad jis Lietuvą “laisvin
tų” ir “globotų.” Dabar jie tą 
teoriją jau pakišo po skver
nu, nes Amerika šiandien prieš 
tąjį banditą kariauja. Tad jie 
jieško naujų talkininkų ir ge
radarių.

Bet gi gyvenimas jau ne sy
kį parodė ir dar parodys, kad 
lietuvių tauta pasirinks tokią 
santvarką, kokią ji norės, kaip 
ji pasirinkdavo praeityje.

Visko, ko Lietuvos liaudis iš 
mūs nori, tai padėti jai išsi
laisvinti iš banditų hitlerinin
kų vergijos.

Tegu ponai Pakštai tą įsidė
mi sykį ir ant visados!

Stockholm, šved. — Pro- 
naciškas švedų laikraštis 
“Aftonbladet” geg. 12 d. iš
spausdino p r a n e š im ą iš 
Berlyno, kad vokiečiai var
toja prieš rusus tokias du
jas, kurios suparalyžiuoja 
žmogaus nervus. Bet pra
nešimas pasakoja, kad tos 
dujos, girdi, nenumarina.

Anot naciško korespon
dento, tai vokiečiai Krime 
naudoja ir skysto oro mi
nas, kurias laido naujais 
minų mėtytuvais. Skystas 
oras, esą, taip smarkiai 
sprogstąs, kad numetąs 
priešų kūnus per 100 pėdų.

Naciai Vartojo Nuodingas 
Dujas ir Prieš Lenkiją 

Ir Prieš Sovietus
BERNE, šveic. — Berly- 

niškis korespondentas švei
carų laikraščio “Basei Na- 
chrichten” sako, jog gali
mas daiktas, kad sykį Len
kijoj, o vėliau Rusijoj vo
kiečiai “laiks nuo laiko” 
vartojo nuodingas dujas, 
bet tai, girdi, buvę netiks
liai daroma per keno tai ne
apsižiūrėjimą.

Berne, šveic. — Naciai NESMERKTA MIRT 18
oficialiai paskelbė, kad jie 
Vilniuje nužudė šešioliką 
žmonių, sako, “už darymą 
sąmokslų su slaptais Rusi
jos agentais” ardyt kelius, 
kuriais vokiečiai gabenasi 
reikmenis. Tie žmonės už
mušė vieną nacių policinin
ką, kada jis bandė areštuot 
juos.

JUGOSLAVŲ
Berlyno radijas pranešė, 

kad bulgarų karo teismas 
Skoplje, Jugoslavijoj, nu- 
smerkė nužudyt 18 narių 
“ginkluoto komunistų bū
rio.” Kiti 18 tapo nuteisti 
kalėjiman iki 16 metų.

KASYKLOS EKSPLOZIJOJ
ŽUVĘ 53 MAINIERIAI

OSAGE, W. Virginija. — bus žuvę ir 39 kiti užgriūti

VIENAME PUNKTE GAL 
NACIAI PASIVARĖ 2-3 

MYLIAS PIRMYN

šiuo metu mes privalome vi
sapusiai susirūpinti uolesniu 
Sovietų Sąjungos didvyriams 
pagalbos rinkimu. Visa Ame
rika plačiau įsitraukia tan 
darban.

Pasaulis kalba apie Hitlerio 
ofensyvą Rytų Europoje.

Atsiminkim, kad Hitleris 
darys viską Raudonajai Armi
jai sunaikinti. Nesigailės jis 
tam nei žmonių, nei resursų, 
kurių jis dar vis turi.

Prasidės baisūs mūšiai Ry
tų Fronte — gal būt baises
ni, negu pereitais metais. Gal 
būt baisiausi žmonijos istori
joje.

Mes esame giliai įsitikinę, 
kad Raudonoji Armija ir So
vietų liaudis nepasiduos Hitle
rio bestijoms. Mes esame įsiti
kinę, kad jie kovos ir kovoda
mi išgelbės ne tik savo kraš
tą, bet visą pasaulį ir mūsų 
kraštą, Jungtines Valstijas.

Bet jiems reikalinga pagal
ba. O mes lengvai galime pa
galbos duoti. Mes dar turime 
ištekliaus.

Remdami Raudonąją Armi
ją ir Sovietų Sąjungos liaudį, 
mes remsime ir savo brolius 
lietuvius, kovojančius prieš 
bestiją, prieš amžiną lietuvių 
tautos priešą, vokišką užpuo
liką.

Alyvų Aliejus - Vokie
čių Motery Tepalas

Naciai Vėl Giriasi “Su
naikinę Rusus”

Per baisų sprogimą giliai angliakasiai, 
angliakasykloj Christopher
kompanijos, matomai, tapo ję šimtai mainierių. Rauda 
užmušta 53 mainieriai. 14 žmonos ir vaikai tų, kurie 
lavonų jau išimta.

Gelbėtojai sprendžia, kad vi ar negyvi.

Liūdi apie kasyklą susto-

dar neišimti iš požemio, gy-

Atsiminkime šituos lietuvio 
generolo Raudonojoj Armijoj, 
Vinco Vitkausko, žodžius i

“Daug lietuvių karių pui
kiai pasižymėjo Raudonosios 
Armijos eilėse. Galiu atžymėti 
kai kuriuos: majoras Rauge- 
lis, du sykiu sužeistas anksty
vuose mūšiuose ir dabar vėl 
sugrįžo į mūšio lauką; kapito
nas Liūnas, kuris, su savo vie
neto dokumentais perėjo prie
šo linijas, per artilerijos ir 
mortirų ugnį; jo brolis, mili- 
tarinės akademijos studentas 
Liūnas, kuris užmušė keletą 
vokiečių karininkų ir karių.; 
pulkininkas Barašiūnas; kapi
tonas Petronis; leitenantas Ju- 
cis; narsieji kariai Vaitiekū
nas, Katkevičius, Giedraitis, 
Intas, Linkevičius, Vaškys ir 
kiti. Tarpe tų, kurie mirė did
vyrių mirtimi, buvo: leitenan
tas Grinevičius, baterijos ko- 
mandierius, kuris bombardavo 
priešą iki paskutinio šūvio. Jis 
mirė mūšyje, bet nepasidavė 
ir nepasitraukė. Arba bevie- 
linio telegrafo operuotojas 
Meškauskas, šoferis Staliorai-

Maskva, r— Vokiečiai var
toja jau augalinį alyvų alie
jų kaipo tepalą savo auto
mobiliams, tankams ir or
laiviams, rašo “Pravda,” 
Sovietų komunistų laikraš
tis. Vokietijoj taip pat 
sparčiai mažėja atsarga ga
zolino ir negeležinių meta
lų ir jau labai stokuoja 
medvilnės (bovelnos), odų, 
šilko, vario ir gumos (ro- 
bo).

Pirm karo Vokietija įsi- 
gabendavo 400,000 tonų te
pamųjų aliejų iš užjūrių ir 
iš Sovietų. Dabar jie turi 
tenkintis tiktai prastais a- 
liejais, gaunamais iš Rumu
nijos.
SPARČIAI EIKVOJASI

VOKIEČIŲ GAZOLINAS
Vokiečių armija sunaudo

ja milioną tonų gazolino per 
mėnesį sovietiniame fronte 
ir 100 tūkstančių tonų ki
tur. O iš visų užimtų kraš
tų naciai tegali gaut ne 
daugiau, kaip 9,500,000 tonų 
gazolino per metus; taigi 
jie turi ištraukt po 10 mi- 
lionų tonų gazolino iš savo 
sandėlių per metus.

CHINŲ-JAPONŲ MŪŠIAI 
Chungking, geg. 13. — 

Japonai gavo tūkstančius 
pastiprinimų Chefang-Man- 
gshih srityje, Chinijoje, 25 
iki 55 mylių nuo Burmos 
sienos. Pasinaujina nuožmūs 
mūšiai.

Tokio. Japonai skelbia, 
kad jie apsupę visą chinų 
kariuomenę šiauriniai-ryti- 
niame Burmos kampe.
tis, eilinis karys Vadapalas ir 
kiti.”

Sekamą sekmadienį Brook
lyn© ir apylinkės lietuviai ruo
šia didžiulį koncertą ir pra
kalbas. Visas pramogos pelnas 
eis Sovietų Sąjungos kovoto-* 
jams gelbėti. Dalyvaukite 
kiekvienas ir kiekviena! Daly
vaukite ne tik brooklyniečiai, 
bet ir. apylinkės lietuviai. Per- 
pildykime Grand Paradise sa
lę!

Berlin, geg. 13. — Nacių 
komanda giriasi, kad “mū
šis dėl prasilaužimo per 
Kerčo tarpkaklį esąs išsprę
stas.” Vokiečių propaganda 
pasakoja, kad jie ten “apsu
pę ir sunaikinę” rusų jėgas 
ir paėmę nelaisvėn “40,000” 
sovietinių karių.

Toliau nacių radijas skel
bia, būk jie vejasi “likučius 
sumuštų priešų linkui Ker
čo miesto.”

Hitlerio komanda taip pat 
giriasi, būk jie sunaikinę 
bei pagrobę 197 rusų tan
kus, 598 kanuoles ir 260 
orlaivių per penkių dienų 
kautynes Kerčo srityje, 
Krime. Be kitko, jie, girdi, 
nuskandinę ir vieną prekinį 
Sovietų laivą ir vieną laivu- 
ką.

Valdžia Pirks “Taje- 
rius” Iš Automobilistu
Washington. — Amerikos 

valdžia paskyrė 150 milionų 
dolerių supirkinėt naujus ir 
senus tajerius - padangas ir 
gumines oro dūdas iš priva
čių automobilistų. Už tai bus 
apmokama karo bonais, 
stampomis ar pinigais, kaip 
kas norės.
SUBMARINAS NUSKAN
DINO LAIVĄ KANADOJE

Ottawa, Canada. — Fa
šistų submarinas nuskandi
no vieną prekinį laivą di
džioj St. Lawrence upėj, 
Kanadoj.
FAŠISTŲ SUBMARINAI 
SUNAIKINO 3 LAIVUS

ARTI AMERIKOS
Washington. — Fašistų 

submarinai amerikiniuose 
Atlanto vandenyse nuskan
dino dar tris prekinius lai
vus. Vienas jų plaukė po Pa
namos vėliava, kitas buvo 
holandų laivas, o trečias 
norvegų.

Maskva.—Užsikūrė smar
kūs mūšiai su naciais Le
ningrado fronte.

Sušaudė 16 Hungary Prieš- 
nacišky Of icier iy

Istanbul. Turk. — Aukš
toji Hungarijos armijos ko
manda praeitą savaitę su
šaudė šešioliką hungarų o- 
ficierių. Jie buvę nariai 
slaptos hungarų karininkų 
organizacijos, kuri planavo 
išvalyt iš armijos pritarian
čius vokiečiams oficierius.

Feldmaršalo, Fr. Szomba- 
thelyi’6 geheralis štabas 
faktinai įvedė Hungarijoj 
karinę diktatūrą ir terori
zuoja visus, kurie tik nepri
taria karui išvien su na
ciais. Visoje šalyje siaučia 
ablavos prieš vadinamus 
komunistus ir kitus tokio 
karo priešininkus.

KONGRESMANAI NUBALSAVO 50 DOLERIŲ 
ALGOS KAREIVIUI PER MENESĮ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūrn.as 102 balsais prieš 40 
nutarė, kad eiliniams karei
viams ir jūreiviams nuo pat 
pradžios turi būt mokama 
po $50 algos per mėnesį, o 
pirm'os klasės kareiviams ir 
antros klasės jūreiviams po 
$54.

Iki šiol naujokui buvo 
mokama po $21 mėnesiui 
per keturis mėnesius, o pa
skui po $30; pirmos klasės 
gi kareivis ir antros klasės 
jūreivis gavo po $36 per 
mėnesį.

Kiek pirmiau Jungtinių

MEKSIKA DUOS DIDESNES 
PARAMOS TALKININKAM

Berne, šveic., geg. 13 — 
New Yorko Times čionai- 
tinis korespondentas Daniel 
T. Brigham telefonu perlei
do savo laikraščiui seka
mas gautas žinias apie So
vietu - vokiečiu karo fron- 
tą:

Vakar siautė žiaurus mū
šiai tarp Sovietų ir vokie
čių šiauriniame pajūryje 
Kerčo pusiausalio, rytinėje 
Krimo dalyje, ir taip pat 
sausumoje į šiaurius nuo A- 
zovo Jūros ir Doneco srity
je.

Stiprios vokiečių jėgos su 
tankais ir orlaiviais, mato
mai, pradėjo keturis ar pen
kis didesnius karo veiks
mus įvairiuose punktuose 
palei liniją einančią nuo 
Taganrogo a p y 1 in k ė s į 
šiaurius iki Stalino ir Petro- 
pavlovkos, o iš ten į vaka
rus iki Dniepropetrovsko a- 
pylinkių.

Tik viename punkte — 
Petropavlovkos kaimynistėj 
— atrodo, kad vokiečiam 
pavyko pasistumti porą-' 
trejetą mylių pirmyn trum
pu frontu; bet galimas 
daiktas, kad čia vietinis ru
sų komandierius tiksliai pa
sitraukė truputį atgal, no
rėdamas pagerint savo pozi
ciją. Vieni ir kiti, matyt, 
nukentėjo sunkių nuostolių.

NĖBUVO SVARBIŲ

mas pabrėžė tiktai kautynes 
Kerčo pusiausalyje. Ten 
“stambios vokiečių jėgos” 
puolė Sovietų raudonarmie
čius, “išeikvodami milžiniš
ką daugį savo kareivių ir 
pabūklų,” kaip sakė karinis 
Sovietų atstovas Maskvoje. 
Bet nei Kerče nei jokiame 
kitame punkte ilgo pietinioj 
fronto nebuvo jokių “pa
matiniai svarbių atmainų.”

Sovietų žinių Biuras per 
radiją ispanų kalboj pajuo-, 
kė nacių skelbimus apie ta-r 
riamus milžiniškus jų žy-‘ 
gius; sako, tokiais pasigar- 
sinimais hitleriečiai stengia-'* 
si paslėpt nuo Vokietijos, 
žmonių, kad naciai “pa
smarkino savo pasiruoši-i 
mus apsiginti” nuo Sovietų. -

Kerče vokiečiai kai kur 
buvo p rasi laužę į Sovietų li
nijas pirmadienį, bet pas
kui sovietinė kariuomenė 
juos atrėmė. . ,
VEIKSMAI CENTRALI- 

4VIAME FRONTE
Veiksmai centraiiniame 

ir šiauriniai - centraiinia
me fronte taipgi išsivysto, 
ir rusų jėgos ten, matomai, 
daro ofensyvos žygius. Vėl 
įvyko smarkių susikirtimų 
Smolensko srityje, linijoje 
einančioje tarp Elnios ir 
Dniepro. Daug vokiečių li-

ATMAINŲ FRONTE j ko užmušta ir nelaisvėn pa- 
Naktinis Sovietų praneši- imta.

