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Tik daba)’ gavau progos pa
skaityti popiežiaus prakalbą, 
kurią jis per radiją pasakė 
geg. 14 d. visam svietui.

Ta popiežiaus prakalba yra 
baisiai neteisinga. Ją pasinau
dos tiktai dvidešimto šimtme
čio barbarai — naciai.

Kai Hitleris turi sunaikinęs 
ir sutrempęs visą Europą, po
piežius reikalauja taikos! Hit
lerio propagandos biuras irgi 
gieda apie taiką.

Arba, štai, popiežius sako, 
kad abi kariaujančios pusės y- 
ra lygios. Jis nedarąs jokio 
skirtumo !

Popiežių nėra skirtumo tar
pe tų, kurie žvėriškai puola ir 
naikina kraštus ir žmones ir 
tų, kurie yra užpulti ir naiki
nami! Nemato jis skirtumo 
tarpe gengsterio - plėšiko ii 
jo aukos!

KRISLAI
Jam visi lygūs.
Ką gi jis ten veikė?
Mūsų kiti darbai.
Pats prisikalė prie stulpo.
Neturėtų užimti vietos.
Kaip nereikia ginčytis.

Rašo A. BIMBA
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Vienas skaitytojas r a š o 
mums ir primena, kad prieš 
kelius metus “Vienybės” re
daktorius Tysliava lankėsi pas 
Hitlerio agentą rusą Vonsiat- 
skį ir paskui plačiai “Vieny
bėje” rašė apie tą “didvyrį.”

So kokia misija Tysliava bu
vo nubinzinęs pas šitą Hitle
rio pastumdėlį?

Reikia nepamiršti, kad nuo 
to atsilankymo pas Vonsiats- 
kį Tysliava, su kitais lietuviš
kais pro-naciais, nė vienai die
nai nepaliovė šmeižęs ir plū- 
dęs Sovietu Sąjungą.

Per paskutines trys savaites 
tvarkiau medžiagą naujai Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
knygai. Knyga bus apie Ame
riką. Jos autorius bus kolek- 
tyvis — pas mus pirmas toks 
bandymas.

V. Andrulis parašė apie 
Jurgį Washingtona.

L. Prūsei k a 
Jeffersoną.

V. Tauras 
Frankliną.

Dr. Petriką 
Paine.

Abekas apie 
glass.

R. Mizara apie Lincolną.
J. Siurba apie John
J. Gasiūnas apie 

Adams.
P. Pakalniškis apie 

Adams.
W. Kubilius apie Andrew 

Jackson.
D. M. šolomskas apie užsie

niečius generolus — Steuben, 
Lafayette, Kosciusko ir Pulas
ki.

Man prisėjo parašyti plačius 
istorinius bruožius apie Ame
rikos Revoliuciją ir Civilinį ka
rą ir dar apie du kovotoju už 
Amerikos demokratiją — Pat
rick Henry ir Richard Henry 
Lee.

apie Thomas

apie Benjamin

apie Thomas

Frederick Dou-

Brown.
John

Samuel

šiuo tarpu R. Mizara ruo
šia naują brošiūrą apie Lietu
vą. O kur tie išvažiavimai su 
prakalbomis ir šiaip organiza
ciniai reikalai, kuriais tenka 
“Laisvės” redaktoriams dar 
rūpintis ?

Taigi, nesupykite, jeigu kar
tais kurio negalite taip grei
tai prisišaukti, kaip norėtu
mėte.

Pernai, kai Hitleris mėsinė
jo Lietuvą, “Tėvynės” redak
torius Bajoras džiaugėsi ir sa
kė, kad Lietuvos žmonės Die
vo prašė, kad jis jiems atsių
stų hitlerinę pavietrę.

Bet dabar tas pats Bajoras 
jau pripažįsta (“Tėv.” geg. 15 
d.), “kad nuo okupacijos pra
džios 30,000 Lietuvos gyven
tojų išžudyta ir net 120,000 
sukišta į kalėjimus ir koncen
tracijos stovyklas.”

Vadinasi, Bajoras pats 
sikalė prie gėdos stulpo, 
bar ir jis jįui pripažįsta, 
bjauriai melavo, kai teigė, 

(Tąsa 5-tam pusi.)

AMERIKA ATSIUNTĖ IR 
DAUGIUS TANKU Į 

ANGLIJOS SALAS
kitais pabūklais. Yra Jugo
slavijoj tokių miestelių ir 
kaimų, kurių gyventojus 
hungarai išskerdė visus iki 
vienam.

Jie viešai žagė ne tik su
augusias moteris ir mergi
nas, bet ir 10-ties metų 
mergaites; žudė jugoslavų 
pravoslavų (stačiatikių) ku
nigus, mokytojus, studen
tus, mokinius, kur tik juos 
užtiko.

Tie hungarai sugrūdo 
.i daugybę jugoslavų vyrų, 

moterų ir vaikų į koncen
tracijos stovyklas, kur juos 
badu marina ir troškina. Iš
likę gyvi liudytojai parodo, 
kaip jugoslavų vaikučiai 
bando maitintis žole, o vie
toj vandens geria savo šla
pumą.

Medžiodami žydus, hun
garai fašistai taipgi mėtė 
juos į atmatų - srutų duo-

Washington. — Jugosla
vijos valdžia Londone at
siuntė Amerikos valstybės 
ministerijai skundą prieš 
neapsakomus hungarų fa
šistų žiaurumus ir žudynes 
Jugoslavijoj.—Kubmet dau
guma vokiečių kariuomenės 
buvo ištraukta iš Jugosla
vijos ir pasiųsta į frontą 
prieš Sovietus, tai Hungari- 
ja, pagal Hitlerio patvarky
mą, atsiuntė savo kariuo
menę į Jugoslaviją.

Jugoslavų valdžia skai
čiuoja, kad hungarų fašistų 
kariuomenė išžudė apie 100 
tūkstančių . civilių1 Jugosla
vijos gyventojų, vyrų, mo
terų ir vaiku, c v

Hergos, Sombor, Suboti- 
ca ir kituose miestuose 

fašistai suvarė

Sovietai 120 Myliu Frontu Žygiuoja Pirmyn
MASKVA, geg. 19. — parašiutistų grupė, kita 

Nors vokiečiai vis despera- 30 buvo sušaudyta ore, 
bet So- tik jų lavonai nudribo že

myn.
(Oficialis Sovietų prane

šimas sako, jog sudaužyta 
dar 30 naciu tanku ir atim- C v
ta iš jų dar viena svarbi, 
stipriai aptvirtinta apgy
venta vieta. Sovietai sek
madienį sunaikino 64 vokie
čių orlaivius, o savo neteko 
21-no.)

Sovietai veda neatlaidžią 
ofensyvą prieš nacius dau
giau kaip šimto mylių ilgio 
pusiau-lanku, einančiu nuo 
Volčansko pro Čugujevą - 
Charkovą iki Krasnogrado. hung&rų, 

~ t , tūkstančius jugoslavų į bū-'i.
rius ir vienu pradėjimu žu-lj ‘ 
dė juos kulkasvaidžiais ir bes ir į upes.

geg.
ir

Pagyvėjo Kalbos apie Antro Fronto Atidarymą

ti.škiau priešinasi 
vietai atėmė iš jų dar eilę 
aptvirtintų pozicijų Char
kovo fronte ir žygiuoja to
liau pirmyn.

LONDON, geg. 19. —An
glų pranešimas teigia, jog 
Raudonoji Armija per šią 
ofensyvą Charkovo srityje 
atmetė nacius 30 iki 40 my
lių atgal, ir dabar Sovietų 
kariuomenė grumiasi pir
myn jau 120 mylių linijoj 
toje fronto dalyje.
SOVIETŲ PASTIPRINI

MAI KERČUI
Sustiprėjo Sovietų pasi

priešinimai vokiečiam Ker- 
čo pusiausalyje. Kerčo gy
nėjai gavo talkon daugiau 
kariuomenės iš Kaukazo, 
šią kariuomenę Sovietai iš
kėlė į Jenikalę, rytiniame 
smailgalyje Kerčo pusiau- 
salio.

RAUDONARMIEČIAI IŠ
DAUŽO ĮNIRTUSIAS NA

CIŲ TANKŲ ATAKAS
Maskva, geg. 19. — New 

Yorko Times koresponden
tas Ralph Parker perleido 
savo laikraščiui bevieline 
telegrama sekamas žinias, 
gautas iš Sovietų - vokiečių 
karo fronto:

Vokiečių kariuomenė su 
tankais ir kanuolėmis kar
totinai kontr-atakuoja Rau
donąją Armiją Charkovo 
srityje, bet raudonarmie
čiai, nugalėdami tas kontr
atakas, žygiuoja vis pirmyn 
ii* pirmyn.

Vienoj trumpoj šio fron
to dalyj net 150 nacių tan
kų su prikabintais prie jų 
šarvuotais vežimais, pilnais 
kareivių, mėgino pramušt 
sovietinę liniją ir pačiu jau 
svoriu savo plieno jie buvo

G o eringas Nepasitiki 
Savo Pinigais, Supir

kinėja Deimantus

Lisbon, Portug. — Prane
šama iš Italijos, kad Vokie
tijos maršalas Hermannas 
Goeringas, Hitlerio paskir
tas įpėdinis, supirkinėja per 
tarpininkus Italijoj perlus, 
deimantus, brangius pa
veikslus ir kitas meno bran
genybes. Taip Goeringas 
prapirkęs Italijoj jau milio- 
ną dolerių, skaitant vokiš
kais ir itališkais pinigais, 
kuriais, matyt, jis jau ne
labai pasitiki.

Kaip Amerikiečiai Pra
skynė Kelią Savo Tran

sporto Laivams
šiaur. Airija. — Kai di

džiulė eilė Amerikos laivų 
plaukė su kariuomene ir 
karo pabūklais į Anglijos 
salas, tai lydintieji juos tor- 
pedlaiviai, naikintuvai ir 
orlaiviai mėtė galingas gi
lumos bombas, praskindami

kiek pasivarę pirmyn, bet kelią tiem laivam nuo galę-
• _ ' 1 IN Q111 *■ *• I’"*’’’'’ 1—1 1 T I Z~Xsmarki rusų ugnis atmušė1 J - -

juos ir sudaužė j dulkes be- submannų. Tųbombų spro- 
veik pusę tų vokiečių jėgų.

Kitoj šio fronto dalyj na
ciai su 18 tankų atakavo 
raudonarmiečius, bet rau
donarmiečiai sunaikino še
šis iš tų tankų.

Vokiečiai, vartodami vis 
daugiau tankų, pakartojo 
tokias atakas keturioliką 
sykių, bet vis nieko nelai
mėjo. Taip raudonarmiečiai 
ir sunaikino 43 priešų tan
kus per dieną. Viena tik ru
sų gvardijos kanuolių bate
rija sudaužė 18 vokiečių 
tankų.

IŠŠAUDĖ VOKIEČIŲ
PARAŠIUTISTUS

Naciai pradėjo nuleidinėt 
savo parašiutistus iš oriai* 
vių į Sovietų užnugarę, no

ria- rėdami nugąsdint raudon
io ad

pasitaikyti Hitlerio

girnai buvo tokie smarkūs, 
jog nuo jų drebėjo laivai už 
penkių mylių.

Associated Press kores
pondentas dėl to rašo: “Tie 
sprogimai nepaliko pas mus 
jokios abejonės, jog dar 
kiek (vokiškų) svečių pus
ryčiaus pragare. Mes buvo
me gana arti to jų subma
rine, kad galime tikėti, jog 
jis liko nuskandintas. Nė 
viena priešų submarino tor
peda nebuvo paleista į 
mus.”

Bombay, Indija. — Indų 
“vadas” Gandhi - Kvislin- 
gas reikalauja, kad anglų 
kariuomenė pasitrauktų iš 
Indijos.

pri-
Burma. —Japonai atsiun

tė 2,400 savo moterų, kaip 
savo radijo ir telegraJo o-

armiečius, bet šis manevras 
kad nepavyko vokiečiams: jie

tąpo sunaikinti. Viena 50peratorių į Burmą.

NACIAI VARO 10 METU LIETUVIUS 
MOKINIUS Į LAUKU DARBUS

Lisbon, Portugalija. — 
Associated Press, ameriki
nės žinių agentūros, kores
pondentas E. G. Fisher ga
vo žinių, kad Vokietijoj 
trūksta laukų ir daržų dar
bininkų, nors milionas žmo
nių, sugabentų iš užimtų 
kraštų, yra pristatyta prie 
tokių darbų.

Naciai atidarė raštines 
rekrutuot darbininkus įvai-

LONDON, geg. 19. —šio
mis dienomis į šiaurinę Ai
riją atplaukė tūkstančiai ir 
dar tūkstančiai Amerikos 
kariuomenės su daugiais 
tankų, šarvuotų automobi
lių, trokų ir kanuolių.

Dar niekad pirmiau vie
nu kartu neatvyko toks di
delis skaičius J u n g tinių 
Valstijų kariuomenės į An
glijos salas, kaip dabar. Bet 
paskelbt tikrąjį tos kariuo
menės skaitmenį negalima, 
nes tai karinė slaptybė.

Kariniai Amerikos ir An
glijos laivai lydėjo trans
porto laivus, kuriais plaukė 
šie tūkstančiai amerikiečių 
karių. Kelionė atlikta ne-

paprastai saugiai, ir nė vie
nas karys nežuvo. Tai gal 
dalinai dėka ūkanos, gulė
jusios ant vandenyno, kad 
vokiečių orlaiviai nei sub- 
marinai nepataikė užpult tą 
būrį laivų su Jungtinių 
Valstijų kariuomene ir di
deliu kiekiu pabūklų.

Atsiuntimas tokių stiprių 
Amerikos jėgų i Angliją su
kėlė juo gyvesnes kalbas, 
kad šios dvi šalys rengiasi 
atidaryt antrą karo frontą 
prieš Hitlerį Europoje. Sa
koma, jog pirmiau atsiųsti 
Anglijon amerikiečiai ka
riai yra veikliai lavinami 
įsiveržimo pareigoms.

Bet suprantama, jog ame- 
rikiečių-anglų komanda ne
išduos sekreto, kada ir kur 
yra planuojama daryti įsi
veržimas į Europos sausu
mą prieš nacius.

Neperseniai lanky dama-
Maskva.*— Per Raudoną- sis Anglijoj, generolas Geo- 

ją Aikštę čia gegužės 18 d.jrge C. Marshall, Jungtinių 
pervažiavo eilė 60 Fordo ir Valstijų armijos štabo gal- 
Dodges trokų, pilni p r i- Va, pareiškė, jog Amerika
krauti karinių reikmenų iš nuolat siųs Anglijon kariuo- 
Amerikos.

Sovietai patikrina ir tai-

60 Troką su Ameriki
niais Pabūklais Rau

donojoj Aikštėj

riuose užimtuose kraštuose, 
o ypač Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje ir rusiniškoje če- 
choslovakijos dalyje.

Pagal Goeringo įsakymą, so geležinkelių bėgius apie 
Leningradą; tuomi rodo, 
kad jie tikisi šią vasarą nu- 
mušt vokiečių apgulą nuo 
Leningrado.

naciai gali bile kur ir bile 
kada uždaryt viešąsias mo
kyklas ir verstinai statyt Į 
laukų darbus visus moki
nius virš 10 metų amžiaus, 
kur tik pritrūksta darbi-

BALTIJOS KRAŠTŲ GYVENTOJAI 
GROBIA GINKLUS NUO NACIU

Stockholm, Šved. — In- 
tercontinent Žinių Agentū
ra praneša šekamas žinias, 
gautas iš Lietuvos, Latvijos

imtuose Baltijos kraštuose, 
ypatingai Rygoj, Kaune ir 
Talline.

, pareiškė, jog Amerika

menę ir karinius reikme
nis, kad užtikrintu “anks- 
tyvą pergalę” prieš Hitlerį.

