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Maskva. — Raudonar
miečiai atėmė iš nacių pa
togią poziciją į pietus nuo 
Iziumo.

Amerikos lakūnai praei
tą šeštadienį sužalojo ketu
ris fašistų laivus ir sunai
kino 27 priešų lėktuvų Si
cilijos srity j.

“Mes nuolat vedėme

Lietuvių lašinine pro-naciš- 
ka spauda pasičiupo neva pa
reiškimą “dešimties Lietuvos 
Liaudies Seimo narių.“ Ten 
skamba vardai Krėvės-Micke
vičiaus ir kitų.

Kaip jiems tas pareiškimas 
pateko ? Aišku, prisiuntė Hit
lerio propagandos biuras.

Kokiais keliais? Kokius 
slaptus ryšius ir kelius ta

(Tąsa 5 pusi.)
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Matėte, draugai, Laisvės di

rektorių pranešimą apie didelį 
nemalonumą. Mūsų dienraštis 
traukiamas teisman — trau
kiamas politiniais sumetimais, 
bet norima užduoti medžiagi
nis smūgis.

Mums tenka gintis. Pasida
rys išlaidų. Visi, kurie tiki į 
spaudos laisvę, prašomi ateiti 
dienraščiui pagelbon.

Kiekvienas nacių propagan
dos biuro melas tuojau pavirs
ta klerikalams šventąja duo
nele ir jie ją praryįa visai ne- 
kramtę.

Ve dabar vėl Draugas (bal.
14 d.) pasigavo nacių melai 
ir juomi pasinaudojęs plūstai 
socialistinį kraštą.

Nesvarbu, kokiais keliais ir 
per keno lūpas šitas melas at
ėjo, bet jis yra originaliai 
Goebbelso išperėtas.

KRISLAI
Užpulti turime gintis. 
Jų šventoji duonelė. 
Jie irgi didvyriai. 
Apaštalas žalingų idėjų. 
Ar galima imti už gryną 

pinigą ?
Visiems lygi proga.

Rašo A. Bimba

Girdi, “tarp 300,000 ir 400,- 
OOOj lenkų tremtinių Rusijoj 
jau išmirė.“ Girdi, Sovietų vy
riausybė laiko pusantro mili
jono lenkų kaipo užstatą.

Ir, pagaliau, Sovietai verčią 
lenkus tapti Sovietų, krašto pi
liečiais, o kurie nuo to atsisa
ko, “tiems neduodama maisto 
ir siunčiami į sunkiųjų darbų 
stovyklas. Didesnieji lenkų 
patrijotai esą mušami.”

Tai naciams milijono dole
rių verta propaganda. Ar už 
to melo skelbimą ir platinimą 
Draugas gaus apmokėti, mes 
nežinome. Bet kad jis puikiai 
pasitarnavo Hitleriui, tai fak
tas didžiausias.

Penkiolika amerikiečių laik- 
raštininkų-korespondentų jau 
žuvo šiame kare. Jie buvo 
frontuose. Jie norėjo mums 
pranešti apie tas mirtinas ko
vas tiesiog iš jų lauko.

Jie paaukojo gyvybę. Garbė 
jiems. Jie tokie pat didvyriai, 
kaip jaunuoliai, kurie su gin
klu rankoje kaunasi su mirti
nuoju priešu.

Nežinau, kodėl K. Pakštas 
t i t u 1 u o jasi “profesoriumi.“ 
Niekur jis nieko nemokina, 
niekur neprofesoriauja. Tai 
paprastas klerikalinis propa
gandistas, kažin kaip, per Ber
lyną patekęs Amerikon, vy

rausiąs fašistinės propagandos 
šinkorius tarpe lietuvių Ame
rikoje.

Dabar, pastebėjau, Pakštas 
gauna naują džiabą. Amerika 
(bal. 16) • praneša, kad šis 
“profesorius“ imsiąs redaguo
ti būsiantį buletiną “Lithuan
ian Bulletin.”

Kas jį finansuos, nepasako
ma. Kažin kaip misteriškai 
tie per Berlyną atsibaladoję 
sutvėrimai verčiasi.

Baladojasi, trankosi, jokio 
naudingo darbo nedirba, o pi
nigų turi ir pragyvenimui ir 
pro-naciškų brošiūrų bei bule- 
tinų išleidimui.

Pakštas yra autorius garsio
sios anglų kalba “kultūrinio 
instituto“ išleistos aiškiai pro- 
naciškos brošiūros “The Lith
uanian Situation.”