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas patvarkė, kad 
jau yra leidžiama iš Meksi
kos gabent reikmenis Ang
lijai ir Sovietų Sąjungai ir 
kad jie turi būti gabenami 
tiktai Meksikos ir Jungti
nių Tautų laivais.

NACIAI BUDAV0JAS1 JLAI- 
VASTATYKU NORVEGIJOJ

Stockholm, šved. — Vo
kiečiai būdavo jasi didelę 
laivastatyklą Aasenfjorde, 
Norvegijoje. Į tą laivastaty
kią galėsią įplaukt pataisy
mui ir karo didlaiviai iki 
40,000 tonų.

Valstijų senatas buvo nu- 
balsavs $42 per'mėnesį pa
prastam kareiviui ir jūrei
viui nuo pat pradžios tar
nybos, o pirmos klasės ka
reiviui ir antros klasės jū
reiviui po $46.

Kaip kongresmanai, taip 
ir senatoriai nutarė pakelti 
algas ir sardžentams ir že
minusiems oficieriams — 
leitenantams.

Dabar kongresmanų ir 
senatorių atstovai turės 
sueit ir išlyginti skirtumus 
tarp vienų ir kitų tarimo, 
kas liečia algų pakėlimus 
kareiviams ir jūreiviams.

Byla Atėmimui Piliety
bės Iš Fašistų,

Newark, N. J. — Jungti
nių Valstijų apskričio pro
kuroras užvedė byla, reika
laudama^ atimt Amerikos 
pilietybės popieras iš septy
nių natūralizuotų vokiečių 
ir vieno natūralizuoto italo. 
Jie kaltinami priešiškais A- 
merikai veiksmais.

Italas Al. N. Borloso kal
tinamas, kad “gyvu žodžiu 
ir per spaudą gyrė Mussoli- 
nį ir Italijos valdžią.”

Hitlerininkai Suturėti, 
Sako Sovietai

Hitlerininkai Nužudė 
Dar 24 Holandus

New Delhi, geg. 13. — 
Anglų lakūnai smarkiai 
bombardavo japonų orlaivių 
stovyklą Akyabe, Burmoj.

Maskva, geg. 13. — Rau
donoji Armija užmušė bent 
pustrečio tūkstančio vokie
čių darančių atakas Kerčo 
pusiausalyje ir sudaužė tu
zinus nacių tankų ir bom- 
binių orlaivių. .

Pagal pranešimus iš So
vietų fronto, tai vokiečiai 
beveik nieko nelaimėjo.

Sovietų armijos lakūnai 
sunaikino 19 vokiečių orlai
vių ant žemės ir sužalojo 
22. Be to, sovietinio Juodo
sios Jūros laivyno orlaiviai 
nušovė žemyn daugiau kaip 
20 nacių orlaivių iš tų, ku
rie užpuolė vieną miestą, gal 
Kerčą. O neoficialis prane
šimas teigia, kad iš 50 vo
kiečių orlaivių tapo sudau
žyta 49.

Kitoj vietoj Krime sovie
tiniai lakūnai sunaikino 24 
nacių trokus pilnus karei
vių.

London, geg. 13. — Ang
lų radijas sako, kad vokie
čiai Kerčo pusiausalyj iš 
tikrųjų nieko nelaimėjo. Te
beina ten atakos iš vienos 
ir antros pusės.

London. — Rolandų val
džia, esanti trėmime Angli
joj, paskelbė žinią, kad na
ciai sušaudė dar 24 Holan- 
dijos piliečius už tai, kad 
jie, girdi, “šnipinėję priešų 
naudai ir laikę ginklus.”

Priskaitant dabar sušau
dytus, tai hitlerininkai per 
paskutines astuonias dienas 
viso nužudė jau 96 priešin
gus jiems holandus.
STIPRI SLAPTA HOLAN- 

DŲ SPAUDA
Holandijoj labai pasklidę 

slapti laikraščiai ir vienas 
jų turi 100 tūkstančių skai
tytojų, nepaisant, kad na
ciai žiauriai baudžia už to
kių laikraščių skleidimą ir 
skaitymą.

Amerika Atsakyty Du
jomis į Nacių Dujas

Nacių Dujas

Melbourne, Australija, 
geg. 13. — Nutruko visi 
Jungtinių Tautų-susižinoji
mai Su Filipinų salomis.

Washington. — Keli va
dovaujantieji senatoriai ir 
kongresmanai pareiškė, kad 
jeigu naciai vartos nuodų 
dujas prieš Sovietus, tai A- 
merika taipgi veiks nuodin
gomis dujomis prieš fašistų 
Ašį.
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Vonsiackį, kuris turi dvarą Thompson, 
Conn. Šis rusų fašistų vadas ilgai gyve
no Mandžūrijoje ir tarnavo Japonijos 
samurajams, ruošdamas provokacijas 
prieš Sovietų Sąjungą. Ten jis turėjo 
apie 20,000 rusų fašistų armiją.

Iš Mandžūrijos Vonsiackis nuvyko į 
Paryžių, kur jis susipažino su Chicagos 
finansierio Ream dukra, vedė ją ir, atvy
kęs į mūsų šalį, apsigyveno Thompson 
apylinkėje, įsigydamas palocius ir dva
rą. Jis ten įsteigė tikrą rusų baltagvar
diečių — fašistų lizdą, ginklų arsenalą 
ir Putnam miestelyje leido laikraštuką 
“Fašist” vardu, kurį propagandos tiks
lais siuntinėjo veltui po Ameriką.

Ponas Vonsiackis buvo tampriai susi
rišęs su vokiečiais fašistais Amerikoje. 
Taip, gegužės 21 d., 1939 metais, jis kar
tu su vokiečių fašistų vadu Fritz Kuhn 
darė narių parado peržvalgą jų Siegfried 
kempėj, kur jų ir paveikslai bendrai 
nutraukti.

Ką vyriausybės žmonės patyrė ir su
rado rusų fašistų centre, kol kas ,dar 
nėra paskelbta. Gal tai jau buvo pada
ryta daug pavėluotai, nes fašistai ir hit
lerininkai dabartiniu laiku atsargiau,

Negras Kovotojas, Gavęs Medalį
Prezidentas Rooseveltas įteikė Laivy

no Kryžių negrui kovotojui, Dorie Mil
ler. Jam ši nepaprasta dovana buvo į- 
teikta už jo drąsų ir karžygišką pasiro
dymą Perlų Uoste, gruodžio 7 dieną, 
1941 m. Dorie Miller dirbo laivyne prie 
valgių gaminimo.

Iš karto buvo paskelbta spaudoje, kad 
per pasalingus japoniškų banditų užpuo
limus ant Perlų Uosto tūlas nežinomas 
negras labai puikiai pasirodė. Vėliau 
pradėta aiškinti, kas gi tas do narsuolis 
negras. Kongresmanui Marcantoniui, 
pagaliau, pavyko išaiškinti ir išstatyti 
prieš visuomenę tą didvyrį.

Nors negrai daugeliu atvejų yra pa
vergti, nors jie yra atstumti nuo apsi
gynimo pramonės darbų; nors jie yra 
izoliuoti kariuomenėje ir laivyne, ta
čiau, kai tik reikalas ištinka, jie pasiro
do labai gerais patrijotais ir kovotojais. 
Dorie Millerio žygis tą geriausiai vaiz
duoja.

Todėl turi būti naikinami visoki bar
jerai, skirią negrus nuo baltųjų, kur ei
na fašizmo sumušimo klausimas, kur ei
na klausimas, kaip greičiau mums lai
mėti karą.

Jeigu Taip, Tai Reikia Veikti
Angliškasis liaudies dienraštis “Daily 

Workeris” (iš gegužės 12 d.) parašė 
įvedamąjį, komentuojant Churchillo pra
kalbą, sakytą gegužės 10 dieną. Dien
raštis paima du svarbius dalykus, ku
riuos Churchillas pasakė savo kalboje. 
Jis, būtent, pasakė, kad Jungtinės Tau
tos šiuo metu turi stipresnį oro laivyną, 
negu Ašies valstybes ir jis pažymėjo, kad 
mes, t. y., Jungtinės Tautos, esame ge
rai apginkluotos.

Angliškasis dienraštis tuomet Chur
chillo klausia, jeigu taip, tai kodėl ne
atidaryti antrojo fronto prieš Hitlerį? 
Kodėl laukti? Ar Churchillas nežino, 
kad galutina prieš priešą pergalė bus 
padaryta tik sausžemyje?

Mums irgi panašūs klausimai kyla. 
Mes manome, kad angliškasis liaudies 
dienraštis visai teisingai klausimą stato.

Dėdė Samas Valo Namus
Jungtinių Valstijų vyriausybė sulaikė 

hitlerišką kunigo Coughlino laikraštį 
“Social Justice” ir dabar apklausinėja jo 

'redakcijos narius, ponus Frank Traznik, 
Perrin Schwartz ir kitus. Gal tas padės 
vyriausybei išaiškinti visų tų ryšius su 
Hitlerio propagandos centrais, kurie A- 
merikoj taip plačiai skleidžia nacių pro
pagandą.

Tno pačiu kartu federalės vyriausy
bės slaptoji policija padarė kratą pas 
rusą baltagvardietį — fašistą Anastazą

K LAIKRAŠČIŲ
NUOTAIKĄ KELIANTIS 

LAIŠKAS
Šią savaitę gavome nuo 

“Laisvės” redaktoriaus Rojaus 
Mizaros sekamo turinio laiš
ką:
“DARBO” Redakcijai ir Lei
dėjams, Montevideo,
Uruguay.
Brangūs Draugai:

Leiskite man pasveikinti Jus 
su pradėjimu leisti DARBO 
savaitiniu. Matau, kad Jūs 
puikiai suprantate vaidmenį, 
kokį šiuo metu laikraštis gali 
suvaidinti, todėl sukaupėte vi
sas savo jėgas ir lietuvių liau
dies laikraštį DARBĄ padarė
te savaitraščiu. įsivaizduoju 
kliūtis ir skerspainius, stovin

čius Jūsų žygio kelyj. Bet rei
kalas nulemia viską. Puiku!

Pasakysiu ir tai, kad DAR
BAS redaguojamas įdomiai. 
Gautieji savaitraščio numeriai 
parodo, kad laikraštį leidžia 
ir redaguoja jau laikraštinin
kai,^© ne mėgėjai. Jeigu tech
nikinė kliūtis spaustuvėje — 
nebuvimas akcentuotų, raidžių 
— dar nenugalėta, tai spren
džiu, kad Jūs ją nugalėsite il
gainiui, palaipsniui.

Šiuo metu, kai pasaulis išgy
vena didžiausius savo istorijo
je sukrėtimus, negali būti jo
kios abejonės apie reikalingu
mą tokio laikraščio, kuris žmo
nes šviestų, organizuotų di
džiajam tikslui: Hitleriui ir jo 
itališkiems ir japoniškiems 
gengsteriams sunaikinti ir pa
saulyje taiką ir saugumą at-

bet dar pikčiau veikia prieš mūsų kraš
tą. Jie veikia iš vidaus, kad padėjus 
Hitleriui ir jo razbaininkų gaujai.

Hitlerininkai ir Nuodingi Gazai
Hitlerio razbaininkai Krime, Kerčo 

pusiausalyje, jau naudojo nuodingų gazų 
bangas prieš Raudonąją Armiją. Tas pa
rodo, kad hitlerininkai ruošiasi griebtis 
nuodingų gazų visu frontu. Jau pereitais 
metais Sovietų Sąjungos komanda su
ėmė Hitlerio įsakymus pasiruošti nau
doti dujų nuodus prieš Raudonąją Ar
miją.

Pirmu kartu nuodingas dujas panau
dojo kaizerinės Vokietijos komanda ba
landžio 21 d., 1915 metais, Belgijoj, ties 
Ypres miestu. Pirmame Pasauliniame 
Kare milionai žmonių nukentėjo kovos 
lauke ir civilių nuo nuodingų dujų. Karo 
bėgyje buvo išrasta net 36 skirtingos 
nuodingos dujos ir skysčiai.

Po karo tarptautiniais susitarimais 
buvo prieita prie sutikimo nenaudoti 
nuodingų dujų, nes nuo jų nukenčia la
bai daug nekariškių. Bet, nepaisant su
sitarimų ir Tautų Lygos nutarimų, agre
soriai neapsiėjo be to nu,odo. Italijos fa
šistai labai plačiai naudojo nuodingų du
jų gazus ir skysčius prieš Ethiopijos 
žmones. Japonijos samurajai naudojo 
nuodingas dujas prieš Chinijos karius ir 
civilius.

Hitleris 1939 metais, pradėjęs karą 
prieš Lenkiją, pasisakė, kad jis nenaudo
siąs nuodingų dujų. Ir jeigu jų iki šiol 
plačiai nenaudojo, tai ne todėl, kad Hit
leris pasižadėjo, bet tik todėl, kad visur 
jo armija ėjo greitai pirmyn, kad nebu
vo reikalo nuodingas dujas naudoti. Ga
zus sėkmingai galima naudoti tik pozi
ciniame kare.

Ir ve, Kerčo pusiausalyje, kur Riaudo- 
noji Armija yra tvirtai įsikasusi, apsi- 
drūtinusi, hitlerininkai jau panaudojo 
tuos nuodus. Iš to galima spręsti, kad jie 
ruošiasi plačiai juos vartoti. Yra gauta 
žinių, kad Vokietijoj ir nacių pavergtuo
se kraštuose labai plačiai buvo gaminami 
nuodai. Hitlerininkai desperacijoj, vei
kiausiai, plačiai griebsis nuodų.

Bet tas nežada jiems pergalės. Angli
jos premjeras Churchill jau pareiškė, 
kad, jeigu hitlerininkai naudos dujas 
prieš Sovietus, tai Anglija tuo pat atsi
mokės hitlerininkams. Sovietų Sąjunga 
irgi nesnaudė, ji padarė reikalingų pri
sirengimų gintis ir tais pačiais ginklais 
kirsti priešui smūgį. Jeigu nuodingos 
dujos bus paleistos naudojimui, tai už 
tai atsakys barbariški hitlerininkai.

steigti. DARBAS, man rodosi, 
kaip tik tų pareigų ir imasi.

