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THE LITHUANIAN DAILY
Kaip kokiomis milžiniško

mis replėmis, Amerikos ir An
glijos armijos iš visų pusių 
spaudžia Rommelį Tunisijoj. 
Nacių jėgoms ateina galas. 
Gal beliko kelių savaičių klau
simas.

Kas tada? Mussolinio kin
kos dreba. Italija ten pat. 
Bomberiai iš Tunisijos pasileis 
darban ant Italijos.

Vis arčiau prie antro fron
to Europoje. Jis turės ateiti.

Visa Amerika su didžiausia 
pagarba mini dviejų šimtų me
tų sukaktį nuo gimimo Tho
mas Jefferson, to didžiojo pa- 
trijoto ir demokrato.

Paskaitykite pereitų metų 
LLD knygoje “Amerikos De
mokratijos Steigėjai” Prusei- 
kos straipsnį apie Jeffersoną. 

Taipgi vakar dienos Laisvė
je tilpo V. Tauro puikus 
straipsnis apie tą Amerikos 
Revoliucijos vadą.

Susipažinkite su tuo drą
siuoju kovotoju už žmonių tei
ses ir laisvę.

Kaip šiandien ant komunis
tų, taip prieš pusantro šimto 
metų, Jeffersonui stovint šios 
šalies vadovybėje, tamsusis! 
elementas ant jo kalnus ver- į 
tė, melus skleidė, svetimų vals
tybių agentu vadino.'

Visi tie plūdikai palaidoti 
ir amžinai pamiršti Amerikos 
istorijos dulkėtuose lapuose.
Tuo tarpu plūstasis Jeffer-| 
sonas ir jo idėjos gyvena ir! 
gyvens širdyse ir lūpose visų ; 
žmonių amžinai.

Šiemet Gegužės
New Yorko gatvėmis eisenos Nutt, pranešė, kad iki šių 

Tai bus šeštadienis. meįų pabaigos bus paimti Į 
kariuomenėn faktinai visi 
tinkami vyrai tarp 18 ir 38 
metų amžiaus, išskyrus 3,- 
200,000 dirbančių farmose 
ir svarbiose šalies gynimui 
pramonėse. Seminarijų kle- 
rikai taipgi paliuosuojami 
nuo karinės tarnybos.

Drafto vyriausybė pa
tvarkė imt kariuomenėn 
kokius 2,880,000 vyrų, kurie 
iki šiol nebuvo draftuoja- 
mi tik todėl, kad jie buvo 
skaitomi savo žmonų bei 
kitų giminių užlaikytojai. 

Bus atidėtas šaukimas ar
mijon jau tik mažo skai
čiaus tokių vyrų, kurių pa- 
ė m i m as kariuomenėn į- 
stumtų į perdaug didelį 
vargą žmones, kuriuos jie 
iki šiol užlaikė.

'Komisionierius McNutt 
pareiškė, kad į šių metų pa
baigą ginkluotose Jungti

nių Valstijų jėgose bus jau 
10 milionų 800 tūkstančių 
vyrų.
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ANGLŲ ARMIJA NESULAIKOMAI BLOŠKIA NACIUS ATGAL
Amerikiečių Lakūnų Atakos 

Prieš Japonus
ANGLAI PRAMARŠAVĘ IR

PRO ENFIDAVILLE
Volchovo Srityje Sovietai 
Nušlavė 2,000 Vokiečių

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, bal. 12. — Jungtinių Valstijų Lai

vyno pranešimas:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Naktį balandžio 10-11 mūsų sargybos bombanešiai 
bombardavo japonų įrengimus Mundoj, New Georgia 
saloj, ir užkūrė nedidelį gaisrą.

Balandžio 11 d. anksti rytą didieji mūsų bombanešiai 
Liberatoriai atakavo japonus Kahili, .Shortland salos 
srityje; pataikė bombomis į priešų lėktuvų aikštę ir į 
gretimas priešlėktuvinių kanuolių pozicijas.

Tą patį rytą grupė mūsų torpedinių bombanešių ata
kavo Mundą; sukėlė gaisrus ir smarkius sprogimus.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Musų lėktuvai kovotojai du kartu atakavo japonus 

Kiškoj (vakariniuose Aleutuose) balandžio 10 d. popiet. 
Pasekmės nepastebėtos.

2,880,000 Vedusiu Vyrų 
Bus Paimti Amerikos 

Armijon Šiemet
Washington. — Žmonių 

I Karinių Jėgų Komisijos 
Pirmąją pirmininkas Paul V. Mc-

nebus. Tai bus šeštadienis. 
Darbininkai turi dirbti ir ga
minti įrankius greičiausiam su
naikinimui fašistinio žvėries.

Bet ant rytojaus, tai yra, 
sekmadienį, bus gegužinė de
monstracija Yankee Stadiume. 
Ten telpa 75 tūkstančiai žmo
nių!

Ruoškimės dalyvauti.
Pasipirkite tikietus iš anks

to.

Brooklyniečiai ir šiemet ne
pamiršo kanadiečių Liaudies 
Balso. Mačiau Jurgį Kuraitį 
jam renkant aukas. Sakė jau 
turįs surinkęs šešiolika dolerių, 
bet dar darbuosis.

Duosnieji brooklyniečiai ne- 
pašykštėkite. Kanados lietuviai 
be Liaudies Balso būtų be or
ganizatoriaus ir švietėjo. Nie
kas negali pavaduoti laikraš
čio.

\ Aš pažįstu vieną žmogų. Jis 
gyvena Chicagoje. Su juo kal
bėti, kaip su pliku peštis. Be
je, jis jau visai ir plikas, to
dėl nebebijo “peštis.” O pe
šas jis su visu svietu.

Tasai žmogus visai paseno, 
bet neišmoko atsiminti, kad 
žmonės turi proto ir atminties, 
žmonės atsimena, kaip jis ban- 
ditavo Sovietų Sąjungos vadus 

• ir ant lygių .juos statė su pa
čiais.

Dabar jis visą tai bando 
užsiginti. Bando įkalbėti svie
tui, kad ir jis iš pat pradžios 
stovėjęs už rėmimą to didžio
jo krašto, to drąsiojo mūsų 
krašto talkininko.

Už tai jį gerai paspirgino 
Mizara ir Jonikas. Dabar jis 
juos kolioja durniais. Tai jau 
galas visokio argumento.

Mes" negauname ir neskaito
me klerikalų leidžiamo laik
raščio Lietuvių žinios.
matyt, ir tas lapas taip lygiai 
nachališkas ir purvinas, kaip 
kiti tos grupės leidiniai.

Ve, štai Draugas (bal. 9 d.) 
ką cituoja iš to lapo :

“Norėdami pakenkti lietu
vių patrijotų pastangoms, gel
bėti \javo gimtąją šalį, lietuviai 
bolševikai iš kelių vietų pa-

Bet,

30 Tilkstančiy Ašies Kariy Paimta Nelaisvėn Tunisijoje Sovietų Oficialiai Pranešimai

Washington. — Trečda
lis karinio amžiaus vyrų 
.yra atmetama kaipo fiziš
kai netinkami armijai, kaip 
rodo drafto skaitmenys.

meluoja ir

negirdėjo, 
kolonija ar

siuntė savo rezoliucijas (Ede
nui.—A. B.), kuriose jie rei
kalauja Lietuvos atidavimo 
Sovietą Rusijai.”

Tai grynas ir bjaurus me
las. Gabaliauskas 
nerausta iš gėdos.

Niekas niekur 
kad kokia nors
kad kurios nors kolonijos pa
žangieji būtų pasiuntę Edenui 
ar kam kitam panašias rezo
liucijas.

Klerikalų vadų burnose kas
dieninis melas pavadavo kas
dienines maldas. Tai, matyt, 
naujas būdas patekimui į dan
gaus karalystę.

Gabaliausk'/ turėtų papra
šyti popiežiuos, kad tą 
arba priemonę oficialiai 
palaimintų ir užgirtų.

būdą 
j is ai

Jeffersonas--Įkvėpi- 
mas Mūsų Kovai, Sa
ko Prez. Rooseveltas
Washington, bal. 13. — 

Atidengiant paminklą, pa
statytą Tomui Jeffersonui, 
prezidentas Rooseveltas sa
vo trumpoj kalboj pareiškė, 
jog Jeffersonas buvo tikra
sis “laisvės apaštalas” ir 
pavyzdys šiandieninei mūsų 
kovai prieš užpuolikų Ašies 
tironiją.

(Jeffersonas buvo vienas 
iš pačių žymiausių Ameri
kos revoliucijos vadų kovoj 
dėlei nepriklausomybės nuo 
sauvališkų Anglijos karalių 
ir trečias iš eilės Jungtinių 
Valstijų prezidentas.)

Pagerbdamas 200 metų 
sukaktį nuo Jeffersono gi
mimo, prezidentas Roose
veltas sakė, kad “mes da
bar geriau, negu pirmes
nės kartos suprantame, 
kiek mes esame skolingi 
Jeffersonui,” kaipo kovoto
jui už laisvę..

Jeffersonas p a s i tikėjo 
žmonių miniomis; jis teigė, 
kad jie geriau gali patys 
valdytis, negu bet koks dik
tatorius ar tironas; Jeffer
sonas, Nepriklausomybės 
Pareiškimo autorius, vado
vavo kovai prieš vieniems 
davimą pirmenybių prieš 
kitus, kaip priminė prez. 
Rooseveltas: “Jis kovojo už 
laisvę, kaip ir mes dabar 
kovojame prieš mūsų laikų 
tironiją. Jeffersonas sakė: 
Aš esu prie Dievo altoriaus 
prisiekęs kovoti prieš viso
kią tironiją ant žmogaus 
proto.’ ”

šiaur. Afrika, bal. 13. — 
Aštuntoji anglų armija pa
siekė Enfidaville, vieškelių 
.ir geležinkelio centrą, 27 
mylios į šiaurius nuo anglų 
užimto Sousse miesto, tik 
apie 50 mylių į pietus nuo 
Tuniso, Tunisijos sostinės, 
kaip pranešė Alžyro radi
jas.

(Kiti neoficialiai praneši
mai sakė, kad pirmieji ang
lų kariuomenės daliniai jau 
pramaršavę ir į šiaurius 
nuo Enfidaville.)

Anglai paėmė nelaisvėn 
beveik visą italų Vittorio 
diviziją.

Jau pagal pirmesni u s 
pranešimus anglai, po su
laužymo Mareth linijos, lig- 
šiol suėmė 20,000 fašistų 
kariuoihenės; o talkininkai 
viso paėmė nelaisvėn jau 30 
tūkstančių vokiečių ir ita
lų (matomai, dar nepriskai- 
čius minimos italų divizi- 
jos).

Naciai pasitraukę į kal
nų virtinę Enfidaville 
ruožte, kur, menama, ban
dys gintis.

Pirmoji anglų armija 
dar

el-Bab ir Munchar sekto
riuje. O j pietų vakarus nuo 
Fondouko Aštuntosios ang
lų armijos žvalgai jau su
sijungė su pirmosios anglų 
šiaurinės armijos eilėmis.

Amerikiečių kariuomenė 
išvien su anglais atakuoja 
vokiečius ir italus už 20 

mylių į šiaurius nuo Kairo
uano.
Visais Frontais Pirmyn

Prancūzų kariuomenė 
dar pažygiavo pirmyn prieš 
Ašies jėgas Ousseltijos sri
tyje, vidurinėje Tunisijoje, 
ir suėmė didelį skaičių prie
šų.

Talkininkai bendrai visais 
frontais žygiuoja pirmyn 
grūsdami fašistus Į vis ank
štesnę “dėžę”, kaip kad da
bar vadinamas ‘šiauriniai- 
rytinis Tunisijos kampas.

Anglai skaičiuoja, kad 
ten dabar esą sugrūsta 
150,000 vokiečių ir 60,000 
italų kariuomenės.

(Naciškas Vichy Franci- 
jos radijas skelbė, kad pas
kutinėmis dienomis buvę 
orlaiviais nusiųsta daugiau 
ginklų, amunicijos ir ka
rių pastiprint Ašį Tunisi- 
joje.)

LONDON, bal. 13. — Maskvos radijo vidunaktinis 
pranešimas:

Balandžio 11 d. įvairiose fronto dalyse Sovietų oro jė
gos sunaikino bei sužalojo ne mažiau kaip 30 vokiečių 
trokų su kareiviais ir reikmenimis, susprogdino du amu
nicijos sandėlius ir nutildė keturias kanuolių ir morti- 
rų baterijas.

Viename Volchovo fronto sektoriuje (į pietus nuo Le
ningrado) gana didelės vokiečių jėgos atakavo mūsų 
pozicijas. Pirmosios hitlerininkų atakos buvo atrem
tos su dideliais priešams nuostoliams. Po penktos ata
kos, vokiečiams buvo pavykę įvaryt kylį į mūsų kovos 
linijas. Mūsų kariai, iš savo pusės kirsdami priešams 
smūgį, atmetė vokiečius atgal ir pilnai atsteigė savo 
pozicijas. Visos paskesnės hitlerininkų atakos taip pat 
atmuštos.

(Tąsa 5-tam pus].)

Amerikiečiai-Anglai 
Treja Tiek Sunaikino 

Fašistu Orlaiviu

Kairouano Gyventojai 
Gėlėmis Apmėtė Ang

lus ir Amerikiečius

Amerikiečiai Sužalojo 
Dar Du Ašies Laivus
šiaur. Afrika, bal. 13. — 

Amerikos bombanešiai su
žalojo du fašistų laivus, Si
cilijos uoste Trapani ir ties 
Bizerte.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai per dienų sunaikino 
viso 63 fašistų lėktuvus; o 
savo neteko tik keleto lėk
tuvų.

šiaurinėje Tunisijoje 
pasigrūmė pirmyn Medjez

SOVIETU LAKŪNAI VĖL 
ATAKAVO KARALIAUČIŲ

London, bal. 13. — Berly
no radijas pranešė, kad 
priešų lėktuvai vėl bombar
davo Karaliaučių, Rūtinėje 
Prūsijoje, naktį iš pirma
dienio į antradienį.

Anglų karininkai sako, 
tai Sovietų, o ne keno kito 
bombanešiai ir dabar ata
kavo Karaliaučių, per kurį

naciai siunčia daugius savo 
pabūklų ir kareivių į fron
tą prieš Sovietus.

Dviem naktim pirmiau 
sovietiniai bombanešiai pa
degė bei išsprogdino dauge
lį kariniai svarbių pastatų 
Karaliaučiuje, ir visi So
vietų lėktuvai saugiai su
grįžo.

ANGLAI NETIKI, KAD NACIU LĖKTUVAI
GALĖTU BOMBARDUOT NEW YORK A

London. — Anglai kari
niai stebėtojai Londone 
spėja, jog fašistai tik blofi- 
na, kad vokiečių lėktuvai 
galėtų bombarduot New 
Yorką.