Apie Pakšto pro-nacišką 
propagandą toje brošiūroje til
po platus R. Mizaros straips
nis žurnale šviesoje (žiūr. 
Šviesa, No. 1, 1943).

Pakštas yra apaštalas ža
lingų idėjų — žalingų Lietuvai 
ir Amerikai.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Jungtinių Valstijų Lakūnai 
10 Kartų per Dieną Atakavo 

Japonus Kiskos Saloje

AMERIKOS IR ANGLU 
LAKŪNAI SUNAIKINO 

74 FAŠISTU LĖKTUVUS

WASHINGTON, bal. 18. — Laivyno departmento 
pranešimas:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Jungtinių Valstijų Lekiančios Tvirtumos, didieji 

bombanešiai Liberatoriai ir Avenger torpediniai bom- 
banešiai balandžio 16 d. atakavo japonų įrengimus Ka
hili ir laivus Ballale, Shortland salos srityje (Saliamo
no salyne), ir galbūt sužalojo vieną priešų žibalinį lai
vą ir vieną krovinių laivą.

Naktį du japonų lėktuvai atakavo Guadalcanal sa
lą, padarydami šiokių tokių mažų nuostolių amerikie
čių kariam ir įrengimam. Manoma, kad amerikiečiai 
ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių nušovė žemyn vie
ną iš tųdviejų japoniškų lėktuvų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Talkininkai Vyrauja Tunisijos 
Ore; Sunaikino bei Sužalojo 
Apie 1,500 Fašistų Lėktuvų

šiaur. Afrika, bal. 19t — 
Amerikiečių generolas Carl 
Spaatz pareiškė, kad jo ži
nyboje veikiančios oro jė
gos visai įsigalėjo prieš Ašį 
Tunisijoj. Nuo to laiko, kai 
nuo kovo 20 d. iki šiol tal
kininkų lakūnai nušovė že
myn 519 fašistų lėktuvų 
per kautynes ore, o savo 
neteko tiktai 175 lėktuvų, 
kaip sakė generolas Spaatz.

Tuo pačiu laikotarpiu 
amerikiečiai ii’ anglai lakū
nai sunaikino bei sužalojo 
beveik 1,000 Ašies lėktuvų 
pačiose priešų stovyklose, o 
hitlerininkai sudaužė tiktai 
keletą talkinjįkų lėktuvų 
ant žemės, stovyklose.

KAIP JUNGTINIU VALSTIJŲ LAKŪNAI 
PERNAI BOMBARDAVO JAPONIJĄ

Washington. — Cenzūra 
praleido pranešimą iš Šiau
rinės Afrikos, kad tai nuo 
savo lėktuvlaivių pakildami 
Amerikos b o m b a n ešiai 
pirm metų laiko bombarda
vo Japonijos sostinę Tokio, 
karo laivų statyklas į pie
tus nuo Tokio ir taipgi ata
kavo karui svarbius pasta
tus japonų didmiesčiuose 
Yokohamoj, Kobe ir Nago- 
yoj.
Amerikiečiai, komanduoja

mi generolo James H. Doo- 
little’o, naudojo vidutinius 
Mitchell bombanešius ir su
sprogdino bei sudegino į- 
vairius karinius japonų 
įrengimus, skrisdami tik 
1500 pėdų aukštyj.

Tuo žygiu amerikiečiai 
įvarė Japonijai tokią 
mę, kad jos valdovai 
ir dabar tebekartoja, 
didelis pavojus gręsia 
ponijai iš oro.

Washington.— Amerikos 
Karo departmentas atiden
gė, jog 79-ni Amerikos la
kūnai apie šį laiką pernai 
bombardavo Japoniją die
nos metu.

Japonai tada suėmė kelis

ir 
tebevedame ofensyvą ore, o 
priešai tik ginasi,” kaip nu
rodo gen. Spaatz, pridur
damas, jog didieji ^Ameri
kos bombanešiai Lekiančios 
Tvirtumos, komanduojami 
generolo James H. Doo
little, “kirto, turbūt, pačius 
skaudžiausius prieš am s 
smūgius iš visų.” Šie ame
rikiniai bombanešiai, pa
vyzdžiui, “balandžio 10 d. 
s u v aidino vadovaujamąją 
rolę, kuomet talkininkai nu
šovė žemyn 63 priešų lėk
tuvus, nuskandino vieną 
italų šarvuotlaivį ir sužalo
jo kitą, o talkininkai pra
rado tik tris lėktuvus.” 

amerikiečius, kurių sugedęs 
lėktuvas buvo priverstas 
nusileist į japonų užimtą 
plotą Chinijoj. Kitas ameri
kinis bombanešis, dalyvavęs 
atakoj prieš Japoniją, buvo 
priverstas nusileist sovieti
niame Sibire ir jo lakūnai 
liko internuoti Sovietuose, 
£agal tarptautines teises.