Sovietai Atkariavo 
Stamboką Miestą 

Charkovo Srityj

Talkininkai Jau Turį 
Jėgų Viršenybę prieš 

Nacius Vakaruose
LONDON, geg. 19. — At

sakingas karinis tėmytojas 
sakė, jog susiuntus Ameri
kai tiek kariuomenės ir pa
būklų i Angliją, dabar 

“Raudonoji žvaigždė,’’ So-j Jungtinės Tautos turi jėgų 
vietų kariuomenės laikraš-

Praeitą savaitę dingo ke
turi dideli vokiečių trokai, 
prikrauti ginklų, bevažiuo
jant jiem keliais arti Ry
gos. Suprantama, kad par
tizanai užmušė nacių karei
vius ir pagrobė tuos gink
lus.

Baltijos kraštų gyvento
jai slepia didelius kiekius 
ginklų ir amunicijos, kad 
atėjus laikui galėtų pavar
tot juos prieš vokiečius.

šeši vokiečių kareiviai ir 
keli latviai neseniai buvo 
sušaudyti Rygoje už ginklų 
pardavinėjimą.

Iš nacių karinių sandėlių 
dingo bent tūkstantis šau
tuvų ir kelios didelės dėžės 
kulkų.

Patys vokiečių kareiviai 
ir oficieriai pardavinėja 
ginklus, paimtus iš sandė
lių, nors už tai gręsia jiem 
mirties bausmė. Jie taipgi 
pardavinėja drabužius ir ki
tokius reikmenis, imdami 
juos iš nacių sandėlių.

Spekuliacija - šmugelis 
bujoja visuose vokiečių už-

Raudonarmiečiai Išdau
žė Nacių Kontr-Atakas 

Ties Charkovu
MASKVA, geg. 19. —Vo- 

kiečiai metė naujus būrius 
tankų ir orlaivių prieš So
vietus Charkovo fronte ir 
darė desperatiškas kontr
atakas, bet Sovietų jėgos 
sudaužė kiekvieną nacių 
mėginimą sulaikyt žygiuo
jančius pirmyn raudonar
miečius.

Trys vokiečių tankų bū
riai, po 50 iki 100 i tankų 
kiekvienas, k o ntr-atakavo 
Sovietus mažiuėeje, tik pus
trečios mylios ilgio, fronto 
dalyje. Sovietinė artilerija 
sudaužė daugiau kaip pusę 
tų tankų, o likusieji be
tvarkėje pabėgo atgal.

Labai daugelyje vietų šia
me fronte raudonarmiečiai 
yra apsupę aptvirtintas vo
kiečių pozicijas su dideliu 
skaičium kariuomenės jose. 
Naciai mėgina iš orlaivių 
nuleist apsuptiems maisto.

MASKVA, gegužės 19. — 
UI 
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_ — LEL.-Ui persvarą prieš nacius ir va- 
tis, rašo, kad vienoje daly-'karuose, ne vien rytuose, 
je Charkovo fronto raudon-’kur Sovietai veda galingą 
armiečiai atėmė iš vokiečių ofensyvą prieš vokiečius, 
tiltą ir sovietiniai raiteliai teigia, jog dabar tal- 
užėmė stamboką miestą. ūkininkai jau gali planuot 

______  'įsiveržimą į Europos saus-
MASKVA. — Per vieną' ^mį ir atidarymą antro 

ataką sovietiniai raiteliai iri fronto prieš Hitlerį, 
tankai atėmė iš vokiečių žy-l ^as karo stebėtojas pri
mų miestą. (United Press mena, kad vokiečiams nepa
mano, kad tas miestas bū-‘vyko submarmais privest 
siąs Bielgorod arba Zmijev,1 Angliją prie bado ir kad 
Charkovo apygardoje.) naciai nepajėgia sustabdyt 

didžiulių kariuomenės ir 
ginklų iš Amerikos perga
benimų per Atlanto Vande
nyną. Jis taip pat nurodo 
nacių armijos ėjimą pras
tyn, nors dar ji ir tebėra 
pirmos rūšies karinė jėga.

Hitlerininkai Bijo Talki
ninkų Įsiveržimo

Lisbon. — Pastebėta nau-

Sveikina Browderio
Išlaisvinimą kaip

Jėgą prieš Ašį
------------ ,--------- ---------- -

New York.—Centras Na- 
cionalės Marininkų Unijos, 
CIO, pasiuntė Earlui Brow- 
deriui telegramą, kurioje 
sako:

“Tegyvuoja Amerikos ji nacių armijos judėjimai 
liaudies čampionas” (Brow-'Franci j o j, kur jie turį 400,- 
deris)! i 000 iki 600,000 kariuome-

Šios unijos vadyba savo’nes. Matyt, hitlerininkai bi
tele gramoje prezidentui jo įsiveržimo iš Anglijos ir 
Rooseveltui dėlei Browderio Amerikos pusės, 
išlaisvinimo sveikina prezi
dentą šitaip:

“Visos laisvę mylinčios gal ir žymiai daugiau, slap- 
(Tąsa 5-tam pusi.) įtose patalpose.

Manoma, kad jie Franci- 
joj turi bent 4,000 orlaivių, i

a d
'• ■ y. .t
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Kas Ištiesų Rūpi Popiežiui
Chicagos dienraštis “Vilnis” rašo:
Klerikalų “Draugas” labai susijaudi

nęs, ar tik nuduoda taip, kad į Popie
žiaus “taikos pasiūlymą” nekreipiama 
dėmesio. “Draugas” (nr. 114) piktai iš
metinėja:

“Tokiu atveju nė viena kariaujančio
ji pusė apie taiką negalvoja. Jos galvo
ja apie kitos pusės, sunaikinimą ir vi
sišką pergalę.”

Tam klerikalų laikarščiui matyti norė
tųsi, kad Jungtinės Tautos imtų kalbėti 
apie taiką, priimtų Popiežiaus pasiūly
mą ir demoralizuotų savo frontą.

Priėmimas taikos dabar reikštų pa
likti apie 16 tautų ašies vergijoje.

Pasiūlymas taikos dabar, kuomet a- 
šies gengsteriai pavergę daug šalių ir 
kuomet jų laimėjimam ateina galas, 
kuomet Jungtinės Tautos visur ima 
smarkiau kariauti, reiškia talkininkavi
mą ašiai.

Kodėl Popiežiui pirmiau taika neap
ėjo? Kodėl jis tik dabar tuo susirūpi
no? Kodėl, kada Mussolinis smaugė 
Ethiopiją, Popiežius davė $240,000,000 
Italijos valdžiai, kas stiprino Mussoli- 
nį. Tada reikėjo kalbėti apie taiką, o 
ne dabar.

Tame savo editoriale “Draugas” pa
rodė, kad jo nepritarimas ašiai yra tik 
nuduotas. Tik norinti padėti ašiai da
bar gali kelti taikos klausimą ir tuo 
demoralizuoti savo šalyje karo pastan
gas.
Tik Hearsto ląikraščiai, kurie skiepi

ja defytizmą, išpleškino tą Popiežiaus 
pasiūlymą. Demokratiniai nusiteikus 
Amerikos spauda visai menko dėmesio 
kreipė į tą pasiūlymą, žinodama, kad 
jis šiuo tarpu vien blogo gali suteikti.

Didžioji Strategija
Raudonosios Armijos ofensyvas Ukrai

noje apie Kharkovą turi už tikslą per
kirsti frontą, nukirsti geležinkelį, prasi
mušti į Odesą, ir apsupti nacių armiją 
pietuose. Hitleris mato "šiame fronte pa
vojų ir skubina savo armijai pagelbą. 
Tuo tarpu Raudonoji Armija veržiasi 
pirmyn, triuškindama Hitlerio karo ma
šiną. Jeigu jai pavyktų paimti Kharko
vą, arba jį apsupti, tai Hitlerio gaujoms 
šiame karo teatre būtų užduotas toks 
smūgis, nuo kurio joms būtų labai sun
ku atsipeikėti.

Iš savo pusės Hitleris pradėjo ofensy- 
vą Kryme tie Kerčum. Jo tikslas sulau
žyti Raudonosios Armijos jėgas, persiu 
kelti iš Krymo per penkių mylių vandenį 
ir leistis linkui Kaukazo žibalo šaltinių. 
Nepaisant visų Hitlerio pasigyrimų, Rau
donoji Armija laikosi gerai ir nacių ban
dymas persikelt gali jiems labai skau
džiai atsiliepti.

Militariniai strategai akylai tėmija 
šiuos du mūšiu. Nuo jų gali priklausyti 
tolimesnė šio karo eiga. Jie stebisi Timo- 
šenkos gabumais ir mokėjimu išvystyti 
šitą ofensyvą prie Kharkovo.

Spauda ir Antras Frontas 
Prieš Vokietiją

Vargiai užeisi visoje šalyje tokį lai
kraštį, kuris nebūtų iki šiolei išsireiškęs 
apie antrą frontą prieš Hitlerį Europo
je. Didelė dauguma laikraščių pritaria 
antro fronto idėjai ir ragina mūsų val
džią imtis konkrečių žygių tokio fronto 
atidarymui. Iš Rytų Raudonoji Armija 
ir iš Vakarų Anglijos ir Amerikos ar
mijos pribaigtų Hitlerį dar šiemet!

Štai “Christian Science Monitor” edi
toriale šitaip klausimą stato: Jeigu A- 
merikos ir Anglijos vadai “jaučiasi, kad 
įsiveržimas Francijon arba Norvegijon 
yra per didelė rizika dabar, kai Vokie
tijos naciai grumiasi su visa Rusiškos 
Meškos galia, tai kokios gi rizikos būtų, 

jeigu Rytinis frontas būtų sulaužytas, 
arbApasidarytų statišku ir dalinai apti- 
lusiū?”

Klausimas labai teisingas: jeigu dabar 
bijoma Hitlerio, kai jo 99 nuošimčiai ar
mijos užimtos Rytiniam fronte, tai kas 
gi begalėtų prieš jį atsilaikyti, jeigu jam 
pavyktų Raudonąją Armiją nugalėti? 
Ar pagalvoja tie, kurie sako, kad ban
dymas atidaryti naują frontą prieš Vo
kietiją yra per daug rizikingas žygis?

Arba štai St. Louis, Mo., “Globe-Demo
crat” sako: “Jeigu Hitlerį sumušti, ank
sčiau ar vėliau turės būt įsiveržta Eu
ropon iš vakarų.”

“The Kansas City Kansan” pilnai už
gina Lordo Beaverbrook poziciją už ati
darymą antro fronto tuojau ir sunaikini
mą Hitlerio dar šiemet.

Laikraštis “Cleburne News”, kuris iš
eina. Heflin, Ala., ragina atidaryti ant
rą frontą galimai greičiausiu laiku. To-‘ 
kio fronto atidarymas “būtų pradžia pa
baigos” Hitleriui.

Tokios nuomones laikos mažųjų mies
tų spauda. Ji atstovauja liaudies balsą ir 
troškimus. 
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Per Daug Tų Ceremonijų
Kiekvienam aišku, kad fašistinės A- 

šies submarinai turi bazes visai arti 
Amerikos. Tiesiai iš Europos jie negalė
tų atplaukti ir skandinti Amerikos lai
vus už mylios kitos nuo kranto.

Suvienytų Tautų, ypatingai Jungtinių 
Valstijų, karinė strategija reikalauja, 
kad visos salos Atlantike ir Pacifike bū
tų tuojau užimtos ir fašistinės gūžtos 
visur išnaikintos. Puikiai pasielgė Angli
ja, kad paėmė Madagaskarą. Tai buvo 
Vichy Franci j os kontroliuojama sala. O 
nebėra jokia paslaptis, kad Vichy Fran- 
cija yra Hitlerio valios pildytoja.

Šita Franci j a kontrolių ja salą Marti
nique, kuri randasi prie Pietų Amerikos 
sausžemio. Per daug ilgai ši šalis nepa
sirūpino tą salą paimti ir padaryti galą 
ant jos viešpatavimui Hitlerio pakalikų. 
Dabar jau daromi žygiai prašalinimui 
pavojaus, bet tų ceremonijų jau ir per 
daug. Dar vedamos derybos su Francijos 
komisijonierium, prižadant po karo tą 
salą sugrąžinti Franci jai. Bandoma be 
vartojimo spėkos apseiti. Tuo tarpu Hit
leris nesiskaito su jokiomis ceremonijo
mis. Iš tokių salų, kaip Martinique, jis 
skandina mūsų laivus ir desėtkais mūsų 
jūrininkų siunčia jūrų dugnan beveik 
kasdien.

Vichy Francijos, kuriai dabar diktuoja 
Hitlerio atviras agentas Lavai, geruoju, 
nuraminti nebegalima. Lavai protestuos 
prieš kiekvieną žygį, kuris bus daromas 
užbėgimui Hitleriui už akių. Jis protes
tuoja ir prieš derybas su Martinique sa
los komisijonierium. Dar pikčiau jis lo
tų, jeigu Amerika iškeltų savo armiją 
ant tos salos ir ją tuojau paimtų savo 
globon, bet argi jo galima paisyti? La-, 
vai yra tiktai Hitlerio gramafonas.

Browderio Išlaisvinimas
Mes nuoširdžiausiai sveikiname prezi

dentą Rooseveltą už panaikinimą baus
mės ir paleidimą iš Atlantos kalėjimo 
Earl Browderio. Mes manome, kad šis 
jo žygis pilnai sutinka su pastangomis 
suvienyti visą tautą karui prieš hitleriz- 
mą. Earl Browderio paliuosavimas pri
sidės prie tų pastangų.

Visa ši byla prieš Browderj dvokė po
litiniu persekiojimu. Viena, kaltinimas 
prieš jį buvo ištrauktas iš pasenusių re
kordų. Antra, už menką technišką apsi- 
lenkimą su pasportinėmis taisyklėmis 
nubaudė keturiems metams kalėti ir pa- 
simokėti du tūkstančius dolerių. Visoj 
šios šalies istorijoje niekas nebuvo taip 
žiauriai baudžiamas už panašų nusikal
timą.

Todėl visi laisvę ir demokratiją my
linti žmonės suprato, jog ant Browderio 
taip žiauriai ir neteisingai buvo užsipul
ta dėl jo politinių pažiūrų ir politinės 
veiklos. Mat, jis yra vadas revoliucinės 
partijos, kurios taip baisiai neapkenčia 
fašistai ir reakcionieriai.

Dabar šita klaida atitaisyta ir Brow- 
deris sugrąžintas į kovotojų eiles. Dar 
kalėjime būdamas jis pasiūlė visą savo 
energiją karo reikalams. Dabar jis ga
lės laisvai su visa tauta ir su visa pa
žangiąja žmonija dalyvauti šitoj istori
nėje kovoje už laisvę ir civilizaciją prieš 
fašistinį barbarizmą.

Milijonai laisvę ir demokratiją mylin
čių amerikiečių nuoširdžiausiai sveikina 
prezidentą už šitą jo garbingą žygį. Už 
tai jį plūsta ir niekina tiktai hitlerinin
kai ir jų pastumdėliai, kurie sušilę dar
buojasi sabotažavime Amerikos karinių 
pastangų.
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Sveikinimai ir Širdinga Padėka 
Amerikos Lietuviams

(Sovietų Sąjungos Konsulato atstovo Povilo Rotomskio prakalba, pasakyta 
Brooklyno lietuvių masiniam susirinkime geg. 17 d.).

Brangus Tautiečiai!
Aš naudojuosi proga perduoti Jums 

širdingus sveikinimus Tarybų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos Generalinio 
Konsulato vardu.

Man itin malonu čia pažymėti, jog jūs, 
amerikiečiai lietuviai, reaguodami į kla
stingą Hitlerio užpuolimą taikių Tary
bų S-gos tautų, vieni iš pirmųjų ,ėmėte 
ieškoti būdų, kaip padėti Tarybų Sąjun
gai atsispirti besibraunančiam priešui.

Jūsų sukurtas Tarybų Sąjungai Pagal
bos Teikimo Komitetas, o taip pat gau
sūs lietuvių moterų mezgėjų rateliai dir
ba svarbų ir kilnų tautų solidarumo ir 
brolybės ugdymo darbą.

Tarybų Socialistinių Respublikų , Są
jungos Generalinio Konsulato vardu aš 
perduodu Jums didžią padėką už aukas 
ir mezginius. Niekuomet neužmirškite, 
jog Jūsų suaukoti pinigai, o taip pat 
darbščiųjų moterų rankų pagaminti mez
giniai, patekę į Raudonąją Armiją, pa
virsta smūgiais, triuškinančiais ruduo
sius barbarus, mirtinuosius lietuvių tau
tos priešus.”