Italijos laikraštis Tribū
na Illustrata išspausdino 
Berlyno pranešimą, kad 
Hitleris tariasi su Mussoli- 
niu apie New Yorko bom
bardavimą. Tas laikraštis 
teigia, kad “naujasis vo
kiečių Heinkel - 177 bomba
nešis lengvai galėtų at- 
skrist iš vakarinės Franci- 
jos ir hombarduot New 
Yorką.”

Fašistai pasakoja, kad tie 
keturmotoriniai H e i n k ei 
bombanešiai, girdi, galį 
nešti po 43 tonus bombų, 
įvairių krovinių bei žmo
nių.

Anglų karininkai nuro
do, kad jau dveji metai kai 
vokiečiai turi tokius Hein
kel orlaivius, bet mažai kur

su jais pasirodė; turbūt, jie 
nelabai naudingi kaip karo 
pabūklai.

Žinios iš talkininkų šal- 
tiniij sako, kad Heinkel-177 
bombanešis sveria 35,000 
svarų tuščias ir 82,000 sva
rų pilnai prikrautas ir gali 
skrist 1,875 mylias vienu 
pradėjimu.

Japonai Baigia Statyt Lėktu
vų Stovyklas Aleutuose

Andreanof Sala. — Nors 
Amerikos .lėktuvai nuolat 
atakuoja japonus Kiška ir 
Attu salose, vakariniuose 
Aleutuose (amerikinėse sa
lose), tačiau japonai jau be
veik užbaigė statyt savo 

kovos lėktuvų stovyklą Ki
škoj ir bombanešių * stovyk
lą Attu, — kaip kad oficia
liai praneša Vienuoliktoji 
Amerikos bombininkų ko
manda.

Šiaur. Afrika. — Ameri
kos ir Anglijos lėktuvai ir 
priešorlaivinės kanuplės 
Tunisijoj ir kitur šiaurinės 
Afrikos srityje nušovė že^ 
myn iki šiol jau 1,253 vo
kiečių ir italų lėktuvus. Tuo 
pačiu laikotarpiu talkinin
kai neteko tik 498 lėktuvų.

Vien per paskutines dvi 
savaites" buvo ten sunaikin
ta 318 Ašies lėktuvų, o an
glai ir amerikiečiai prara
do tik 100 savo lėktuvų.

Jungi. Valstijų Lakūnai 
Bombarduoja Italiją
šiaur. Afrika, bal. 13. — 

Jungtinių Valstijų lėktuvai 
vėl daugmeniškai bombar
davo Neapolį, Italijos mies
tą su kariniais fabrikais ir 
uostu; sukėlė didelius gais
rus ir sprogimus.

Amerikos bombanešiai 
taipgi atakavo italų salos 
Sicilijos uostus, lėktuvų 

stovyklas, geležinkelius ir 
kitus taikinius.

BULGARU KARIUOMENĖ 
SLOPINA MAIŠTUS

Berne, šveic. — Žinios iš 
Bulgarijos teigia, kad ka
ralius Boris pašaukė atsar
ginę kariuomenę malšint 
studentų ir kitų Bulgarų 
demonstracijas prieš na
cius remiančią Bulgarijos 
valdžią.

Visa Bulgarijos armija 
faktinai sumobilizuota: iš 
pietinių pasienių ir pajūrių 
iškraustoma “bereikalingi” 
civiliai gyventojai ir stato
ma kanuolės ir fortai. Me
nama, kad fašistinė Bulga
rijos valdžia bijo talkinin
kų įsiveržimo per tą kraštą 
prieš vokiečius.

Maskva. — Tarėsi prem
jeras Stalinas su anglų ka
rinės pasiuntinybės genero
lu Martel’iu .

Kairouan, Tunisi j a.—Ka
da anglų ir amerikiečių ka
riuomenė, išvydama vokie
čius ir italus, atvyko į Kai- 
roūaną, Tunisijos ma-. 
hometonų šventąjį mies-

gy ve n to jaiM 
fVancūzai, žydai

apibėrė

tą, tai 
arabai, 
ir kiti, gėlėmis 
talkininkų karius kaip 
išlaisvintojus. Gyventojai 

nešė gėlių bukietus ir ame
rikiečiams laikraščių kores
pondentams. Visi skundėsi 
nacių žiaurumais.

Atmaršavus amerikie
čiams ir anglams, vėl tapo 
iškelta Franci jos Respubli
kos vėliava Kairouane.

Naciai Giriasi Drūtais 
Apsitvirtinimais

London. — Naciai per 
Berlyno radiją gyrėsi, kad 
šimtai tūkstančių vyrų per 
ilgus mėnesius apstatę ce
mento ir plieno fortais ir 
galingomis tvirtovėmis vi
sus Atlanto Vandenyno pa
jūrius, nuo šiaurinės Nor
vegijos iki Ispanijos.

Berlyno radijas pasakojo, 
kad tai esą net drūtesni ir 
geriau ginkluoti aptvirtini- 
mai, negu tvirtovių Vaka
rinė Siena pačioj Vokieti
joj. Be to, visi Vokietijos ir 
jos užimtų kraštų pajūri
niai ruožtai esą prisodinti 
minų ir pilni įvairių siųs
tų ir skerspainių prieš tal
kininkų tankus.

(Tokiais pagyrais hitleri
ninkai stengiasi atbaidyt 
anglus ir amerikiečius nuo 
įsiveržimo į Europos že
myną prieš vokiečius).

Nuskandintas anglų laivas 
ties Pietų Amerika

Miami, Fla. — Vokiečių 
submarinas nuskandino ne
didelį prekinį anglų laivų 
netoli Pietų Amerikos. 29 
jūrininkai žuvo; 31-nas iš
sigelbėjo.
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Skandališka Pittsburgho Lietuviš
kų Fašistų Taktika

Skaitytojas, kuris seka mūsų dienraš- 
tyj telpančias iš kolonijų korespodenci- 
jas, be abejo, bus pastebėjęs, kokį bjau
rų skandalą sudarė to miesto smetoni
ninkai. Čia dėl viso ko verta tąjį faktą 
dar sykį priminti.

Tūlas smetonininkas P. Dargis ir kiti 
“visuomenės vaikėjai” š. m. kovo 28 d. 
šaukė visų Pittsburgho lietuvių draugi
jų ir organizacijų kuopų atstovų suva
žiavimą bei konferenciją. Atėjus pa- 
skirtajai dienai ir laikui, susirinko į 
paskirtąją vietą nuo daugelio lietuviškų 
organizacijų atstovai. Susirinko ir lau
kia. Laukia ir nekantrauja, kada šaukė
jai konferenciją pradės.

Bet šaukėjai, paminėtasis Dargis ir jo 
sėbrai, susirinkę į kitą salės kambarį, 
kokusuoja, tariasi. Ką jie tariasi, dau
gumui laukiančiųjų delegatų neaišku.

Pagaliau konferenciją atidaro. Dargis 
paskiria mandatų komisiją, kuri tokį 
raportą išduoda: arti desėtko žmonių 
paskelbia tinkamais delegatais, “lietu
viais”, o visus kitus — didelę daugumą 
susirinkusiųjų paskelbia “nelietuviais” 

ir kaipo tokių į konferenciją nepriima!
Bet smetonininkai, būdami didelėje 

mažumoje, negali nieko padaryti: negi 
paimsi ir išmėtysi visus delegatus, būda
mas mažumoje. Policiją šaukti, jos tal
kos prašyti, taipgi nepatogu, nedrįso. 
Tuo būdu, keli smetonininkai išeina į 
kitą kambarį ir ten laiko savo “Pittsbur
gho ir apylinkės lietuvių draugijų suva
žiavimą.”

Kas beliko daryti salėje pasiliku
sioms?

Jie žinojo, ką daryti. Jie išrinko savo 
valdybą ir suvažiavimą tęsė. Nors ir 
“nelietuviai”, tačiau jie lietuviškoje kal
boje ir dvasioje laikė savo suvažiavimą, 
kaip jis buvo šauktas. Čia buvo atsto
vautos LDS, ALDLD, SLA kuopos ir dar 
viena ar dvi vietos organizacijos.

Šis suvažiavimas nutarė prisidėti prie 
nupirkimo dviejų ambulansų: vieną 
Raudonajam Kryžiui ir vieną Raudona
jai Armijai. Tam reikalui delegatui su
metė $32.00 aukų (pirkti du ambulansu 
buvo nutarta vasario mėnesį pirmesnė- 
sės Pittsburgho lietuvių konferencijos).

Kodėl smetonininkai taip šlykščiai pa
sielgė? Kodėl jie pirmiau šaukė visas 
Pittsburgho lietuvių organizacijas ir 
draugijas konferencijoje dalyvauti, o 
paskui ją suskaldė?

Matyt dėl to, kad jie pamatė, jog dide
lė susirinkusiųjų atstovų dauguma jų 
šlykščiai politikai nepritars. Jie pama
tė, kad nebus galima delegatus vedžioti 
UŽ nosies, pakinkyti juos Smetonos poli
tikos rėmimui. Dėl to jie išliejo savo fa
šistinę tulžį ir patys iš konferencijos pa
bėgo.

Bet tai dar ne viskas.
Suskaldę tąją konferenciją, apšmeižę 

daugumą jiems nepatinkamų draugijų 
ir organizacijų kuopų atstovų, tie patys 
nenaudėliai paskui per tūlą spaudą pa
skelbė, kad ne jie, girdi, suskaldę suvažia
vimą, bet tie, kurie pasiliko salėje, “ne
lietuviai”! Tos rūšies korespondenciją 
parašė tūlas Bakanas, senas ambrinto- 
jas ant pažangiosios visuomenės.

Sunku beįsivaizduoti šlykštesnį darbą, 
kaip tas, kurį padarė Pittsburgho lietu
viškieji smetonininkai su Dargiu priešą- 
kyj!

Mes tačiau manome, kad tas jų “žy
gis” jiems greičiau iškas politinį kapą. 
Pittsburgho patrijotingoji lietuvių vi
suomenė vis aiškiau ir aiškiau pamatys 
jų tikrąjį veidą. O pamačiusi, — jinai 
vys tąjį brudą laukan iš savo tarpo!

Pirmoji Gegužės Šiemet.
Tarptautinei darbo žmonių šventei — 

Pirmajai Gegužės — minėti, šiemet, kaip 
ir kas metai, bus naudojamos visokios 
priemonės. Vienoje šalyj toji diena bus 
atžymėta vienaip, kitoje — kitaip.

Pavergtuose Hitlerio kraštuos (tame 
^skaičiuje ir mūsų tėvų žemėje, Lietu
voj) Pirmoji Gegužės bus atžymėta mo
bilizuojant žmones didesnei, griežtesnei 
kovai prieš okupantus, — pagrindinei 
kovai, partizaniškai kovai, sabotažui. 
Toji diena tuose kraštuos bus minima 
slaptai.

Kituose kraštuos Pirmoji Gegužės bus 
minima viešai, kai kur eisenomis, para
dais, kai kur didžiuliais masiniais mitin
gais. Tačiau visur Pirmosios Gegužės 
minėjimas praeis su bendrais šūkiais, 
dominuojančiais visus kitus šūkius, bū
tent: kuogreičiausiai fašistinę Ašį su
naikinti, kuogreičiau karą laįmėti; vis
kas karui, viskas pergalei!,
.Didžiajame New Yorko mieste šiemet 

Pirmosios Gegužės minėjimas įvyks di
džiuliame Yankee Stadiume — tai pir
mas tokis įvykis šio miesto istorijoje.

Yankee Stadiumas — milžiniškas. Ja
me telpa apie 100,000 žmonių. Jis mano
ma užpildyti publika. Darbo unijos ir ki
tos organizacijos prie to uoliai ruošiasi.

Šis milžiniškas žmonių ■ susirinkimas 
pavadinamas bendruoju vardu: Yankee 
Stadium Labor For Unity and Victory 
Rally! (Darbininkų Sanskridis Vienybei 
ir Pergalei Priartinti).

Lietuviai, be abejo, šioje iškilmėje da
lyvaus masiniai. Prie to reikia jau da
bar ruoštis.

Kituose miestuos bus kitokių mitingų, 
koncertų ir susiėjimų, kur panašūs obal- 
siai bus keliami. Darbininkų vienybė ir 
Jungtinių Tautų pergalė — svarbiausis 
šių dienų visų laisvę ir taiką mylinčiųjų 
žmonių siekimasis.

Ruoškimės!

“Progresas,“ Kuris Neprogresy- 
viškai Mintija

Čikagos Vilnis rašo:
“Mes gavome tris numerius hekto

grafuoto žurnalo “Progresas,” kurį lei
džia žemės ūkio draugija Progresas Ar
gentinoje. “Progreso” N-ry pirmam 
skaitome:

“Lietuviai darbininkai, eisime į plačius 
ir derlingus Argentinos laukus. Tenai 
rasime visų mūsų kolonijos nevykusių 
bandymų priežastis ir kaip savo na
riams, taip ir bendram išeivijos labui 
suteiksime pozityvę naudą.

. “Mūsų geresnė ateitis ne tik fabri
kuose, bet ir už sostinės, kur tiek daug 
ūkininkavimo ir kitokių galimybių, kur 
greičiau nusikratoma skurdo, pavojų 
sveikatai...

“Bendrai imant, “Progresas” išrodo 
progresyvus. Bet apie žemės ūkį jis ra
šo labai mažai. Daugiau jame politikos 
straipsnių.

“Kas mums nepatinka “Progrese,” tai 
tas, kad jis aplamai kaltina visą Argen
tinos lietuvių koloniją, kad jis visur ma
to tik chamizmą, kad argentiniečiuose 
nieko gera nesukurta. Tuo būdu “Pro
greso” steigėjai dedasi kokiais tai- pra
našais, kurie įsipareigojo nurodyt “iš
ganingą kelią”. Tas juos stato pavojin- 
gon sektantiškon pozicijom

“Netiesioginiai “Progresas” atakuoja 
ir “Momentą.” Tas parodo, kad jis ne
supranta, jog lietuvių progresyves pa
jėgas reikia vienyti. Progresyvių, de
mokratinių pajėgų vienybė yra svar
biausia užduotis.

“Reikia mokėt susitart, o kas to ne
moka, tam gręsia sektantiška izoliacija.

““Progreso” N-ry trečiam be jokios 
kritikos dedama Argentinos reakcinės 
valdžios cirkuliaras, kuriame tolygina- 
ma komunistai ir nacionalfašistai.

“Su nacionalfašistais Argentinos val
džia eina išvien. Ji veda kovą tik su 
kairiaisiais.

“Koks “Progreso” įšrokavimas skelb
ti tokią propagandą?”