Mes, Jungtinėse Valstijose 
gyveną pažangieji lietuviai, 
antifašistai, ir antinaciai, kaip 
tik ir darome panašiai. Mums 
rūpi leisti savo dienraštį “Lais
vę,” kuri, talkoje su dienraš
čiu “Vilnimi,” žurnalu “švie
sa” ir du syk mėnesiniu laik
raščiu “Tiesa,” veda griežtą 
kovą prieš tuos, kurie tarnau
ja Hitleriui, kurie kenkia mū
sų krašto pastangoms kariauti, 
kurie purvina didvyriškai ko
vojančią iRaudonąją Armiją ir 
visą Sovietų Sąjungą. Esame 
įsitikinę, kad mes laimėsime. 
Mes — tai yra visi, kurie nuo
širdžiai ir pasiaukojusiai inu- 
ša Hitlerio ir jo gengsterių go- 
vėdas, nepaisant, kuriame pa
saulio kampe jos pasirodo.

LAISVE

Naciai Žudo Belais
vius Raudonarmiečius

IV
“Sovietų Sąjunga turi ant 

rankų šimtus naujų įrody
mų, kad hitlerininkai žiau
riai kankina ir žudo belais
vius raudonarmiečius,” — 
pareiškė Molotovas užsie
nio atstovams. Ir toliau jis 
pateikė daug faktų, kurių 
kelis mes perduosime mūsų 
skaitytojų žiniai.

Sovietų Sąjunga jau lap
kričio 25 dieną, 1941 metais, 

5 griežtai protestavo prieš 
hitlerininkų budeliškus žy
gius, bet Hitlerio komanda 
ir toliau praktikuoja barba
riškus žygius.

Raudonoji Armija, eida
ma pirmyn nuo šiaurinio 
didjūrio iki Azovo Jūrų vi
sur randa sukoneveiktų 
raudonarmiečių lavonų, kas 
parodo, kad pirm nužudymo 
jie buvo baisiai kankinti. Ir 
štai keletas iš šimtų faktų.

Kovo 2 ir 6 dd. Raudo
noji Armija atrado devynių 
raudonarmiečių lavonus ne
toli Janiora sodžiaus, ant 
kalno No. 66, kurie taip bai
siai sudaužyti, supjaustyti, 
kad tik dviejų veidai dar 
buvo galima pažinti. Po jų 
nagais privaryta vinių, a- 
kys išluptos, vienam visa 
dešinioji krūtinės pusė iš
pjauta, kitų buvo sulaužyti 
žandikauliai, turėjo karštos 
geležies spirginimo žymes 
ir peilių žaizdas. Panašiai 
sukoneveiktų raudonarmie
čių belaisvių lavonai atrasti 
Feodosijoj ir Finliandijos 
fronte.

Akis Išbado, Liežuvius 
Nupjauna

Toliau Molotovas iškėlė, 
kad hitlerininkai ir jų žvė
riški talkininkai belaisviam 
akis išbado, nosis, ausis ir 
liežuvius nupjauna. Atras
tas raudonarmietis Sataje- 
vas su nupjautomis ausimis 
ir išpjautu liežuviu. Griebe- 
nikovas atrastas su nupjau
tomis ausimis,' išdurtomis 
akimis ir į akių vietą su
kišta pagaliai. Finliandijos 
fronte atrastas Lazarenko 
karys, kurio galvos kiaušas 
sukriušintas, į galvą pri
kišta duonos plutų, nuo šau
tuvų gilzos sukimštos į no
sį ir išpjauta penkiakampė 
žvaigždė ant jo krūtinės.

S o d ž iuje Krasnoperovo, 
Smolensko srityje, Raudon. 
Armija, eidama 
surado 29 nuogus lavonus 
buvusių belaisvių raudon
armiečių. Jie visi užšalę. 
Eleščepkos sodžiuje vokie
čiai suėmė šešioliką sužeis
tų raudonarmiečių, visus jie 
nužudė badydami durtuvais 
ir peiliais.

Stenivo sodžiuj, Kalinino 
srityje, vokiečiai užrakino 
mokykloj 50 sužeistų rau-, 
donarmiečių ir mokyklą pa
degė. Volocholamsko mies
te, 3-6 Proletarskaja gat
vėj, ant 5-to aukšto suvarė 
raudonarmiečius, užrakino 
ir namą sudegino. Tuęs, 
kurie bandė gelbėtis pro 
langus, tai fašistai šaudė. 
Taip liepsnoj žuvo 60 rau
donarmiečių !

Stotyj Pogostija, Lenin
grado srityj, kada vokiečiai 
turėjo pasitraukti, tai jie 
baisiai kankino ir nužudė 
150 raudonarmiečių belais-

vių. Jie atrasti su nupjauto
mis ausimis, nosimis, iš
pjautais liežuviais, nukapo
tais rankų pirštais. Ant tri
jų raudonarmiečių nugaros 
i š p j a u ta penkiakampinės 
žvaigždės.

Belaisvius Vayo Per 
Minų Laukus

Vokiečiai fašistai daryda
mi puolimą, kada žino, kad 
priešakyj kur nors yra pa
kastos minos, tai raudonar
miečius belaisvius varo prie
šakyje, kad save apsisau
gojus. Taip jie elgėsi prie 
Bolšaja ir Mala j a Volia so
džių. Keturias dienas fašis
tai puolė ir keturias dienas 
priešakyj savęs varė belais
vius raudonarmiečius, kurių 
dešimtys buvo ant minų su
draskyta.

Nacių Komanda Įsako 
žudyti

Ir šis raudonarmiečių žu
dymas nėra pripuolamas da
lykas, bet sistematis hitle
rininkų užsiėmimas, atlie
kamas pagal jų aukštosios 
komandos įsakymą. Štai ke
letas faktų. Įsakymas No. 
109, 203 vokiečių pulko sa
ko:

“Vyriausias komandie- 
rius, Field Maršalas von 
Rundštedt, yra patvarkęs, 
kad militariuose veiksmuo
se, tikslu apsaugoti vokie
čius, minų laukus turi iš
valyti rusai karo belais
viai.” ___

Taip begėdiškai hitleri
ninkai laužo tarptautinius 
įstatymus, kurie draudžia 
belaisvius naudoti karo tik
slams. Greta to jie atima 
nuo belaisvių drabužius ir 
žiemos metu daug belaisvių 
užšalo ir tą jie vadina “ar
mijos aprūpinimu.” Taip 
cirkuliaras No. 121-4, 234- 
to vokiečių pėstininkų pul
ko iš 56-tos divizijos, sako:

“Armija neturi laukti iš 
užfrončio drabužių. Todėl 
pilnai praktiška yra atimti 
nuo rusų belaisvių apsia
vus, drabužius, kojines, a- 
patinius drabužius ir tuojau 
naudoti.”
Marina Badu ir Nuodija 

Belaisvius
Yra daug faktų, kad hit

pirmyn,

Pradėjote leisti savo DAR
BĄ savaitiniu labai svarbiu 
laikotarpiu. Didžiausios Jums 
energijos! Geriausio pasiseki
mo !

1942 m. vasario 4 d.
Rojus Mizara,

1 “Laisves” Red.
(Ig “Darbo” š. m. kovo
28 d. laido‘s.) Viskas pagal Kurjerio įsakymą! . . .

lerininkai rusus belaisvius 
marina badu ir nuodija.. 
Taip jų dokumentas No. 
166-41 Motorizuoto 60-to 
Pėstininkų Pulko tarpe ki
ta ko sako:

“Rusai kainai ir koman- 
dieriai labai drąsūs kovoj, 
net maži jų būreliai dar vis 
mušasi. Tatai yra todėl, 
kad mes vis toleruojame 
linkui belaisvių žmonišku
mą. Priešai turi būti nai
kinami ne vien šautuvų ug
nimi, bet ir nuodais bei ki
tokiais būdais ir tą tęsti tol, 
kol jie visiškai bus nekenks
mingi.”

' Pačio Hitlerio vardu iš
leistas patvarkymas nuo 
sausio 14 dienos, 1942 metų, 
tarpe kitko sako:

“Bent kokis žmoniškumas 
linkui rusų belaisvių yra 
griežtai draudžiamas. ’ Vo
kiečių kareiviai visada tu
ri duoti suprasti belais
viams savo valią. Bent ko
kis susilaikymas vartojimo 
ginklo prieš belaisvius yra 
pavojingas. Vyriausias Ko- 
mandierius pasitiki, kad šis 
įsakymas bus pilniausiai 
vykdomas.”

Naciai Bus Sunaikinti
Sovietų Sąjungos vyriau

sybė turi daug neginčijamų 
faktų iš Lenkijos, kur yra 
belaisvių raudonarmiečių 
logeriai, ir pačios Vokieti
jos apie pasibaisėtinas są
lygas ir hitlerininkų žvėri
škumą. Molotovas pareiškė, 
kad hitlerininkų žvėrišku
mas viršija totorių — čin- 
gis Chano, Batyjo, Mamajo, 
viduramžių žvėriškumą, 
kad jų barbarizmas, kraujo 
ištroškimas gali prilygti tik 
baisiems draskantiems žvė
rims. Ir kuo fašistams la
biau nesiseka kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą, tuo jie da
rosi ‘ žvėriškesni, nachališ- 
kesni ir pasiutesni.

Ir tatai išplaukia iš hit
lerininkų barbariško moks
lo, neapykantos linkui kitų 
tautų, su panieka žiūrėjimo 
į kitas tautas, neapykantos 
prie kultūros, žmoniškumo, 
apšviestos, meno, net ir sa
vo tėvų! .

Sovietų Sąjungos užsienio 
komisaras V. Molotovas iš
kėlė šiuos faktus užsienio 
atstovams balandžio 27 die
ną, 1942 metais. Jis sakė, 
kad jokis hitlerininkų žvė
riškumas ir barbarizmas ne

Ketvirtai., Gegužes 14,

Trūkumą laiškanešiu Miami, 
Floridoj, išrišo šios gražuolės. 
Užsikabinusios ant pečiją paš
to maišelius, jos išeina išnešio
ti po stubas laiškus ir kitus 
siuntinius.

sulaikys Sovietų Sąjungos 
liaudį nuo kovos tol, kol 
barbariški hitlerininkai ir 
jų sėbrai nebus sunaikinti. 
Jis sakė, kad Hitleris ir jo 
razbaininkų šaika negalės 
išsisukti nuo atsakomybės 
už savo budeliškus žygius.

D. M. Š.

So. Boston, Mass.
Šį sekmadienį, geg.—May 

17 d., yra ruošiamas įspū
dingas vakaras. Visos pa
žangiosios lietuvių organi
zacijos rengia pramogą 
naudai Amerikos Raudono
jo Kryžiaus. Bus Municipal 
Salėje, Broadway, So. Bos
ton, Mass. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Bus rodomi kino paveiks
lai: MacArthur and Manila 
Bombed ir dvi Sovietų fil- 
mos iš fronto:

Taipgi sakys prakalbas: 
Prof. B. F. Kubilius, vietos 
visuomenininkas ir P. Buk- 
nys, iš Brooklyn, N. Y.

Beje, dainuos Harmonijos • 
Grupe, vadovaujama Helen 
Žukauskaitės.

Visa Bostono apylinkė 
yra širdingai kviečiama da
lyvauti šiame parengime.

Maskva. — Maistas net iš 
Amerikos pasiekia apsup
tus Leningrado gynėjus.
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Nacių Propaganda Svetimkalbių Spaudoj 
Stato į Pavojų Visą Ateivių Laikraštiją

lės išgelbėja tūkstančiams 
ir net šimtams tūkstančių 
amerikiečių gyvastis, kad

c

Hitlerininkų propaganda 
telpanti svetimkalbių spau
doj pastato pačią tą spau
dą į pavojų. Jungtinių Vals
tijų valstybės rateliuose 
svarstoma šios spaudos 
klausimas. Y ra sumanymų 
labai apsunkinti svetimkal
bių spaudą, yra sumanymų, 
net visai uždaryti karo 
metu. Toj temoj plačiai dis- 
kusavo Johannes Steel ir 
kiti žymūs radio komenta
toriai pereitą šeštadienį per 
WMCA New Yorko radio 
stotį. Tūli iš komentatorių 
mano, kad Hitleris ir Mus- 
solinis taip užkimšo svetim
kalbių spaudą Amerikoj sa
vo propaganda, kad tik ma
ža dalis laikraščių yra, ku
rie gina Amerikos ir jos 
talkininkų reikalus, kurie 
padeda mases mobilizuoti 
šios šalies karo laimėjimui. 
Jie mano, kad esant tokiai 
padėčiai, geriau visai sulai
kyti svetimkalbių laikraš
čius.

Kas į šį pavojų pastato 
svetimkalbę spaudą, jos tar
pe ir lietuvių? Aišku, kad 
tokios “Naujienos”, “Drau
gas”, “Keleivis”, “Darbinin
kas”, “Vienybė” ir kita pro
nacių spauda. Juk tai nėra 
slaptybė nei mūsų šalies vy
riausybei, nei patriotin- 
giems Amerikos piliečiams, 
kad “Naujienos” ir “Drau
gas” kasdien spausdino sa
vo špaltose Hitlerio apmo
kamo agento Prano Ancevi- 
čiaus telegramas, teisino 
Hitlerio karo žygius, nieki
no Angliją ir Sovietų Są
jungą, reiškė nepasitikėji
mą Amerikos vyriausybei.

Juk tai nėra paslaptis, 
kaip “Keleivis”, “Vienybė” 
ir kiti pronaciški * laikraš
čiai džiaugėsi iš Hitlerio 
užpuolimo ant Sovietų Są
jungos, iš jo pergalių.

Juk tai nėra paslaptis, 
kad ir dabar “Naujienos” 
“Draugas ”, “Amerika” 
“Darbininkas” ir kita pro
nacių spauda susirišus su1 
Hitlerio propagandos šalti
niais Portugalijoj ir kitur 
ir per tuos šaltinius gauna 
nacių propagandą, jos tarpe 
ir tuos “12,000 vardų,” ku
riuos nuolatos talpina.

Juk tai nėra paslaptis, 
kad “Keleivis” 1941 metais, 
rugsėjo 10 d., laidoj net 
penkis hitlerininkų straips
nius persispausdino nacių 
propagandos iš Lietuvoj ei
nančių nacių laikraščių.

Juk tai nėra paslaptis,

kad tie laikraščiai talpino 
be parašų, gal jų pačių iš
galvotus ar Amerikoj hitle
rininkų parašytus, neva 
“Laiškus iš Lietuvos”, ku
riuose gyrė Hitlerio reži
mą, pasakojo, būk Lietuvos 
liaudis džiaugiasi sulaukus 
hitlerininkų.

Ta nacių propaganda 
kiaurai peimirkęs “Kelei
vis” ir kiti toki pronacių 
laikraščiai. Ir tokių svetim
kalbių laikraščių, talpinan
čių Hitlerio propagandą, 
griaunančių Amerikoj žmo
nių vienybę, sėjančių nepa
sitikėjimą linkui Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir 
Roosevelto vyriausybės yra 
ir tarpe kitų kalbinių gru
pių. Jų yra tarpe rusų ir 
ukrainų baltagvardiečių, tų 
liaudies padugnių, caro bu
vusių generolų ir kapitalis
tų, dvaiponių ir šnipų! Jų 
rasite tarpe italų ir vokie
čių, airių ir kitų grupių!