Tik vienerius nepilnus metus lietuvių 
liaudis pabuvo tikruoju savo krašto šei
mininku. O kiek daug nuveikta per tą 
laiką J Tarybinė santvarka kiekvienam 
užtikrino # teisę į darbą, į mokslą ir į 
poilsį. Per tą trumpą laiką Lietuvoje ne
beliko bedarbių, valstiečiai gavo žemes, 
pristeigta naujų pramonės įmonių, atsi
darė daugybė naujų mokyklų, bibliote
kų, teatrų ir kitokių kultūros įstaigų. 
Buvo užsimota trumpiausiu laiku likvi
duoti liūdną praeities palikimą — gyven
tojų neraštingumą. Dešimtim tūkstan
čių suaugusiųjų prie tarybinės valdžios 
pirmą kartą atsirado proga įsigyti mok
slo arba jį papildyti. Tik tarybų valdžia 
įstengė realizuoti ilgametę lietuviškosios 
inteligentijos svajonę, įkurdama Lietuj ’ 
vos Mokslų Akademiją ir Lietuvos Fil-* 
harmoniją. Prie tarybų valdžios lietuvių 
tautinė kultūra suklestėjo nematytu ligi 
tol vešlumu ir sparčiais šuoliais vis žen
gė į priekį. Bet klastingas Hitlerio už
puolimas visą šį kūrybinį darbą laikinai 
nutraukė, užkardamas lietuvių tautai 
nuožmų vokiečių okupacijos jungą.

Norėdami apgauti Lietuvos gyventojus 
ir patraukti savo pusėn tarybinės san
tvarkos priešininkus, vokiečiai pačioje 
karo pradžioje buvo pažadėję Lietuvai 
“nepriklausomybę”, jie net kvizlinginę 
Škirpos “vyriausybę” turėjo sudarę...

Bet kaip skaudžiai pasityčiota iš tų, 
kurie kiek buvo patikėję hitlerininkų pa
žadams !

Kokia ta “nepriklausomybė,” arba, 
hitleriškai tariant, “naujoji tvarka,” ku
rią Hitleris įvedė okupuotuose kraštuo
se, šiandie visi jau pamatė.

Lietuvoje “naujosios tvarkos” įvedi
mas buvo atžymėtas dviejų tūkstančių 
Palangos pajūryje žaidžiančių vaikų su- 
bombardavimū, jis buvo atžymėtas gra
žiųjų Lietuvos miestų gaisrais bei griu
vėsiais.

Visi Lietuvos liaudies atsiekimai su
žvėrėjusių Hitlerio gaujų buvo sutremp
ti ir paskandinti kraujuose.

Dešimtys tūkstančių geriausiųjų Lie
tuvos patriotų išžudyta, daugiau kaip 
šimtas tūkstančių laukia mirties koncen
tracijos stovyklose arba prie priverstinų 
darbų Vokietijoje.

Sekdami savo rasistinę teoriją, vokie
čiai pasistatė sau uždavinį suvokietinti 
arba ir visiškai išnaikinti užkariautą
sias tautas. Dėlto jie taip negailestingai 
naikina ir lietuvius, dėlto jie atiminėja 
iš Lietuvos valstiečių žemę ir atiduoda ją 
vokiečiams kolonistams, o lietuvius val
stiečius paverčia vokiškųjų buožių ir ba
ronų vergais. Dėlto jie su šaknimis rau
na lietuvišką tautinę kultūrą, slopindami 
lietuvių kalbą, naikindami lietuviškas 
mokyklas, universitetą, spaudą,palikdami 
tik tai, kas tarnauja jų barbariškai pro
pagandai. Jie panaikino net patį Lietu
vos vardą, pavadindami ją Ostlando pro
vincija.

Bet Lietuvos liaudis, kartą išbandžiusi 
laisvą gyvenimą, niekuomet jo neišsiža
dės! Visos žinios, kurios tik mus pasie
kia iš Lietuvos, sakyte sako, jog lietuviai

nenulenkė savo sprando prieš kruvinąjį 
vokiečių okupantą.

Kaip jau ne sykį buvo praeityje, kai 
vokiečių grobikai kėsindavosi pasiglemž
ti Lietuvą, lygiai taip ir šį kartą jie su
tiko atkaklų lietuvių pasipriešinimą. To 
pasipriešinimo formos labai įvairios — 
nuo tylaus sabotažo iki organizuotos par
tizaninės kovos.

Nežiūrint žiauriausių priemonių, ku
rių hitlerininkai, griebiasi prieš partiza
nus, nežiūrint masinių ir viešai vykdomų 
partizanų korimų bei šaudymų Kauno ir 
Vilniaus aikštėse, partizaninis karas Lie
tuvoje ne tik nesilpnėja, o plečiasi.

Okupantų saugumo Lietuvoje neįsten
gia užtikrinti ne hitlerininkų pastumdė
liai — Kubiliūno arba Ancevičiaus tipo 
išgamos, — parinkti iš lietuvių tarpo ir 
padedantieji vokiškiems budeliams smau
gti lietuvių tautą. Todėl hitlerininkams 
prisireikė dar naujų priemonių apsidirb
ti su lietuviais. Jie sugalvojo vadinamąjį 
“plebiscitą,” kurį ketina, įvykdyti Lietu
voje šį mėnesį. To “plebiscito” metu Lie
tuvos gyventojai turėsią “teisę” pasisa
kyti sutinką tapti Vokietijos piliečiais. Iš 
anksto padarytas ir įspėjimas, jog viso
kie “neklaužados” būsią išblaškyti po 
Vokietiją, o į jų vietą, savaime aišku, 
atvyksią vokiečiai kolonistai.

Šitaip vokiečiai fašistai šeimininkauja 
Lietuvoje, panašiai jie elgiasi ir kituose 
kraštuose.

Treči'ad., Gegtižės J20, 19'42

Kaip tėvas, taip sūnus
Tėvas sūnui: — Bėk, sū

nau, ir parnešk man ąsuo- 
telį alaus.

Sūnus: — Gerai, tėveli. 
Duok pinigų.

Tėvas: — Su pinigais bi
le durnius gali parnešti, 
bet tu būk taip gudrus ir 
parnešk be pinigų.

Sūnus (parnešęs tuščią ą- 
sotį ir padėjęs ant stalo):

— Še, tėveli, gerk.
Tėvas: — Kaip aš galiu 

gerti iš tuščio?
Sūnus: — Jeigu nebūtų 

tuščias, tai bile durnius ga
lėtų gerti, bet tu būk taip 
gudrus ir iš tuščio gerk.

— Kodėl ji neišteka?
— Todėl, kad bijosi būti 

viena.

Bet šiandie Hitlerio galybė nebe ta, 
kokia ji buvo tuomet, kai pergalių ap
svaiginta jo kraugeriška kariuomenė 
klastingai užplūdo Tarybą Sąjungą. Ga
lingi didvyriškos Raudonosios Armijos 
smūgiai, sukėlusieji pasigėrėjimą visa

žine pasaulyje, Hitlerio karinę’ mašiną 
tiek aplamdė, jog ji priversta ristis at
gal. Raudonoji Armija, kurios eilėse pe
tys; petin sų kitų broliškų tautų kovo
tojais’narsiai kau j asi ir lietuviški dali
niai, pamažu, bet tikrai artėja prie Lie
tuvos sienų.

“Nebetoli ta diena, — sako tarybinių 
tautų vadas Juozas Stalinas, — kada 
Raudonoji Armija savo galingu smūgiu 
nublokš sužvėrėjusius priešus nuo Le
ningrado, apvalys nuo jų miestus bei 
kaimus Bielorusijos ir Ukrainos, Lietu
vos ir Latvijos, Estijos ir Karelijos, iš
laisvins tarybinį Krymą, ir visoje Tary
bų žemėje vėl suplevėsuos raudonosios 
pergalės vėliavos.”

Taip, Lietuvos išlaisvinimo diena jau 
nebetoli. Bet nė valandėlei neturime už
miršti, jog fašistinės grobikų armijos, 
nors ir smarkiai aplamdytos, tebėra dar 
labai tvirtos. Bijodamos bausmės už pri
darytas piktadarybes, jos iš paskutiniųjų 
priešinsis, jog griebsis dar didesnių žiau
rumų. Jos bandys organizuoti naujų o- 
fensyvų.

Todėl reikia, kad visos suvienytosios 
tautos, ypač Amerika ir Anglija, paleis
tų Į darbą savo turimas jėgas. Reikia 
antrojo fronto Europoje, kad hitleriz- 
mo pabaisa būtų sutriuškinta dar šiais 
metais!

Kiekvieno lietuvio, kiekvieno Lietuvos 
patrioto, vis tiek kur jis gyventų, visos 
pastangos šiandie turi būti nukreiptos į 
vieną vienintelį tikslą: hitlerizmo sunai
kinimą.

Šiuo metu tai yra būtiniausias, gar
bingiausias tikslas. Kad darbas šito tik
slo siekiant būtų sėkmingesnis, reikia vi
sų Lietuvos patriotų vienybės. Kiekvie
nas, kas tą vienybę kovai prieš hitleriz- 
mą kuria, kas ją stiprina, — dirba Lie
tuvos laisvinimo, Amerikos gynimo dar
bą, o kas lietuvių vienybę ardo, kas ban
do nukreipti lietuviškosios visuomenės

— Ką pats į dabar veiki?
— Nieko.
— Tai pas ką tu dirbi?

— O kaip tau sekasi, ar 
jau ant savo kojų?

— Yes, dabar jau ant sa
vo kojų, nes likau be auto- 
mobiliaus.

Tikrai pasigailėjimo yra 
verta kandis. Pavasarį ji tu
ri gyventi kailiniuose, va
sarą kailiniuose, o žiemą — 
maudymosi kostiume.

Tikras daktaras
i— Daktare, kokia liga 

serga mano moteris?
— Ji serga šalčiu.
— Ar tikrai jinai serga 

šalčiu?
— Taip, tikrai šalčiu.
— Ar tamsta esi tikras 

daktaras?
— Taip, aš esu tikras 

daktaras. Bet kodėl tu dar 
klausi?

— Mat, mano pirmąją ’ 
moterį kitas daktaras gydė 
nuo šalčio, o ji mirė nuo 
džiovos. Todėl aš noriu ži
noti, ar tamsta esi tikras 
daktaras.

— Nebijok. Aš esu tikras 
daktaras — jeigu aš gydau 
nuo šalčio, tai ji ir mirs 
nuo šalčio.

— Ką mes darytumėm be 
elektros šviesos?

— Myluotumės ir bučiuo- 
tumės. j

Tėvas vaikui: t— Tu par
šas. Ar žinai, kas yra par
šas?

Sūnus: — Taip, tėveli; 
paršas yra kiaulės vaikas.

Kebli padėtis.
— Kodėl tu bomauji ir 

nedirbi?
— Kebli padėtis, brolau. 

— Aš esu per sunkus dėl 
lengvo darbo ir per leng
vas dėl sunkaus darbo.

Nėra tokio vedusio vyro, 
kuris suprastų moterį. 
Viengungiai supranta, to-
dėl jie nesiveda.

Surinko Prof. Krienas
dėmesį nuo kovos prieš hitlerizmą į ki
tus, ne taip svarbius šiandie klausimus, 
tas pasitarnauja Hitleriui, pasitarnauja 
amžiniesiems lietuvių tautos, o sykiu ir 
Amerikos, priešaihs.

Stiprinkite Tarybų Sąjungai pagalbos 
teikimo darbą, atsimindami, jog tuo pa
tim Jūs dirbate Tarybų Lietuvos laisvi
nimo darbą!

Tegyvuoja didvyriškoji, nenugali
moji Raudonoji Armija!

Tegyvuoja vieningas visų Amerikos 
lietuvių patriotinis frontas kovai prieš 
hitlerizmą!

Washington. — Senatas 
65 balsais prieš ■ 2 atmetė 
sumanymą apribot senato
riams gazoliną taip, kaip ir 
kitiems piliečiams.

Tokio. — Japonai garsi
nasi, kad jie apsupę ir nai
kiną pusę miliono chinų 
Shansi provincijoj. (Niekas 
kitas to nepatvirtina.)
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Mūs Čampione Petlickienė, 
Ir Kitų Mezgėjų Darbai

Pagerbė Mezgėjas

f

Draugė K. Petlitzkienė, 
jeigu ne tarp visų Ameriko
je Sovietų kariams mezgė
jų, tai tarpe lietuvių, tikrai 
yra daugiausiai numezgusi 
kojinių. Praeitą rugpjūčio 
mėnesį, kuomet brooklynie- 
tės pradėjo organizuotis 
mėgsti raudonarmiečiams 
svederius ir kojines, draugė 
K. Petlitzkienė pasižadėjo 
numegsti tuziną porų ko
jinių, gi iki vidurio gegu
žės m., š. m., jinai jau yra 
išdavusi 75 poras, 11-12 nu
merio kojinių ir apie poilsį 
visai ji nekalba.

Draugė K. Petlitzkienė 
yra plačiai apvažinėjusi ir 
ilgus metus gyvenusi skir
tingose Sovietų žemės daly
se. Kur dabar eina didieji 
mūšiai — Donetso Basei
ne prie Charkovo ir K ri
me, tos vietos ir jų neišse
miami gamtiniai turtai jai

svedcrį su rankovėmis—O. 
Čepulienė jau numezgė 6 
svederius. Mrs. Rosenbaum 
— svederį su rankovėmis; 
Mrs. Levenson — 9 svede
rius su rankovėmis, 3 be 
rankovių, 2 poras kojinių ir 
pasiėmė vilnų da dėl 3 sve- 
derių su rankovėmis. R.

Nacionalio Lietuvių Ko
miteto Sovietij Sąjungai 
Gelbėti suruoštame masi
niame mitinge - koncerte, į- 
vykusiame gegužės 17-tą 
didžiojoj Grand Paradise 
salėj, Brooklyne, specialiai 
pagerbta mezgėjos. Dau
giausia pasidarbavusios 5 
buvo programos eigoj pir
mininko Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus iššauktos ant estrados 
ir joms įteikė po dovanėlę, 
Sovietų Sąjungos meninin
kų rankdarbį.

Kitataučių spaudos fo
tografas tuo momentu nu
traukė mezgėjų paveikslus. 
Tikimės, kad tuos paveiks
lus neužilgo matysime ir 
šiame skyriuje.

Sovietų Sąjungos Genera- 
lio Konsulato atstovas Po
vilas Rotomskis savo kal
boj taipgi pareiškė gilų į- 
vertinimą darbo mūs čam- 
pionių ir visų mezgėjų 
Brooklyne ir kitur.

Moterys karui prieš fašistinę Ašį įrankių gamintojos orlaiviu fabrike demonstruoja 
įvairias darbininkių sveikatos apsaugos priemones.

I

i

yra gerai atmenami. Drau
gė K. Petlitzkienė labai aty- 
džiai kasdien sekdama So
vietų liaudies didvyriškas 
kovas, deda į mezgimą visą 
savo energiją, kad tik dau
giau pagelbėjus tiems kar
žygiams greičiau sutriuš
kinti užpuolikus.

K. Rėklienė, K. Petlitz- 
kienės sesuo, numezgė 25 
poras kojinių. Taigi, iš vie
nų namų, tik dviejų ener
gingų draugių pastangomis, 
Sovietų karžygiams yra iš
siųsta šimtas porų gražiai 
n u mėgstu kojinių.

Energingai darbuojasi ir 
daugelis kitų draugių. Pra
eitą mėnesį brooklynietės 
vilnų pirkosi už $57.60, gi 
šį mėnesį jau pirkta už 
$48.00 ir atrodo, kad grei
tai daugiau reikės. Tiesa, 
dabar gražus vasaros laiko
tarpis, bet mezgėjos gerai 
žino, kad po gražios vasaros 
vėl ateis žiauri žiema, o 
priešas da galingas, gal 
da teks ir kitą žiemą pra
leisti sunkiose kovose pakol 
užpuolikai liksis visiškai iš
taškyti.