EVERYBODY
EVERY PAYDAY

SAVINGIN
WAR bonds1

Kuomet hitlerinė Vokie
tija pasalingai užpuolė Ta
rybų Sąjungą ir rudmarš- 
kinių hitlerininkų gaujos 
įsibriovė į Tarybų Lietuvą, 
degino mūsų ūkius, miestus 
ir kaimus ir žudė mūsų 
brolius ir seseris, tuo laiku 
Amerikoje buvo tokių “lie
tuvių,” kaip Pakštas ir pa
našūs, kurie stengėsi nu- 
piešt kruvinąjį Hitlerio įsi
veržimą kaip lietuvių tau
tos neva atvadavimą nuo 
tariamosios “bolševikų 
priespaudos.”

Tie ponai su lietuviškais 
vardais, o pardavikų sielo
mis, teturėjo tik vieną tik
slą — išgaut Amerikos lie
tuvių pritarimą hitlerinei 
Vokietijai ir tuo būdu su- 
paralyžiuot bet kokią kam
paniją siekiančią pagelbėt 
Lietuvos žmonių kovai 
prieš hitlerininkus okupan
tus. Nežiūrint visų jų des
peratiškų pastangų, ta- 
čiaus, jiem nepavyko ir ne
galėjo pavykti užslėpt bai
siąją tiesą.

Kiekvienas Amerikos lie
tuvis šiandien žino, jog hit
lerinė okupacija lemia lie
tuvių tautos išnaikinimą. 
Net Hitlerio agentai šian-

Priešams
Rašo VL. NIUNKA 

nuo įsibriovimų iš Lenkijos 
imperialistų ir Vokietijos 
hitlerininkų pusės. Tarybų 
Sąjunga sugrąžino Lietu
vai jos sostinę Vilnių, kurį 
lenkų imperialistai buvo 
užgrobę.

Pagaliau, 1939 m., kada 
hitlerinė Vokietija pradėjo 
naikinti mažąsias Europos 
valstybes, Tarybų Sąjunga 
ištiesė Lietuvai broliškos 
pagalbos ranką ir padarė 
tarpusavio pagalbos sutar
tį; o Žadeikis ir kompanija 
skleidžia gamintas Vokieti
joj pasakaites, kad, girdi, 
Lietuva netekus nepriklau
somybės 1940 m. liepos mė
nesį, ir jis su savo sėbrais 
šaukia lietuvius ruoštis at- 
steigti Smetonos Lietuvą.

Tie niekingi Smetonos 
klapčiukai, visuomet neig
dami Lietuvos žmonių va
lią, nepaiso to fakto, jog 
Lietuvos žmonės 1940 m. 
liepos 21 d. palaidojo seną
ją politinę santvarką, ne
davusią jiems laisvės, ir 
per balsavimus vienbalsiai 
pasirinko Tarybinę san
tvarką. Tie smetonininkai 
nemato to fakto, jog Lietu
va savanoriai įstojo į bro
liškų Tarybinių Respubli

kų šeimą. Visas jų pasiry
žimas tai tik suardyt prieš- 
hitlerinės kovos frontą tarp 
Amerikos lietuvių; tuo tik
slu jie dangstosi ir klastin
gais savo obalsiais, esą, 
“kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės.”

Būdingas dalykas, kai tie 
mėgėjai žvejoti drumstame 
vandenyje susibičiuliavo su 
reakcininkais lenkų impe
rializmo atstovais. Juk ne 
kaip nors iš netyčių pate
kęs tarp kalbėtojų mitinge, 
kurį jie suruošė vasario 14 
d., buvo ir lenkų konsulas 
Krasickis, kuris malonin
gai prižadėjo priimt Lietu
vą po sparnu busimosios 
vidurinės Europos valsty
bių sąjungos, kuri turinti 
būt suorganizuota po Len
kijos. vėliava. Tai nėra tik 
šiaip atsitiktinas dalykas, 
kai tūli Amerikos lietuvių 
laikraščiai, išspausdino pil- 
sudskininko Ignaco Matu- 
szewskio straipsnį, kuria
me jis mėgina įrodyti, kad, 
girdi, tik Lenkija tegalinti 
užtikrint Lietuvai nepri
klausomybę.

Kiekvienas lietuvis, nors 
irmažiausiai susipažinęs 
su santykių eiga tarp Len

kijos ir Lietuvos, pilnai su
pranta, kokius planus tie 
lenkų šlėktos atstovai turi 
Lietuvos žmonėms. Nes visi 
tie Matuszewskiai, Mockie- 
wicziai ir Želigowskiai nie
kados nepripažino lietuvių 
tautai teisės nepriklauso
mai tvarkyti savo gyveni
mą kaipo valstybei. Tai jų 
sumanymu buvo išplėštas 
Lietuvai jos sostamiestis 
Vilnius; tai jie nuolat vari
nėjo sąmokslus prieš lietu
vių tautą ir bėgai lesti ngai 
naikino visa, kas tik buvo 
lietuviška Vilniaus srityje.

Tie lenkų reakcininkai, 
nieko neužmiršę ir nieko 
neišmokę, šiandien taip pat 
laikosi imperialistinių savo 
užgaidų.

Krasickių ir Matuszews- 
kių bendrai, rašydami Lon
done leidžiamuose lenkų 
laikraščiuose, net šiandien 
tebešneka apie “Lenkijos 
teises į Dniepro upę ir Juo
dąją Jūrąs ir Liublino Są
jungos atgaivinimą” (atsi
eit, Lietuvos suvienijimą su 
Lenkija).

Ši jų bičiulystė su reak
cingiausiais lenkų imperia
lizmo atstovais suteikia dar 
vieną įrodymą, kad Žadei- 
kio klikos nuduodamas su
sirūpinimas Lietuvos ne
priklausomybe yra tik šly
kšti veidmanystė ir kad iš 
tikrųjų jiem kuo mažiau
siai terūpi lietuvių tautos 
ateitis.

dien nedrįs viešai užginčyti 
to fakto, jog įsiveržėliai 
hitlerininkai išžudė dau
giau kaip 200 tūkstančių 
Lietuvos piliečių ir depor
tavo 250 tūkstančių lietu
vių į sunkiuosius darbus 
Vokietijoj. Niekas negali 
užginčyti fakto, jog lietu
vių žemė ir nuosavybė, vi
sa, ką lietuviai buvo sukūrę 
neatlaidžiu savo darbu, da
bar yra atiduodama vokie
čiams kolonistams. Ir kiek
vienam jau žinoma, jog hit
leriniai įsibriovėliai visiš
kai panaikino Lietuvių 
Valstybę ir naikina lietu
vių kultūrą.

Šiandien, kuomet kiekvie
no Amerikos lietuvio patri- 
joto širdis dega neapykan
ta prieš mūsų žmonių bu
delius, Žadeikiai bijo viešai 
giedoti vien tik garbės ir 
džiaugsmo himnus hitleri
niams įsiveržėliams. Štai 
kodėl tie poneliai pakeitė 
savo kaukes (maskas) ir 
taktiką. Dabar jie kartais 
laiko hitlerininkus lietuvių 
tautos išlaisvintojais, o 
kartais taip pat “smerkia” 
hitlerinių įsiveržėlių dar
bus ir net atsišaukia į 
Amerikos lietuvius, kad 
vienytųsi ginti Lietuvos ne
priklausomybę. Bet kokią 
gi nepriklausomybę tie po
nai čia turi galvoje?

1941 m. birželio mėnesį 
hitleriniai įsiveržėliai, už
grobę Tarybų Lietuvos So
cialistinės Respublikos ne
priklausomybę, pavertė 
Lietuvą vienu Ostlando ap
skričiu.

Tai yra neginčijamas 
faktas. Bet tie ponai ir jų 
sėbrai nemėgsta pripažint 
nemalonių jiems faktų. 
Nors ir aplinkybių verčia
mi, tačįaus, jie nekalbJ 
apie vokiečius kaip įsiver
žėlius į Lietuvą; jie nenori 
pripažint, jog vien tiktai 
hitlerinė Vokietija yra kal
ta lietuvių tautos laisvės ir 
nepriklausomybės sunaiki
nimu.

Tarybų Sąjunga pirmu
tinė pripažino Lietuvos 
žmonėms teisę laisvai apsi
spręsti. Laikotarpiu nuo 
1918 iki 1940 m., pirm Lie
tuvai tapus Tarybine Res
publika, Tarybų Sąjunga 
saugojo Lietuvos žmones

Amerikos Kiniečių Gyvenimas
(šių dienų knygos —Apžvalga Stephen Pearce)

Kada 'Lowe šeima susi
laukė dvynų, jie buvo pa
krikštyti ir pavadinti Wil
son ir Marshall, užvardinti 
dėl tų dienų prezidento ir 
vice - prezidento. Daug bu
vo rašyta apie šią kiniečių 
šeimą, nors gal mažai žmo
nių suprato, koksai charak
teringas Amerikos bruožas 
buvo tas pavardinimas 
Amerikos kiniečių vaikučių 
amerikoniškais vardais, 
nors jų pavardė buvo viena 
iš seniausių Kinijoj.

Vice-prezidentas Marshall 
parašė laišką dvynų tėvui, 
kuriuomi jis sakė — “Būti 
geram Amerikos piliečiui, 
pagal mano supratimą, yra 
geriausias dalykas pasauly
je ir nors aš negali apdo
vanoti Jūsų vaikučius pa
saulio gerybėmis, aš galiu 
jiems linkėti užaugti svei
kiems ir būti paguoda tė
vams ir šaliai.”

Vienas iš Lowe vaiku, v 7 
Pardee Lowe, tapo sociolo
gu ir rašytoju, ir jo nese
niai išleistoj knygoj “Fa
ther and Glorious Descen
dant”, jis rašo apie savo 
gyvenimą Amerikoje, nes 
tėvas yra knygos turinys, 
žmogus, kuris buvo žino
mas dėl savo teisingumo ir 
visų pagerbtas San Fran
cisco apylinkėj, kur jie gy
veno.

Tėvas tikėjo, kad kinie
čiai gali tapti dalimi Ame
rikos gyvenimo ir kad jie 
gali įgyti Amerikos drau
giškumą būdami tolerantin
gi kitiems. Jis pats šį įrodė, 
įgydamas pagarbą Ameri
kos verslininkų savo biznio 
reikaluose.

Bet, kaip daugelis imi
grantų, tėvas norėjo pasi
daryti čionai pinigų ir grįž
ti į Kiniją.

“Neišsipildė kaip Tėvas 
norėjo. Jo ateitis buvo 
Amerikoje. Jis čionai gyve
no, jo brangieji buvo čia 
palaidoti, ir jo vaikai vis 
daugiau linko prie Ameri
kos gyvenimo ir įpročių. 
Kas bus ateityje, užklaus- 
davo jo draugai. Tėvas at

sakydavo — aš nežinau, ar 
mano vaikai bus kiniečiai, 
ar amerikiečiai. Aš tikiuo
si, kad jie pasinaudos savo 
talentais ir progomis, kad 
jie laikys pagarboje mūsų 
šeimos vardą, ir įsigys pa
garbą tarp žmonių.”

Klausimas buvo išspręs
tas Amerikos naudai. Bet 
Pardee Lowe, kaip milijo
nai Amerikos mokinių, bu
vo produktas “melting pot” 
(puodas, kuriame viskas 
susilieja). Jis pamena savo 
pirmą dieną mokykloje, ka
da mokytoja užrašė visų 
vaikų tautinę kilmę.

“Louisa Fleishhacker — 
austrė.” Ji pabrėžė žodį 
“austrė”. “Elsie Forsythe— 
anglė.” “Penelope Lincoln 
—Amerikos negrė.” “Yuri 
Matsuyama — japonas.” 
“Maria Pucinelli — italė.” 
Heinz Creyer — vokietis.” 
“Pardee Lowe — kinietis.” 
Toksai buvo sąrašas moki
nių.

Vienas iš jo mokytojų 
jam pasakė, kad jis, kaip ir 
kiti čionai gimę, gali vieną 
dieną tapti prezidentu. 
Per mėnesius jaunuolis 
skaitė ką tik rado apie 
Amerikos istoriją ir Ame
rikos prezidentus. Už kelių 
metų, kada stengėsi gauti 
darbą vasarai, jis pirmu 
kartu susidūrė su diskrimi
nacija.

“Visur buvau sutiktas su 
pasityčiojimais arba irita- 

ciją — ir visada su tuom 
pačiu atsakymu: “gaila, ką 
tik radome darbininką tam 
darbui.” Kas prasidėjo kai
po puikus nuotikis, pavirto 
į baisų, ilgai besitęsiantį 
pergyvenimą.

Pagaliau Pardee Lowe 
rado savo vietą Amerikos 
gyvenime, kada vedė žmo
ną iš Naujosios Anglijos. 
Jo šeima buvo , nustebinta 
ir susirinko kritiškai stebė
ti šią amerikietę, kada ji 
grįžo su savo vyru į jo na
mus.

“Jos prisitaikymas prie 
kiniečių įpročių, išmokimas 
jų sveikinimų, nustebino 
šeimos senesnes moteris,

kurios apgailestavo jauno
sios kartos nepaisymą ki
niečių įpročių.

“Mano tėvas buvo labai 
patenkintas. Mano žmona 
įvertino šeimos garbingą 
vardą ir tapo pavyzdys jau
noms kinietėms, nes ji ne
atsisakė mūsų tradicijų ir 
įpročių, nors ji pati buvo 
tipinga naujaanglietė 
(New Englander). Civiliza
cijos skersvėjai sunešė kar
tu — jauną kinietį, l^iris 
tapo amerikiečiu, ir jauną 
merginą senos amerikiečių 

! šeimos, kuri tapo pavyzdys 
i kiniečių etiketo.

Bet tėvas niekados neta
po tikru amerikiečiu. Taigi 
kulminacijos taškas jo gy
venime buvo, kada jis šven
tė savo 66-tą gimtadienį, 
pagal tikras kiniečių tradi
cijas. Jo suamerikonėję vai
kai laikinai atidėjo savo 
Amerikos įpročius ir sveiki
no jį pagal kiniečių nusta
tytą ceremoniją. Motinos 
teta vedė sveikinimus, o 
vyriausias sūnus ir jo ame
rikietė žmona, klūpojo

I prieš tėvą ir nustatytais 
momentais kaktomis mušė 
žemę ir aptarnavo jį arba- 

i ta ir saldainiais, įrodydami 
I savo paklusnumą.

Kada anūkas gimė, klau
simas ar Lowe šeima buvo 

i amerikiečių ar kiniečių, ta
po išspręstas visiems lai
kams.