Ir ar nustabu, kad mūsų 
šalies piliečiai, kurių sū- 
nai su ginklu rankoj kau
nasi prieš Japonijos samu
rajus, ruošiasi kautis prieš 
Hitlerio gaujas, prieš Mus- 
solinio šakalus, reiškia dide
lį nepasitikėjimą svetimkal
bių spauda? Nieko pana
šaus! Argi nuostabu, kad 
žmonės, kurie deda kiekvie
ną atliekamą centą į Lais
vės ir Apsigynimo Bondsus, 
kad kaip galima pagelbėjus 
mūsų kraštui išlaimėti ka
rą, kad apsigynus nuo pa
siutusių hitlerininkų, fašis
tų, samurajų ir jų talkinin
kų piktinasi ateivių spau
da? Žinoma, kad nėra nuo
stabu !

Bet būtų klaida versti vi
są ateivių spaudą į vieną 
mėšlyną su hitlerininkų ir 
nacių propagandos lapais. 
Tai būtų lygiai taip pat 
klaidinga, kad kas nors vi
sus sveturgimius žmones, 
lietuvius, lenkus, franeuzus 
arba net vokiečius ir italus 
skaitytų Hitlerio ir Musso- 
linio agentais, mūsų šalies 
priešais.

Mes žinome, kad milžini
ška didžiuma net tokių lie
tuvių, kurie skaito pronacių 
“Keleivį” arba skaito Hitle
rio propagandą “Naujieno-, 
se” ar “Drauge”, jie yra iš
tikimi Amerikai, jie nepa
kenčia hitlerizmą, jie džiau
giasi Raudonosios Armijos 
pergalėmis, nes supranta, 
kad tos pergalės žada Lie
tuvai laisvę, kad tos perga

kalba nuo didžiumos mūsų 
šalies gyventojų, bet blogi 
yra tie , laikraščiai, kurie 
tarnauja Hitleriui, Musso- 
liniui, Japonijos samura
jams, kurie talpina tų bu
delių propagandą, kurie 
kursto žmones prieš žmo
nes mūsų šalyj, praveda 
Hitlerio planą — “skaldyti, 
sėti suirutę”, kurie nepade
da mūsų šalies vyriausybei 
ir jos talkininkėms karą lai
mėti, nepaisant kokioj kal
boj jie yra — lietuvių, rusų, 
ukrainų, lenkų, italų, vo-

Jungtinių Tautų kariai kur nors Afrikos tyruose su 
amerikiniu automobilium, galinčiu veikti dideliuose 
smiltynuose. a.. .
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teiks mums karo laimėjimą 
ir civilizacijos pasaulio per
galę prieš barbariškas hit
lerininkų jėgas!

Kas liečia svetimkalbius 
laikraščius, tai mes rasime, 
kad lenkų tarpe iš kokių 65 
laikraščių tik du-trys talpi
na hitlerininkų propagandą, 
o visi kiti laikraščiai yra 
nusistatę prieš hitlerizmą, 
už Apvienytų Tautų karo 
laimėjimą.

Mes tą rasime pas ukrai- 
nus, pas rusus, pas slova
kus ir kitas tautas. Lietuvių 
tarpe “Laisvė”, “Vilnis”, 
“Tiesa”, ir “šviesa” visomis 
jėgomis remia Amerikos 
vyriausybės ir Amerikos 
talkininkių pastangas karo 
laimėjimui.

Ir anglų spaudoj mes at
rasime hitlerininkų propa- ninku šaikai, nepaisant ar 
gandos, tiesa,dabartiniu lai- jie yra vokiečiai, ar lietu
ku daug gudriau paslėptos 
negu “Keleivyje” arba 
“Naujienose”, bet jos yra. 
Hearsto laikraščiai sėja ne
pasitikėjimą linkui Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir galų 
gale pačios mūsų vyriausy
bės.

Taigi, nėra svetimkalbiai 
laikraščiai blogi, kad jie 
spausdinami kalbose milio- 
nų žmonių, kurie skirtingai

toj.
Kas liečia mus lietuvius, 

tai mes esame tikri, kad 
ant 99% Amerikoj gyve
nanti lietuviai trokšta A- 
merikos karo laimėjimo, 
mūsų šalies pergalės, mūsų 
šalies talkininkių karo lai
mėjimo, kuo greičiausio ga
lo hitlerizmui ir jo razbai-

viai — Kubiliūnai ir Rašti- 
kiai. Ir Amerikoj lietuvių 
vardą teršia tik toki pro- 
naciški “Keleiviai”, kurie 
nuolatos užpildyti Hitlerio 
propaganda. Ir jeigu sve
timkalbių spauda susilauks 
sunkių aplinkybių, tai už 
tai bus kalti Hitlerio pro
pagandistai, jo propagandos 
talpintojai.

PASTABOS
Rašo špokas

Štai jums keli šmotukai 
žinių iš nacių “išlaisvintos” 
Lietuvos. Paėmiau jas iš 
laikraščių. — Prašau:

“...Visi maisto produktai 
kuri pagaminta 
išsiunčiama į

li* žaliava, 
Lietuvoje, 
Vokietiją; nors Lietuvoje 
leidžiami laikraščiai to ne
pasako, tačiau visi 
kiai žino.”

Daugiau:
“Paskutiniu laiku 

voje labai sumažėjo 
škų knygų skaičius.

Kaip matote, prie Hitle
rio “naujos tvarkos” Lietu
voje lietuvis badauja ir kū
nu ir dvasia!

Pabėgti ar išvažiuoti iš 
ten jiems nevalia, nes:

“Lietuvoje paskelbtas į- 
sakymas, kuriuo visi Lietu
vos gyventojai, jeigu nori 
kur nors keliauti, turi pir
ma patikrinti sveikatą ir.... 
neturėti utėlių.”

Tai taip dabar “gera” 
mūs senoj tėvynėj Lietuvoj! 
Ten alkis, skurdas, ligos ir 
utėlės...

Tačiau, randasi Amerikos 
' lietuviuose kvėšų (net laik
raštininkų!), kurie susiries
dami keikia Tarybų valdžią, 
kam ji nepaliko Lietuvos 
gyventojų tame Hitlerio su
kurtame “rojuje” naciams 
ir utėlėms maitinti!

tą aiš-

Lietn- 
lietuvi- n

Vokiečių laikraščiai skel
bia, kad kovo mėnesiui Lie
tuvos miestų gyventojams 
naciai paskyrė po 90 papi
rosų, o kaimo gyventojams 
tik po 30 papirosų.

Išeina, kad miesto gyven
tojams kiekvienam išduo
dama po 3 papirosus dienai, 
o kaimo — tik po vieną pa
pirosą.

“Vienybės” šefas Tyslia- 
va, kuris vargiai pasitenki
na trisdešimčia papirosų į 
dieną, verkšlena, kam iš 
Lietuvos žmonės išbėgiojo 
arba buvo pabėgdinti— iš
vežti. Bet, jeigu jam pačiam 
ten dabar reiktų gyventi, 
tai jis vien dėl papirosų 
“gausos” dumtų iš ten į “to
limąjį Sibirą”!

Lietuviškas “ari jonas”
Michelsonas, savo šlamšto

D. M. š

< W-fltr&SEu-

New Yorko unijistai, Elektristų Brolijos Lokalo 3-čio, 
AFL, nariai suveda elektrą į vieną iš šimtų sirenų — 
galingų švilpynių, kurios įsteigta perspėjimui miesto 
gyventojų apie atakas iš oro.

Šachmatininkas Jose 
R. Capablanca

, Kovo 8 dieną, 1942 m. pa
simirė didysis šachmatistas 
Jose Raul Capablanca New 
Yorke.

x Gimęs Kuboje, Habanos 
mieste, lapkričio 18 Meną, 
1888 m. Jis atsižymėjo ne
paprastai gabumais šach
matų srityje. Dar būdamas 
lopšyje jau žiūrėjo su įdo- 
jnumu į savo tėvą, kaip tas 
lošdavo su savo draugu.

pirmame puslapyje (Nr. 19) 
giriasi gavęs nuo ko tai “iš
karpą iš angliško laikraš
čio,” kurioje pranešama, 
kad kokis ten Peter Aleski 
buvęs policijos areštuotas 
“už prieš valstybinę kalbą.” Vos tik sukakus keturiems 
Pasak Michelsono, tas Ale- 
ski esąs komunistas, gimęs 
Rusijoj ir nepripažįstąs 
Lietuvos, “kaip ir visi ko
munistai.”

Tas nacių propagandos 
gizelis nežymi nė iš kokio 
laikraščio toji jo “iškarpa” 
imta, nė kada, nė kur (ko
kiame mieste) tas “komuni
stas” Aleskis areštuotas. 
Jis, mat, žino, kad jo šlam
što skaitytojams bile melas 
— žinia...

mas jį stūmė prie savo tiks
lo, nes jis buvo paskirtas 
pasaulio čampionu.

Apleidęs Inžinerijos fa
kultetą 1908 ir 1909 metais 
važinėjo po visus Suvieny
tų Valstijų miestus, lošda- 
,mas visuose didžiuosiuose 
kliubuose (simultaneas) ap
turėdamas didelius nuošim
čius išloštų partijų.

Šachmatų federacija nu
sprendė, kad šis stipruolis, 
turi lošti keletą partijų su 
Franklin Marshall, čampio
nu Suvienytų Valstijų, iš
lošdamas 8 partijas, 14 ly
giomis ir tik vieną praloš
damas. Pripažintas visų, 
kad yra daugelį kartų stip
resnis už Marshall.

1910 metais laimi tarp
tautinį turnirą mieste San 
Sebastian.

Išlošia visas partijas di-

Pijušas Grigaitis smar
kiai užsirūstino, kam Pa
leckis, Gedvilas, Sniečkus ir 
kiti Lietuvos liaudies drau
gai anądien iš Maskvos ra
dijo kalbėjo į Lietuvos žmo
nes, ragindami juos nepasi
duoti naciams. Tas, pasak 
Grigaičio, galįs labai daug 
pasitarnauti naciams, nes— 

“...jeigu Lietuvos žmonės 
išgirs, kad Maskva vėl nori 
jiems užkarti Paleckio ‘vy
riausybę/ 
žinia gali

Matote, 
Grigaitis 
kad ji daugiau nedarytų 
klaidos — “nepasitarnautų 
naciams”? Lietuvos žmones 
nereikia drąsinti kovai 
prieš nacius...
Kaip gera, kad Maskva ir 

Lietuvos žmonės “daktaro” 
Pijušo įspėjimu tiek pasi
naudos, kiek mėnulis pasi
naudoja šunyčio skalinimu 
i ji!

tai juos tokia 
tik nugąsdinti.”
kaip “draugas” 
įspėja Maskvą,

metams amžiaus jau pradė
jo aplošti savo tėvą; toliau, 
dalyvavo daugelyje turnirų 
.ir visus laimėjo.

Sukakus 11 metų jau ap- 
;lošė visus Kubos šachmatis- 
tus ir turėdamas 12 metu, v f 

reikalavo, kad Kubos cam- 
pionas loštų tam tikrą skai
čių partijų, iš ko galima bū
tų spręsti, kuris pasiliks 
čampionas. Jam labai ge
rai pasisekė aplošti meiste- deliam turnire Suvienytų 
rį Juan Corzo. Likęs čam- 
.pionas, virtuozas Capablan
ca vėliaus vyko į Jungtines 
Valstijas, ten įstojo į Co- 
lumbijos Universitetą Inži
nerijos Fakultetan. Dėka 
jam, pastarasis fakultetas 
laimėjo pirmą premiją, bū
tent: aplošė Oxford, Cam
bridge. ir t.t. Besimokinda
mas fakultete aplošė Co- 
lumbijos miesto čampioną 
Etigenio Delman, išlošda
mas visas parti i as, nes jojo 
geniališkumos. k i e k v ieną 
kartą vis didėjo; tuomet po 
ilgo svarstymo apleidžia in
žinerijos karjera ir atsiduo
da vieninteliai tik dėl šach
matų. Neatsižvelgdamas į 
.didžiausi nuliūdima savo tė
veliu dėl tos griežtos rezo
liucijos. Niekas negalėjo 
padaryti nieko, kada liki-

chelsonui.
Grigaitis Juliaus Smeto

nos adresu “Naujienose” 
rašo:

“Matyt, Smetonukas nori 
pasirodyti, kad ir jis Lietu- 
.voje kiaules ganė, nes jisaiLietuviški nacių gizeliai v JAOCVA

susiniovė dėl “lietuvių tau-'moka vartoti piemenų kal- 
“ ’ J .................. bą.”

St. Michelsonas “Keleivy
je” prideda:

“Ar jis ganė kiaules ar 
ne, bet savo elgesiu jisai 
parodo, kad jam da reikėtų 
jas ganyti...”

Kaip matote, tie trys lie
tuviški “narsuoliai” gali 
pralenkti ir anas aįasavo- 
jančias kaimo “mamas” už 
vištas ir rasodą...

tinės tarybos,” kurią išpe
rėjo “Lietuvos piliečių są
junga,” ir pradėjo koliotis 
pikčiau, negu anos kaimie
tės susipykusios už raibutę 
ir rasodą.

Julius Smetona (“prezi
dento” sūnus) pavadino 
grigaitinio tipo socialistus 
“cicilikais”. Tokis “titulas” 
labai nepatikę Pijušui Gri
gaičiui ir Stanislavui Mi-

Valstijų, 1914 metais.
Tais pačiais metais daly

vauja Petrogrado tarptau
tiniam turnire, kuriame už
ėmė antrą vietą, vos tik pu
se taško mažiau už pasaulio 
čampioną Lasker.

■ Sugrįžęs į New Yorką, 
1915 metais suruoštame tur
nire laimi pirma vietą, — 
tais pačiais metais dalyvau
ja kitame turnire tame pa
čiame mieste, pralošdamas 
tik vieną partiją prieš Mai- 
slirį Chajes; taip pat užima 
pirmą vietą.

New Yorke vienais me
tais dalyvauja dideliam tur
nire, kuriame grūmėsi ir 
Boris Kostiks, vienas iš ge
riausių tų dienų šachmatis- 
tų. Ir šitą kartą Jose Raul 
Capablanca užima pirmą 
vietą.

Aiškiai matosi, kad pra
deda artėti ta valanda, kuo
met jaunas kubietis taps 
pasaulio čampionu.

1919 metais, vos tik pasi
baigus pasauliniam karui, 
kuomet buvo suruoštas di
delis šachmatų 
Hastings 
pablanca pasidalino pirmą 
vietą su 
buvusiu 
čampionu.