Mezgėjų Centralinis Ko
mitetas atsišaukia į visas 
geros valios moteris, idant, 
ypatingai iki birželio 22 d. 
(tai bus baisaus įvykio pri
minimui, kada Hitlerio ve
damos banditų gaujos įsi
veržė į ramią Sovietų šalį) 
pasiuntus juo didesnį kie
kį gerų megstinių. Tam tik
slui net kontestas skelbia
mas tarpe New Yorko mez
gėjų grupių, kurių randasi 
suvirs pora šimtų. Brookly- 
no lietuvės ant savo kredito 
yra gražiai užsirekomenda
vusios ir jos drąsiai stojo į 
kontestą.

Iki šioliai brooklynietės 
jau yra pridavusios 200 
svederių, 194 poras kojinių, 
7 šalikus, keletą kepurių ir 
3 poras pirštinių. Vertė 
priduotų dirbinių yra $1,- 
245.00. Vilnų pirktasi už 
$426.29. Tai labai graži 
garbingiems karžygiams 
parama. Mūs moterys nei 
pačios nesitikėjo pasiekti 
tokio kiekio puikių mezgi
nių.

Daugelis mezgėjų yra pa
gaminusios po 4-5-6 svede
rius, gi kitos jau pasiekė ir 
desėtkais, pavyzdžiui, mas- 
petietė A. Kalvaitienė, ku
ri vėl pridavė 4 su ranko
vėmis ir du be rankovių 
svederius. Tai jau 26 jos 
davė mezginių: S. Kleizienė 
pridavė — kepurę ir 2 p. 
kojinių; B. Senkevičienė— 
svederį su rankovėmis; K. 
šolomskienė — svederį su 
rankovėmis; O. Čepulienė—

K. PETLITZKIENĖ
Iš Maspeth, N. Y.

Laukaitienė — 2 be ranko
vių svederius. Viso jau yra 
numezgusi 21 svederį. Olga 
Lukauskaitė, iš Great Ne- 
cko — šaliką; E. Marcin
kevičienė, iš Great Neck— 
svederį su rankovėmis ir 
porą kojinių.

Vilnų pas Brooklyno me
zgėjas kol kas yra pakanka
mai ir jeigu kuri gali mėg
sti, yra prašomos prisidėt 
su savo energija prie kil
naus tikslo. Lai moterų ran
kose virbalai ir adata ne
rimsta, pakol fašizmas lik
sis visiškai sutrėkštas.

Viena is Mezgėjų,

Pavėsio Žolynai.
Turintieji pavėsiuotą dar

žą mažai tesidžiaugs iš au
ginimo rožių, alysiukų, 
gvazdikų, astrų. Tačiau jie 
su neblogu pasisekimu gali 
auginti granatas, atminimo 
žiedus, klonio (valley) lėli- 
jytes, našlaites.

Ne Be Priežasties.
Keliaujantis pardavinėto

jas pasakojo daktarui: — 
Mano žmona žiovauja be 
perstojimo jau šešta diena.

—O kaip seniai sugrįžo
te namo,—klausia dakta
ras.

—Šešios dienos,—atsakė 
pardavėjas.

Naujosios Anglijos 
Motery Žinios

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio protokole įvyko klai
da. Pasakyta, kad buvo pa
sveikinimas nuo Moterų Kliu- 
bo iŠ Maynard, o turėjo būti: 
Moterį; Apšvietos K 1 i u b o, 
Norwood, Mass. $2.

Būtų labai gerai, kad susi
tvertų kliubai Maynarde, Hud
son, Haverhill, Brighton. Tuo- 
mi turėtų susirūpinti mūsų or
ganizatorė draugė Sukackienė.

Kur dingo mūsų buvęs taip 
garsus Lawrence? Aš manau, 
kad ten galėtų būti didelis

lo Liuosybės Choro moterų 
grupė ir choro šokikių grupė, 
apsirengusios lietuviškais kos
tiumais, šoko lietuviškus šo
kius. Publikai labai patiko. 
Kostiumus šokikėms pasiuvo ir 
aukavo iš moterų grupės drau
gės J. Stigienė ir M. Gutaus- 
kienė.

Mūsų kliubas yra skaitlin
gas narėmis ir vis auga, kas 
susirinkimas vis įstoja naujos 
narės. Mes palaikome atstoves 
Rusijai Karo Pagalbos Komi
tete, kuris dirba, kiek galėda
mas — tik užbaigia vieną pa
rengimą, tuojau griebiasi kito. 
Kovo’ mėnesį surengė didelį 
bankietą Rusijos Karo Pagal
bai. Bankietas davė pelno ar
ti $600. Komitetas susideda

Nors Miške Gyvenu, Bet Aš 
Tave, Sesute Mano, Matau!

moterų kliubas, nes Lawrence 
yra veikliu moterų, tik reikia 
biskį padirbėti.. O gal jos tu
ri kliubą, tik nedalyvauja są
ryšio suvažiavime ?

Visos, kurios dalyvavom su
važiavime, žinome, kad nuta-

tarptautiškai, bet lietuviams 
tenka daugiausia padirbėti, 
nes daugelis lietuvių organi
zacijų yra sutraukta į tą ko
mitetą. Balandžio mėnesį tas 
komitetas surengė judį “Giri 
from Leningrad.’’ Davė pelno

Nors fizinės spėkos ne
daug beturiu, vienok tas 
manęs nesutrukdo nuo dar- 

lbo. Štai, su paukščiais atsi
keliu, neretai dar prieš 6 v. 
ryto, ir skubiai apsirengęs 
stveriesiu darbo, fizinio 
darbo. Tai darže žoles ravė- 
ju, kad daržovių piktžolės 
neužglušintų, tai apkarpau 
apdžiūvusias šakeles krū
mokšlių — žiūrėk ir pietūs. 
Čia vėl čirškini, skrudini la
šinukus ir ant gerai ap
skrudintų lašinukų pora 
kiaušinių užlieji. Su pasi
gardžiavimu pavalgai kiau
šinienės ir įsigeri puoduką- 
kitą kavos, — skubi prie 
darbo. Na ir, žiūrėk, diena 
praėjo, Aštunta valanda va
karo—įėjęs stubon ir čia 
darbo pilnos rankos. Suterš
tus indus suplauni, vakarie
nę pasigamini ir vėl indus 

1 plauk. Na, dienos darbas 
baigtas. Sėdi prie rašomo 
stalo ir skaitai laikraščius. 
Miego dar nenori. Tad stve
riesi tvarkyti kambarius. 
Norisi sutvarkyti gydytojo 
kabinetą — čia knyga ne 
ton vieton padėta, čia gydy
tojo instrumentas ekzami- 
navimui ligonių ne po ran
ka padėtas, na ir, žiūrėk, 
jau 12 valanda nakties. Eik 
gulti, seni — pailsėk, kad 
rytojaus sulaukus ir vėl tą 
pačią maldelę darbo kartoti. 
Nuo 20 d. balandžio gyvenu 
gražioje naujai pastatytoj 
stubelėj — miške. Laikas 
nejaučiamai bėga, o namuo
se dar viskas nesutvarkyta, 
dar viskas išdrikusiai, be
tvarkiai stovi.

Laiškų, popiergalių—be
galiniai. Prasto žmogaus 
akimis žiūrint, tai šlamštas, 
bevertis! Man-gi, tai doku
mentai, tai aiškus įrodymas

Amerikos lietuvių kūrybi
nės kultūros dirvoje 50 me
tų veikmės. Kas rasta atvy
kus Amerikon? Kas nuvei
kta? Kiek kūrybinės kultū
ros sėklos pasėta, įskiepyta; 
kiek prigijo ir vaisius iš
duoda, o kiek nudžiūvo, ar 
audros išblaškė? Viskas 
tas tame šlamšte, tuose po
piergaliuose, pageltusiuose 
popiergaliuose, aiškus įro
dymas veikmės kūrybinės, 
kultūros dirvoje. Neveltui 
praleistas laikas, gyvenant 
50 metų tarp brolių ir sesių 
Amerikoje.

Skaitai ir krūtinėj širdis 
plaka tvirčiau ir gausiau ir 
norisi it tam gaidžiui už- 
skrist ant tvaros ir sugie
doti: žiūrėkit, broliai ir se
sės lietuviai, kas mes bu
vom ir ką jau pasiekėm da
bar?! Štai paveikslėlis D- 
rės Johanos želvienės-Bal- 
trušaitienės: graži, jauna, 
grakšti su akademine kepu
re ir toga apsisiautus. Tai 
pirma lietuvė moteris Ame
rikoje pasiekė akademinį 
mokslo laipsnį. Štai, trum
poje sutraukoje, 41 Progra
mas” 35 metų sukaktuvių 
Liet. Moterų Dr-jos “Ap- 
švieta.” Štai vienkartinis 
leidinys “Moterų Balsas,” 
tai 25 metų kultūrinėj dir
voje darbuotė progresyvių 
lietuvių moterų. Štai “Mo
terų Dirva” irgi 25 metų 
sukaktuvių proga, išleido 
katalikės lietuvės moterys. 
Tai netolimos praeities kul
tūriniai darbai.

Kilus 2-ram pasauliniui 
karui, kur ne tūkstančiai, o 
milijonai jaunų gyvybių 
aukaujama karo dievaičiui, 
mano, tavo brol-sesutės ne
nuleido rankų! Jos sušau
kė Vidurvakarinių Valst.

rėm rengti pikniką 22 ir 23 
rugpjūčio (August), Montello, 
Mass. Taipgi nutarėm leisti 
dovanas. Tai, draugės, prašau 
visų, kurios prižadėjote aukoti 
ką dėl tų dovdnų, malonėkite 
prisiųsti dovanas sekančiu ant
rašu :

E. Benulienė,
16 Bunker Ave., 

Brockton, Mass.
Jau laikas paduoti tikietų. 

knygeles į spaudą, o neturint 
ir nežinant, ką gausim dėl do
vanų, negalime sutvarkyti ti- 
kietus.

Apie Montello, Mass. 
Moterų Veikimą

Mes, montellietės, turėjome 
gerai nusisekusių parengimų.

Balandžio 12 buvo sureng
tas koncertas moterų sąryšio 
naudai. Nusisekė neblogai. 
Programos išpildyme dalyva
vo šie artistai: A. Steponavi
čienė, Niauras, Harmonijos 
Grupė iš So. Bostono, Montel-

Konferenciją — ir plačiai, 
bešališkai apsvarstė nūdie
nos problemas ir sutrauko
je, rezoliucijos formoje, iš
leido vienbalsinį nutarimą, 
savo veikmės pasiryžimą. 
Aš tąją rezoliuciją išsikir- 
pau iš laikraščio ir pasika
binau ant sienos, prie mano 
rašomo stalo, kad prisėdęs 
prie stalo galėčiau lengviau 
matyti mūsų sesučių pasi
ryžimą nūdienos darbui.

Lietuvos motulė, turėda
ma Amerikoje tokias kil
nios sielos dukreles, nusi
šluostė kvartuku kruvinas 
ašaras ir su šypsena ant 
veido, su atgimusia naujai 
vilčia — laukia, kada čia ją 
išvaduos nuo žmogėdžių: 
Hitlerio, Mussolinio ir ja
ponų.

Garbė ir palaima jums, 
mano sesutės!'

Dr, A. L. Graičūnas

virš $400. Per du mėnesius pa
siuntė į nacijonalį Rusijos gel
bėjimo komitetą vieną tūks
tantį dolerių.

Lietuvių progresyvių orga
nizacijos susidėjusios surengė 
bankietą dėl Raudonojo Kry
žiaus, kuris davė pelno du 
šimtus dolerių.

Reikia pasakyti, kad dėl 
abiejų bankietų valgiai buvo 
gaminami pas draugus Kukai
čius. Nors ir visos moterys dir
bo iš tikros širdies, bet pas ku
rią gaspadinę yra gaminama, 
tai ir tenka didžiausia našta 
panešti. Mūsų gera draugė A. 
Kukaitienė pernešė tą viską 
su šypsą ant veido. Ačiū tau, 
drauge. Taipgi dėl Rusijos 
bankieto d r a u gas Kukaitis 
daug patarnavo su mašina pa
vežiodamas ir neėmė atlygini
mo.

Kukaitienės duktė Biruta 
padarė ir aukavo moterų kliu- 
bui karpetą, kad būtų išleis
tas, o už tuos pinigus nupirk
ta cigaretų ir Motinų Dienos 
proga būtų pasiųsta karei
viams į kempes, kas ir buvo 
padaryta. Parduota tikietų už 
$60. Platinimo tikietų darbą 
atliko A. Kukaitienė ir K. če- 
reškienė, su pagalba kitų, drau
gių-

Gegužės 3-čią buvo persta
tytas veikalas “Motinos šir
dis.’’ Veikalą labai gražiai at
lošė, visi aktoriai atliko savo 
užduotis pagirtinai. Tik gaila, 
kad publikos labai mažai atsi
lankė. žmonės neįsivaizdina, 
kaip aktoriai vargsta-mokina- 
si, eikvoja energiją.

Liuosybės Choras turėjo su
rengęs paskutinį koncertą šį 
sezoną. Programa buvo gra
ži, bet publikos irgi buvo ma
žai. Tai tur būt jau paskutinis 
buvo parengimas svetainėj. 
Gegužės 17-tą jau surengta 
pirmas šio sezono parengimas 
atvirame ore, Tautiško Namo 
Parke.

E. Benulienė.

Motery Armijos 
Korpusas

Jungtinių Valstijų kong
resas pravedė ir preziden
tas Rooseveltas gegužės 15- 
tą pasirašė bilių, kuriuomi 
įsteigiama Pagelbinis Mo
terų Armijos Korpusas. Ji
sai bus liuosnoriai įstojan- 
čių tiesioginėn militariškon 
tarnybon organizacija.

Įsteigimas Moterų Armi
jos Korpuso yra sveikinti
nas žygis. Nežiūrint, jog 
milionai Amerikos moterų 
dirba Amerikos industrijoj 
ir vis daugiau ir daugiau jų 
įsitraukia į tiesioginę kari
nę gamybą, vienok yra 
daug jaunų moterų, kurios 
norėtų būti tiesioginėj mili- 
tariškoj tarnyboj.

Abelnai, nėra priežasties, 
dėlko moterys neturėtų tu
rėti lygias teises ir lygias 
atsakomybes savo šalies gy
nime, dėlko jos neturėtų 
būti pašauktos tarnauti sa
vo šaliai visose tose srityse, 
kuriose jos gali tarnauti ge
riausia.

Moterų Armijos Korpuso 
direktore jau paskirta Mrs. 
Ovetta Culp Hobby, žmona 
buvusio Texas gubernato
riaus, laikraštininke ir 
dviejų vaikų motina, 37 
m. Ją paskyrė karo sekre
torius (ministeris) Stim
son.

Generalė plati mobilizaci
ja prasidėsianti apie už tre
jetas mėnesių, bet aplikaci
jos lavinimui oficieriais 
prasidėsiančios tuojau per 
lokalinius rekrutavimo ofi
sus. Kandidates į oficierius 
parinks iš abelno įstojančių 
liuosnorėmis sąrašo. Iš kar
to mobilizuos, kaip sakė 
prezidentas, tik 25,000, po 
250 kuopoj. Paskiau, sulyg 
reikalo, padaugins.

Moterų Armijos Korpu
sas užims visokias vietas a- 
part tiesioginio • dalyvumo 
mūšiuose ir atlyginimas bei 
laipsniai bus lygūs vyrų 
atlyginimui ir laipsniams 
tokiose pat pareigose.

Skrybėlių mados šiems 
metams geros—gali užsidė
ti vieną lapelį, arba gali su
dėti visą daržą lapų ir gė
lių ant galvos, abi bus ly
giai madnios.

Binghamton, N. Y.
H Moterų Skyriaus 

Susirinkimo

Gegužės 1 dieną, Lietuvių 
Svetainėje, atsibuvo Moterų 
Skyriaus susirinkimas. Narių 
dalyvavo vidutiniai ir visos 
svarstė moterų veiklą liečian
čius reikalus.

Moterų Skyriaus komiteto 
raportai išklausyti ir priimti. 
Balandžio 11-tos dienos atsi
buvusio koncerto komisija pra
nešė, kad koncertas pavyko 
gerai. Pelno liko $90.05. Pa
dalinta po pusę Liaudies Cho
rui ir Raudonosios Armijos 
medikalei pagalbai.