“Jis mums atidarė vartus 
naujo gyvenimo” jo tėvas 
rašė jo gimimo vakarą. “Jis 
irgi turės pereiti tiltą tarp 
Rytų ir Vakarų. Iš vienos 
pusės yra jo motinos šeima, 
kurie ją myli, kaip ir jo 
tėvus. Iš kitos pusės yra jo 
kiniečiai tėvukai, kurie per 
jį mano įvykdinti savo sva
jones. Pagal jų genealoginį 
skaičių jam išrinko 66-tos 
kartos ainio vardą “Tsu— 
1” Harmoninga Ainių Do
vana (Harmonious Gift of 
the Ancestors). Bet mums 
jis yra daugiau negu pasi
reiškimas praeities. Jis yra 
mūsų užstatas ateičiai.”

Common Council.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
j Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Motinos Laiškas Dukrai, 
Armijos Slaugei

Žemiau paduotas laiškas 
yra vienu iš tipiškų laiš
kų, kuriuos Raudonosios 
Armijos kariai ir slaugės 
gauna iš namų ir kuriuos 
susiėję į būrelius skaito- 
klauso visi kartu. Tai yra 
laiškas motinos, parodan
tis, kaip visos Sovietų Są
jungos žmonės laiko jokią 
auką nesant per didele ko
vai sumušimui nacių. Jis 
atveria ir leidžia artimai 
pažinti Sovietų žmonių po
būdį ir pačią širdį kariau
jančios tautos.

Galina Maksimova, gavė
ja to laiško, yra Raudonojo 
Kryžiaus slaugė Raudono
joj Armijoj, kuri yra išne
šus nesuskaitomus daugius 
sužeistų karių iš mūšių 
lauko. Jos motina, senyva 
moteriškė, dirba karo fab
rike toli užfrontyje. Laiš
kas, kurį motina rašo duk
rai, gali būti laišku bile ku
rios motinos šiandieną. Ma
ksimova savo dukrai rašo:

“Didžiuojuosi, kad tu tu
ri pajėgumo ir drąsos dirb
ti tą, ką dirbi. Kadangi 
šiandien mes neprivalome 
taupyti savo jėgų ir net pa
čios gyvybės, jeigu tai pa
dėtų išgelbėti mūsų kraštą. 
Atsimenate, jūs man kartą 
rašėte, jog ‘kulkos bijosi 
narsiųjų.’ Aš turėčiau da- 
dėti ‘kad laimė pasirenka 
narsiuosius.’

“Jūs tapote tokia išmania 
ir rimta mergina šiuo lai
kotarpiu, daug rimtesne, 
negu jūsų amžiaus. Ir nors 
aš jūsų baisiai pasigendu ir 
ilgiuosi pamatyti jus, vie
nok žinau, kad jūs pasirin
kote protingą kelią. Aš tan
kiai prisimenu viską, ką 
mes sykiu pergyvenome, 
kaip jūs augote. Bet kuo
met mes sumušime vokie
čius, mes vėl gyvensime 
kartu. Tame esu užtikrin
ta.

“Šiuo tarpu mūsų visos 
mintys yra su jumis ir mes 
čionai darome viską, kas 
tik galima, kad padėti 
frontui. Nesirūpink apie 
mus, mes visi esame svei
ki. Lena ir Liova eina mo
kyklon, o aš dirbu dienomis 
ir naktimis, bet jūs mane 
žinote. Juk net taikos metu 
aš visuomet dirbau. Bet da
bar kartais nepareinu na
mo per tris iš eilės dienas.

“Vienok aš suprantu, 
kad mūsų pergalė artėja. 
Aš žinau, kad jūs taipgi 
pavargote, bet, turėk kan
trybės, mano duktė. Ateis 
laikas, kuomet galėsi pasil
sėti. Dabar jūs turite atlik
ti pareigą mūsų kraštui. 
Jūs turite būti teisinga ko
votoja už laisvę.

“Aš prašau tik vieno iš 
jūsų — nesiduok paimama 
vokiečių belaisvėm Nežiū
rint, kaip sunki padėtis be
būtų, muškis prieš juos. Aš 
esu tikra, kad nepadarysi 
mūsų šeimai gėdos, kadangi 
esi mano duktė ir duktė 
Rusijos. Laiminu jus. Jūsų 
motina.”

Prieraše, keturiais žo
džiais motina dukrai pri
siminė ir apie savo asme
nišką padėtį, sakydama: 
“Aš dar labiau pražilau.”

Panašių save užsimirš- 
tančių laiškų rašo žmonos

| savo vyrams, seserys bro- 
' liams, mylėtinės meilu
čiams, o kariai aprašo savo 
veiksnius ir pasisekimus 
fronte, taipgi aprašo atras
tas, išgirstas, matytas vo
kiečių skriaudas buvusiuo
se naciais užgrobtuose kra
štuose. Tokius laiškus taip
gi būreliais susiėję skaito 
civiliniai darbo pertraukoj 
šapose, poilsio valandom, 
socialėse sueigose. O tai ro
do visos šalies gyventojų 
įtemptą vieną siekį, vieną 
troškimą — sumušti hitle- 
rizmą, be ko negali būti, 
nebus nei vienam kraštui 
taikos ir laisvės.

Sumobilizuos Daug 
Miesto Motery 
Fanny Darbam

Žemdirbystės Departmen- 
tas praneša, kad planuoja
ma sumobilizuoti 60,000 

| miestų ir miestelių moterų 
i darbams ant farmų, kad 
tuomi bent dalinai praša
linti trūkumą farmoms 
darbininkų.

Apie 10,000 iš jų tikima
si išeisiant ant farmų išti
siems metams, o kitos tik 
didžiausios darbymetės se
zonui, mėnesiui ar dau- 

i giau. Moterims farmų dar
bininkėms planuojama net 
uniforma.

Moterys kandidatės į far- 
merkas turi būti ne jaunes
nės 18 metų ir daktaro pa
liudymu turės parodyti, 
kad jos tinka sunkiam dar
bui. Samdymas bus prave
damas per valstijines sam
dymo agentūras — U. S. 
Employment Service, taip
gi per Civilinių Apsigyni
mo skyrius ir per moterų 
organizacijas.

Keliomis valandomis pasiu
vama, skalbiamos medžiagos 
suknelė duotų jums naują pa
kaitą dėvėjimui stuboje ar ša- 
poje. Forma gaunama 34 iki 
48 dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

■m

Socialės darbuotojos tyrinėja vaikų priežiūros rei
kalus. “Aš eisiu dirbti karo darbą, jeigu mano vai
kai gaus priežiūrą,” pareiškė Mrs. Almateen Johnson 
Rožei Moss ir Lilijai Herman, narėms Socialės Tarny
bos Lokalo 95, Jungtinės Ofisu ir Profesionalų Darbi
ninkų Unijos, CIO, unijos paskirtoms ištirti reikalingu
mą vaikams priežiūros Los Angeles mieste.

Kiek Gausime Tų Pundelių
Lietuvos Vaikams?

Šio skyriaus skaitytojos 
: jau bus mačiusios balan- 
: džio 5-tos Laisvėj tilpusį 
i Pundelių Vajaus Komiteto 
atsišaukimą, kuriame pla
čiai aiškinama reikalas ir 
tikslas siuntimo pundelių 
pabėgusiems nuo hitlerizmo 
Lietuvos vaikams, jų na
mams ir mokykloms, taipgi 
lietuviams raudonarmie
čiams.

Jau yra žinoma, kad joks 
svarbesnis lietuvių vajus 
Amerikoje neapsiėjo be mo
terų darbo, juo labiau ne
apsieis šis motinišką jaus
mą užkliuvęs pundelių vai
kams ir raudonarmiečiams 
klausimas. Ištiesų, būtų ne
laimė, jeigu jis apsieitų be 
moterų. Tai reikštų, kad 
moterų judėjimas miręs ar
ba m'erdėja, jeigu neatsi
lieptų gausiai, neatsilieptų 
masiniai į tą šauksmą. Mes 
žinome, jog moterys atsi
lieps. Būtų pageidautina, 
kad atsilieptų greit.

Komitetą, kaip matėme, 
sudaro jaunos merginos- 
moterys: Frances Pakalniš
kienė, Beatrice Kalakaus- 
kaitė, Anė V. Jakštienė, 
Mary Sinkevičiūtė, L. Ka
valiauskaitė. Kai kurios 
ilgai ir daug dirbusios prie 
siuntinėjimo pundelių lie
tuviams Lincolno Brigados 
nariams Ispanijoj, turin
čios tam patyrimo ir pasi
šventimo. O komiteto sek
retorium yra A. Bimba.

Patsai kilnus tikslas, kaip 
lygiai ir to darbo priešaky
je pastatytas komitetas yra 
verti šilčiausios kooperaci
jos.

Jeigu jums kada taikėsi 
dovanoti mergiščiai sukne
lę ar berniukui kokį taiklų 
daiktą ar drabužį — o vei
kiausia nesiranda tokių, 
kam nepasitaikė — vaiku
čio džiaugsmas duoda jums 
neužmirštamą vaizdą. Taip 
džiaugiasi vaikai net gyve
ną ištekliuje. Tad nesunku 
persistatyti, koks laimingas 
ir galingas bus džiaugsmas

to vaiko, kuris bėgime nuo 
draskūniškų Hitlerio gaujų 
prarado tėvus, kuris randa
si kur nors toli nuo savųjų, 
neturįs, nežinąs jokių as
meniškų draugų ir nesiti
kėjęs dovanų.

O. apart džiaugsmo juk 
tai bus ir didžiulė ekonomi
nė parama be jokio turto ir 
namų esantiems vaikams, 
kurie gyvastį palaiko ir ga
li tęsti mokslą tik dėka lab
daringų broliškų Tarybų 
Sąjungos respublikų prie
glaudai.

S. Sasna.

CIO Prezidentas Iškėlė 
Motery Problemą

CIO prezidentas Philip 
Murray savo atsišaukime į 
unijas ragino jas “specia
liai studijuoti” moterų dar
bininkių problemas.

Kalbėdamas Profesinių 
Moterų Santikių Institute, 
Washingtone, balandžio 10- 
tą, Murray sakė, kad uni
jos “turi pilnai panaudoti 
iniciatyvą ir vadovybę, ku
ria moterys gali įnešti į 
CIO.”

Murray nurodė, kad nors 
daug progreso padaryta 
pagerinime sąlygų mote
rims karo industrijoj, ta
čiau “reikia nuolatinių pa
stangų palaikymui tų są- 
lygų-.

“Principas lygių algų už 
lygų darbą turi liktis ne 
vien tik dalimi unijos ir in- 
dustrijos savininkų sutar
čių ir vyriausybės nuos
prendžių, bet turi būti pa
darytas tikrove milionuose 
atskirų nuotikių.”

Murray nurodo, kaip 
daug jau yra atsiekta per 
unijas ekonomiškame ir įs
tatymų fronte naudai mo
ters industrijoj. Pokarinės 
progos moterų darbui, sa
kė Murray, priklausys nuo 
dabar jau suplanavimo pil
nai panaudoti. visą indus
triją ir po karo.

Brooklyno ir Apylinkės 
Mezgėją Raportas

Brooklyno mezgėjų komisi
jai pasikeitus, darbas susitruk- 
dė ir per kiek laiko laikrašty
je nebuvo žinių, bet darbas 

I varomas pirmyn. Mūsų mezgė
jos, katros mezga, tai mezga, 
; kiek tik spėkų turi, o dar ki- 
Įtur ir naujų gauna talkon.

Dabar vilnų negalime gauti 
tokių, kokių norime ir negau
name visuomet vienodos spal
vos. Tai komisijai biskj sun
kiau su prisitaikymu išpildyti 
užsakymus. Pavyzdžiui, mez
gėjos mezga mezginius pilkų 
siūlų, o paskiau gauna baltus 
ar kokios kitokios spalvos. Jei
gu turi nepabaigtų, baigti ne
gali. Taip pasitaikė su Eliza
beth, N. J., mezgėjomis. Jos 
turėjo nesmagumų prie užbai
gos. Bet komisija bandė gau
ti ir gavo trūkstamos spalvos 
siūlų, ir pasiųsta elizabethie- 
tėms užbaigimui mezginių.

Draugės mezgėjos, komisija 
kreipiasi į jus — jeigu lieka 
skirtingų spalvų siūlų, grąžin
kite komisijai, o mes priduosi- 
me, kam reikės dėl užbaigi
mo.

Mezgimo vedėjos kolonijose 
prašomos išduoti vilnas vienu 
kartu visam drabužiui, kad 
kuo mažiausia pasitaikytų trū
kumų tos pačios spalvos siūlų 

i užbaigimui pradėto darbo.
Pas komisiją dar randasi 

vilnų. Jeigu kas gali mėgsti, 
galėtų gauti vilnų pareikala
vus pas komisijos nares: J. 
Augutienę, Depsienę, Marcin
kienę. Jos aprūpins reikalin
gais dalykais.

Vilną išduota maspethietėms 
15 svarų, greatne'ckietėms 10 
sv., taipgi kitoms vietinėms 
mezgėjoms ir pasiųsta eliza- 
bethietėms užbaigimui pradė
tų mezginių.

Priduota Mezginiai:
O. Čepulienė 2 svederius.
E. Keras, Maspeth, 1 sved.
M. Petkevičienė, Maspeth,

1 svederį.
R. Laukaitienė, Maspeth, 1 

svederį.
E. Marcinkevičienė, Great 

Neck, 1 svederį.
Mrs. P. Rethove, nauja 

mezgėja, svederį ir 1 kepurę.
Visų svederiai su ilgom 

rankovėm ir su kalnieriais.
Kupčinskienė, Great Neck,

2 šalikus.
Mrs. C. Rufe, Great Neck, 

1 ilgas kojines.'
Mrs. Thos. Kergan, Great 

Neck, 1 ilgas kojines.
A. Kalakauskienė, Brook

lyn, 2 šalikus.
Aukos Vilnų Fondui:

Per K. Mažeikienę iš Cliff
side, N. J.,, aukojo po $1: A. 
Bukaveckienė,- J. Gauranskis, 
Bevardė, A. Bakūnienė, A. 
Gricienė, K. Mažeikienė. Viso 
$6.

Brooklynietės aukojo: E. 
Liepienė ir O. Grikštienė po 
$3, E. Kasmočienė $2, A. 
Ventienė $1 ir EI. Baranaus
kienė iš Bridgeport, Conn., $1.

Great Necke buvo surengtos 
prakalbos kovo 7-tą, per ALP 
Kliubą. Likęs pelnas $8.90 
per A. Bečienę priduotas į vil
nų fondą.

Komisija dėkoja visom mez
gėjom už nenuilstantį darbą, 
o aukotojams už gerą paramą.

Dėl Formų Suknelėms ir 
Rankdarbiams

Dėl didelio daugio užsaky
mų, ir kai kurių karo sudarytų 
kliūčių, mums formas prista
tanti firma prašo pranešti, kad 
pristatymas formų, jas užsisa
kiusiems dabar ima ilgiau, ne
gu paprastai imdavo.