Po šito turniro jau Las
ker negalėjo išsisukti nuo 
.Kubos jaunuolio ir 1921 m. 
Lasker sutiko lošti 14 par
tijų su Capablanca, kuris 
paliks pasaulio čampionu. 
Pražilęs susenęs senelis 
Lasker grūmėsi, kiek galė

jo, naudodamas įvairiausias 
priemones, būtent, psicholo
giją, visokias teorijas, su 
kuriomis buvo išstudijavęs 
iki smulkiausio taškelio 
šachmatų judėjimą, bet ne
galėjo išsilaikyti prieš jau
nuolį genijų Jose Raul Ca
pablanca, kuris pilnas ima- 
ginacijos, idėjų, energijos, 
ambicijos ir geniališkumo, 
kategoriškai aplošė Laskerį. 
Būtent: 4 išlošęs ir 10 ly
giomis išėjęs, Capablanca 
nugalėjo pirmąjį, tapdamas 
pasaulio čampionu. Lasker, 
įduodamas titulą ir pasvei
kindamas, tarė šiuos žo
džius: “Nėra žmogaus, ku
ris galėtų aplošti tamstą, 
nes tavo partijos, tai kaip 
kokios žvaigždės, atsidaro 
ant lentelės, kupinos nesu
prantamo geniališkumo.”

1922 metais, Ixmdono 
mieste suruošė tarptautinių 
meisterių turnirą, kuriame 
dalyvavo visi geriausi meis
teriai, būtent: Alekhine, 
Tarlakower, Rėti ir pagar
sėjęs su nežmoniškais ga
bumais Akiba Rubinstein. 
Šitame turnire Capablanca 
apturi antrą ir didžiausią 
pergalę savo gyvenime, už
imdamas pirmą vietą.

New Yorko turnire šešia- 
kampyj, nepralošia nei vie
nos partijos, kuriame daly
vavo, Alekhine, Nimzovich, 
Vidmar, Szlauen ir Mar- 
šall.

1927 metais, kadangi bu
vo pakviestas Alekhine dės
tyti šachmatų paskaitas Ar
gentinos kliubuose, tuomet 
Argentinos prezidentas Al- 
vear, šachmatų federacija 
ir Jokey Club, nusprendė, 
kad vietoje padaryti meis
terių turnirą, pakviesti pa- 

. šaulio čampioną Jose Raul 
Capablanca ir tegul lošia 
keletą partijų abudu stip
ruoliai, vienas didelis geni
jus, antras didelis techni
kas. Capablanca sutiko su 
šituom pasiūlymu. Lošda
mi 34 partijas, padarė 25 
lygiomis, Alekhine išlošė 6 
ir Capablanca tik tris. Tuo- . 
met šitas didelis smūgis Ca- 
pablancai teko dėl jo neat
sargumo, nes į daugelį par
tijų atėjo visai be miego, 
privargęs per ištisas naktis 
praleisdamas laiką pasi
vaikščiojimuose ar kito
kiuose lošimuose ir pasi
remdamas tik ant savo di
delio genijaus. Alekhine, vi
sai atvirkščiai, saugojosi, 
kiek galėjo nuo nuovargio, 
pildydamas viską, sulyg 
daktaro patarimo, ir tik su 
šita pagalba galėjo įgauti 
tą menką skirtumą, trijų 
partijų.

Bet šiandien šis didysis 
genijus jau yra miręs, ir šio 
vyro mirtis šachmatų my
lėtojams sudavė skaudų 
smūgį, nes jis buvo poetas 
ant šachmatų lentelės ima- 
ginatyviškas, kaip nėra ki
to, lošime drąsus, kaip tig- > 
ras. Visos jojo partijos, tai 
geriausios pamokos tiems, 
kurie nori progresuoti šach
matų srityje.

J. Valaitis.
(Iš “Momento.”

turniras 
mieste, jame Ca-

Daktaru Lasker, 
tuomet pasaulio
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••> 4 — 29 — 42   12

(Tąsa)
Kitą dieną lakūnas jau pasakojo, kaip 

jis ore užgulė fašistų bombnešį ir kulka- 
svaidžio ugnimi nutupdė fašistinį gaiva
lą ant žemės. Dar tik trečia karo diena, 
bet staliniški sakalai jau daug nacių lėk
tuvų nudėjo. Vokiečių eskadrilė ruošėsi 
padaryti netikėtą užpuolimą ant Šiaulių, 
kur stovėjo dalis mūsų mūšio lėktuvų. 
Sargai pastebėjo besiruošiančius priešo 
“Junkerius.” Dar fašistų lėktuvai buvo 
toli nuo mūsų orlaukio, kaip jų užnuga- 
ryj atsirado vikrus mūsų mūšio lėktuvai. 
Sovietų lėktuvai surado priešą nakties 
laiku ir jį užpuolė.

Vokiečių fašistų naktiniai bombnešiai 
nelaukė užpuolimo. Jie pakeitė kryptį ir 
skubėjo ištrūkti. Sovietų lakūnas Kud- 
riavcevas kulkasvaidžio ugnimi padegė 
vieną priešo bombnešį. Jis apimtas lieps
nos nukrito ant Lietuvos žemelės. Neuž
ilgo apimtas liepsnos sukosi ir antras 
priešų lėktuvas. Prie mūsų lėktuvų pri
sidėjo ir priešlėktuvinės kanuolės. Šioj 
kovoj priešas neteko 12 bombnešių, tik 4 
jų nakties tamsoj ištrūko.

Sovietų mūšio lėktuvų grupė susitiko 
su vokiečių lėktuvais ties Trakų mieste
liu. Trys Sovietų lėktuvai drąsiai už
puolė devynis greituosius priešo bombne- 
šius. Priešas nusigando ir leidosi bėgti 
linkui Baltijos Jūros. Arti Rygos užlajos 
mūsiškiai vėl juos pasivijo. Vienas prie
šų lėktuvas apimtas liepsnos nukrito ant 
sausžemio, o kitas į Rygos Užlają.

Gabiai kovojo sovietiniai kanuolinin- 
kai. Ateityj poetai parašys daug poemų 
apie drąsius karžygius prieš vokiečių fa
šistus. Vienas iš jų veikė prieš didelį 
kiekį nacių tankų. Jo vadovystėj Sovietų 
kanuolių ba tarė j a daužė fašistų tankus, 
kurių vis daugiau ir daugiau varžėsi į 
Lietuvos žemę. Ir tik tada priešai praėjo, 
kada išsibaigė svaidiniai ir visi kanuoli- 
ninkai buvo arba išmušti, arba sužeisti.

Temstant į orą pakilo penki Sovietų 
bombnešiai. Jie turėjo bombarduoti 
priešus Rytų Prūsijoj. Iš Lietuvos ne
truko jie perskristi į priešo žemę. Arti 
bombardavimo tikslo prieš juos pakilo 
vokiečių mūšio lėktuvai. Leitenantas 
Kleščinas gabiai numušė priešo “Messer- 
schmitą,” kuris siekė suardyti Sovietų 
lėktuvų tvarką. Kiti priešo lėktuvai at
šoko į šalį.

Štai ir tikslas. Komandieriaus lėktu
vas bombardavo priešų orlaukį. Kiti lėk
tuvai bombardavo gazolino, amunicijos 
sandėlius ir gelžkelio stotį. Atlikę savo 
užduotį, lėktuvai pasuko atgal į Lietuvą. 
Tuo kartu oran pakilo kita vokiečių mū
šio lėktuvų grupė ir siekė pastoti kelią. 
Apačioj matėsi didelė kolona priešo tan
kų. Jie stengėsi išsiskirstyti, bet nesu
spėjo. Sovietų lėktuvai dar turėjo bom
bų, kurias taikliai nuleido ant priešo tan
kų. Nacių mūšio orlaiviai vėl atšoko į 
šoną. Mūsų lėktuvai grįžo sėkmingai į 
savo orlaukį.

Prisipildė bombomis ir vėl oran. Prie
šai gula ant Lietuvos tankais, mechani
zuotomis jėgomis ir iš oro. Dabar dides
nė grupė bombnešių vėl skrenda vedama 
Kleščino. šeši priešo mūšio lėktuvai 
bando užpulti ant mūsų grupės. Klešči
no kulkasvaidis vėl nukerta vieną prie
šų lėktuvą. Kiti Sovietų lėktuvai numu
ša dar keturis, šeštas priešo lėktuvas 
bėga.

Mūsų kareivinėj visi miegojo, — rašo 
seržantas Šabota. — Staigiai pasigirdo 
motorų ūžimas. Duotas karinis signalas, 
visi suskubo. Skrido pirmieji priešo or
laiviai virš tarybinės žemės. Fašistai 
stengėsi bombarduoti mūsų stovyklą ir 
prasiveržti giliau į mūsų šalį.

Nei tas, nei kitas jiems nepavyko. Ga
linga ugnis iš mūsų priešlėktuvinių pa
trankų privertė juos trauktis atgal. 
Mums buvo aišku, kad niekšiškas prie
šas įsiveržė į'Lietuvos žemę, pradėjo ka
ro veiksmus prieš laisvų tautų šalį.

—Būtinai sutrėkšti prakeiktą fašistinę 
gyvatę, — tokia buvo mintis kiekvieno 
kovotojo galvoj. Tokis buvo ir valdžios

įsakymas. Greitai, kaip niekados pir
miau, mes atlikome 8-nių kilometrų žygį 
pirmyn, kad padėti pasienio sargams jų 
kovoj. Tuo laiku fašistai jau suspėjo už
imti Kibartus, kurie yra visai arti sie
nos. Mes buvom pradėję supt tą miestelį, 
kąd priešus išmetus laukan. Po priešo 
artilerijos ugnimi mes prisiartinome ar
tyn miestelio. Prieš mus buvo didelis 
griovis. Komandierius įsakė mano kuo
pai laikyti po ugnim liniją spygliuotų 
vielų.

Fašistai sukoncentravo galingą arti
lerijos ugnį. Sviediniai sprogo viską ap
linkui draskydami. Bet neužilgo jų arti
lerija nutilo, dar tratėjo vienas, kitas 
kulkasvaidis, bet ir jie nustojo loję. Mū
sų orlaivininkai pasekmingai juos bom
bardavo.

Mūšyj, kulkasvaidininkas Grinius iš
šliaužė pirmyn, sėkmingai nustatė kul- 
kasvaidį ir sukūlė priešo kulkasvaidį. 
Grinius iššliaužė į naują poziciją, tuo 
kartu iš dešinės sutauškėjo mūsų galin
gas kulkasvaidis ir buvo nutildytas an
tras priešo kulkasvaidis. Tuo kartu mū
sų artilerija atidengė naikinančią ugnį į 
priešų padrūtinimus.

Mes pastebėjome, kad miško pakraš
tyje laksto varnos ir garsiai kranksi. 
Buvo aišku, kad kas nors jas baido. 
Mūsų grupė apžiūrėjo pamiškę ir rado 
eglėse kelis priešo kulkasvaidininkus be
sislapstančius, visus juos iššaudėnie... 
Kitoj vietoj mūsų kuopa apsupo priešo 
kuopą ir po ilgoko apsišaudymo suėmė
me 50 nacių, kurie dar vakar manė, kad 
jie yra nenugalimi.

Pasieniu ramiai plaukė upelis. Sargas 
atydžiai sekė priešingą pusę. Viskas bu
vo ramu. Ir štai staigiai. Šūvių banga, 
paskui kita, trečia. Kartu sutratėjo ar
tilerija, minosvaidžiai, kulkasvaidžiai — 
visus ginklus fašistai kartu paleido dar
ban. Jie šaudo į pasienio sargų namą ir 
miestelį. Pastarajame nebuvo nei vieno 
raudonarmiečio.

Priešas kėlėsi per upelį. Pasienio sar
gai pastojo jam kelią, prasidėjo nelygi 
kova. Viso tik 40 pasienio sargų, vado
vystėj seržanto Osipenko laikė šimtus ir 
tūkstančius priešų, o kita grupė, vado
vystėj seržanto Kovalievo ties spyglių 
tvora. Priešas nešė didelius nuostolius.

Per dvi valandas saujelė drąsių kovo
tojų sulaikė priešo bangas. Po dviejų va
landų patirta, kad priešo tankai apėjo. 
Pasienio sargai mėtydami pėdas traukė
si atgal. Raudonarmietis Pikulis nušovė 
priešo oficierių. Būrelis atsidarinėjo 
sau kelią, kad susijungti su artėjančio
mis jėgomis.

—Norime trauktis kartu su jumis, 
kartu kovosime prieš neprietelius, — 
kalbėjo prisijungę prie pasienio. sargų 
du lietuviai valstiečiai. Neužilgo dar 
trys prisijungė, kuriems Lietuvos Sovie
tu valdžia buvo davus žemės.

Niekas iš mūs nežinome jų vardų ir 
pavardžių. Kartu jie su mumis traukėsi 
ir padėjo atremti priešo atakas. Už 
miestelio vėl turėjome kovą, kad atsida
ryti sau kelią pasitraukimui. Čia kovojo 
priešo pėstininkai. Pasienio sargai ir 
valstiečiai energingu smūgiu sulaužė jų 
žiedą ir prasimušė linkui pribuvusių 
Raudonosios Armijos dalių pasienio sar
gams į pagalbą.* * $

Kaip vystosi žvėriškas Hitlerio ir jo 
talkininkų užpuolimas ant Sovietų Są
jungos pirmiausiai ir aiškiai perstatė So
vietų Sąjungos pirmas bule tinas iš bir
želio 23 dienos.

—Auštant birželio 22 dieną priešas už
puolė mūsų rubežius nuo Baltijos iki 
Juodųjų Jūrų, — sakė komunikatas. Mū
sų pasienio jėgos didvyriškai'* muša už
puolikus. Antroj dalyj dienos regulia
riai Raudonosios Armijos daliniai pra
dėjo pribūti pasienio sargams į pagalbą 
ir padarė didelių nuostolių priešui. Tik 
Grodno ir Kristopol srityse priešas lai
mėjo, užimdamas Kalvarijos, Stojanov ir 
čekmanovičio miestelius.

Priešo orlaiviai atakavo eilę mūsų ae
rodromų ir miestų. Visur jie buvo su
tikti orlaivių ir priešlėktuvinių patran
kų. Priešas neteko 65 lėktuvų.

(Daugiau bus)

Chiniečiai pabėgėliai iš Burmos. Tokių karo pabėgėlių 
šiandien Chinijoje yra milijonai; jų likimas baisus. 
Jiems padėti renkamos aukos Amerikoje.