Kad šią pramogą padaryti 
pasekmingą ir sukėlus kuo- 
daugiausiai piniginės paramos, 
tai daugiausiai pasidarbavo iš 
anksto pardavime įžangos bi
lietų šios draugės: M. žvirblie
nė $1.35, O. Kireilienė $1.80, 
M. Liuzienienė $2.25, A. Gar- 
nienė $2.25, A. Maldaikienė 
$2.25, A. Baka $2.25, K. Juo- 
zapaitienė $2.25, A. Žemaitie
nė $2.70, M. Kulbienė $4.05,
O. Girnienė, $5.40 ir J. Nava- 
linskienė $9.00. Ir kitos drau
gės po mažiau. Tikietukų dau
giausiai pardavė šios draugės: 
M. Luzienėnė $4, J. Navalins- 
kienė $4.90, E. Okulevičienė 
$2.00, K. Vaičikauskienė $2.- 
00, P. Bakšienė $1.00, S. Kuz- 
miskas $1.00, M. Kulbienė $2.- 
00, F. žiboris $1.00, A. Tvari- 
jonienė $2.00, O. Mikolojunie- 
nė $1.00, K. Kasmauskienė 
$1.00, Shaly $1.00, O. Kireilie
nė $1.00, E. McPartland $2.- 
00, H. Pine $2.00, O. Girnienė 
$2.70, M. žvirblienė $1.30, A. 
Maldaikienė $4.50, A. Žemai
tienė $6.00, ir K. Juozapaitie- 
nė 60c.

Kadangi programo daly
viams buvo duota vakarienė 
dykai, tai mūs draugės aukavo 
valgiais: M. Mikolojunienė 2 
pyragus, M. Luzienienė 2 
kvortas agurkų ir tuziną kiau
šinių, M. Kulbienė kelis sva
rus burokų, J. Navalinskienė 1 
svarą sviesto, o Girnienė 1J/2 
tuzino kiaušinių, O. Kireilienė 
pyragą ir A. Maldaikienė 1 
pyragą.

Tame vakare daugiausiai 
darbavosi šios draugės: O. Ki
reilienė, M. Kulbienė, A. MaĮ- 
daikienė, A. Žemaitienė, R. 
Paliliolienė, E. Okulevičienė,
P. Bakšienė, O. Mikolojunienė 
ir O. Mikolojuniūtė. Joms pa
gelbėjo J. Navalinskienė, P. 
Mikolojūnas, F. Maldaikis, K. 
Vaičikauskienė ir O. Girnienė. 
Ir jaunuolės choristės pagelbė
jo patarnauti prie stalų.

Nuo vakarienės likusius val
gius išpirko draugės K. Juoza- 
paitienė, A. Žemaitienė, J. 
Navalinskienė. Pasirodo, kad 
draugės dirbo gana pasiauko
jusiai, tai ir pelno liko. Komi
sijos raportas priimtas. Ir iš
reikšta padėka toms drau
gėms, kurios daugiausiai pasi
darbavo.

Mezgėjų prižiūrėtoja drg. 
O. Mikolojuniūtė pranešė, kad 
sekančiame susirinkime iš
duos pilną raportą, kaip mez
gėjų darbas ėjosi.

Nutarta surengti piknikas. 
Ir išrinkta komisija iš darbš
čių draugių. Manoma, kad pik
nikas įvyks prie artimiausios 
progos. Lauksime.

Moterų Skyrius taria didelį 
ačiū visoms-siems darbinin
kams, pasidarbavusiems dėl 
šio koncerto, visiems progra
mos dalyviams už gražų patar
navimą ir visai publikai už ge
rą atjautimą šio mūs darbo ir 
dalyvavimą šiame koncerte.

Moter. Skyr. Korespondentė, *
O. G.

Suknelės dabar siuvamos 
labiau kriaučiškos (tailo
red), neperdėtos daugybė
mis kvoldų ar išviršinių 
priedų. Priežastis — taupy
mas medžiagų ir darbo pro- 
sinant, valant.

Alyvos, seteriai, mažieji ri- • 
dikėliai, svogūnų laiškai yra 
priimta valgyti iš rankos, be 
pjaustymo ir šakute badymo, 
jeigu jie paduodami stalan 
nesupjaustyti, nesumaišyti ko- 
kion saloton, bet išdėti sausi 
lėkštės kraštuose.

Sviestas geriau laikosi, jei
gu po vartojimo užpilsite šal
tu vandeniu ir taip padėsite.



/
/ Ketvirtas Puslapis '

■ ..............................................................................................................■■■■■■ — »■ ................................................■■■■■■■■ ■■■■,»

Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį^ 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • • * • • 4 — 29 — 42 ------- 16

(Tąsa) 
KOVOTOJAI SAPIORAI

— Dvylika raudonarmiečių sapiorų 
labai gražiai buvo susigyvenę, — rašo A. 
Tfetiakovas.—Jie paskutiniai pasitrauk
davo iš po pat nosies priešui. Jų buvo 
pareiga sprogdinti sandėlius, til
tus, ardyti kelius, kad nieko prie
šui neliktų tvarkoj... Dažnai vokiečiai 
pasiutimo apimti šaudė į juos iš patran
kų, bet sapiorai išsisukdavo iš po ugnies, 
savo darbą atlikę pasitraukė.

Karšta buvo prie miestelio. Raudono
sios Armijos daliniai persikėlė per upę, 
ir tiltas 8:30 vai. vakare turėjo būti iš
sprogdintas. Bet štai sapiorai gauna ži
nių, kad prie upės skubėja dar dalinis 
raudonarmiečių su reikmenimis. Tilto 
išsprogdinimą atidėjo. Reikėjo perleisti 
tą dalinį. O iš dešinės jau artinosi vo
kiečių būriai.

— Ginti tiltą, gelbėti saviškius, —to- 
kis buvo būrelio vado įsakymas.

Dvylika kovotojų stojo į karštą kovą. 
Tratėjo kulkasvaidžiai. Kova ėjo jau tre
čia valanda, o savieji vis nepasirodė... 
Pagaliau pasirodė mūsiškiai. Pribuvę 
raudonarmiečiai įsiliejo į kovą. Priešas 
susvyravo ir atšoko. Sėkmingai raudon
armiečių dalinys pervažiavo tiltu.

Jau sapioras Sidorenko ruošėsi iš
sprogdinti tiltą, kaip iš priešų užimamos 
pusės atjojo raitelis ir pranešė:

— Prie tilto skubėja priešlėktuviniai 
kanuolininkai!

Ir vėl sapiorai užėmė apsigynimo po
ziciją. Fašistų pasiutusios atakos kulka- 
svaidžių ugnimi buvo atmuštos. Įdūkęs 
priešas pasiuntė linkui tilto lėktuvą. 
Bombavimas dalinai pažeidė tiltą. Bet 
vos lėktuvas prasišalino, kaip sapiorai jį 
pataisė... Už pusvalandžio pribuvo ir 
priešlėktuviniai kanuolininkai. Jie per- 
važiavo. Sapiorai kulkasvaidininkus pa
siuntė giliau.

Priešas skubėjo užimti tiltą. Bet kaip 
tik jo pirmos eilės užėjo ant jo, tai til
tas su baisiu trenksmu išlėkė į orą. Žmo
nės, mašinos ir arkliai virto į upę. Prie
šui kelias buvo užtvertas. Su kitais armi
jos daliniai traukėsi ir didvyriški dvyli
ka sapiorų.

žiaurios kovos išilgai frontą
Nacių tankų korpusai vystė ofensyvą 

trimis sritimis. Vienas nuo Rytų Prūsi
jos ant Šiaulių, kad atkirtus Latvijoj 
Sovietų dalis. Du liežuviai iš Lenkijos 
linkui Minsko, vienas per Vilnių, kitas 
nuo Brest Litovsko ir trečia nacių tankų 
grupė linkui Lucko, Kijevo, Ukrainos.

Lucko srityj prasidėjo baisus tankų

mūšis, kuriame iš abiejų pusių dalyvavo 
apie 4,000 tankų. Po keturių dienų jis 
buvo Sovietų laimėtas.

Rumunijos karo laivyno prieplauką 
Constanzą, kurią naciai ir rumunai ruo
šė naudoti jūrų veiksmams prieš Sovietus, 
birželio 25 dieną atakavo 400 Sovietų 
bombnešių ir mūšio orlaivių ir taip su
degino, kad ji daugiau ant ilgo nebuvo 
naciams tinkama.

Rumunų ir nacių jėgos persiveržė 
per Prut upę į Bessarabiją, bet raudono
ji raitarija užpuolė juos ir du priešo 
pulkus iškapojo. Prieš įsiveržusi priešą 
stojo kovon visa Sovietų liaudis. Taip 
gelžkeliečiai Gerasimenko, Kaninov ir 
Sidarčuk neapleido gelžkelio stotyj dar
bo net tada, kada priešai' iš orlaivių ir 
kanuolių ją bombardavo. Pirmasis buvo 
sužeistas, bet jis atlikinėjo darbą trau
kinių perleidimo arčiau fronto. Garve- 
žietis Lučkovskis atvedė į pafrončio sto
tį traukinį su karo reikmenimis, nors 
priešo lėktuvai kelis kartus jį bombarda
vo.

Kada hitlerininkai pradėjo mesti sa
vo patašiutistus Raudonosios Armijos 
užnugary su tikslu, kad naciai ten pa
degtų svarbius punktus ir griautų gelž- 
kelius ir tiltus, tai prieš juos išstojo ne 
vien suaugę, bet net Sovietų Sąjungos 
vaikai. Vaikai organizavo brigadas, pa
statė savo pikietus ir jų žvali akis nutė- 
mijus bile kur nusileidžiančius priešus 
tuojau apie tai pranešė į ginkluotų pa
jėgų punktus. * ❖ *

Bet sunkiausias darbas užgulė, tai ant 
Sovietų lakūnų. Šalis netikėtai užpulta, 
nemobilizuotos jėgos, priešas veržėsi gi
lyn, jo lėktuvai siekė sugriauti susisieki
mo priemones, kad neleidus Sovietų ša
liai sumobilzuoti jėgas. Naciams tas vy
ko Lenkijoj. .Jiems tas sekėsi Francijoj. 
Bet ne taip dalykai atsitiko Sovietų Są
jungoj.

Sovietų lakūnai greičiausiai pribuvo į 
kovos laukus ir jie rpetėsi su drąsa į ko
vą. Lakūnas Vladimir Ševčenko, birželio 
27 dieną kovose Lvovo srityj numušė net 
22 nacių orlaivius. Leitenantas Solovjev 
buvo užpultas penkių nacių “Messer- 
chmitts” rūšies lėktuvų. Jis buvo sužeis
tas, jo lėktuvas sugadintas, bet nukirto 
tris priešo lėktuvus ir sėkmingai nusilei
do orlaukyj.

Pėstininkas Bensukovas buvo apsuptas 
priešų. Jis tris dienas išbuvo prieše už
nugary j, kelis kartus sužeistas, kiekvie
noj progoj naikino priešus iš užkrumių 
ir galop prasiveržė pro jų liniją ir pa
siekė savo dalinį.

(Daugiau bus)

TAUTINES VIENYBES LAIMĖJIMAS Lawrence, Mass.
Gegužės 16 dieną prezi

dentas Rooseveltas dovano
jo Earl Browderiui bausmę 

• ir paliuosavo iš Atlantos 
kalėjimo. Ta žinia pradžiu
gino kiekvieną fašizmo 
priešą, kiekvieną laisvės ir 
demokratijos, mylėtoją. Šis 
drąsus prezidento žygis pa
darytas vardan tautinės 
vienybes ir laimėjimo karo 
prieš fašizmą. Už tą žygį 
prezidentas susilaukė nuo
širdžiausių sveikinimų nuo 
visų fašizmo priešų.

Lietuvių Piliečių Komite
tas, kuris, pagal išgalę, pri
sidėjo prie Browderio iš- 
laisvihitho darbo, nori tarti 
mioširdžiausį padėkos žodį 
visiems lietuviams ir visoms 
lietuvių organizacijoms, ku
rie susirinkimais, laiškais 
bei bežoliuči jomis prašė pre
zidentą Rooseveltą atidary
ti Atlantos kalėjimo duris 
ir paliuosuoti Earl Browde- 
rį, tą nenuilstantį anti-fa- 
šistą. Mes tikime, kad pra
šymu Browderj išlaisvinti 
lietuviai prisidėjo prie ap- 
vienijimo visos Amerikos 
šiame istoriniame karė Už

laisvę ir demokratiją. Kaip 
diena aišku, kad milijonų 
amerikiečių balšas teigia
mai . paveikė. į mūsų šalies 
prezidentą Browderio iš
laisvinimo reikale.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KOMITETAS:

Elsiė Gasiūniene, 
pirmininkė,

Adele Pakalniškiene, 
pirm, pagelb.

Antanas Bimba, 
sekretorius.

Tokio. — Japonų orlai
viai bombardavo Imphal 
miestą rytinėje Indijoje ir 
atakavo tėn anglų kariuo
menę, pasitraukusią iš Būt
inos.

Australija. — Amerikos 
orlaiviai medžioja japonų 
karo laivus.

Lisbdn. — Edwin Shan- 
kė, buvęs Associated Prbss 
atstovas Berlyne, ndmato, 
kad naciai briausis ir per 
Turkiją linkui Sovietų Kau
kazo.

Matykite Sovietinį Judį!
Ateinantį sekmadienį, gegu

žes 24 d., Rusų Salėje, 287 
Erving Avė., bus rodoma so
vietinė filmą “Shors.” šis ju- 
dis duoda, labai daug įspūdin
gų vaizdų iš Sovietų karo prieš 
hitlerinius barbarus, kurie už
puolė veik visą pasaulį ir nori 
jį pavergti. Bus palodyta, 
kaip Sovietų karo jėgos veikia 
ant sausumos, jūrėse ir orė. 
Taipgi matysite, kaip narsiai 
priešo užnugaryje veikia par
tizanai, kad atsikračius besti
jų nacių.

Visi tie vaizdai paimti iš 
aktualių kovų, su daugeliu 
smulkmenų ir tragiškų įvykių.

Matysite, kaip Sovietų Są
jungos liaudis deda visas pa
stangas prie visokių darbų, 
gaminant visokius karūi reika
lingus reikmenis; kaip ihote- 
rys darbuose užima vyrų Vie
tas ir dirba sunkius darbus su 
didžiausiu pasiryžimu, kad 
baisus fašizmo siaubas būtų 
apgalėtas.

Judis yra kalbinis. Kalba 
rusų, o greta kalbos bliš dho
ti angliški paaiškinimai raštu.

Visa tai matysite ir girdėsi
te ateinantį Sekmadienį, 3-Čią 
valandą po pietų. — Nepra
leiskite progos iŠ. Penkauskas.

L A i ją V ją J______ .......

NIŪVARKIEČIAl NEPRASNAUSKITE
Russian War Relief Rengia 

Didžiulį Koncertą

Neužilgo, būtent pirmadie
nio vakare, gegužės 25 d., di
džiajam Mosque Theatre, 
1020 Broad St., įvyks toks 
koncertas, kokį galima girdėti 
gal tik tokioj vietoj, kaip Car
negie Hall arba Metropolitan 
Opera patalpose. Pasauliniai 
žinomas smuiko artistas Miša 
Elmanaš (Mischa Elman) bus 
to koncerto žvaigždė.

Šį milžinišką koncertą ren
gia Sovietų Karo Pagalba 
(Russian War Relief, Inc.), 
Niū Džiorzės skyrius, kurio 
raštinė yra 744 Broad St., 
Newark, N. J. šita organiza
cija, kaip žinoma, turi savo 
skyrius daugely didesnių mies
tų. Mūsiškis Lietuvių Komite
tas Medikales Pagalbos Sovie
tų Sąjungai yra irgi dalis, kal
binė dalis tos plačios humani
tarinės organizacijos.

Galiu drąsiai visus užtikrin
ti, kad turėsite tokį malonų 
pasitenkinimą, kad jis jums 
ant visados dvelks jūsų sąmo
nėj.