Kaip Nereikia Lankyti 
Ligonių ir Liūdnų

Daugeliui prieš pirmą Į 
pasaulinį karą atvykusių ' 
žmonių atėjo ta gadynė,' 
kuri patinka didžiumą da- 
kabinusių ar prašokusių 
penktą kryželį amžiaus, bū
tent, sentelėjus. Visokios! 
dejonės ir reikalas atsigulti | 
dienai kitai poilsio tankiau 
ir tankiau prispaudžia.

Iš kitos gi pusės, karo, 
laiku sunkiau gauti medi- 
kalės priežiūros ir vietų li
goninėse. Buvo ir daugiau 
bus atsitikimų, kur leng
viau sergančius visai atsi
sako ligoninėn paimti. Jie 
turi,ilsėtis namie.

Namie paliktam ligoniui 
iš vienos pusės geriau, kad 
jam nereikia klausytis ki
tų ligonių dejavimų. Bet iš 
kitos pusės jis paliktas be 
apsaugos nuo visokių susie- 
dijos prietikių — barnies 
pas kaimynus, garsaus ra
dijo blerbimo, kaiminkos 
per dieną niūniavimo ar 
raliavimo, įvairiomis va
landomis pareinančios ar 
išeinančios darban savo šei
mynos neišvengiamo judė
jimo ir tt.

Bet turbūt didžiausia na
mie būnančiam ligoniui 
kančia yra, tai neriboti lan
kytojai. Ligoninėse, labai 
protingai, ligoniai yra ap
saugoti nuo per didelio var-l 
ginimo. Yra nustatytos 
lankymo valandos. Namie 
to nėra. Ateina, kas kada 
nori ir būna, kiek nori.

Kiekvienas ligonis jaučia
si geriau, jeigu būna atlan
komas, bet atlankomas su 
meile, protingai, kad ligo
nio nevarginti, neskaudin- 
ti.

Veikiausia ne vienam 
yra taikęsi nueiti aplankyti 
ligonį, pas kurį atrandi bū
rį žmonių, šūkaujančių, pa
sakas riečiančių, klegenan
čių, lova apsupta, o biednas 
ligonis, kaip* žuvelė išmesta 
ant kranto, žiopčioja oro. 
Pasakyti, kad “eikite lauk,” 
tankiai nei pats ligonis, nei 
šeimyna nedrįsta.

Ligonio kambaryje nie
kad neturi būti minios nei 
argumentų ar klegesio. At
ėjus grupei naujų lankyto
jų, senieji, jeigu jie nėra 
artimi savieji ar nuolat bū
nanti ligonio sargyboje, tu
ri išeiti, užleisti vietą nau
jiem. O atsitikime senųjų 
buvimo artimaisiais, naujai 
atėjęs turi padaryti tą pa
tį—palinkėti sveikatos, pa
tirti apie ligonio stovį ir 
už kelių minutų išeiti.

Dar aršiau už minią li
gonį prikankina' kūmos, ku
rios niekad nieko ligoniui 
nepadės, bet atneš maišą 
plepalų: “Tas ir anas mano 
taip ir anaip apie tave ir 
tavo ligą.” Jos kamantinės 
ligonę, ar buvo Jonienė, Pe
trienė. Dieve gink, jeigu 
pasakys, kad nebuvo. Ir 
atras visokių kabliukų apie 
jų “neširdingumą,” jeigu 
buvo.

Protingas, mylintis lan
kytojas niekad ligoniui ne
neš blogų žinių, o dar la
biau plepalų.

Tas pats tinka ir lankant 
liūdesio ištiktus.

Taipgi ^yra bloga piršti 
ligoniui visokiausius ant 
svieto esamus vaistus, nes

Jk

nėra tokių vaistų, kurie vi
siems ir visose ligose tiktų. 
Kiekvienas šiais laikais tu
ri savo gydytoją, jo patari
mus ir žino savo padėtį ge
riau už mane ar už jus, tad 
prisispyrus piršimas viso 
svieto vaistus susidėti ant 
savęs ar į pilvą tik erzina 
ligonį.

Taipgi niekad nepatarti
na eiti ligonį lankyti vėlai' 
vakare ar ankstybomis po
piečio valandomis, kada po 
užkandžio ligonis turi ilsė
tis. Jeigu ligoninėse lan
kymas nustatyta ne vėliau 
8 vakaro, tai to reikia pri
silaikyti ir lankant namie.

Geriausis ligonio lanky
tojas yra tas, kuris atėjęs 
varpelio per 5 minutes ne
birbina, tykiai įeina, malo
niai su ligoniu pasikalba, jį 
suramina, paklausia, ar jis 
kuo galėtų ligoniui padėti 
ir padeda, ir kol neprivar
ginęs išeina. Ilgas buvimas 
prie ligonio reikalingas tik 
tokiuose atsitikimuose, ka
da ligonis būna vienas ir 
bijosi ar ilgisi, prašo prie 
jo būti. Dažna Lankytoja.

Bendradarbėms

Kaip visas kitas, taip ir 
Laisvės įstaigą karas nubied- 
nino. Vieton seniau dirbtų 
dviejų, o kai kada ir trijų šif- 
tų, prie raidžių rinkimo maši-- 
nų dirba tik vienas šiftas.

Tas reiškia, kad visi raštai 
turi būti gauti ankstėliau. Ne 
visada spėsim pirmadienį gau
tus raštus įtalpinti tos savai
tės skyriuje. Tas pats su pa
veikslais. Turime juos daug 
anksčiau paduoti spaudai pa
ruošimo įstaigai ir ne visuomet 
gauname atgal pageidaujamu 
laiku.

Pusė puoduko apelsino sun
kos kas dieną duoda veik pa
kankamai vitamino C.

Krukučiu mėgsta kepu
rė ir piniginė yra madin
ga prie bile kostiumo, o 
ypač pavasarinio. Ir leng
va pritaikyti varsas. Tau- 
pinant odas, šiemet bus 
daug vartojama audekli
nių ir megstinių ridikiulių.

Užsakymą su 11 centų 
pinigais adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.
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VEIKLA KANADOJE
(Tąsa)

Gatvėje manęs laukė liūdnos žinios: 
Viachirius numirė, jį Didžiojoj savaitėj 
“vėjas supūtė’’; Chabi išėjo miestan gy
venti, Jazius neteko kojų, jis nebevaikš
čiojo. Pranešęs man tas žinias, juoda
akis Kostroma piktai tarė:

— Pergreit jau miršta berniūkščiai!
— Juk numirė tiktai Viachirius?
— Vistiek: kas dingo iš gatvės, tary

tum numirė. Tik susidraugausi, supra
si, ir draugą arba į darbą išleis, arba 
numirs. Čia mūsų kieme pas Česnokovus 
nauji gyvena — Jevseienkai; zenkis — 
Niuška, nieko sau, judrus! Jo dvi sese
rys, viena dar mažutė, o kita šluba, su 
lazda vaikščioja, graži.

Pagalvojęs, jis pridūrė:
— Mes, broly t, su Čiūrka įsimylėjome 

ją, vis riejamės!
— Su ja?
— Kam? Tarp savęs. Su ja — retai!
Aš, žinoma, žinojau, kad dideli bernai 

ir net seniai įsimyli, žinojau apgraibom 
ir prasmę viso šito. Man pasidarė nema
lonu, gaila Kostromos, nejauku žiūrėt į 
jo skaisčią kūną, į juodas piktas akis.

Šlubąją mergaitę aš pamačiau vakare, 
tą pačią dieną. Lipant nuo gonkelių į 
kiemą, jai iškrito lazda, ir ji sustojo ant 
laiptelių, įsikibusi į turėklus skaidriomis 
rankoms, laiba, silpnutė. Aš norėjau pa
duoti lazdą, bet sutvarstytos rankos blo
gai veikė, aš ilgai kepestavau ir širdy- 
jaus, o ji, stovėdama aukščiau už mane, 
tyliai juokėsi:

— Kas yra tavo rankom?
— Nuplikiau.
— O štai aš — šlubuoju. Tu iš kito 

kiemo? Ilgai ligoninėje gulėjai? O aš 
gulėjau ten ilga-ai!

Atsidusus ji pridūrė:
— Labai ilgai!
Ji vilkėjo oalta su žydriomis pasa

gėlėmis suknelę, nudėvėtą, bet švarią, 
gluotniai sušukuotų plaukų trumpa ka
sa buvo nusvirusi ant krūtinės. Jos akys 
— didelės, rimtos, jų ramioj gelmėj degė 
žydra ugnelė, nušviesdama liesą smaila- 
nosį veidelį. Ji maloniai šypsojo, bet ne
pasidabojo man. Visa jos liguista figū
ra, tarytum, sakė:

— Susimildami, nelieskite manęs!
Kaip galėjo draugai ją įsimylėti?
— Aš senai sergu, — pasakojo ji ro

džiai ir lyg girdamosi. — Mane kaimin- 
Jęa apkerėjo, susibarė su mano mama ir 
apkerėjo mane, iš keršto... Ligoninėje 
baisu ?

— Taip....
Su ja buvo nejauku, aš grįžau į kam

barį.
Vidunaktį bobutė maloniai pažadino, 

mane. ‘
— Ar jau eikime, ar ką? Patarnausi 

žmonėms — rankos greičiau sugis...
Paėmė mane už rankos ir nusivedė 

tamsoje, kaip aklą. Naktis buvo tamsi, 
drėgna, tolydžio pūtė vėjas, tarytum upė 
greitai tekėjo, šaltas smėlys gnaibė ko
jas. Bobutė, atsargiai priėjusi prie su
krypusių lūšnelių, tris kartus žegnojosi, 
dėjo ant palangių po pinigėlį ir tris 
kringelius, vėl žegnojosi, žiūrėdama į 
tamsų dangų, ir šnabždėjo:

— Švenčiausioji Dangaus Karaliene, 
padėk žmonėms. Visi Tau, Motina, nu
sidėję !

Juo tolyn ėjome nuo namų, juo .vis gū
džiau ir klaikiau darėsi. Nakties dangus, 
tolimas ir bedugnis, tarytum visam lai
kui paslėpė mėnesį ir žvaigždes. Išlin
do kažin iš kur šuva, sustojo prieš mus 
ir ėmė ursti, tamsoj šviečia jo akys; aš 
bailiai prisiglaudžiau prie senutės.

— Nieko, — tarė ji, — čia šuva, kip
šui — ne laikas, jam vėlu, juk gaidžiai 
jau pragydo!

Pasigerino šuniui, paglostė jį ir pata
rė:

-r- Tu žiūrėk, šuneli, negązdink mano 
sūnaičio!

Šuo pasiglaustė prie mano kojų, ir to
liau ėjome triese. Dvyliką kartų priėjo 
senutė prie lūšnelių, palikdama ant pa
langių “tyliąją išmaldą”; ėmė švisti, iš 
t&msumos augo pilki namai, kilo balta, 
kaip cukrus, cerkvės varpinė; plytinė 
kapų tvora praretėjo, lyg blogas plau- 
šinys.

— Nuvargo senelė, — kalbėjo bobutė, 
—namo metas! Nubus rytoj bobos, o jų 
vaikeliams patiekė Dievo Gimdytoja 
truputį! Kai visko trūksta, tai ir trupu

tis gerai! Ak, Aleksiuk, skurdžiai gyve
na žmonės, ir nėr kas jais rūpinasi.
—Turtuolis apie Dievą net nepagalvoja, 

Baisusis teismas jam nesivaidena, 
Vargdienis jam nei prie telis, nei brolis.
Jam kad tik aukso daugiau prisipilti— 
Tam auksui pavirsti teks pragaro 

anglimis!
— Štai kaip! Reikia rūpintis viens ki

tu, o Dievas — visais! O aš džiaugiuos, 
kad tu vėl prie manęs...

Aš taipgi ramiai džiaugiuos, neaiškiai 
nujausdamas, kad prisidėjau prie kažin 
ko, ko niekuomet neužmiršiu. Prie ma
nęs purtėsi rudas šuo lapės snukiu ir ge
romis akimis.

— Jis gyvens su mumis?
— O ką gi? Tegul gyvena, jeigu no

ri. Štai aš jam kringelį duosiu, aš dar 
du turiu. Eikš, atsisėsim ant suoliuko, 
kažin ko aš pavargau...

Atsisėdome prie vartų ant suoliuko, 
šuo atsigulė prie mūsų kojų, graužda
mas sausą kringelį, o bobutė pasakojo:

— Čia viena žydė gyvena, tai pas ją 
— devyni vaikai, veinas už kitą mažes
nis. Klausiu aš*ją: kaip gi tu gyveni, 
Maušiene? O ji sako: gyvenu su Dievu, 
su savuoju, su kuo gi daugiau gyvensi?

Aš prisiglaudžiau prie šilto bobutės 
šono ir užmigau.

• • •• — •*"* • • •
Gyvenimas vėl greitai slinko, plati 

įspūdžių srovė kasdien suteikdavo sielai 
kai ką naują, kas žavėjo, kėlė nerimą, 
skriaudė, vertė mąstyti.

Greitai aš taipogi visomis pajėgomis 
veržiausi kaip galima dažniau matyti 
šlubąją mergaitę, šnekėti su ja arba ty
lomis sėdėt šalimais, ant suoliuko prie 
vartų,—su ja ir tylėt buvo malonu. Ji 
buvo švarutėlė, lyg pečialanda paukšty
tė, ir puikiai pasakojo apie tai, kaip gy
vena kazokai prie Dono: ten ji ilgai gy
veno pas dėdę, pieninės mašinistą, pas
kui jos tėvas, šaltkalvis, persikėlė į Niž- 
nį. '

—O dar dėdė, antrasis, tai tas tarnau
ja prie paties caro.

Šventvąkariais visi gatvės gyventojai 
išeidavo “už vartų”, bernai ir merginos 
vykdavo į kapines ratelių žaisti, seniai 
sulįsdavo į smukles, gatvėj pasilikdavo 
tiktai bobos su vaikais. Bobos susėsdavo 
prie vartų tiesiog ant smėlio, arba ant 
suoliukų, ir garsiai klegėdavo, riedamo- 
si ir liežuvaudamos; vaikiūkščiai žaisda
vo su sviediniu, mušdavo “bobą,” moti
nos stebėdavo žaidimus, skatindamos 
vikrius, pajuokdamos blogus žaidėjus. 
Būdavo apkurtinamai triukšminga ir ne
paprastai linksma; “didžiųjų” dalyvavi
mas ir dėmesys jaudindavo mus, ma- 
žuomenę, darydamas žaidimus gyves- 
niais ir sukeldamas aistringas varžyty
nes. Kad ir kažin kaip įsitraukdavome į 
žaidimą mes triese—Kostroma, Čiurka 
ir aš,—vis tiktai neiškęsdavom nenubėgę 
pas šlubąją mergaitę ir nepasigyrę jai.