NEW JERSEY IR BROOKLYNAS
Mes, New Jersey lietuviai, 

šiais metais paskatinome 
Brooklyną ir jo priemiesčius 
prie smarkesnio darbo rinki
me aukų “Vilniai.” Brooklyne 
rinko aukas astuoni draugai, 
pridėjus ir draugą Bimbą, tai 
sudaro devynis smarkius aukų 
rinkėjus. Teisybė, jie giriasi 
pasiuntę sveikinimą “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimui su 
$265.00. Tačiau, draugai, Jūs 
turite atminti ir pridėti $50 
auką drg. X. prie New Jersey 
valstijos, tai jum susidarys tik 
$215 su centais.

New Jersey valstijoj rinko 
aukas tik draugai Matulis ir į 
pabaigą prisidėjo drg. Stripei- 
ka. Matulis pasiuntė $54.65 ir 
drg. Stripeika $27, kas suda
ro $81,65. Drg. Andrulis pas 
mus gavo $11, ir pridėjus drg. 
X. $50, tai viso šiais metais 
mes, New Jersey lietuviai 
(Jersey City, Newark, Bayon
ne ir Elizabeth), sukėlėme vi
so $142.65. Reiškia, draugai 
brooklyniečiai, kaip garsūs 
žmonės ir su tiek daug rinkė
jų, pralenkė New Jersey vals
tiją tik $73 su centais.

Bet turėkite mintyje, jog 
šiais 'metais mūs valstijoje 
darbas buvo pradėtas vėlokai. 
Cliffside, Petersonas, Hillside,

Lindenas ir Livingstonas ma
žai, ar nieko neprisidėjo. Drg. 
Stasiukaitis ketino parinkti 
aukų, bet prižado neištesėjo. 
Patersono Bimba su Matačiū- 
nu tą svarbų dalyką praleido. 
Kearny su Harrisonu (Shim- 
kus, Kušlys ir kiti) nieko sa
vo kolonijose neveikė; kaip 
pasirodo, tai tokis dalykas, 
kaip “Vilnies” suvažiavimo 
sveikinimas, pas tas kolonijas 
arba tų kolonijų veikėjų liko
si praleistas tyliai. Tai nėra 
geru dalyku.

Taip, draugai brooklynie
čiai, jūs galite sakyti, kad aš 
priskaičiau New Jersey vals
tijai daug miestų. Teisybė, 
miestų, nemažas skaičius, bet 
sudėjus New Jersey valstiją 
su minėtų miestų lietuvių gy
ventojų skaičiumi, tai vienas 
Brooklynas su priemiesčiais 
turi daugiau lietuvių gyvento
jų, negu mūs visoj valstijoj.

Toliaus, aš turėjau vykti į 
kitas kolonijas, ir tik trijų va
karų darbas; mano darbo ap
linkybės neleido plačiau tuo 
reikalu rūpintis, kuomet jūs, 
Brooklynas, viską atlikote vie
toje. Bet, jeigu sveiki būsime 
kitais metais, tai Brooklynui 
aukų rinkime “Vilniai” nebus 
pirmenybės.

A. Matulis.

Lowell, Mass.
Šis Tas Iš Mūsų Miesto

Gegužės ,2 d. šilko įmonės 
kompanija buvo surengusi 
bankietą savo darbininkams, 
Rex Salėje. Įžangos nebuvo, 
tai pilna salė prisirinko. Bu
vo valgių ir gėrimų — viskas 
veltui. Buvo ir programa pa
tenkinimui darbininkų. Kom- 
panijos to vakaro vedėjas pa
sakė trumpą prakalbą, nusi- 
skųsdamas, kad valdžia uždė
jo didelius taksus įmonei. Sa
ko, jeigu padarysime pelno 
milijoną dolerių, turėsime vaiz
džiai sumokėti 90 nuošimtį ka
ro reikalams. Toliaus sako, 
čionais ateina Du Pont kom
panija ir pradės dirbti amu
niciją, tai truks darbo rankų. 
Sako, kurie dirbate šilko kom> 
panijai, tai ir dirbkite. Esą, 
gal virš minėta kompanija mo
kės $5, į savaitę daugiaus, bet 
aš patariu neeiti tuo tikslu, 
nes kada karas pasibaigs — 
pasibaigs ir darbas.

Šilkų kompanija irgi dirba 
karišką darbą, na, kaip bus 
su ja? Kodėl ta įmonė moka 
taip pigiai savo audėjams, kad 
jie negali žmoniškai pragy
venti? Patys svajoja apie mi
lijonus, o darbininkas dirbda
mas, negali suvesti galą su ga
lu. Ar šilko kompanija nega
lėtų duoti žmoniškesnę algą 
darbininkams? Tada nereikė
tų 90 nuošimčių mokėti val
džiai ir nebūtų baimės, kad ki
ta kompanija gali mokėti 
daugiau.

Gegužės 3 d. buvo susirinki
mas Piliečių KĮiubo. Narių da
lyvavo mažai. 3 nauji įstojo. 
Baigiant susirinkimą, vienas 
pareiškė, kad mes turim nepa
miršti Sovietų karžygių, kurie 
kaunasi kaip liūtai prieš fa

šizmą. Kliubas aukavo $10, o 
nariai sumetė $16.90. Viso 
kartu — $26.90. Taipgi nuta
rė rengti išvažiavimą gegužės 
31 d. dėlei medikališkos pa
gelbės Sov. Sąjungai. Rengia
mas bus kartu su I.W.O. rusų 
lokalu. Tai labai geras dar
bas.

Progresyviai lietuviai auko
ja kas kiek išgali sunaikini
mui fašizmo. Taip ir reikia. 
Vardai tilps “Laisvėj” vėliau. 
Kurie kiek aukavo, paskelbs 
komitetas, — aš vardų, netu
riu. Jau ne pirmą kartą kliu- 
biečiai aukoja.

LDS 110 kp. laikė susirin
kimą. Daug gerų nutarimų 
pravedė. Nutarė parsitraukti 
žurnalą “Šviesą” platinti.

Taipgi buvo centro valdy
bos rinkimai. Daugiausia gavo 
balsų seni viršininkai. Susirin
kimas buvo draugiškas.

Raštininkas pranešė, kad 
randasi keli ligoniai.

Pirmininkas n e d a lyvavo, 
nes serga. Tai liūdna žinia.

Keli kuopos nariai randasi 
Dėdės Šamo tarnystėje. Linkiu 
jiems laimingai sugrįžti ir vėl 
kartu darbuotis.

Rasinės Muštynės Tarp 
Kareivių

Ve, kaip buvo gegužės 6 d. 
Vienas negras šoko su bal
ta mergina. Balti kareiviai iš 
pietinių valstijų sušuko, kad 
tas neleistina. Prasidėjo kova. 
Salės baldus apdaužė, kelis 
sužeidė. Kas tai pranešė poli
cijai. Kada policija pribuvo, 
rado kelis sužeistus. Buvo 
teismas. Baltieji sakė, kad 
juodas su balta negali šokti. 
Teisėjas pastebėjo, kad čia ne 
“šautai” — čionai visi lygūs, 
kelis padėjo po 5 šimtais kau
cijos. Vietinė spauda stebisi iš 
Žmonių tamsumo.

Kas gi kaltas? Ar ne pra
gaištinga diskriminacija, kaip 
pas mus buvo? Pragaištinga 
agitacija prieš “raudonas” 
unijas, prieš progresyvius pa
žangiečius. Pietinėse valstijose 
prieš negrų rasę buvo kiršina
mi balti “patrijotai.” Kapita
listai ir jų spauda matė nau
dą iš to. Kada darbininkai pe
šasi tarpe savęs, tai kapitalis
tai juos lengvai gali išnaudoti, 
daugiau išsunkti prakaito iš 
darbininkų. Niekas tiek nebijo 
darbininkų vienybės, kaip fa
šistinis elementas. Imkime, pa
vyzdžiui, kad ir Lowellį. 
Kokia buvo varoma purvina 
agitacija prieš unijas, prieš 
pažangųjį elementą! Visos 
sutros buvo pilamos ant jų. 
Šiandiena tie elementai išsi
blaivė, bet ne visi ... Su ame
rikonais galime dar šiaip taip 
susikalbėti, bet su “saviš
kiais,” tai tikras vargas: Jie 
seną giesmę gieda! Gal ir gie
dos, kol jiem uždarys purvi
ną kakarinę.. .

Lowellietis.

Montello, Mass.
Gegužės Pirmoji ir Teatras

Gegužės 1 d., vakare, Lietu
vių Tautiško Namo svetainėje 
įvyko Gegužės Pirmosios pa
minėjimas. Turinys to paren
gimo susidėjo iš dainų, šokių 
ir prakalbų.

Pirmiausia, Lietuvių Liuosy- 
bės Choras, po vadovyste Geo. 
Steponavičiaus, padai navo 
“The Star Spangled Banner” 
ir “Internacijonalą.” Pasibai
gus dainavimui, jaunų merge
lių grupė šoko lietuviškus šo
kius, akompanuojant G.—Ste
ponavičiui. šokiai publikai la
bai patiko.

Pradedant prakalbas, pir
mininkas perstatė drg. G. Shi- 
maitį, kuris lietuviškai pasakė 
keletą žodžių apie Gegužės 
Pirmąją dieną. Sekantis — 
drg. H. Gordon iš Bostono, 
angliškai pasakė gerą prakal
bą. Jo kalba daugiausiai buvo 
pašvęsta apibrėžimui dabarti
nio karo. Kalbėtojas nurodė, 
kokią svarbią rolę lošia orga
nizuoti darbo žmonės šiame 
kare, ir ragino visais galimais 
būdais remti šį karą prieš fa
šizmą.

Po prakalbų, vienbalsiai ta
po priimtos dvi rezoliucijos. 
Viena rezoliucija reikalaujan

ti Amerikos Suvienytų Valsti
jų vyriausybės, kad tuojaus 
atidarytų Europoj antrą fron
tą prieš fašistinę Ašį. Kitoj re
zoliucijoje buvo reikalaujama 
prezidento Roosevelto, kad jis 
paliuosuotų Earl Browderį.

Gegužės 3 d. Lietuvių Tau
tiško Namo svetainėje įvyko 
lietuviškas vaidinimas. Liuosy- 
bės Dailės Ratelis statė sceno
je keturių veiksmų dramą 
“Motinos širdis.” Šį teatralį 
veikalą suvaidino vietiniai sce
nos mėgėjai Dailės Ratelio na
riai. Vaidinimas nusisekė labai 
gerai. Visi aktoriai buvo ge
rai išmokę savo roles ir jas 
atliko beveik artistiškai. Jei
gu ir buvo kokių mažų trūku
mų, tai ten buvo režisieriaus 
kaltė, o ne aktorių.

Motinos rolė, kuri atvaiz
duoja motiniškos širdies geru
mą, yra gana ilga. Šią rolę la
bai tinkamai sulošė Julia Sti- 
gienė. ,

Marės rolė, kuri perstato 
nelaimingos moteriškės šeimy
nišką gyvenimą, taipgi yra il
ga ir sunki. M. Gutauskienė 
šią rolę gana gerai sulošė.

Onutės rolė vaizduoja nere
gės jaunos mergelės gyveni
mą, jos pirmosios nekaltos 
meilės nujautimą ... šią rolę 
tikrai artistiškai vaidino K. 
V alangevičienė.

Barboros rolė yra tikrai 
charakteristiška. Joje vaizduo
jama tūlos moteriškės čigoniš
kas būdas, ši rolė yra gana 
komplikuota ir sunki, bet mū
sų patyrusi vaidintoja E. Be- 
niulienė labai gyvai ir gabiai 
ją atliko.

Kiti vaidintojai, kurie turė
jo vyrų roles, visi atliko savo 
užduotis pagirtinai. Jie vaidi
no sekančiai: Antano rolėje— 
A. Baronas, Jonuko — K. 
Ustupas, Skuckiaus — W. 
Kelley, Gydytojo — W. Amb
rose, Baltraus — Geo. Shi- 
maitis.

Abelnai imant, parengimas 
nusisekė neblogiausiai. Vaidi
nimas įvyko dienos laike ir 
oras pasitaikė labai šiltas, to
dėl žmonių buvo nelabai daug. 
Bet tie, kurie atsilankė, liko
si patenkinti. Laike lošimo 
vietomis turėjo juoko, o vieto
mis turėjo ir verkti.

Minėta drama, kuri užsiva- 
dina “Motinos širdis,” pritiktų 
sulošti Motinos Dienoje.

X. Kareivis.

Į Mrs. STENGER & STENGER i
S OPTOMETRISTSb * 1
I: Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

I; Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsa- 
; komybe mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, su- 
’ figūruojame, padarome ir pritaikome akinius kada reikia. J 
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★ LIETUVIŠKA ★ 

UŽEIGA
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 AVENUE 
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)

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus ir įdės 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



»<- 1 ĮW>'iįi>i|iwwĮiy'-rw^'*r*,‘H>yyrw f.-ytv-'’

Ketvirtad., Gegužes 14, 1942
- ..—I H liw ■■!■■■ ■ — u. .' UJ,,, Į,^,,,.,,,, ,..,,, t. , ,,,. f'f>-.jį. ft,.,.■■■■■■■,,■ »l..l?.yĮgr

Penktas Puslapis

ŽIAURIOS KAUTYNES 
KERČO PUSIAUSALYJ

UŽDRAUSTA ANGLAMS 
VALGYT Už DAUGIAU, 

KAIP 5 ŠILINGUS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 12. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Naktį gegužės 11 į 12 d. nebuvo jokių svarbių atmai

nų fronte.
Mūšiuose dėl punkto “M” pietiniame fronte Sovietų 

tankistai užmušė virš 200 priešų kareivių ir sunaikino 
vieną vokiečių tanką, tris kanuoles, keturias apkasų 
bombardavimo patrankas ir penkis kulkasvaidžius ir 
susprogdino sandėlį pilną prikrautą minų.

Kitoje fronto dalyje grupė Sovietų tankų atakavo 
stipriai aptvirtintą priešų poziciją ir sunaikino vienuo- 
liką fortukų su buvusiais juose vokiečių pėstininkais.

Raudonosios Armijos dalinys, veikiąs viename sekto
riuje Kalinino fronto, per dieną atmušė dvi priešų 
kontr-atakas. Vokiečiai paliko daugiau kaip 100 už
muštų saviškių kovos lauke.

Sovietiniai kareiviai pakasė minas po keliu, einančiu 
į svarbią priešų apsigynimo poziciją. Iš ryto aštuoni 
tankai pasirodė ant to kelio ir pirmasis tankas suspro
go.

Raudonarmiečiai, kurie buvo pasislėpę, paleido gra
natas ir padegtus gazolino butelius į kitus priešų tan
kus. Keturi tankai tapo uždegti ir juose buvę kariai 
paimti nelaisvėn.

Grupė sovietinių automatiškų šaulių, komanduojama 
vieno vyresniojo leitenanto, dašliaužė iki priešų apka
sų naktį ir užmušė 20 vokiečių. Pagrobę du kulkasvai
džius ir kelis automatiškus šautuvus, jie saugiai sugrį
žo į savo dalinį.