Prieš keletą savaičių ta pa
ti Russian War Relief davė 
panašų koncertą Niū Jorke, 
Metropolitan Opera House pa
talpoj. Tai buvo stačiai istori
nis, didingas įvykis, kuris dar 
ir dar kartą įrodė, kokiuo 
jausminiu užsidegimu, kokiuo 
entuziazmu yra persiėmę pla
čiosios minios, kaip jos bega
liniai įvertina Tarybų Sąjun
gos karines pergales, jiįjų, mil
žiniškame susigrūmime prieš 
Hitlerio bašibuzukus.

Milžiniška operos svetainė 
pilnutėlė, net braška. Pilna vi
sur ir stačių ir sėdom ir guls
čių. Orkestro skyriaus ir ložų 
sėdynės perpildytos papras
tais mišriais piliečiais, kur pir
miau sėdėdavo tik blizgančios 
figūros.

Perstatymas ir koncertas 
buvo globojamas paskubusio 
prodiuserio S. Juroko (S. Hti- 
rok), kurs visą to vakaro pel
ną dovanojo Tarybų pagalbai. 
Tas pats Jurokas globoja ir 
parūpina ir šį būsimą Niūvar- 
kiškį koncertą.

Daug buvo įstabių įdomybių 
aname Niū Jorko koncerte. 
Dviem atvejais davė perstaty
mus baletistų grupė nuo The 
Ballet Theatre: Sergejaus 
Prokofijevo “Rusiškas Karys” 
ir “Mėlynabarzdis.” Skardžiai 
ir reikšmingai dainavo operi
nis tenoras Jonas Pyrsas (Jau 
Peerce) arijas iš operų “žy
dė,” “Morta,” “Rigoletą.” Di
deliu alto balsu dainavo Mari
jona Andersoniūtė (Marian 
Anderson) iš Čaikovskio, Ra- 
chmaninovo. ir porą negrų me
lodijų. Na, ir pati vidurine 
koncerto figūra, Miša Elma- 
nas virkdė, jaudino, džiugino 
klausytojų širdis savo stebėti
na smuiko magija, iš Čaikovs
kio, Vieniavskio, Rimskio Kor- 
sakovo.

Net dvasią sulaikydami, 
klausėmės sielą perveriančių 
virpulingų garsų.

Vakaro vedėja, įžymioji ra
šytoja Fene Hurstaitė (Fannie 
Hurst) jautriai atsiliepė į pub
liką, ragindama visus kietai ir 
vieningai burti savo jėgas ir 
išgalės, kad greičiau apvalius 
pdsaulį nuo nacių epidemijos; 
kvietė daūgfrieningai remti 
Tarybų didvyrius herojus, ku
rių pastangose tvinksi viso pa
saulio viltis.

Ir da viena maloni, reta 
staigmena. Tuoj prasidėjus 
pirmajai pertraukai pakilo 
publikoj koks tai gaivalinis 
sujudimas. Atsigrįžtu ir aš at
gal, kame gi čia priežastis, 
khm Čia dabar visi taip širdin
gai katutes ploja, kai jau ant 
pastolio niėkb nėbėra. O gi 
čia esatim garsiojo Tarybų am
basadoriaus Maksimo Litvino- 
vo šu žmona; pačibj vidurinėj 
lož'oj. Dd s k a r d ž iau, da 
griausmingiau supliaukšėjo į- 
kaitę delnai, ir garbingoji po
ra — visų sužiūrusių, susisto
jusių centras, atsistojo ir ži
bančiais veidais dėkojo už to
kį šiltą, jautrų * priėhlimą. O 
palei tą visą ložą dailiai ir

ryškiai driekiasi dvi didžiulės 
vėliavos — dryžai žvaigždėta 
amerikinė ir raudona su auk
so kūju ir pjautuvu tarybinė 
vėliava.

Visa tai taip uželektrizavo 
suplaukusią minią, kad širdis 
tau tirpte tirpo virpulių ban
gose.

Šitą nedidelį išsisukimą (de- 
tūrą) tiksliai padariau, vien 
tik kad pabrėžus šio busimojo 
koncerto svarbą.

Tik susimildami pasiskubin
kite su bilietais, kad nepasilik- 
tumėt už durų. Kol da jų yra, 
įsigykite jų Bamberger’s, Kres- 
ge’s krautuvėse arba stačiai 
Tarybų pagalbos vietiniam 
centre, 744 Broad St.

Būtinai būkite koncerte vi
si. Turėsite ilgam dvasinio pa
sitenkinimo ir d i d ž iuositės 
proga paremti didžiulį huma
nitarinį darbą. Iš kalno dėkui 
ir iki pasimatymo.

J. K-aitis.

Binghamton, N. Y.
GIMTADIENIS IR AUKOS 
“VILNIES” SUVAŽIAVIMUI

Onytė Mikolojūniūtė daug 
yra prisidėjusi savo darbu į- 
vairiuose parengimuose ypa
tingai Moterų Skyriaus. Visa
da ir visur ji pagelbėdavo 
dirbti. Kad išreikšti jai padė
ką už jos pasidarbavimus ir 
parodyti kitoms vietos jaunuo
lėms, kad už gerą darbą or
ganizacijos nariai gražiai pa
gerbia savo drauges, buvo su
rengta jai gimtadienio atžy- 
mėjimo “party.” žinoma, su 
tėvų pritarimu.

Minėta “party” įvyko ba
landžio 25-tą, Lietuvių Sve
tainėje. Svečių turėjome daug. 
Baigiant vakarieniauti, drg. II. 
Pine, vakaro vedėją, pakvietė 
eilę draugų išsireikšti savo 
mintis apie vakaro sueigą. Iš
šaukta J. Navalinskienė, jos 
tėvai P. ir O. Mikolojūnai, dė
dės A. ir P. Mikolojūnai, J. 
Vaicikauskas ir O. Girnienė. 
Visi jai linkėjo sulaukti daug 
tokių gimtadienių. Ir suteikta 
jai daug gražių dovanų. Drg. 
J. Vaicikauskas išsireiškė, kad 
reikia pasveikinti dienraščio 
“Vilnies” suvažiavimą, nes 
vakaro garbės narė yra “Vil
nies” angliško skyriaus skaity
toja. Tai su ta mintim visi su
tiko. Ir dd. J. Navalinskienė ir 
J. Vaicikauskas surinko aukų 
$11. Ant pabaigos programos 
buvo iššaukta ir mūs jaunuolė 
O. Mikolojūniūtė, kuri padė
kojo visiems dalyviams už su
rengtą jai “party” ir dovanas.

Surinktas aukas ir aukauto
jų vardus pasiuntė “Vilniai.”

Viena iš Rengėjų.

IŠLEIDOME I TARNYSTĘ -
Dr. I. Pine, L.D.S. 6 kuopos 

narys ir kuopos gydytojas, vie
tos gyventojams gerai žino
mas, kaipo progresyvis žmo
gus, daug pasidarbavęs ap- 
švietos 'skleidimo darbe, dabar 
išvyko tarnauti J.A.V.. Sykiu 
su juo išvyko ir jo žmona H. 
žukaitė-Pine. Drg. Pine pas
kutinių laiku daug darbavosi 
darbininkiškos^ organizacijo
se, nevien tik lietuvių, tarpe, 
bet ir plačiame vietos darbi
ninkų veikime. Mūs vietos 
darbininkiškas veikimas nete
kome dviejų gerų darbutojų, 
kurie išvyko atlikti daug dide
snių ir svarbesnių pareigų, bū
tent, sumušti tą pabaisą Hitle
rį ir laimėti pasauliui laisvę ir 
demokratiją. Nuo savęs linkiu 
jums, draugai, geriausios lai
mės ir didžidusios ištvermės 
atlikti savo pareigas greitai ir 
sėkmingai ir sugrįžti karą lai
mėjus. O. G.

PAGERBIAME TĖVUS
Gegužės 8-tą dieną atsibu

vo pasilinksminimo vakaras, 
kaipo pagerbimui tėvų tų jau
nuolių, kurie jau tarnauja A- 
mėrikos armijoje. Minėtą, va
karą surengė Lietuvių Civili
nių Apsigynimo Komitetas tik
slu sukelti kiek fihansų ir pa
siųsti kokiiį dbvanėlitį lietu-

B u c h i nsky, 
Palionis, 
Baltusnikas,M.

F. Jeksevicius, A. Ga-
J. Albeit, C. Pupelis,

viams, esantiems. Amerikos tar
nyboje. Dėl šio vakaro, kaipo 
pagerbimui jaunuolių tėvų, bu
vo jiems išdalinti įžangos bi
lietai dykai.

Lietuvių Civilinio Apsigyni
mo Komiteto pirmininkas drg. 
F. žiboris perskaitė vardus 
visų jaunuolių, esančių tarny
boje ir prašė visus susirinku
sius, kaip tėvus, taip ir vaka
ro dalyvius laikytis vienybėje 
dėl greitesnio laimėjimo karo.

Vietos lietuviai jaunuoliai, 
kurio jau randasi tarnyboje, 
yra:

A. Repcis, A. Kaminsky, P. 
Mikolojūnas, B. Kiznis, G. Če
ponis, J. Chase, E. Chamo, C. 
Tinkunas, W. Tinkinąs, W. 
Jankauskas, J. Blinkevičius, 
A. Blinkevičius, A. Svareika, 
A. Valiulis, E. Sloveckas, M. 
Valaika, P. Plučas, S. Savic
kas, E. Velžis, P. Kaminsky, 
J. Mikaila, M. Simaška, C. 
Keršis, F. Indulis, S. Vaska, I. 
Mainionis, C. Polmickas, W. 
Judikaitis, G. Rakauskas, J. 
Matulis, Dr. A. Kvitkauskas, 
J. Skrebis, J. Gaidis, S. Kala- 
sinskas, J. Moškunas, F. šva- 
reika, 
Stukas, 
Cgape, 
B a rd is, 
ruckis,
S. Pakel, P. Ramba, J. Gailiu- 
nas, S. Simoliunas, A. Tvari- 
jonas, C. Saladunas, F. Kup- 
ris, P. Klikunas, G. Klikunai- 
tė, Blaževičius ir Dr. L Pine.

Šio vakaro surengimui dau
giausiai darbavosi šie draugai: 
J. Blinkevičius, A. ir A. Gar
niai, F. žiboris, J. Navalins
kienė, O. Mikolojunienė ir O. 
Girnienė. Ypatingai dd. J. 
Blinkevičius ir Garniai dau
giausiai įdėjo savo darbo dėl 
surengimo šio vakaro.

Iš anksto bilietų pardavime 
pasidarbavo šie: J. Blinkevi
čius už $25.75, A. Garnienė 
$3.50, L Luzienas $3.00, J. 
Navalinskienė $2.25, L. Miko
lojūniūtė1 $1.50, F. žiboris $1,- 
50, S. Jasilionis $1.25, O. Gir
nienė $1.00, A. Klimas $1.00, 
V. Čekanauskas 75c, M. Beke- 
rienė 75c, A. Tvarijonienė 50c, 
F. Maldaikis 50c ir A. Baka 
50c. Pelno iwo šio parengimo 
liko $52 su centais.

Draugas A. Klimas parodė 
gražius judamus paveikslus, 
kurie visiems patiko.

Kaip rengėjams, taip daly
viams priklauso didelis ačiū 
už tokį pasidarbavimą dėl at
minimo mūsų jaunuolių, da
lyvaujančių mūs šalies gyni
me. O. G.

So. Boston, Mass
Kai Jie Drebina Kinkas — 

Mes Dirbkime!
Šiomis dienomis turėjau pa

sikalbėjimą su drg. Jonu Pet
ruškevičium, kuris tik sugrįžo 
iš New Yorko. Jis lankė savo 
pažįstamus ir draugus Brook-

Rusi-

Rau- 
mūsų
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lyne ir Hartforde, Conn. Sakė, 
jis labai patenkintas laisvie- 
čiais. Jie buvę jam tikrai 
draugiški ir malonūs visais at- 
žvalgiais. Jie visi pasiryžusiai 
darbuojasi, kad Hitleris ir jo 
hitlerizmas būtų sunaikintas.

Paklausiau J. P., ką jis ma
no apie lietuviškus fašistuo- 
jančius elementus; kada prieis 
liepto galą tokie, kaip “Kelei
vio” Michelsonas, “Darbinin
ko” Kmitas-Urbonavičius, “la
bai mokytas” P. Grigaitis, Es 
EI A-a “šviesiausias-aukščiau- 
sias” ir kiti penktakojiškų ar 
šeštakojiškų “žinių” išnešioto
jai Amerikos lietuvių tarpe? 
Ypač, kada Hitlerio go vedos 
bus jau sunaikintos — ką jie 
tuomet darys ?

J. P. mano, kad lietu- 
“pro” padėtis nepavy
du dabar kinkos jau

Drg. 
viškųjų 
dėtina. 
dreba. Hitlerizmui žlugus, su
prantama, jie gali gauti chro
niškąjį kinkų, drebėjimą. Na, 
o to mes jiems neprivalome 
užvydėti.. . Tegul juos Šv. 
Petras priglaudžia!

Gi mes, pažangieji lietuviai, 
neprivalome daug kreipti dė
mesio į “mūsų” apimtų fašist- 
ligės tautiečių bėdas. Darbo 
mes turime pilnas rankas, rem
dami mūsų šalies karo pastan
gas prieš žvėrių-fašistų “Ašį”; 
remdami mūsų Raudonąjį Kry
žių, ir talkininkaudami 
jos Karo Pagalbai!

Kas remia Amerikos 
donąjį Kryžių ir kitas
karo pastangas prieš brutališ- 
kąjį fašizmą? šioje apylinkė
je apsivienijusiai darbuojasi 
šios organizacijos: visos Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
kuopos, visos Liet. Literatūros 
Draugijos kuopos, SLA 188 
kp., SLA kp. Brightone, ALD 
kuopos, So. Bostono Piliečių 
Kliubas, Moterų Ratelis, Lie
tuvių Metodistų žinyčia, PLT 
skyriai ir pats PLT Centras.

Visos šios organizacijos ir 
jų nariai ištikimai dirba nau
dai mūsų šalies ir paramai 
Jungtinių Tautų, kad fašistinis 
siaubas būtų pribaigtas kuo 
greičiausiai.

So. Bostono Reporteris.
“L.” Red. Pastaba. Pagar

sinimą įdėti laikraštin negalė
jom, — suvėluotas.

Valetta, Malta. — Fašis
tų greitalaiviai atakavo an
glų salą Maltą, bet liko at
mušti pakrantes kanuolė- 
mis. Vienas jų greitalaivis 
nuskandintas.

Tokio. — Japonijoj pa
traukta teisman daug va
dinamų komunistų, japonų 
karo priešininkų.

• London. — Veiksmuose 
prieš francūzų salą Mada
gaskarą anglai parardo vie
ną naikintuvą, vieną karinį 
laivuką ir du kitus laivus.

Montello, Mass., Apylinkei

Lietuviu Tautiško Parko 18-tas Metinis
ATIDARYMAS

TRIJŲ DIENŲ PIKNIKAS
Penktadienį, Gegiižės-May 29

šokiai nuo 8 vai. vakaro iki 1-mos vai. naktį

Šeštadienį, tai yra Memorial Day
Gegtižes-May 30

Sporto programa, šokiai nuo 4:30 vai. po pietų 
iki 11:30 vai. vakaro

Sekmadienį, Gegiižės-May 31
Parkas atsidarys nuo 1 vai. po pietų.

* Graži ir įspūdinga Programa: žymūs kalbėtojai, tarp kurių bus 
MAJdkAS JOSEPH DOWNEY

Dainuos Liuosybėš Choras, vad. Geb. Stepbnavičiaus; AjišVietos 
Moterų Dainininkių Grupė, vad. Geo. Steponavičiaus; Liuosybės 

Choro Merginų Grupė Šoks liaudiškus šokius, grojant orkestrai.
STEPHENS’ ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Visom dienom, nuo parko atidarymo iki baigiantis piknikui bus 
gerų valgių ir visokių gėrimų.