— Matei, Liudmila, kaip aš visus pen- 
kius kabliukus vienu kartu numušiau?

Ji maloniai šypsodavosi, linksėdama 
galva.

Anksčiau mūsų draugija stengdavosi 
visuose žaidimuose būti drauge, o dabar 
aš mačiau, kad Čiurka ir Kostroma žai
džia visuomet priešingose partijose vi
saip lenktyniuodami, dažnai net priei
dami ligi ašarų ir peštynių. Vieną kartą 
jie taip smarkiai susipešė, kad net tu- 
rėjo įsikišti suaugusieji, ir priešus sky
rė, liedami vandeniu, kaip šunis.

Liudmila, sėdėdama ant suoliuko, 
trepsėjo sveikąja koja, o kai kovotojai 
nugužėjo prie jos, stūmė juos lazda, bai
liai šaukdama:

— Nustokite!
Jos veidas buvo ligi pamėlynavimo 

išblyškęs, akys užgesę, kaip nuomaru 
sergančio ligonio.

Kitą kartą Kostroma, negarbingai 
pralošęs Čiurkai partiją, pasislėpė prie 
krautuvės už avižų skrynios, pritūpė ten 
ir tylom pravirko, — tai buvo beveik 
į)aisu: jis stipriai sukando dantis, skruo
stų kaulai išsikišo, veidas suakmenėjo, 
o iš juodų, niaurių akių riedėjo sunkios, 
didelės ašaros. Kai aš ėmiau jį raminti, 
jis pašnibždėjo, springdamas ašaromis:

— Palauk.... aš jam plyta į galvą... pa
matys !

(Daugiau bus)

mui. Virš minėtų kuopų val
dybos turėtų daugiau susirū
pinti ir dėti pastangas, kad na
riai laiku apsimokėtų duokles. 
Tą atlikdami nemažai paleng
vinsite vadovaujantiems komi
tetams vesti darbą pirmyn.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Kanados Veikiančio Komi
teto vardu dar kartą kreipiuo
si į tuos narius, kurie neužsi
mokėję duokles, kad pasi
stengtumėte greitoj ateityj 
užsimokėti.

Apšvietos Fondas
Į LLD Centro atsikreipimą, 

paaukoti kiek pinigų į apšvie
tos fondą, kai kurios kuopos 
atsiliepė labai teigiamai. Dau
giausia šiam fondui pinigų su
kėlė ir prisiuntė, tai 21 kp., 
Windsor, Ont., viso $26.00. 
100 kp., Timmins, Ont., $7.00, 
113 kp., Hamilton, Ont., $5.- 
45. Kitos kuopos, kaip 137 ir 
47 pasižadėjo sukelti kiek.

Karo laiku visi reikmenys 
žymiai pabrango, ypatingai 
popiera, gi narių duoklės pa
siliko tos pačios, todėl centrui 
sunku išsiversti vien iš to mi- 
zerno mokesčio, nes šiuo lai
ku reikia išleisti ne vien kny
gos, žurnalas, bet ir šiaip vi
sokios literatūros, lapelių ir ki
ta. Todėl centras atsikreipė, 
kad kuopos iš savo iždo, ar 
kokiu kitokiu būdu, sukeltų 
pinigui šiam fondui. Kurios 
kuopos dar neprisid ėjote, ar 
kurios kuopos dar labai mažai 
prisidėjote, pasistengkite šį 
klausimą nepalikti užmirštyj, 
o prisidėti su didesne ar ma
žesne auka.

Tikiu, kad kuopų valdybos į 
ir atskiri nariai teigiamai at- i 
siliepsite į virš paminėtus' 
klausimus.

P. Kisiel,
LLD KVK Sekr.

Montello, Mass.
Krutami Paveikslai, Mirimai 

Ir Piktadariai
Iš kovo 19 į 20 dieną jauni 

piktadariai įsilaužė į Lietuvių 
Tautiško Namo Parke šokių 
svetainę, sulankstė plieninius 
stoge sparus, baisiai sudaužė 
langus, rakandus, virtuvėj ir 
gi daug žalos pridarė. Val
džios apskaitliavimu, nuosto
liai siekia $760.65. Trys pik
tadariai suimti, kurie prisipa
žino prie kaičios. Jų tarpe-du 
yra lietuvių, vaikai ir vienas 
lenkutis.

Tėvai, rodosi, žmonės nieko 
nekalti. Manoma, kad kas 
nors tuos jaunuolius piktais su
metimais pasamdė. Teismas 
įvyko balandžio 5 dieną, jie, 
surasti kaltais, bet, kadangi | 
yra nepilnamečiai, tai bausmė I 
atidėta ant metų laiko. Teis-1 
mo patvarkymu, kaip policija! 
vadina, pirmas “inžinierius” j 
turės sumokėti 60 nuoš.; an-; 
tras — 30 nuoš. ir trečias 10 j 
nuoš. nuostolių.

Lietuvių Tautiško Namo I 
Draugovė nutarė svetainę pa
taisyti, taip, kad ji vėl tar
nautų piknikams, kaip ir tar
navo.

Balandžio 1 dieną vietinis 
lietuvių komitetas sukėlimui 
sumos, kad nupirkti tris am- 
bulansus, turėjo perstatymą. 
Parengimas įvyko namo “Park 
Theatre,” buvo rodoma du ju- 
džiai: “In the Rear of the 
Enemy” ir “Mashenka.” žmo
nių dalyvavo vidutiniai, įžan
ga buvo 55 centai. Manoma, 
kad liks pelno.

Kovo 28 dieną, visai nesir
gęs mirė Kazimieras šapalas. 
Jis turėjo farmą North Eas
ton, Mass. Tą pat dieną su ki
tais žmonėmis dar linksminosi 
kliube. Parvažiavęs namo, pa
state savo trokelį į “garažą,” 
įėjo į stubą, atsisėdo prie sta
lo, sudejavo ir mirė. Priklausė 
prie švento Roko Draugystės.
’ Žolynas.

LAISVI

SVARBIOS KNYGOS

Vajaus Rezultatai
Lietuvių Literatūros Draugi

jos vajus už gavimą naujų na
rių baigėsi su kovo . mėnesio 
pabaiga. Atskiros kuopos pa
sidarbavo sekančiai:

162 kp., Toronto, gavo 22 
137 kp., Montreal — 14
47 kp., Montreal, —> 10
15 kp., Fort William, — 7

113 kp., Hamilton, — 6
21 kp., Windsor, — 4 

217 kp., Winnipeg, — 3. 
Bendrai Kanadoje naujų na

rių gauta viso 65. Tai tik sep- 
tynių kuopų darbo rezultatai. 
Jei visos kuopos Kanadoje bū- 
tų bent kiek pasidarbavusios, 
tai šiandien turėtume kur kas 
geresnius vajaus rezultatus, 
bet didesnė kuopų dalis šiame 
vajuje nepajudino nei piršto.

Kaip matote iš sąrašo, tai 
162 kp.,’ Toranto, Ont., šiame 
vajuje atsistojo garbingiausioj 
vietoj. Tai dėka geros inicia
tyvos ir darbščių, vajininkų.

137 kp. Montreale irgi gavo 
nemažą narių skaičių (žino
ma, nereiškia, kad negalėjo 
gauti dar daugiau), šioje kuo
poje daugiausiai vajuje pasi
darbavo, tai drg. F. Spaičys, 
gaudamas netoli desėtko na
rių. Jei ir kiti nariai būtų jį 
pasekę, tai būtu buvę galima 
sulaukti gražių rezultatų.

15 kp., Fort William, Ont., 
sekretorius prisiuntė 7 naujus 
narius. Kiek iš sekretoriaus 
laiško supratau, tai šios kuo
pos nariai visi išsiblaškę — iš- 
važinėję, vienok rado galimy
bės įtraukti net 7 naujus na
rius. Galima tik pasveikinti 
už tokį žygį!

21 kp., Windsor, Ont., ir 
113 k p., Hamilton, turint min
tyj lietuvių kolonijos didumą, 
savo pareigas atliko labai gar- 
žiai šiam, vajuje.

Nors vajus oficialiai pasibai
gė, bet plėtimas ir budavoji- 
mas šios organizacijos neturė
tų būti apleistas. Dabar ge
riausias laikas gauti naujų na
rių.

Atlikime Pareigas Laiku
LLD Centro komitetas pa

čioj metų pradžioj numatė 
tuoj ruoštis prie išleidimo šių 
metų knygos ir atvejų atvejais 
atsikreipė į narius, kad su pra
džia metų apsimokėtų duokles. 
Reikia pasveikinti tas kuopas, 
kurios į centro atsišaukimą la
bai greitai ir gražiai atsilie
pė, o jos bus sekančios: 21 
kp., Windsor, Ont., pačioje 
metų pradžioje ne tik atsiun
tė duokles už visus narius, bet 
tuo pačiu kartu prisiuntė ir 4 
naujus narius; ją pasekė 113 
kp., Hamilton, Ont., 100 kp., 
Timmins, Ont., 96 kp., Sudbu
ry, Ont., tik du nariai neuž
simokėję už šiuos metus; 137 
kp. ir 47 kp., Montreal, kuopų 
sekretoriai jau baigia išrinkti 
duokles iš narių; 162 kp., To
ronte, kuri šiuo laiku yra pa
siekusi aukščiausį narių skai
čių, jau didesnė narių pusė 
apsimokėjo duokles ir žada vi
si .greitoj ateityj atsiteisti — 
atlikti savo organizacines pa
reigas; 217 kp., Wi.nnipege, 
jau tik keli nariai liko nemo
kėję už šiuos metus; 15 kp., 
Fort William, nors nariai dar
bo sąlygų išblaškyti po visus 
kampus, vienok jau didelė da
lis narių apsimokėjo duokles; 
95 kp., Kapuskasing, Ont., 
gauta mokesčiai už dalį narių. 
Sekančios kuopos Kanadoje ne 
tik naujų narių negavo, bet 
dar neprisiuntė duoklių nei už 
vieną narį, tai būtent: 18 kp., 
Edmonton, Alta., 69 kp., Leth
bridge, Alta., 120 kp., Hill
crest, Alta., 139 kp., Coleman, 
Alta., 126 kp., Evensburg, Al
ta.,, 152 kp., Red Lake, Ont., 
ir 46 kp., Ottawa, Ont.

Virš minėtų kuopų valdy
bos ir nariai, nekreipdami į 
centro atsišaukimus atydos, 
neatlikdami savo organizaci
nės pareigos laiku, labai ap
sunkina centrą išleidime lite
ratūros ir nuolatiniam ragini- 
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Let Your Answer *o Bombs Be—BONDS!

We are fighting enemies who will stop at nothing. With our 
homes, our very lives at stake, shall we stop short of giving our 
dimes and dollars for Defense? Buy Defense Bonds and Stamps 
every day, every week. Buy as if your very life depended upon 
it. It does!

SKELBKITĖS LAISVĖJE

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAS® UPTON SINCLAIR

Pataisytas Ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

• • • • • •

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAS® MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti dartrininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

• • • • • • <

English - Lithuanian
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAS® DR. J. J. KASKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
i

Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 
Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis"
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKA8
800 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
Istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • • < • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtim 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAS® DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių'dienų.

Puslapių 82. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAS® DR. J. J. KASKIAUCIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba dpsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorkj 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer .St. Brooklyn, N. Y.

i
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, *■ Sovietų Oficialiai PranešimaiI --------
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Pagal dar nepilnas žinias, buvo suskaityta mūšio lau
ke daugiau kaip 2,000 nukautų vokiečių kareivių ir 
oficierių lavonų, jų dalis apkasuose, kur įvyko kauty
nės durtuvais. Keli tuzinai hitlerininkų paimta nelais
vėn; pagrobta trys' vokiečių kanuolės, 11 mortirų, 46 
kulkosvaidžiai, devyni radijo perduotu vai ir didelis kie
kis šautuvų ir kitų karinių medžiagų.

Į pietus nuo Balaklejos (Charkovo fronte) sovietinė 
kariuomenė atmušė priešų atakas. Viename sektoriuje 
vokiečiams buvo pavykę prisiartint prie pirmųjų mūsų 
apsigynimo linijų. Mūsų kariuomenė padarė kontr-ata- 
ką ir atmetė priešus atgal.

Bielgorodo srityje sovietiniai žvalgai, komanduojami 
jaunesniojo leitenanto Pivovarovo, prasiveržė į vokie
čių linijas, susprogdino du pavienius apkasus, sunai
kino 30 hitlerininkų, pagrobė dokumentus ir ginklus ir

I * sugrįžo. x
Į vakarus nuo Rostovo sovietinė artilerija sunaikino 

dvi vokiečių kanuolės, šešis fortukus ir vienų amunici
jos sandėlį.

Ukrainos partizanai kovo mėnesį suardė 18 vokiečių 
traukinių vežusių kareivius, ginklus ir amuniciją; su
naikino apie 300 vagonų; susprogdino aštuonis geležin
kelių tiltus ir 10 sandėlių įvairių karo reikmenų.

Tuo pačiu laikotarpiu šie partizanai sunaikino apie 
300 hitlerininkų ir pagrobė tris kanuolės, 28 kulkasvai- 
džius, virš 100 šautuvų ir 200,000 kulkų.

NUKIRSTA TUZINAI NACIU 
LĖKTUVU KAUKAZE

Maskva, bal. 13. — Pa
smarkėjo vokiečių veikimas 
iš oro vakariniame Kauka
ze. Sovietų lakūnai ir prieš
lėktuvinės patrankos nušo
vė 25 priešų lėktuvus.

Sovietų bombanešiai štur- 
movikai atkakliai bombar
duoja nacių susisiekimus.

Great Neck, LI.
Nepaprastai Puikiai 

Pasidarbavome

Kovo 28 d. buvo atžymėta 
ir pasiliks ilgai atminty j kiek
vieno padoraus žmogaus, kai
po pavyzdinga diena, kurioje 
įvyko šaunus bankietas Raudo
nojo Kryžiaus naudai, sureng
tas bendrai visų lietuviškų ir 
vienos rusų, draugijų. Padėję 
visokius politinius ir kitokius 
įsitikinimus į šalį, visi sutar
tinai ir nuoširdžiai darbavo
si, tai ir pasekmės buvo džiu
ginančios. Tenka pasveikinti 
greatneckiečius už tokį soli-

L A i S V £ Penktu Piulapla

Talkininkai Atlante 
Daugiau Negu Atsilai-
ko prieš Submarinus

Japonai Subūrė Dideles Jėgas 
Prieš Australiją

d aringą ir puikų darbą.
Kalbėjo draugijų atstovai, 

pare ikšdąmi pasitenkinimo 
mintį dėl šio taip sėkmingo ir

Australija, bal. 13. — 
Talkininkai patyrė, kad Ja
ponija sugabeno 200 tūks
tančių rinktinės savo ka
riuomenės į salas Australi
jos srityje. Nežiūrint pa
skutinių savo prakišimų 
ore, padidėjo japonų lėktu
vu veikimas. Nužiūrima

London, bal. 13. — Nors 
nacių submarinai dabar 
skaitlingiau ir smarkiau 
veikia prieš Anglijos ir 
Amerikos laivus Atlanto 
Vandenyne, bet talkininkai 
daugiau negu atsilaiko ta- 
me didjūryje, kaip užtikri- j‘’Australiją, 
no Churchillas, anglų mi-į  
nisteris pirmininkas, kai- į - - ----- 
bedamas seime.