Gauta pranešimas apie žymius pasisekimus ukrainie
čių partizanų kovotojų. Balandžio 27 d. trys jungtiniai 
partizanų būriai, komanduojami S, K ir V, padarė 
sunkių nuostolių 32-ram ir 46-tam vengrų pėstininkų 
pulkam, kuriuos vokiečiai buvo atsiuntę kovai prieš 
partizanų judėjimą. i

Po kelių dienų, vienas partizanų būrys sunaikino di
delį baudžiamąjį priešų būrį.

Tie partizanai atvadavo kelias apgyventas vietas nuo 
įsiveržėlių, paėmė nelaisvėn virš 100 priešų karių ir pa
grobė 24 kulkasvaidžius, tris kanuoles, penkias apkasų 
patrankas, 60 dėžių minų, 138 šautuvus ir 600,000 kul- 
kų.

Naktinis Sovietų Pranešimas
Gegužės 12 d. Kerčo pusiausalyje įvyko nuožmūs 

mūšiai. Kitose fronto dalyse nebuvo reikšmingų atmai
nų.
102 VOKIEČIŲ ORLAIVIAI SUNAIKINTI PER DVI 

DIENAS
Gegužes 10 d. buvo sunaikinta 60 vokiečių orlaivių, 

pagal patikrintus skaitmenis, o ne 38, kaip kad pirmiau 
pranešta. Gegužės 11 d. tapo sunaikinta 42 vokiečių 
orlaiviai. Sovietai neteko 16 lėktuvų.

TALKININKAI SUŽEIDĖ 
DAR 2 JAPONŲ LAIVU

Oficialiai Amerikos Pranešimai

London. —Anglijos mais
to ministerija patvarkė, kad 
restoranuose niekam neva
lia suvalgyt daugiau kaip 
už 5 šilingus vienu kartu.— 
Šilingas pirm karo buvo 
skaitomas 24 amerikiniais 
centais.

NERIBOTOS DARBO VA
LANDOS UŽIMTOJE 
FRANCUOS DALYJE

Vichy, Francija. — Vo
kiečių komanda užimtoje 
Franci jos dalyje panaikino 
į s t a t y mus, apribojančius 
darbo laiką ir įvedė neribo
tą darbo valandų skaičių.

Sidney, Australija. — 150 
mainierių imama tuoj į ar
miją už tai, kad jie strei
kavo po to, kai unijos va
dovybė įsakė grįžt darban.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas 

įvyks geg. 17 d., 2 vai. dieną, 408 
Court St. Nariai būtinai dalyvauki
te šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti. Kurie

Velionis P. žemaitis buvo 
laisvų pažiūrų, tai buvo ir pa
laidotas laisvai, į Laisvės ka
pines. Gegužės 4 dieną, gra
žus būrys draugų palydėjo jį 
į paskutinę kelionę.

Velionis buvo vedęs, tai pa
liko liūdesyje žmoną Marijo
ną ir tris vaikus: Adomą, ku
ris yra nevedęs; Antaną, kuris 
yra vedęs ir gyvena Baltimo- 
rėje. Antanas yra geras dar
buotojas tarp pažangiųjų lie
tuvių. Paliko ir dukterį Anelę, 
kuri vedus ir gyvena Detroite.

Ilsėkis, drauge, ramiai šal
toj žemelėj!

Namiškiam tariu brangų 
užuojautos žodį.

dar negavote pereitų metų knygos 
“Tarybų Galybe“ pasiimkite šiame 
susirinkime. — C. Andriūnas, Sekr.

(113-115)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia pikniką, geg. 

17 d. Olympia Parke, Shrewsbury. 
Bus gera muzika, skanių valgių ir 
visokių gėrimų. Kviečiame visus da
lyvauti. — Kom. '' (113-114)

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia vakarėlį, šeš

tadienį, geg. 16 d. A. Rupšio Svet., 
Wood Ave. ir 16th St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Tikietai 75c. Turėsime val
gių ir gerą muziką šokiams. Taipgi 
ir šalto alučio. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. Pel
nas nuo parengimo bus skiriamas 
pasiuntimui delegatų į LDS 6-tą 
Seimą. — Kom. (113-114)

HUDSON, MASS.
Sekmadienį, geg. 17 d., 3 vai. die

ną, Hudson Liet. Piliečių Kl. Salėje, 
17 School St. bus suvaidinta 3-jų 
aktų Komedija “Netikėtai” ir 60 m. 
jaunikaičio dialogas “Liuosanoris.” 
Taipgi dalyvaus ii' Norwoodo Vyrų 
Grupė, vadovaujant Billy Petrikai. 
Bus dainų solų, duetų, kvartetų ir 
visos publikos bendras dainavimas 
su dainininkais Dzūkas, Dzūkaitė — 
Amberlando Radio artistai. Kviečia
me visus dalyvauti. Kom. (113-114)

Springfield, Mass.
Matėme Puikią Filmą

Gegužės 7 d., vakare, LLD 
7 kp. suruošė vakarą, kur bu
vo rodoma filmą “Soviet Fron
tiers.” Įžanga buvo 35c. as
meniui. žmonių suėjo virš šim
to. Ale ir buvo malonu žiūrė
ti, kaip tie Sovietų žmonės- 
smarkuoliai be nusiminimo ir 
didvyriškai kariauja prieš tuos 
vokiškus bestijas užpuolikus. 
Raudonarmiečiai aprėdyti gra
žiai, matyt jie sveiki ir tvirti 
vyrai.

Šiam judžiui vaizdai imti iš 
aktualaus karo fronto. O tų 
tankų didžiausių ir mažesnių 
ritasi visur — giriose ir lau
kuose. Prieš juos didoki me
džiai it žolė linksta ir gula.

Rodė ir vandenų karines jė
gas — daug laivų.

Judžiuose rodomos buvo ka
reivinės, paradas Maskvos 
aikštėje, orlaivių skraidymas 
aukštumoje, parašiutistų nusi
leidimai ir 1.1.

Kas matė tuos judžius, pil
nai pasitenkino.

Neseniai pas mus buvo aud
ra — daug namų sugriovė, 
medžių išvartė, žuvo ir žmo
nių.

A. Čekanauskas.

Parama Kovotojams
Gegužės 2 d. LDS 37 kp. 

buvo šokiai, kurie gerai pa
vyko ir bus gražaus pelno kuo
pai.

Pertraukoj šokių, draugas 
Kazys Naravas pasakė trum
pą prakalbėlę apie Gegužės 
Pirmąją, pabrėždamas, jog 
šiemet Gegužės Pirmoji buvo 
skirtingiausia iš visų. Vietoj 
padėti įrankius ir eiti į gatves 
demonstruoti ir švęsti — obal- 
sis šiemet buvo: visi dirbti 
kiek galint sparčiau, kad pa
darius daugiau ginklų dėl su
mušimo Ašies, ir išvaduoti pa
saulį nuo fašizmo, kuriam So
vietai jau pralaužė nugarkau
lį. O mes turim kiek galėda
mi jiems (Sovietams) padėti 
kovoje už žmonijos laisvę.

Baigdamas, draugas Nara
vas atsišaukė dėl aukų medi- 
kalei pagelbai Sovietams. Vie
toje buvo surinkta $6.50.

Tariu ačiū visiems aukavu
siems. O pinigai bus pasiųsti į 
medikalį fondą Sovietų Sąjun
gai gelbėti. A. K.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ruošia prakalbas, sek

madienį, 17 d. 2 vai. dieną. Miners 
Hall, kampas Main ir Oak St. Kal
bės J. Siurba, LD2? Centro Sekreto
rius iš Brooklyn, N. Y. Jis aiškins 
svarbius šių dienų įvykius. Taigi 
kviečiame vietinius ir iš' apylinkės 
dalyvauti šiose prakalbose. — Kom.

(113-114) ’i

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 12-to Apskričio vakarienė 

įvyks 17 d. geg., konferencijoj pasi
baigus, 4 vai. dieną. Bus gerų val
gių ir gėrimų. Taipgi gera muzika

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Sales dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki-’ 
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Dr.J. J. Kašldaučius
Telefonas: IlUmboIdt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

šokiams. Vieta — 325 E. Market St; 
Vietos ir apylinkės draugus kviečia-' 
me dalyvauti. Dalyvaus Antanas 
Bimba iš Brooklyn, N. Y. —Kom.

(113-114)

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. rengia prakalbas ir 

teatrą. Sekmadienį, geg. 17 d., Liet. 
Jaunų Vyrų Svet., 407 Lafayette St. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Kalbės D. 
M. šolomskas, ALDLD Centro Sek
retorius ir Jonas Gasiūnas, “Tiesos” 
redaktorius, abu iš Brooklyn, N. Y. 
Grupė Scenos Mylėtojų suloš vieno 
veiksmą komediją “Kontrolis.” Įžan
ga veltui. Kviečiame dalyvauti.

(113-115)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia prakalbas

geg. 17 d., 7:30 v. v. Pasieks Hali, 
kalbės LDS Centro Sekretorius J. 
Siurba, iš Brooklyn, N. Y. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
— Kom. (113-114)

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)

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių ' 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergręen 8-9770
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Melbourne, Australija, geg. 12. — Jungtinių Tautų 
generalis štabas išleido šitokį pranešimą:

Louisiade Salynas:
Bombiniai talkininkų orlaiviai atakavo japonų van- 

den-lėktuvų stovyklą vakar ir dviem bombom pataikė 
ar beveik pataikė į didelį priešų žibalinį laivą ir sužei
dė ketur-motorinį priešų vanden-lėktuvą, taip pat bom
bomis pataikė tiesiog į jų sandėlių pastatus.

Solomon Salos:
Talkininkų orlaiviai, vakar atakuodami japonų lai

vus, pataikė bombomis į du priešų transporto laivus.
New Guinea:
Japonų bombanešiai vakar atakavo lėktuvų stovyklą 

Porte Moresby ir patys buvo sužeisti.
Japonai atakavo talkininkų orlaivių stovyklą vakar 

saloje Horn, bet jokių nuostolių nepadarė.

Shenandoah, Pa.
Mirė Petras Žemaitis

Gegužės 1 dieną mirė P. 
Žemaitis, 70 metų amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo: Simno parapi
jos, Babininkų kaimo. Ameri
koje išgyveno virš 40 metų, 
daugiausia dirbdamas anglies 
kasyklose. Nuo to gavo ir li
gą, kuri atskyrė jį iš gyvųjų 
tarpo.

KVISLINGAS PASIŲSTAS 
KARO FRONTAN (?)

Stockholm, Šved. — Šve
dų dienraštis “Svenska Dag
bladet” rašo, kad Norvegi
jos pardavikas Kvislingas 
tapo išsiųstas į karo fron
tą prieš Sovietus.

Kvislingas buvo nacių pa
skirtas Norvegijos ministe- 
riu pirmininku. Norvegai 
taip karčiai n e a p k entė 
Kvislingo kaipo pardaviko 
ir taip maištavo prieš jį, 
kad vokiečių armijos ko- 
mandieriai reikalavo pava- 
ryt jį iš vietos.

Vokiečių Orlaiviai Nuskandi
no 3 Angly Naikintuvus

----------------- - l
London. — Vokiečių bom

banešiai Rytinėje dalyje Vi
duržemio Jūros nuskandino 
tris iš keturių Anglijos ka
rinių laivų-naikintuvų, plau
kusių vienoje grupėje. Bet 
išgelbėta daugiau kaip 500 
jūreivių ir oficierių,. buvu
sių tuose trijuose naikintu
vuose. Vienas narių bomba- 
nešis tapo nušautas žemyn, 
du kiti sužeisti.

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-
jkalui esant ir 
[padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Washington. — Preziden
to Roosevelto įsakymu, bus 
pagamintas naujas medalis 
armijos ir laivyno lakūnam 
už pasižymėjimą oro kauty
nėse.

KRIMINALIAI NUSIKAL
TIMAI DAUGĖJA

Washington. — Per tris 
pirmuosius mėnesius šiemet 
skaičius kriminalinių nusi
kaltimų Amerikoje pakilo 
trimis procentais ir trečda
liu aukščiau tokių nusikal
timu skaičiaus pernai per 
tuos pačius mėnesius.

CHARLES'
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimus 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, n. t. 

GERAI PATYRĘ BARBĘRIAI

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

v

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti. •

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

E

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

 

nes zinoXkad visados bus patenkinti.

iekvieną Šeštadienį!

6 tai 
a4resas.

Linksma Par
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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
f&T 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.

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. elevclterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

I

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

K

§

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. P ET RAILIENE ir SUN AI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

B En
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Paskutinė Diena Gauti 
Gazolinos Kortą

Registracijos gavimui gazo
linos paskutinė diena yra ge
gužės 14-ta. Valandos nuo 
3:30, iki 9:30 vakaro. Atlieka
ma artimiausioj m testavo j mo
kykloj.

Kur Pasiskųsti ?
Registruojantis k 1 ausinėja 

įvairiu klausimu ir sulyg to 
nustato, kam daugiau, o kam 
mažiau gazolinos duoti arba, 
teisingiau pasakius, kuriam 
duoti kokią kortą, sulyg ku
rios pirksite gazoliną.

Jeigu jūs manote, kad sulyg 
jūsų darbo ar sąlygų jūs turė
tumėt gauti daugiau gazoli
nos, nueikite pasikalbėti į sa
vo miesto (borough) raštinę. 
Jos randasi:

Brooklyne: 44 Court Street, 
1630 Surf Ave., 2650 Atlan
tic Ave.

New Yorke: 535 Fifth Ave., 
136 W. 20th St.

Bronxe; 851 Grand Con
course ir senojoj Miesto Salėj, 
177th St. ir 3rd Ave.

Queens: 29-28 41st St., Long- 
Island City: 90th St. ir Beach 
Channel Drive, Rockaway; 
90-04 161st St., Jamaica.

Staten Islande: 71 Targee 
St., Stapleton.

Apeliacijos bus priimamos 
tik po gegužės 18-tos.

Bus Puikus Koncertas
Ir Prakalbos

Tik kelios dienos liko prieš 
Įvykimą mūsų masinio paren
gimo. Tai bus sekmadienį, geg. 
17 d., 4 vai. dieną, Grand 
Paradise salėje, 318 Grand 
St., Brooklyne, įžanga 50c.

Iš garsinimą matot, kokia 
puiki programa bus. Bet svar
biausias dalykas, tai jūsų at
silankymas šiame parengime. 
Mes žinome, kad daugelis no
rės išvažinėti į parkus ar į lau
kus, jeigu bus graži diena, bet 
manome, kad jūs galėsite pa
aukoti tą vieną dieną, sugrįž
ti anksčiau ir dalyvauti Grand 
Paradise salėje.