---------------------------- įžANGA VĖLtUI VISIEM. ------------------------------
Visus Naujosibs Anglijos lietuvius kviečiame dalyvauti šiame piknike
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NAUJI AMERIKIEČIŲ Anglai Laisvai Bom- Sveikina Browderio Vakaro pirmininkė, M. Da- 
laidaitė, atidarydama vakaro

DALINIAI SU TANKAIS 
ATPLAUKĖ ANGLIJON

bardavo Nacių Punk
tus Dienos Laiku

Išlaisvinimą kaip 
Jėgą prieš Ašį

programą, paprašė publiką 
sustoti ir buvo sudainuotas 
Amerikos himnas.

Toliaus, J. Liaudanskas pa-

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, geg. 18. — Amerikos karo departmen- 

tas paskelbė šį pranešimą:
Anglijos Salos:
Į Anglijos salas atvyko daugiau Jungtinių Valstijų 

kariuomenės.
Dabar Anglijon atvykusių Amerikos karių skaičius 

yra žymiai didesnis už tuos amerikinės kariuomenės 
dalinius, kurie pirmiau atplaukė Anglijon. Su atvyku
sia Anglijon šį kartą amerikiečių kariuomene yra ir 
tankų vienetai.

Australija, geg. 18. — Jungtinių Tautų štabas išlei
do šitokį pranešimą:

Vidutinis Jungtinių Valstijų armijos orlaivis sudužo 
ir sudegė arti Melbourne. Niekas neužsimušė, *ir devy
ni orlaivio įgulos nariai tapo sužeisti ar apdegė, bet nė 
vienam jų negręsia mirtis. Orlaivis krito, kai užside
gė vienas jo inžinas 1,000 pėdų aukštyje. Verstinai nu
sileidžiant orlaiviui, vienas jo ratas sugniužo ir orlai
vis apsivertė ragožium ir užsiliepsnojo.

SOVIETAI TEBEŽYGIUOJA 
CHARKOVO FRONTE

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 18. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

šiandien sakė:
Naktį gegužės 17 į 18 d. Charkovo linkmėje sovieti

nė kariuomenė darė ofensyvos veiksmus.
Kerčo pusiausalyje mūsų kariuomenė vedė atkak

lius mūšius Kerčo miesto srityse.
Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių atmainų.
Viename Charkovo sektoriuje vokiečiai prarado dau

giau kaip 800 saviškių, užmuštų.
Charkovo kryptim mūsų kariuomenė nugalėjo at

kaklius vokiečių pasipriešinimus ir toliau žygiavo pir
myn. Ji pagrobė 30 priešų kanuolių, 18 kulkasvaidžių, 
38 automatiškus šautuvus, 477 paprastus kareivinius 
šautuvus, 204,000 kulkų, 12,900 kanuolinių šovinių, 6,- 
000 minų, 700 rankinių granatų, reikmenų sandėlį ir 
kitus įrengimus.

Kitoje-dalyje Charkovo fronto sovietinė kariuomenė 
išmušė vokiečius iš vieno drūčiai aptvirtinto punkto.

Viename Kalinino fronto sektoriuje vokiečiai tapo 
atmušti su dideliais jiems nuostoliais.

London. — Anglų orlai
viai gana laisvai, dienos lai
ku, beveik be pasipriešini
mo iš nacių pusės, bombar
davo karinius v o k i e čių 
punktus šiaurinėje Franci- 
joje ir Holandijoje; bombo
mis sprogdino hitlerininkų 
geležinkelių mazgus, prie
plaukas, lėktuvų stovyklas 
ir kitus karinius taikinius. 
Šiuo žygiu anglai nuskandi
nę ir vieną vokiečių laivą. 
Visi anglų orlaiviai sveiki 
sugrįžo namo.

Jau Atslūgo Grūmojęs 
Pavojum Hawaii Ugnia- 

kalnio Veikimas
Honolulu, Hawaii. — Per 

dvi paskutines savaites 
gręsmingai . veikė Mauna 
Loa ugniakalnis, didžiomis 
sriovėmis švirkšdamas lieps
nojančią lavą šimtus pėdų 
oran. Ta lava — sutirpdin- 
ti akmenys ir uolos iš že
mės gelmių — upėmis plau
kė kalno šonais ir grąsino 
miestui Hilo ir svarbiai jo 
prieplaukai.

Du kartu Amerikos ka
riuomenė mėtė bombas, 
stengdamasi praskint plau
kiančiai lavai naują vagą 
skirtingon. pusėn nuo mies
to.

Pagaliau, jau atslūgo 
grumojusis to ugniakalnio 
veikimas; tai dabar ir tapo 
praleista ši žinia.

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
tautos sveikina tamstą už 
šį veiksmą.”

Didis amerikiečių rašyto
jas Theodore Dreiser savo 
telegramoje iš Los Angeles 
sako:

“Tinka prezidentą pasvei
kinti už Browderio paliuo- 
savimą. Dabar p. Browde- 
ris, būdamas laisvas, be 
abejo, dės visas pastangas, 
mobilizuodamas dideles gy
ventojų minias remti prezi
dento karines pastangas. 
Suvienijus tautą, tikrai bus 
nugalėtas hitlerizmas.”

Žymusis Meksikos darbi
ninku vadas Lombardo To
ledano pasiunė sveikinimus 
Browderiui, Amerikos Ko
munistų Partijai ir Jungti
nių Valstijų ž m o n ė ms, 
džiaugdamasis, kad Brow- 
deris išlaisvintas. Toledano 
sakė:

“Browderio paliuosavimas 
taipgi reiškia "galingesnę ir 
veiklesnę tautinę Jungtinių 
Valstijų vienybę apie Roo- 
sevelto valdžią. Jis žymiai 
prisidės prie kovos prieš 
fašistų Ašies valstybes.”

Durban, Pietų Afrika. — 
Madagaškaro salos gyven
tojai džiaugiasi, kad ten at
vyko anglų kariuomenė, o 
ne japonų.

sakė trumpą prakalbėlę. Po 
prakalbos, pianistas Ignas ču- 
žas ir Anna Allen (Baltrušai
tytė) gan vykusiai padainavo 
duetą “Gaudžia Trimitas” ir 
“Motinos Daina.”

Po tam sekė slaugės Mildos 
Kaulakaitės ir Altos Apšegai- 
tės nurodymas, kaip reikia at
likti pirmutinė pagelba sužeis
tiems.

Laike užkandžių, Anna 
Allen grojo smuiką, o Ignas 
čužas skambino pijaną.

Po programos ir užkandžių, 
prasidėjo šokiai, kuriems gro
jo lietuviška orkestrą — Sofi
ja Baniulytė, Kazimieras Kal
velis ir Juozapas Diekavičia. 
Muzikantai jokio užmokesčio 
neėmė, visą savo darbą paau
kojo Raudonajam Kryžiui.

Draugė Anna Apšegienė pa
aukojo 11 šmotelių siuvinių 
(chair sets), kurie buvo išleis
ti išlaimėjimui, už kuriuos su
rinkta $8.10.

S. Norbutienė aukavo gražių 
stiklelių, — surinkta $3.60; 
M. čeroškienė ir E. Eišman- 
tienė aukavo stiklų setą — su
rinkta $4, ir M. Wildnerie- 
nė aukavo vynui bačkutę su 
stikliukais — surinkta $2.95.

Už virš paminėtų draugių au
kas, kurios buvo išleistos lai
mėjimui, surinkta $18.65.

Laike vakarienės stalai bu
vo papuošti gėlėmis.

Gaspadinės .laike vakarie
nės patarnavime publikai at
liko savo užduotį pavyzdin
giausiai. Ir žiūrint ant visų 
veikiančių šiame parengime, 
rodosi, kad šio komiteto na
riai yra visi vienos šeimos 
žmonės. Kožnas atlieka savo 
užduotį, stengdamasis, kad 
kaip galima padaryti daugiau 
pelno, ir kad tas pelnas per 
Raudonąjį Kryžių nueitų pa-

gelbai tiems, kurie kovoja ka
ro lauke už visos žmonijos 
laisvę, gerovę ir demokratiją, 
— prieš brutališkiausias tam
sybės ir žmogžudžių jėgas, 
kokių nežino istorija. O reikia 
žinoti, kad šiame parengimo 
komitete dalyvavo visokių pa
žiūrų ir įsitikinimų žmonės. Ir 
aš, rašytojas šios korespon
dencijos, esu pilnai patenkin
tas! Aš manau, kad ir kiti yra 
patenkinti, nes mūsų triūsas 
nenuėjo už dyką, nes visas bi- 
las išmokėjus, liko gryno pel
no $70.65.

Gamtos Sūnus.

į Mrs. STENGER & STENGER ?
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

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

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

S K S

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Lewiston-Auburn, Me.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

Lietuvos žmonės su džiaugs
mo ašaromis pasitiko ant Kau
no sprogstančias bombas.

Maskva, geg. 19. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Sovietų kariuomenė geg. 18 d. Charkovo linkmėje 
vedė ofensyvos veiksmus ir pasigrūmė pirmyn.

Kerčo pusiausalyje buvo vedami neatlaidūs mūšiai 
srityje miesto Kerčo.

Kituose fronto sektoriuose nieko svarbaus neįvyko.
Geg. 18 d. buvo sunaikinta 64 vokiečių orlaiviai. So

vietai neteko 21-no orlaivio.
Sovietiniai orlaiviai Barents Jūroje nuskandino prie

šų laivą, graibiusį minas.
Papildomasis Pranešimas:
Charkovo kryptim mūsų jėgos, nugalėdamos vokie

čių pasipriešinimus, vis žygiavo pirmyn. Vienoje šio 
* fronto dalyje hitlerininkai padarė kelias atakas tan

kais. Mūsų kariai, komanduojami drg. Rosko, atmušė 
tas atakas ir sunaikino 30 vokiečių tankų.

, Vienas sovietinės artilerijos dalinys bombardavo 
priešų orlaivių stovyklą fronto linijoje ir sunaikino 10 
vokiečių orlaivių Junkers-52 rūšies.

Kitoje dalyje Charkovo fronto sovietiniai tankai iš
mušė priešus iš stipriai aptvirtintos ir svarbios apgy
ventos vietos.

Apie 800 vokiečių buvo sunaikinta viename sektoriu
je Leningrado fronto per dviejų dienų kautynes.

Bet šitas hitlerinis S. L. A. 
narių nuodytojas ir dabar te
benaudoja “Tėvynę” Hitlerio 
propagandai, talpindamas nuo 
Hitlerio gautą lietuviškų pa
vardžių surašą antgalviu “Iš
vežtų Rusijon Lietuvos žmonių 
Surašąs.”
‘ Kodėl Bajoras nepaskelbia 
pavardžių tų 30,000 Hitlerio 
nužudytų lietuvių ir tų 120,- 
000 sukištų į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas? Ar bijo 
nusidėti Hitleriui!

Jei jeigu jis gavo nuo Hit
lerio Raudonojo Kryžiaus aną 
surašą, tai dar lengviau ir 
greičiau galėtų gauti ir aną 
kitą surašą nuo to paties Hit
lerio.

Sunaikino Šimtus
Nacių Orlaivių

MASKVA, geg. 19. — So
vietai tik vienoj dalyj Char
kovo fronto šiandien sunai- 

♦ kino 17 vokiečių orlaivių.
Praeitą savaitę tapo su

naikinta 339 nacių orlaiviai, 
o Sovietai neteko 112 or
laivių.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

\ PHILADELPHIA, PA.
4 Lietuvių Moterų Kliubo susirinki
mas jvyks ketvirtadieni, 21 d. geg., 
8 v. v., 735 Fairmount Ave. Daly
vaukite visos susirinkime. — Sekr.

(117-119)

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo susirinkimas Įvyks ketvirta
dieni, 21 d. geg., 8 v. v., Draugijų 
Svet., 4097 Porter St. Nares, būti
nai dalyvaukite, o norinčios priklau
syti mūsų kliube, prašome ateiti i 

4 , susirinkimą ir prisirašykite. —M.
G. Sekr. (117-119)

NARSUOLIS TEISIAMAS 
KAIPO VAGIS

Atrodo, kad S. L. A. neiš
rinko prezidento. Bagočius ne
gavo daugumos balsų, todėl 
neturėtų teisės remia sąžine 
pasilikti “aukščiausio prezi
dento” garbingoj vietoj.

London. — Anglų kapito
nas Robert Davies užper
nai buvo apdovanotas Jur
gio Kryžiumi už tai, kad 
pašalino dar nesprogusias 
vokiečių oro bombas, ku
rios, nukritusios arti šv. 
Povilo katedros, būtų galė
jusios suardyt tą istorinę 
bažnyčią. Dabar jis pa
trauktas karo teisman už 
keliųtaikstančių dolerių va
gystes bei neteisingus pasi
savinimus.

Kapionas Davies taip pat 
kaltinamas, kad pavogęs 
500 smėlio pripildytų mai
šų ir kiek medžių ir panau
dojęs šešis ar septynis ka
reivius statyt jam slėptuvę 
nuo vokiečių oro bombų. I 11 1 ■ ... .. "■ — ..  11 ■ .... I
Visų susipratusių Darbininkų

pareiga skaityti “Laisvę”

Vienos L.L.D. kuopos orga
nizatorius sako: Tai ne man 
priklauso šaukti kuopos susi
rinkimus.

Kuopos finansų raštininkas 
sako: neigi man priklauso 
šaukti kuopos susirinkimus.

Protokolų sekretorius sako: 
Tai ne mano darbas šaukti 
kuopos susirinkimus.

Ir taip šis ginčas ėjo iki 
šiolei, per kelius paskutinius 
mėnesius. Kuopa nelaikė susi
rinkimų ii* iki šiol dar nei 
vienas kuopos narys nepasi- 
mokėjo narių duoklių už šiuos 
metus — net kuopos viršinin
kai nėra užsimokėję!

Panašių ginčų gal pasitaiko 
ir kitose kuopose. Taip ginčy
tis, draugai, negražu ir neleis
tina.

Dabar tie trys draugai pasi
žadėjo sušaukti gerą kuopos 
mitingą ir iki liepos 1 dienai 
išrinkti visų narių duokles. 
Tikiu, jie savo žodį išpildys.

Gražiai Pasidarbuota
Gegužės 9 d., šv. Baltra

miejaus svetainėje, suvienyto
mis jėgomis lietuvių organiza
cijų buvo surengta vakarienė. 
Visas pelnas nuo vakarienės 
buvo iš anksto paskirtas dėl 
Raudonojo Kryžiaus.

Šios organizacijos ir kuopos 
prisidėjo ir išrinko iš savo tar
po komitetus dėl atlikimo šio 
taip prakilnaus parengimo: 
LLDS 45 kp., Lietuvių Dukte
rų Draugystė, N.P.P. šv. Mo
terų Draugija, ALDLD 31 kp., 
SLA 31 kp., L.R.K. Moterų 
Sąjunga ir D.L.K. Gcdemino 
Draugija.

Tik viena šv. Baltramiejaus 
Pašelpinė Draugija atmetė pa
kvietimą prisidėti prie šio pa
triotiško darbo ir dar, “maga
ryčioms,” paėmė už svetainę 
$7. Toks baltramiejiečių pasi
elgimas atsiduoda prarūgu
siais Adolfo barščiais.
3 ...... ■ B

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

Prieteliai! Prašome įsi- 
tėmyti: — visus čekius ar 
money-orderius išrašykite 
iždininkės vardu, ar ko
miteto vardu, bet nerašy
kite kitų asmenų vardais. 
Pasiųskite sekamu antra
šu: 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

KOMITETAS:
Pirmininkas,

Dr. J. J. Kaškiaučius;
Sekretorė,

Alda Orman,
Iždininkė,

L. Kavaliauskaitė.
B ■ — •{■'

★ LIETUVIŠKA ★

V Ž.E1GA
Rhelngold Extra Dry . Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Importuotų Ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZETOAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

I Hum wn.Riy, I I. I Illi II II1 III I 'ill' I

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel; STagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

F. W. Siūdins
(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 VALANDOS: 2-4 ir 6-8 

Nėra valandų sekmadieniais.