Premjeras ‘ Churchillas i 
tuomi atrėmė pagyrą nacių 
propagandos ministerio Go- 
ebbelso, kuris pasakojo, nansų ministerija kreipėsi į 
būk vokiečių submarinai seimą, kad paskirtų val- 
Atlanto Vandenyne “laiką i džiai 27 bilionus 780 milio- 
talkininkus už gerklės.” nų dolerių lėšų metams — 

------ daugiausia karo reikalams.
Vokiečiai Darysią Bandomąjį- - - - - - - - - - - -

‘įsiveržimą” Francijon Nupigina Daiktų Persiuntine- 
- - - - - -  jimus Traukiniais

London. — Yra praneši- —--------
mų, kad naciai planuoja ap- Washington. Va diską 
rengt tam tikrą skaičių sa- tarpyalstijmes pie ybos ko
vo kariuomenės angliško- {7lsl«Ja panaikino pernyks- 
mis ir amerikinėmis unifor- ,cią. kainų pakėlimą uz kio- 
momis ir įgabent tokius ka- Persiuntinejimus pre- 
rius į šiaurinę Franciją ne- kiniais traukiniais, 
va kaip įsiveržėlius. . “ £

Tuomi hitlerininkai gale- KoVOjailCIŲ mncŪzy Balsas 
šią patirt, kurie francūzai per Maskvos Radiją 
sveikintų ar remtų tikruo- ----------
sius įsiveržėlius. Tada vo- i Maskva. — Per čionaiti- 
kiečiai apvalysią pajūrius nį radiją kalbėjo Kovojan- 
nuo neištikimų naciams i čiųjų Francuzų pasiuntiny- 
francūzų.

šiaur. Afrika. — Bėgda
mi iš Kairouano, Tunisijoj, 
vokiečiai pasigrobė žymes
nius piliečius, kuriuos lai
kys kaip įkaitus.

naudingo sumanymo. Taipgi 
Raudonojo Kryžiaus vietinio 
skyriaus atstove pasakė puikią 
ir atitinkamą kalbą tam va
karui.

Buvo vietinių anglų, kalba 
laikraščių reporterių, nutrau
kta visų draugijų parengimo 
komiteto paveikslas, kuris til-vu veiiuiuab. in uzuui ima.,

kad japonai ruošiasi veržtis i P» vietiniuose laikraščiuose.
. a j t- Pirmvn Choras, vadovyste

Miimantienė, M. Norkunienė, 
P. Kutkienė, E. Zorskienė, L. 
Stankevič, P. Kurtinaitis, F. 
Stadulienė, F. V. Placky, J. 
Aleksa, F. Griškevič, J. Ži
bartas, M. Kuli, J. Bartkus, 
Mr. Kazmen, J. Venskienė, 
Mrs. Lažauni'kienė, M. Mak
simovich, C. Sauseris, Mrs. 
Glotkienė, A. Gregis, V. Ra- 
pien, J. Aukštakalnis, Mrs. 
Daknienė, Mrs. Lazdinienė; V. 
Kazaitienė ir T. Slavinskienė.

Po 50c: Ringis, Mr. Cekle- 
kas ir A. Alekna.

Viso aukų surinkta $172.45. 
Parengimo pelnas $127.98. 
Tad viso Raudonajam Kryžiui 
įteikta $300.43.

Tai puiki parama nuo ma
žos kolonijos.

Koresp.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 14 d., 8 v. v., 
LDP Kliube, 408 Court St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Atsiveskite 
ir naujų narių, o svarbiausia už vis
ką, tai nepamirškite užsimokėt duo
kles. V. K. Shcralis.
(86-88)

CLEVELAND, OHIO
Cleveland© Lietuvių Namų Savi

ninkų Vienybės susirinkimas įvyks 
14 d. balandžio, 7:30 v. v., 6835 Su
perior Ave. Nariai prašomi dalyvau
ti, taipgi atsiveskite ir naujų narių. 
Yra svarbių dalykų aptarti. Kiek
viename susirinkime dalyvauja ad
vokatas, kuris patarnauja veltui. 
Mūsų Namų Vienybė buvo apmirus, 
dabar jau veiklesnė. Todėl prašo
me dalyvauti susirinkime. — M. K.

neužmirštame savo šalies rei
kalus.

Mitingo pirmin. D. Krūtis 
paprašė dalyvaut programoj 
tolimus svečius, kurie taip ne
tikėtai dalyvavo šiame susi
rinkime. Tai buvo Vincas Va
lukas su savo sūnais iš Wilkes 
Barre. Jie sukėlė tikrą sensa
ciją. Jo sūnai paskambindami 
ant piano, o Vincas su savo 
komiškomis dainomis. Labai 
ačiū Vincui ir jo sūnams už 
tokį gražų patarnavimą.

Reikėtų kada nors juos pa
kviesti Elizabethan ant bū
siančių. parengimų.

Mitinge labai įdomias pra
kalbas pasakė Dr. Loso ir Mrs. 
Ross. Ačiū jiems už atsilan
kymą.

Šiuomi, vardu LDP Kliubo 
rengimo komisijos širdingai 
ačiuojame Newarko Sietyno 
Chorui ir Laisvės Liberty. Hali 
svetainės Board direktoriams.

Newarko Sietyno Chorui už 
patarnavimą veltui, o Laisvės 
svetainei už dyką nuomavimą.

Baigiant, pranešu, kad au
kotojų pavardės tilps Laisvėje 
atskirai.

D. Krūtis.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-0788

G]------------------------------------------------- 1|

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TBlangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
Q---------------------------------------------

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Elizabeth, N. J.
Lietuvių Progresyvis Kliubas 

Pasidarbavo Amerikos Rau
donajam Kryžiui

LDP Kliubas, kovo 28 d. 
buvo surengęs prakalbas ir 
koncertą, Laisvės svetainėj, 
naudai Raudonojo Kryžiaus.

Nors publikos susirinko ne 
tiek, kiek tikėtasi iš rengimo 
komisijos, bet kurie dalyvavo, 
visi tapo labai patenkinti pro
grama ir prakalbomis.

New ark o Sietyno Choras, po 
vadovyste B. šaknaitės atida
rė mitingą su Amerikos himnu 
ir pridėčkui sudainavo keletą 
atatinkamų šiam momentui 
populiarių dainų.

Sietyno Chorui publika gra
žiai atsidėkavojo griausmin
gais aplodismentais. Raudono
jo Kryžiaus atstovei Mrs. Ross 
taip patiko choro dainavimas, 
jog ji pageidavo, kad Siety
no Choras padainuotų rengia
mam tarptautiškam susirinki
me.

Buvo rodomi labai žingei
dūs “movies” — krutami pa
veikslai iš veikimo Raudonojo 
Kryžiaus, kurie davė pilną su
pratimą susirinkusiai publikai 
apie milžiniškus darbus Rau
donojo Kryžiaus.

Įžanginę ir gerai prirengtą 
prakalbą apie Raudonojo Kry
žiaus veikimą pasakė Pranas 
Buknys.

Į Prano Buknio atsišaukimą, 
tapo surinkta iš neskaitlingos 
publikos $96.85.

Tai gana stambi suma pi
nigų. Tas parodo, kad mes

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Šeštadienį, svarbus mezgėjų su

sirinkimas įvyks šeštadienį, balan
džio 17 d., 8 v. v., 2 Atlantic St. 
Visos mezgėjos dalyvaukite, atsi
veskite ir naujų narių. Taipgi kvie
čiamo ir ALDLD moteris dalyvauti, 
pasitarti kas link siuntimo dovanų 
lietuviams raudonarmiečiams ir pa
bėgusiems vaikučiams nuo Hitlerio 
teroro į Sovietų Sąjungų. — Mezgė
jų Komitetas. (88-90)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 14 d. balandžio, 103 
Green St., 7:30 v. v. Kviečiame 
draugus dalyvauti, kurie dar neužsi
mokėjote duoklių, užsimokėkite, nes 
Centras turi greitai pasiųsti kuo
poms knygas. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių. Bus išduotas raportas 
iš praėjusių prakalbų, kurios įvyko 
14 d. kovo. — Org.

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 15 d., 8 v. v., Draugijų 
Salėje, 4097 Porter St. Nares ma
lonėkite visos dalyvauti. Taipgi 
manančios stoti į Pažangos Kliubą, 
ateikit be atidėliojimo ir įsirašykite. 
(86-88) M. Gifiaitienė, sek.

PHILADELPHIA^ PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks balandžio 15 d., 8 v. v., 
735 Fairmount Ave. Narės, daly
vaukite visos, ir naujų narių atsi
veskite. Kviečiamos ir ne narės at
eiti ir išgirsti kas yra veikiama 
tarp mūsų. I». Walant.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

g Koplyčias suteikiam nemoka- £
3 mai visose dalyse miesto. ’
į Tel. Virginia 7-4499

■ Pirmyn Choras, vadovystėje 
Almos Kasmočiutės, sudainavo 

a • no n»i Ti i • nn ' keturias dainas, merginos pa- Apie 28 Bil. Dolerių Metams j šoko tautiškus šokius, Liuba 
Hamsky šoko solo ir duetą su 
broliu Andrew Hamsky. Visi 

i programos dalyviai išpildė sa
vo užduotis pagirtinai ir vel
tui.

Valgiai šiam bankietui bu
vo pritaikinta prie karinio 
cijonacijos laikotarpio, tai yra, 
naudota jūrų maistas; žuvis, 
lietuviška silkutė, rūkštūs ko
pūstai, šutintos bulvės, puto
jantis alutis, ir dar kiek kie
tesnio gėrimėlio. Visi skaitlin
gai atsilankę dalyviai buvo pa
tenkinti vaišėmis. Už tai di
džiausias kreditas priklauso 
sumanioms gaspadinėms — N. 
Lipskienei, J. Kriaučiūnienei, 
Vasiliauskienei, C. Kasmaus- 
kienei ir Mrs. Hamsky, kurios 
ne tik sunkiai dirbo pagamin- 
damos skanius valgius, bet jos 
ir paaukojo daug įvairaus 
maisto, kas nemažai prisidėjo 
prie padauginimo pelno pa
rengimui.

Rengėjai . taria didelį ačiuz 
gaspadinėms už 
širdų keleriopą 
mą.

šio parengimo 
sukelti finansinės paramos 
Raudonajam Kryžiui, tad bu
vo renkamos aukos.

N. Lipskienė aukavo $25, A. 
J. Kasmočiai $11, IWO Rus
sian 3119 br. $11.

Po $5: Mr. and Mrs. Ansi II 
(brooklyniečiai), M. Turla, M. 
ir P. Hurlina, Ch. ir J. Lauža
dis, T. ir J. Vezdžiunai, P. ir 
A. Bečiai, A. Peckelis.

P $2: A. ir D. Simokaičiai,
L. Plekan, Mrs. 
Sechkar, Mrs. 
Mrs. Korazienė, 
Slavinskas.

Po $1: Mrs. Dobrovolskaja,
M. Hamsky, N. Hamsky, A. 
Ringis, J. M. Kučinskai, Mr. 
Tatura, J. Glatavetsky, J. Za- 
balionis, R. Wąlcek, J. Smai- 
džiunas, A. Gotautskas, J. 
Smith, Mrs. Vanagas, J. Va
nagas, A. šeškevich, V. Alyta, 
M. Lumas, Mr. Ciklikas, O. 
Klimienė, J. Samsonas, F., Li
deikis, F. Klaston, O. Skidmo
re, Mrs. Blažionis, A. Zakar- 
ka, J. Šimaitis, P. Peik, Z. 
Venckus, A. Allen, A. Vasi-

--Karinė Angly Sąmata
London. — Anglijos' f i

bės narys sardžentas Bour- 
veau. Tarp kitko, jis tvirti
no, jog francūzai abelnai 
pasitiki tiktai generolu de 
Gaulle, o ne Giraudu ar ki- 

j tais buvusiais Vichy Fran- 
cijos valdžios ramsčiais.

O

New York© raišų ir kitaip nesveikų federacijos nariai 
surinko apie 7,800 šilkinių kojinių karo reikalams ir 
apie 10,000 knygų kareiviams. Nuotraukoje matome 
dąjį tų rinkinių.

ra-

jų tokį nuo- 
pasiaukavi-

tikslas buvo

Maklada, J. 
Kaspąriene, 

A. Bart, A.

liauskienė, A. Vasiliauskas, E. 
Kuli, B. Molada, J. Urbonas, 
P. Suchaka, S. Bistrajųs, O. 
Bistrajiene, J. Tetėnienė, J.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

44Vilnies” Kalendorius
19 4 3

! Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir : 
daug istorinių informacijų. :

■ =—-- 176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c- ... - i
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina ; 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

44 Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis j

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. ■

būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į Furią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

...:j KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. paštp 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Broęklyų, N. Y.

Knygeles Autorias

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums ši skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už 87.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•i* *1- *4*
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

*ž* "i*
1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4116



negali dalyvauti vei-

nuo 2 
vaka-

nutarta šaukti visu 
bendrą konferenciją 

apie tai bus

Universitetų Moterį] Sąjun
ga, New Yorke, Įteikė Phila- 
delphijos daktarei Florence į 
Seibert dovaną už atsižymėji- 
mą tyrinėjime džiovos.sūnus 

mūsų 
jėgos, kur nors 

Motinai

Šeštas Puslapis Trečiadienis, Baland. 14, 1943

Nevy «5

Dariaus-Girėno Komi
teto Veikla

Moterys Ruošia Šauni] 
Baliu Geg. 1-mą

Thomas Jefferson High 
School studentai atžymėjo to 
žymaus respublikos tėvo du
šimtąjį gimtadienį sukėlimu 
$650 Raudonajam Kryžiui.

0. Dumblienei Padaryta 
Sunki Operacija

Drauge O. Dumblienė susir
go su pradžia šio mėnesio, 
bet manė, kad pasiduoti ant 
operacijos gal nereikės, arba 
gal bus galima ilgiau palauk- i 
ti. Vienok daktarai'pripažino, Į 
kad ilgiau laukti yra labai pa
vojinga, todėl ir pasidavė dak
tarų patarimui. Padaryta ope
racija praeitą trečiadienį. Sa
ko, operacija sėkminga, bet 
vistiek ilgai laiko ims, kol li
gonė pasveiks. Ligonė randa
si Wyckoff Heights Hospital, 
De Kalb Ave. ir St. Nicholas; 
Ave.