Mūsų kovojanti karžygiai 
anoj pusėj vandenų laukia 
mūsų pagalbos. Jūs matot iš 
dienraščio Laisvės ir iš kitų 
demokratinių laikraščių, kaip 
barbariškai, kaip be pasigai

lėjimo žudo tuos nekaltus bro
lius ir seseris okupuotose že
mėse fašistai. Juos žudo todėl, 
kad jie myli laisvę, nori taiko
je gyventi, kad niekas nepa
liestų jų ramų gyvenimą — 
juos žudo todėl, kad jie neno
ri eiti išvien su fašizmu, kad 
nenori būt vergais ir priimti 
tą “baloney” obalsį “Heil Hit
ler.” Ištieskime jiems ranką, 
pagelbėkime jiems kovoti. 
Kiekvienas centas daug reiš
kia, neapleiskime tų karžygių. 
Lai jie žino, kad ir amerikie
čiai jiems gelbsti.

Todėl, visi dalyvaukime 
Grand Paradise svetainėje. 
Kalbinkite savo kaimynus, pa
žįstamus, masiniai dalyvauki
me šiame parengime! Bus pla
čiau. aprašyta apie programą 
kitose laidose. L. K.

Upėj Rado Skenduolį
Perėtą sekmadienį iš Hud

son Upės prie 39th St., N. Y., 
ištraukta apie 55 metų vyro 
lavonas. Jo kostiumo kišeniuje 
rastas Waltham išdirbystės 
laikrodis su raidėmis J. S. L.

Byronai Išvažiavo 
Į Šermenis

Juozas ir Amilija Byronai 
(Laisvės raidžių rinkėjas) iš
važiavo į brolio žmonos Onos 
Adomaitienės 1 a i d o t u v es, 
Wilkes Barre, Pa. Ji mirė ge
gužės 12-tą, bus laidojama 15.

Ona Adomaitienė paėjo iš 
Dzūkijos. Amerikoj išgyvenus 
apie 30 metų. Sveika būdama 
yra buvus Laisvės skaitytoja. 
Pastaraisiais keliais metais 
sunkiai sirgo, niekur negalėjo 
dalyvauti nei užsiimti. Paliko 
nuliūdime vyrą Joną, dukterį 
Valeriją ir sūnų Joną. Sūnus 
tarnauja kariuomenėje.

Gimdė Be Daktaro Ir 
Be Šviesą

Bandomajame miesto už
temdyme pereito pirmadienio 
vakarą, Bronxe, Mrs. Barbara 
Pontell, 28 m., pagimdė kūdi
kį be daktaro, pagelbstima 
močiutės, kuriai prisiėjo dirb
ti pasišviečia'nt kišenine lem
pute. Užbaigtuvėm pašaukta 
bildinge gyvenanti slaugė, o 
po to jau prisišaukta ir ligon- 
vežimis, kuris motina su kūdi- 
kiu nuvežė ligoninėn. Sakoma, 
kad motinos ir naujagimio 
padėtis normali, nežiūrint ne
paprastų sąlygų.

KONCERTAS
MASINIS SUSIRINKIMAS
Ruošia Lietuvių Komitetas Pagalbai Sovietų Sąjungos

DR. J. J. KASKIAUCIUS

m------- --------------------------------------------------------------------------------n

Sekmadienį
Gegužės 17 May

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

(kampas Havcmeyer Str.)

Pradžia 4 vai. dieną. Bilietas 50c.
Įskaitant taksus

į--------------------------------------------------- :--------- ei

Iš LDS l-mos Kuopos 
Rinkiminio Mitingo

Susirinkimas įvyko gegužės 
7-tą, Laisvės svetainėj. Nariai 
buvo kviesti atvirutėmis, tad 
skaitlingas būrys buvo susirin
kęs. Valdybos raportai priimti 
be diskusijų.

Balsuota LDS Centro virši
ninkai 1943—44 metams. Kan
didatas į prezidentus R. Miza- 
ra gavo 34 b., kiti du po ma
žiau. Už kandidatą į pirmą 
vice-prez. S. K. Mažanską pa
duota 33 b. Iš kandidatų antro 
vice-prez. vietai daugiausia 
balsų gavo, G. Kvainauskas — 
20. Kandidatas į sek r. J. Si Ur
ba gavo 34 b., iždininkas D r. 
J. J. Kaškiaučius 35 b., į dak
tarus kvotėjus Dr. Palevičius 
gavo 34 b. Į iždo globėjus du 
daugiausia balsų gavę buvo J. 
Grubis su 30 b. ir St. Kuzmic
kas 27 b.

Delegatais į LDS Seimą, ku
ris įvyks Chicago, 111., liepos 
mėnesį, išrinkti: V. Chepulis, 
P. Grabauskas, K. Reinis, P. 
Kapickas ir G. Kuraitis. Kelio
nės lėšoms mokės iš kuopos iž
do po $25. Taipgi įgaliota 
LDS organo Tiesos redaktorius 
būti oficialiu kuopos delegatu.

Nutarta surengti pramogą 
išleistuvėms delegatų. Likęs 
pelnas bus skiriamas pridėti 
prie kelionės lėšų.

Laiškų skaitymas; Civilinių 
Apsigynimas reikalauja turė
ti atstovą tarptautiniame sky
riuje 85-to Precinkto ribose, 
169 Graham Ave. Atstovais 
išrinkti P. Buknys ir J. Siur- 
ba.

Komitetas teikimui karo pa
galbos Sovietų Sąjungai prašė 
pasidarbuoti rinkime aukų 
gatvėse į dėžutes viso miesto 
rinkliavos dionojnis 23, 24, 25, 
26 ir 27 birželio mėnesio. 
Taipgi kvietė -atsiųsti delega
tą į viso miesto organizacijų 
konferenciją gegužės 9-tą. De
legatu išrinktas Antanas Kar
čiauskas, tapgi paimta rinklia
vos dėžučių ir jau čia pat pra
dėta rinkti aukos.

Susirinkime gauta ir išpla
tinta LDS Centro išleista bro- 
šiūraitė, patarianti, kaip sau
gotis laike atakų iš oro ir kaip 
suteikti pirmąją pagalbą išti
kus nelaimei. Patartina kiek
vienam ją įsigyti.

Trijų Petrų komisija išdavė 
raportą iš buvusių pietų. Pel
no liko $69.13. Raportas pri
imtas rankų plojimu.

Kuopos stovis: Ligonių 1, 
suspenduotas 1. Perstatė nau
jų narių: K. Reinis 1, J. Ga- 
siūnas 1, J. Grubis 2. Kuopos 
ižde pinigų buvo $49.82, prisi
dėjo pelnas nuo pietų $69.13, 
viso $118.95.

Kp. Korespondentas.

Pereitą antradienį lankėsi 
Laisvės įstaigoj Helen Feiferis 
su mažu sūneliu Robertu, tik 
pereitą sekmadienį atvykę iš 
Buenos Aires, Argentinos. Ji 
sugrįžo Amerikon, kaipo šios 
šalies pilietė, kadangi čia bu
vo gimus, nors nuo kūdikystės 
neteko gyventi savo gimtinėj 
šalyje. Ją atlydėjo jos teta A. 
B. Paukštienė, brooklynietė 
(Richmond Hill).

Helen Feiferienė gražiai 
kalba lietuvių ir ispanų kalbo
mis, taipgi šiek tiek atsimena 
ir angliškos kalbos. Gyvenda
ma Argentinoje darbavosi lie
tuvių priešfašistiniame judėji
me ir yra dirbus prie jų, lei
džiamo laikraščio.

Išvyko Tarnauti
Gegužės 9 dieną, Juozas 

Adeskevičius (Joe Addeson), 
gyvenantis 900 Glenmore Av., 
Brooklyne, išėjo tarnauti į U. 
S. Coast Guard tarnybą.

Juozas nesulaukdamas savo 
eilės šaukimo tarnauti savo 
tautai nusprendė liuosnoriai 
įstoti. Tai sužinoję jo bendra
darbiai, kurie dirbo Šimaičio 
siuvykloj, susiorganizavę su
metė po $1 ir penktadienio 
vakare, Lietuvių Piliečių Kliu- 
be, surengė jam išleistuvių va
karienę.

Vakarieniaujant visi Juo
zui linkėjo sugrįžti sveikam ir 
pergalėtojum. Taip pat jo su- 
žiedotinė Amilija Butkauskai- 
tė linkėjo jam ko geriausios 
kloties kariauti už savo šalį ir 
kuomet sugrįš, ją ras belau
kiančią tęsti savo gyvenimą 
kartu.

Nors vakarienė buvo gausi 
viskuo, bet dar liko Juozui ant 
cigaretų $21. Nenorėdami pa
leisti su tokia maža suma, 
bendradarbiai dar sumetė 
smulkių, neteko sužinoti kiek, 
ir senasis bosas, Šimaitis, įtei
kė $5.

Linkiu jaunam Juozui geros 
kloties tarnauti ir kartu sau
goti mus nuo priešų.

U. B.

Browderio Gimtadienį Minės 
Didžiulėj Demonstracijoj

Madison Sq. Gard°ne
Earl Browderio 51-mą gim

tadienį, gegužės 20-tą, new- 
yorkiečiai minės milžiniškame 
masiniame mitinge didžiojoj 
Madison Square Garden salėj, 
iš kurio bus, pasiųsta preziden
tui Rooseveltui prašymas tuo
jau paliuosuoti Browderj iš 
Atlantos kalėjimo. Rengia Pi
liečių Komitetas.

Mitingas yra dalimi nacio- 
nalės Browderio savaitės, kuri 
bus atžymėta po visą šalį ma
siniais mitingais ir rezoliucijo
mis už jo išlaisvinimą. Savai
tė .prasidės 17-tą, baigsis 23.

“Partizaną Brigada” Rodo
ma Penkta Savaitė

Paskiausia pasiekus mūs ša
lį Sovietų filmą “Partizanų 
Brigada” rodoma jau penkta 
savaitė Stanley Teatre, 7 Avė. 
ir 42nd St., New Yorke.

Filmą perstato partizanų 
kovas prieš vokiečius okupan
tus užfrontyje. Vaidina Lev 
Sverdi in, Stephan Shkurat,

Lankėsi “Laisvėje”
Antradienį, Laisvės įstaigą 

aplankė svečiai iš Waterbury, 
Conn., tai buvo: Mrs. Mary 
Vitkauskas, James Žukauskas, 
Mrs. B. Rubertas ir Miss Nell 
Rubertas. .Jie viešėjo New 
Yorke pas Pauline Jankus ir 
Alice Lake, kurios palydėjo 
svečius į Laisvės įstaigą, pa
matyti, kaip spausdina laikraš
tį.

Mrs. R. Rubertienei patiko 
Laisvės spaustuvė ir užsirašė 
laikraštį visiems metams. Be
je, čia norime pažymėti, kad 
Mrs. B. Rubertienė užlaiko 
puikią restoraciją (Bar & 
Grill) po vardu Leonard Res
taurant, 11 So. Leonard St., 
kur galima gauti skanių val
gių ir išsigerti.

Mikhail Troyanovsky, Leonid 
K m i t, Elena Kuzmina ir kiti 
paskilbę aktoriai.

Priedams, tarpe kitų trum
pų dalykų, perduodama Can
terbury katedros dekano Hew- 
let Johnsono prakalba, iš Lon
dono per radiją perduota ma
siniam mitingui New Yorke 
pereito balandžio mėnesį.

WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWA1

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama is stoties
OHV - 1430 Klcs.

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

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

v?

Laisves Radio

Dalyvaus Žymūs Kalbėtojai ir Žinomi Muzikos Talentai.

P. ROTOMSKIS, Generalinio Sovietų Sąjungos Konsulato lie
tuvis atstovas.
ROJUS MIZARA, Dienraščio “Laisves” Redaktorius.
DR. THOMAS L. HARRIS, atstovas nuo Russian War Relief 
Komiteto iš New Yorko.

DAINUOS:
BIRUT A RAMOŠKAITĖ, lietuvaite, pagarsėjusi dainininke.
ANTANAS VIŠNIAUSKAS, dainininkas, iš Bayonne, N. J.
PIRMYN CHORAS, iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus.
AIDO CHORAS, iš Brooklyno, vadov. Aldonos Žilinskaitės.

Vakaro Vedėjas Liet. Med. Kom. Pirmininkas Dr. J. J. Kaskiaučius.

Kaip matote, programa bus graži ir įdomi. Kadangi šio parengimo pelnas ski
riamas Sovietų Sąjungos kovotojams pagelbėti, tai mūsų artistai nuoširdžiai paau
koja savo talentus. Mes kviečiame vietinius ir iš Brooklyno apylinkės lietuvius da
lyvauti. Bilietus galite gauti “Laisvės” raštinėj ir pas komiteto narius.
—..................................... ■■■ 11 11 " 11 Į ............ .
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Savaitinė Laisvės Radijo 

Programa bus ketvirtadienį, 
gegužės 14-tą, 6:30 vai. vaka
ro, iš stoties WBYN, 1430 ant 
jūsų radijo. Bus aiškinama, 
kas ta “Esu Amerikietis” die
na, perduodama vėliausios tos 
dienos žinios ir kiti svarbūs 
pranešimai, taipgi muzikos. 
Prašome pasiklausyti.

Aukojo Kraujo Ir Pasisakė 
Prieš Diskriminaciją -

Paštininkai, Laiškų Išnešio
tojų Sąjungos 36-to Skyriaus 
nariai, susimobilizavo skaičiu
je virš 300 duoti kraujo ka
riuomenės pagalbai. Sykiu jie 
sudavė smūgį;*ir diskriminaci
jai, susiregistruodami kartu 
negrai ir baltieji. Savo pareiš
kime jie sako: “Mes laikome 
skirstymą negrų .kraujo nuo 
kraujo kitų žmonių nemoks
liška, neamerikoniška ir nede
mokratiška praktika.”

Nassau apskrities miestelio 
Floral Park gyventojai per
spėti, kad laike bandomųjų 
miesto užtemdymų bus nu
pjauta jų elektros suvados, 
jeigu jie išeidami užmirš už
gesinti šviesas.

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)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražus, šviesus 

kambarys. Visi moderniški įtaisy
mai. Arti prie BMT linijos. Pagei
dauju, kad būtų mergina ar moteris. 
Galimą atsišaukti vakarais sekamai:

U. Brazdionis, 1874 Menahan St., 
Brooklyn, N. Y.

(113-114)

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)

PAJIEŠK0JIMA1 I
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 Kaškoniš, 25-59 Parquay Avi- 
zonda, Buenos Aires, Argentina, ar
ba Leonas Zinkevičius, 749 Middle 
Neck Rd., Great Neck, N. Y.

(111-113)

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

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

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

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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