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

J. GARŠVA
Graborlus-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

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 lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

S
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409 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrecn 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. PETRAITIENŪ ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Dr. J. J. Kaškiaučius CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-7179

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą "burner” 
arba 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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS '

•y 3T T

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

site patenkinti.
4* •I’

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Bilietų Platintojams
Kurie paėmėte bilietų pla

tinti dėl Liet. Kom. Sov. Są
jungai Gelbėti, praėjusio sek
madienio parengimo, prašome 
sugrąžinti neparduotus bilie
tus, o už parduotus—pinigus. 
Norime tuoj padaryti atskai
tą. Grąžinkite iždininkei, L. 
Kavaliauskaitei, 46 Ten Eyąk 
St. Būtų gerai, kad šią savaitę 
tai padarytumėt. Ačiū.

L. K.

Brooklyno ir Apylinkes Lie 
tuvių Žodis, Tartas "T Am

an American” Dieną

JŪSŲ FUTROS

Apribavus Gazoliną
Paskutinę gazolinai gauti 

registracijos dieną, apart už
siregistruojančių jos gauti, 
virš pustrečio tūkstančio atė
jo atiduoti — sumažinti savo 
serą, iškeisti savo pirmiau gau
tas X kortas į A ar B-l.

Tūli iš nereikalingai gavu
sių X kortas, manoma, susirū
pino dėl valdžios paskelbimo, 
kad atrastieji kaltais neteisin
game perstatyme dalyko gali 
būti baudžiami iki 10 metų ka
lėjimo ir $10,000. O kiti gal 
nebuvo išsiaiškinę savo kate
gorijos.

KURIE VALGIAI YRA 
GERIAU SVEIKATAI

Tą klausimą aiškins iš New 
Y or k o miesto Sveikatos De- 
partmento atsiųstas maisto pa
rinkimo specialistas Moterų 
Apšvietos Kliubo susirinkime 
ketvirtadienio vakarą, gegu
žės 21-mą, Laisvės salėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Valdžia yra susirūpinusi gy
ventojų geros sveikatos palai
kymu, kad jie būtų ištvermin
gesni darbe, atsparesni ligoms. 
Tačiau karo laike gali būti vi
sokių nuotikių, dėl kurių ga
li laikinai pritrūkti kai kurių 
žinomų maisto produktų. Eks
pertas aiškins, koki valgiai ga
li viens kitą užvaduoti, būti 
taip pat naudingi sveikatai. 
Čia pat bus ir sampeliai para
gavimui kai kurių valgių.

Ateikite ir kitiems praneš
kite. Moterys narės ir ne na
rės, taipgi vyrai kviečiami at
silankyti. Susirinkimo pradžia 
7 :30, prelekcija vėliau.

Moterų Kliubas.

Komedijos Artistas 
Mirė Už Scenos

Joe Jackson, per 40 metų 
išbuvęs scenoje, kaipo akto
rius komedninkas, visokių 
triksų išdarinėtojas su dvira
čiu, mirė taip, kaip, veikiau
sia, trokštų mirti daugelis ar
tistų — skaidrioms teatro švie
soms po jų kojomis tebešvie- 
čiant ir aplodismentams aud
ringai sveikinant už ką tik 
baigtą aktą. Jis publikai en
tuziastiškai tebeplojant atėjo 
į užscenį užbaigęs savo aktą 
Roxy Teatre, krito ir čia pat 
mirė nuo širdies atakos.

šiandien visas mūsų kraštas, visi Jungtinių Valstijų 
žmonės reiškia savo lojalumą Amerikos vėliavai, Ameri
kos tradicijoms, amerikiniams principams. Šiandien yra 
“Esu Amerikietis” Diena. Susirinkę gegužės 17-tą d. j 
masinį mitingą, sušauktą Komiteto Sovietų Sąjungai 
Gelbėti, Brooklyno ir apylinkės lietuviai, pareiškia:

1. Suprasdami, kad mūsų kraštas išgyvena didžiausį
savo istorijoje krizį, nes jis tapo užpultas fašistinių Ašies 
valstybių, mes pasižadame dėti visas pastangas karui 
'remti, priešui sumušti ir užtikrinti Amerikos žmonėms 
saugumą ir laisvę; pasižadame nuolatos pirkti karinius 
bonus ir štampas. >

2. Pasižadame kovoti prieš visokius išvidinius priešus, 
Hitlerio ir jo sėbrų talkininkus, penktakolonistus ir šeš- 
takolonistus; pasižadame remti prezidento Roosevelto 
septynis punktus karo metu ekonomijai pravesti; pasiža
dame visais klausimais glaudžiai kooperuoti su visais 
Amerikos žmonėmis ir viso pasaulio anti-fašistais, kovo
jančiais prieš brutališką fašistų Ašį.

3. Mes raginame Jungtinių Tautų vyriausybes atida
ryti antrąjį frontą Europoje, kad būtų užtikrintas sumu
šimas Hitlerio govėdų dar šiemet, kad pasaulis greičiau 
susilauktų taikos ir laisvo gyvenimo.

Tegyvuoja mūsų kraštas Jungtinės Valstijos ir jų pre
zidentas Rooseveltas!

Tegyvuoja visos Jungtinės Tautos, kovojančios prieš 
barbariškąjį fašizmą!

Tegyvuoja Jungtinių Tautų Pergalė!
Pirmininkas.

Aukos Sovietą Sąjungos Medikalei Pagalbai, 
Surinktos Geg. 17 d., Grand Paradise Salėj

PRAŠOME ATSIŠAUKTI
Petras Jakavonis, gyvenąs po 212 

So. 1st Street, Brooklyne. Po šiuo 
antrašu randasi jums laiškų. Prašau 
ateiti pasiimti, o jeigu negalite at
eiti, tai prisiųskite antrašą, aš laiš
kus jums nusiųsiu. Ursula Ramonas, 
212 So. 1st Street, Brooklyn, N. Y.

(118-120)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių skirstytojų 

ir rūšy tojų (Sorters & Graders) 
prie mezginių nuokarpų. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Atsikreipkite as
meniškai: Rubin Bros., 9-11 Boerum 
Street, Brooklyn, N. Y. (116-118)

PAJIEŠKOJIMAI
Neseniai atvykęs iš Argentinos, 

Leonas Zenkevičius, draugas Vada
vo Kaškonio, pajieško Vadavo Kaš- 
tonio tetos, Onos Kaškoniūtės, po 
vyru pavardė Aleknavičienė. Ji pa
eina iš Alavos valsčiaus, Alytaus 
apskričio, Slabadėlės kaimo. Pagei
daujama, kad ji atsišauktų sekan
čiais antrašais: giminaičio’— Vado
vas Kaškonis, c. Paraguay, 2599 
Avillaneda, B. Aires, Rep. Argenti
na. Arba: Leonas Zenkevičius, 749 
Middle Neck Rd., Great Neck, N. Y.

(116-118)

Dr. ir Mrs. Kaškevich, $100.
S. Sasna, $25.00.
Brooklyno Aidbalsiai likvi

davo iždą ir paaukojo pinigus 
$16.00.

K. Depsas, $15.00.
Po $10.00: A. Mureika ir 

W. Lukman.
Po $5.00: Ig. Bechis, J. Gu

žas, P. Varaška, B. Adams, 
Jonas Ražanskas, M. Liepas, 
Mrs. G. Jordan, A. Balčiūnas,
A. žiurinskas, J. & M. Sprai- 
niai, J. Marcinkienė, V. Bun- 
kai, V. ir O. Čepuliai, P. Ful
ton, A. Verkutis, J. Vinikaitis, 
drg. Urbonas, K. Mockus, M. 
Wilson.

Po $2.00: A. Balčiūnas, Mr. 
Slėnis, Mr. & Mrs. Višniaus- 
kas, J. Weiss, Mr. & Mrs. 
Baltrušaitis, J. Litvinskas, Mr. 
& Mrs. Stupur, J. ir O. Zda
niai, V. & II. Zablackai, K. 
Petrikienė, F. Bepirščiai, drg. 
Sinusas, V. Paukščiai, P. Ka- 
pickas, A. Vildges, Ch. BaL 
chunas, V. Škėma, M. Krau
jai is, A. Kraujai is.

Po $1.00: K. Viltrakis, M. 
Juškienė, S. Thompsonienė, 
P. Juodzevičius, J. Dobrow, A. 
Talandzevičius, R. Zevičius, J. 
Zeleckas, F. Evans, D. Velič
kienė, E. Gasiunienė, M. Kli
mas, Raudonas Kareivis, V. 
Tauras, J. Grubis, S. Wort, G. 
Wareson, A. Gilman, M. Stan
kus, N. Kisielius, M. Repins- 
kienė, K. G., L. Garvilovich, 
M. Kavaliūnas, Z. Kavaliūnas.

Po $1.00: M. Lawrence, K. 
Sungaila, A. Simpson, J. Ve
lička, J. Chesna, P. Cvirka, 
Sue Kazokytė, F. Maželienė, 
E. Granickienė, G. Stasiukai- 
tis, J. žemaitis, A. Kunevičiuę,
J. Vaiginis, J. Laimikis, A. 
Malinauskienė, C. Brown, P. 
Višniauskas, Mrs. X., F. Gra
žys, V. Skodis, K. Joneliūnas,
K. šolomskienė, A. šolomskai- 
tė, Ig. Urbonas, M. Yakštys, 
P. Lileikis, J. Stirbis, Mrs. Mi
sevičienė, Ant. Briedis, J. Šu- 
kaitis, J. Klimas, A. Titanis,
B. Chepinski.

Po $1.00: Mr. & Mrs. Ta
mašauskai, J. Jordan, V. Ru
daitis, J. Kovas, Chas. Nakti
nis, J. Simpson, K. Sasnaus
kas, U. Sinkevičienė, H. Gus- 
taitienė, Spitles, C. Vita, drg. 
Vitienė, V. J. Sepkeyičiai, A. 
Bepirštis, C. YtiknysJ J. Kal
vaitis, drg. Šidlauskaitė, Kau- 
linienė, Cedronienė, J. Cedro
nas, Fr. Ivaškevičius.

i Futros kainuoja daug pini
gų. Dažnai jas pirkti neįma
noma. Taigi reikia žinoti, kaip 
užlaikyti brangius kailinius, 
kad ilgai jie nešiotųsi. Apie 
tai jums gali duoti naudingų 
patarimų Woloschuk, ukrainie
tis ekspertas kailių pažinimo 
ir išdirbėjas brangių kailinių- 
futrų. Jis sako:

“Cedrinė šėpa (Cedar clo
set) nėra ganėtina protekcija 
futrom. Jūsų futra turi būt 
padėta į reguliarią storadžio 
šėpą (Storage Vaults), kur 
kailiai pasilaiko savo žvilgė
jime ir juose išsilaiko natūra
lūs aliejai, neišdžiūsta. Gerų 
storadžių šėpose laikomi per 
vasarą jūsų kailiniai geriau 
išrodys, geriau nešiosis ir vi
siškai bus saugūs nuo kandžių, 
gaisro ir nuo pavogimo.”

Woloschuk & Son, 343 7th 
Ave., kampas 29th St., New 
York City, turi moksliniai į- 
ruoštus storadžius ir turi fut- 
rų dirbtuvę. Jie išdirba futras 
daugmeniškai - wholesale ir 
taipgi parduoda arba padaro 
ant užsakymų asmenims.

Pamatykite jų Show Room. 
Jų dirbtuvė atdara kasdien 
iki 7 vai. vakarais. Sekmadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 3 v. 
po pietų.

Woloschuk & Son, kaip

daugmeniniai kailinių išdirbė
jai, gali parduoti arba pasiūti 
ant užsakymo jums futras ant 
lengvų išmokėjimų. Matykite 
juos ir pasitarkite.

Pas Woloschuk galite pasi
dėti ir drabužinius žieminius 
paltus (overcoats). Drabužiui 
irgi nesveika namų tempera
tūra vasaros sezonu. Kam ri
zikuoti sutrunėjimą ar sukan- 
dyjimą brangaus drabužio, 
kuomet už visai menka suma 
galite pasidėti į saugią vietą.

Per pusę mėnesio didžiaja
me New Yorke 53,000 vaikų 
aprūpinti apsauga nuo difteri- 
još.
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ŠILTI LINKĖJIMAI JAU
NAVEDŽIAMS

Susitelkę buvusių brookly- 
niečių būrelis, siunčiame šiltus 
linkėjimus geriemst prieteliams 
ir draugams brooklyniečiąms i 
— Povilui Ventai ir jo drau-! 
gei Nelei Juškaitei, kurie per
eitą šeštadienį susituokė.

Nors mes esame atstume aš- 
tuonių dešimtų mylių, tačiau 
alsuojame džiaugsmo dvasia ir 
negalėdami dalyvauti jūsų ve
dybų pokily, iš čia, Bridgepor- 
to, pasveikiname iš gilumos 
širdies mes:

Jonas Lazauskas ir šeima,
Elena Rinkevičiūtė,
Juozas Judžentas, 
Elena ir P. Baranauskai.

Smitty White, dalyvavus ban
dyme apiplėšti, teisme sakė, 
kad ji buvus savo sėbro plėši
ko priversta tai daryti, tačiau 
džiūrė ją pripažino kalta. Jos 
sėbras Ralph Prisco buvo po
licijos nušautas bandant jį 
suimti. y ■ !

Miesto sveikatos centruose 
įčie.pyta 3,500 vaikų ir 4,500 
suaugusių apsaugai nuo rau
pų.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN -1430 Kla.

Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai•r

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; j 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

MMMM
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NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Po $1.00: A. Walmus, Krei- 
vienienė, F. J. Klaston, A. 
Budris, Jasulaitis, šablauskas, 
V. Vitkus, Mr. & Mrs. J. Su
kackas, J. ir A. Ormanai, Eva 
Mizarienė, R. Laukaitienė, N. 
Lipsky, A. Kalvaitienė, L. Stot- 
kus, O. Cibulskienė, šibeikie- 
nė, W. Šibeika, Daugėlienė, 
A. Repsevičiūtė, J. W. Thomp
son, K. Rušinskienė, S. Bruso- 
kas, S. Rumšą, F. Ramoška.

Po $1.00: P. Mingela, S. 
Bajarūnas, F. Kazakevičienė, 
J. Stankaitienė, Nellie Venta, 
N. Nagulevičiūtė, Geo. Berno
tą, drg. Drusys, Drusienė, N. 
ir F. Pakalniškiai, K. Ruškys, 
J. Murmokas, D. Maželis, C. 
Kaiser, J. Kirmel, K. čiurlys, 
.Mickūnas, F. Bunkus, R. Mi- 
zara, V. Bovinas, J. Margevi- 
čius, M. Pranaitienė.

Su smulkiom aukom viso su
rinkta $470.66.

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

Štai gegužės 14 d. biznierių 
skelbimai:

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., K tiras, 
J. Klaščius, savininkas, 
496 Grand Street.
Mikolas Zuza, 
Bučernė ir Grocernė, 
46 Scholes Street.
Dr. Jacob Kauderer, 
Optician, akių daktaras, 
536 Broadway.

NEW YORKE:
Woloschuk & Son Co., 
Kailinių (furs) Krautuvė, 
373 Seventh Ave. arti 
29th Street.
Biznieriai, kurie norite pa

sigarsinti per Laisvės radijo 
programą, prašomi priduoti 
pagarsinimus ne vėliau, kaip 
antradienio rytą dėlei sekamo 
ketvirtadienio programos.

Prašome Laisvės radijo prog
ramos rėmėjų remti biznie
rius, kurie garsinasi per mūsų 
programą. Praneškite biznie
riams, kad girdėjote jų garsi-L 
nimus pei’ Laisvės radijo prog
ramą.

Eva T. Mizarienė,
Anaunceris.

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS 
PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ 

Jo naujas antrašas.

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Ridgewood Teatrą, Ridgewoode)

V. Kazlauskas parduoda naujus ii’ taiso senus laik
rodžius. Jis taipgi parduoda visokius kitus džiūlerius, 
žiedus, lakietukus, branzalietus ir daugybes kitų 

’daiktų.
Norinti įsigyti nau
jus laikrodžius ar
ba reikalui esant 
pasitaisyti, kreipki
tės pas:

V. KAZLAUSKAS
55-30 MYRTLE AVE. BROOKLYN, N. Y.

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.

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.

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

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

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

f.
LORIMER RESTAURACIJA

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir Žalių... "
<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

Štai 
a<*re8as.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Guriais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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