Lankymo valandos 
iki 3 po piet ir 7 iki 8 
karais, kas dieną.

Draugės Dumblienės 
J. Juškauskas, randasi 
ginkluotose 
Australijoje. Motinai būtų 
daug lengviau ir tą nelemtą 
ligą nugalėti, jeigu jos viena
tinis sūnelis būtų arčiau prie 
jos. Būtų geriau ir jos gyve
nimo draugui J. Dumbliui, ku
ris josios liga labai susirūpinęs.

Beje, draugė Dumblienė yra 
nare LDS 46 k p., C. Brookly
ne.

Linkiu ligonei greitai pa
sveikti. Koresp.

Balandžio 4 d., Piliečių 
Kliube, įvyko šio komiteto ir 
keletos vietinių draugijų at
stovų susirinkimas. Komitete 
viskas yra tvarkoj, tik suma
žėjęs nariais, du yra mirę, o 
kiti prie dabartinių įvairių ap
linkybių, 
kime.

Todėl 
draugijų
greitoj' ateityj 
pranešta draugijoms ir spau- 
d o j.

Šis susirinkimas taipgi už- 
gyrė naują sumanymą. Būtent, 
statant paminklą mūsų didvy
riams lakūnams Dariui ir Gi
rėnui, kartu tuom pat pamink
lu išreikšti pagarbą ir liūdesį 
žuvusioms lietuviams kariams, 
kovojusiems už žmonijos gero
vę ir laisvę dabartiniame ka
re. Kaip ir kokiu būdu bus 
galima ši užuojautos reikšmė 
įžymėti paminkle, tai svarstys 
gausesnis susirinkimas, jei 
priims šį pasiūlymą, arba pa
minklo modelio gamintoj

Lietuvių Moterų Apšvietos ---------------- —
Kliubas ir mezgėjos prašo vi-1 „ , .. ... .. ’ v_ , Pradiniu mokyklų vaikaisus pasitaupyti gegužes l-mosĮr. .. ■ •v • i- 'Brooklyne iki šiol sukėlę $30,-vakara, šeštadieni liuosu nuo ,r . TZ V.v.,, . . .. 400 Raudonajam Kryžiui,visų kitų “deitų,” o dalyvauti , 
moterų baliuje, kuris, kaip iri 
visuomet, bus smagus, vaišin- ( 
gas ir daugeriopiems naudin-1 
giems tikslams. Įžanga tik 25 i 
centai. Apie balių daugiau! 
matysimo vėlesnėse laidose.

R.

Nežinomas vyras, apie 75 
m., užmuštas automobilio prie 
5th Avė. ir 9th St.

Scena iš naujausios Sovietą filmos “Nacio Dienynas,” dabar rodomos Stanley 
Teatre, 7th Avė., ir 42nd St., New Yorke. v

LMS Trečio Apskričio Kon-
ferencijos Reikale

® Keturi Filmy Direktoriai Dir- 
bo Gaminime Filmos

“Nacio Dienynas”

John Bildis Sudegė

as.
š.

N. Y. Perklasifikuos 
554,000 Vyry

Jau buvo rašyta, kad Lie
tuvių Meno Sąjungos trečio 
apskričio konferencija įvyks 
sekmadienį, balandžio 18 d., 
Laisvės svetainėj, Brooklyne.

Čia dar kartą primename, 
kad į šią konferenciją kviečia
ma prisiųsti atstovus ne tik

Einant vyriausios Parenka-!1™0 Men0 Sąjungos vienetų, 
mosios Tarnybos raštines pa-JJcd nu0 V'SL' Pažangiųjų oiga- 
tvarkymu, kad turėjimas už-: n>zacijų kuopų šio apskričio 
laikyti šeimyna nepaliuosuoįa 1' ,0;>e' .
nuo kariškos tarnybos, New i Kuomet bus didesnis skai- 
Yorko mieste būsią perklasifi-i °*us atstovų, tuomet bus dau- 
kuoti 420,000 tėvų ir 134,000 !«iau minči«> tac,a bus/gabma 
vedusiu bevaikių, viso 554,000 iišdirbti Keresni P'anai meno 
vyru (veiklai ateityje.

Perklasifikuojami bus visi' Menas ,netul'i Perdaug nu- 
tarp 18 ir 38 metų amžiaus, j ken,tS‘‘ dS1 to’ kad dabar ka‘ 
Menama, kad visų perklasifi- 1 ° al ° ai|lls: ......
kavimas imsiąs apie mėnesi . on elenclJa us jvani n
laiko, bet kad‘didžiuma loka-1 lsPOdinea' Jonas Valentis 
iinių tarybų savo darbą atliks duos Paska,t* men0 klaasimo’ 
daug greičiau. Patvarkymą 
paskelbė pulk. Arthur V. Mc- 

l Dermott, Parenkamosios Tar
nybos direktorius New Yorke.

Nuo kariškos tarnybos pa- 
liuosuoti galėsiąs 
m as tokio 
ma būtinu 
jas tikrai 
duotojo.

tik ture j i- 
darbo, kuris laiko- 
ir kuriam samdyto- 
negali gauti pava-

Daugiau Aukų Bazami
Dar pirm bazaro buvo pri

duotos šios aukos:
Vete ir Helen Zablackai, 

Maspeth, $5.
Pranas ir Adelė Pakalniš

kiai, Maspeth, $5.
M. Janonienė, Pasadena, 

Md., atsiuntė dvi rankomis 
nupintas juostas.

dau-Bronė šaknaitė 
giau apie muziką.

Laike sesijų Geo. Klimas 
parodys atatinkamų paveikslų.

Taipgi, kurie turi laiko, kad 
ir ne delegatai, kviečiami at
silankyti į konferenciją. Bet 
kurie esate išrinkti arba kuo
pų komitetų įgalioti atstovau
ti konferenciją, nepraleiskite 
nedalyvavę, dėl to, kad dabar 
mažai gazolino ir, negalima 
važiuoti privatišku automobi
liu. Markso teorija pildosi. 
Proletariatas vis didėja ir di
dėja, tai mūsų konferencijos 
ir visos kitos pramogos 
darytis vis skaitlingesnės.

K o n f e re n c i j os pradžia 
vai. ryte.

LMS Trečio
Apskričio Komitetas.

Keturi iš geriausių Sovietų 
Sąjungos filmų direktorių ben
drai darbavosi pagaminime 
naujausio Sovietų judžio “Na
cio Dienynas,” dabar 
Stanley Teatre, 7th 
42nd St., New Yorke.

Judis perstato pačių 
tiniausių nacių (elito) 
jos pulko bjaurius
okupuotoj č e c h o s lovakijoj, 
Lenkijoj ir Rusijoj.

Mikaila Romm, vyriausis 
šios filmos direktorius, yra 
amerikiečiams jau žinomas iš 
direkcijos pirmiau matytų fil
mų “Tie Trylika,’” “Leninas 
Spalių Menesi,” “Leninas 1918 
Metais.”

rodomo 
Avė. ir

Dėl nežinomos priežasties 
ištikęs gaisras John Bildžio 
dviejų, kambarių apartmente, 
135 Pitt St., Now Yorke, ji 
dūmais pridusino ir paskiau 
sudegino. Ugnis nėjo toliau jo 
apartmento. Bildis buvo 45 
m. amžiaus, dirbdavo indų 
plovėjų.

turi
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Atidaryme Antros I ’askolos 
Vajaus Kalbėjo Apie 2 Frontą

K
Pergalės knygų kampanijoj 

surinkta keturi milionai knygų 
ir dirbama toliau. Knygas 
siunčia į kariuomenės kempes 
Amerikoje ir užrubežyje.

PRANEŠIMAS
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų susirinkimas 
tadienio vakarą, 
419 Lorimer St. 
nares. — Valdyba

įvyks šio ketvir- 
balandžio 15-tą, 
Kviečiame ir ne 

(87-89)

Henry Morgenthau, Jr., 
Jungtinių Valstijų Iždinės se
kretorius, atidarymo kampani
jos prakalboj, Carnegie Hali, 
New Yorke, atsišaukė į žmo
nes širdingai ir duosniai atlik
ti savo pareigą šiame vajuje.

Savo prakalboj jis pabrėžė 
ir antro fronto problemą, sa
kydamas, jog Jungtinės Tau
tos dabar yra pasiruošusios 
duoti naciams tokius smūgius, 
“kurie sukrės nacių Vokietiją 
iki pat jos supuvusių, krauju 
permirkusių pamatų.”

Morgenthau prakalba buvo 
perduodama radijo bangomis 
po visą šalį.

Jis prašė visus gyventojus, 
vyrus, moteris ir vaikus atver
ti savo širdį ir kišenit] šiam 
vajui. Net ir tie, kurie jau 
įvesdina savo uždarbio 10-tą 
nuošimtį, sakė jis, turėtų užsi
dėti dar ir naują naštą, 
tos, sakė jis, “dabar jau 
užtenka.”

“Antrasis frontas nėra 
iitariškas sekretas. Mes
žinome, kad jis randasi hori
zonte, mes Jungtinėse Tautose 
buriuojame debesis didžiausiai 
atakai istorijoj.

“Mes buriamės tai atakai 
kantrus 
laikas, 
priimti

Dewey,
AFL

Kitais kalbėtojais 
buvo gubernatorius 
majoras LaGuardia, 
prezidentas Green, CIO pre
zidentas Murray, Federalio 
Rezervo Banko prez. Sproul, 
Equitable Life Assurance So
ciety prezidentas Parkinson, 
American Bankers Associa
tion prez. Hemingway.

Darbininkų atstovai pažy
mėjo, kad darbininkai yra pa
siruošę visokiam pasiaukoji
mui už pergalę.

Publika buvo specialiai 
kviesta, visoki vajaus vedėjai 
ir darbuotojai, kurių tarpe, 
kaip ir kalbėtojuose, buvo at
stovybė iš visų Amerikinio gy
venimo sričių, iš ponijos ir iš 
darbininkų organizacijų.

nes
ne-

mi- 
visi

Bus Puiki Rūsy Dainy 
Ir Muzikos Programa

Virš 200 kompanijų virši
ninkai vyriausybės sušaukti 
Pennsylvania viešbutin dviejų 
dienų, konferencijai apsvarsty
ti lavinimą žmonių karo in
dustrijai. •

Elmhurst, Queens, 
didžiulį karių sąrašą 

vardų prie 99th St. ir 
Blvd. Atidengimo ce-

East 
įrengia 
su 700 
Astoria
remonijos įvyks gegužės 9-tą. 
Iškilmės bus panaudotos par
davimui karo bonų.

t

■VICTORY

šimtas narių Moterį] Liuos- Į 
norių Tarnybos (AWVS) į 
Brooklyne, apdovanotos spe-, 
cialių atsižymėjimų liūdymais.I

J

BUY
UNITED 
STATE® į 
DEFENSI (
SONDS

AND'
STAMPS

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas
282 UNION AVĖ

BROOKLYN, N. Y.

I

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti virtuvė

je ir atlikti porterio pareigas. Gali 
atsišaukti pavienis arba vedęs. 
Kreipkitės pas: Twentieth Century 
Tavern, 52 Meserole Street, Brook
lyn, N. Y. (85-90)

REIKALINGA VYRŲ 
TOOLMAKERIŲ 

.PRIŽIŪRfcTOJŲ-MECUANIKŲ 
(Maintainance) 

Puiki proga karo industrijoj. 
Turi būti Amerikos piliečiai. 

CARD-WELL
81 Prospect St., Brooklyn, N. Y.

(86-88)

dabar. Planavimas, 
pasiruošimas, aitrus 
kada mes turėjome 
smūgius be smogimo atgal dėl
to, kad mes nebuvom pasiruo
šę—praėjo, J

“Dabar mes esame gatavi 
duoti keletą smūgių, galiu pri
žadėti jums, kurie sukrės na
cių Vokietiją iki pat jos su
puvusių, krauju permirkusių 
pamatų.”

American Common patalpo
je 40 East 40th St., šį penk
tadienį (bal. 16 d.) bus ne
paprastai graži rusiškų dainų 
ir muzikos programa. Dainuos 
V. Makarova, soprano, Lydia 
Chaliapin, kontralto ir A. Za- 
harchenko, basso. Pijami 
skambins Ivan Bazilevsky.

Programa, kaip ir paprastai, 
prasidės 8 :30 vai. vakare.

Palaikymui šios įstaigos 
prie durų bus nuo svečių ima
ma po 25 centus. Gera proga 
išgirsti šaunią programą.

Rep.

S. Schiff tapo automobiliaus 
sužeistas einant skersai gatvę, 
Btonxe.

■■■mm3

Įkaitino Sukčiavime

$30.00

parink- 
gvardi- 

darbelius

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Iškilus gaisrui bildinge 1680 
Broadway, N. Y., subėgo tiek 
daug vėpsotojų, kad sulaikė 
trafiką keturiom dešimtim mi
liutu, c

Igor Savčenko, kuris diriga
vo šios filmos lenkiškąsias 
scenas, buvo žinomas iš .fil
mos “Partizanų Brigada.” 
Vladimir Braun buvo direkto
riumi filmos “Jūrų Didvyriai,” 
parodžiusios pramatomą nacių 
įsibriovimą Sovietų Sąjungon, 
parodančios puikias karingu
mo ypatybes Sovietų submari- 
nų ir jų įgulų.

Paskiausią dalį, kuri paro
do sunaikinimą nacių pulko 
pietiniame Sovietų Sąjungos 
krašte, dirigavo Mark Dons
koy, dirigavęs tris biografines 
filmas‘apie Maksimą Gorkį.

William Fried,'2532 85th 
St., Anglijoj gimęs svetimšalis, 
sulaikytas federaliu kaltinimu 
falsifikavus rekordus ir me
džiagas, pristatomas laivynui, 
taipgi grasinęs kitam darbi
ninkui, kuris aįsisakė dalyvau
ti suktybėje

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoš. unija šapo] 

Telef.: GR. 7-7553
nwnniTC. f 2539 Woodward Avenue DU ROUE. į 602 Hofmnnn BI(ig.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

y?

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold E#tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL. ••PRACTICAL

WATCHES

ELIZABETH 17 jewek . $2475

23

AIR WARDEN 
15 jewel* 

$2975

MILITARY 
RING

$15.00

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž e j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Green Star Bar X Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišoku 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glviais 
Geriausias Alus Brooklyne

NOTARY
PUBLIC

Stat 
“^osas

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y<
wwyyjfyyw toi w mi w tol mt w tnt wu ww ww w w w m £