(Tie lakūnai paskui pra
nešė, jog Sovietų vyriausy
bė labai draugiškai elgiasi 
su jais.)

Italy Generolas Smerkia 
Rommelį

‘London, bal. 19. — Iš Is
panijos pranešama, kad ita
lų generolas Giovanni Mes* 
se Tunisijoj karčiai smerkė 
vokiečių komandierių Rom- 
melį už “atidavimą” Ma- 
reth tvirtumų linijos ang
lam. Gen. Messe sako, “aš 
bučiau apgynęs” tą liniją.

Šiaur. Afrika, bal. 19. — 
Amerikiečių ir anglų lakū
nai vakar nušovė žemyn 
bent 58-nis didžiulius vokie
čių transporto orlaivius ir 
16-ką lėktuvų kovotojų. 
Tais oro transportais na
ciai, skrisdami virš Vidur
žemio Jūros, gabeno gink
lus, amuniciją ir pastiprini
mus fašistams Tunisijoj.
Viso skrido apie 100 Ašies 

orlaivių ir bent 74-ri tapo 
sunaikinti, o beveik visi li
kusieji sužaloti.

(Kai kurie radijo prane
šimai teigė, jog amerikiečių 
ir anglų lėktuvai nušovė 
žemyn net 85-kis priešų lėk
tuvus ir sužalojo dar 34- 
ris.)
Talkininkų Lakūnai 

Atakavo Siciliją
Amerikiečių ir anglų 

tuvai vėl bombardavo

Vokiečiai Tiksliai Žudė Lenkų 
Karius, Planuodami Primesti 

Tas Žudynes Sovietams
Maskva. — Sovietų radi

jas, kalbėdamas į Vokieti
ją, pareiškė, jog hitlerinin
kai Smolensko srityje tuo- 
jaus sušaudė daugumą už
tiktų lenkų karių, o kitus 
tiksliai paliko gyvus, kad 
paskui nužudyt ir primest 
tokias žmogžudystes Sovie
tams :

“Tai buvo šlykštus nacių 
slaptosios policijos sąmoks
las. Nužudytųjų lavonus jie 
nubalzamavo ir tariamus 
(tų lenkų) dokumentus jie 
specialiai padirbo taip, kad 
šie popieriai išsilaikytų ga
na sveiki.

“Į vakarus nuo Smolens
ko buvo lenkų belaisvių. 
Kada Sovietų kariuomenė 
pasitraukė iš Smolensko, 

tie belaisviai kartu su dau
geliu sovietinių piliečių pa
kliuvo į vokiečių fašistinių 
budelių nagus. Kai kuriuos 
vokiečiai tuoj aus nužudė, o 
kitus dar paliko gyvus iki 
tam tikro naciams reikalo.

“Toks jiem reikalas da
bar pasirodė. Vokiečių fa
šistai sušaudė tūkstančius 
beginklių žmonių, prie jų 
kūnų pridėjo savo perdirb
tus dokumentus, atsiųstus 
iš nacių slaptosios policijos 
archyvų, ir palaidojo savo 
aukas sovietinėje žemėje; 
užkasė juos (senoviniame) 
Gniezdovavos k a p i nyne, 
kur buvo (sovietinių moks
lininkų) daromi archeolo
giniai atkasinėjimai. Da
bar vokiečiai visai neprisi
mena, kad buvo toks kapi
nynas.

“Tuo būdu slaptybė išsi
aiškina. Lenkus belaisvius 
išžudė vokiečiai. Tos daug- 
meniškos žudynės dar nese
niai Įvyko, štai kodėl lavo
nai nesugedę.” 

lermo ir Catanią, uosta
miesčius italų saloj Sicili
joj, ir sukėlė gaisrus ir eks
plozijas prieplaukose, gele
žinkelių mazguose-stotyse 
ir kituose kariniuose punk
tuose.

Anglijos lėktuvai ataka
vo vokiečių submarinų sto
vyklą Lorientą ir geležinke
lius ir kitus naciškus tai
kinius šiaurinėje Franci jo
je.
ANGLŲ BOMBANEŠIAI 

PLEŠKINO SPEZIĄ
Didelė Anglijos bombi- 

ninkų grupė vėl degino ir 
ardė Spezią, Ašies laivyno 
stovyklą ir karinių fabrikų 
miestą šiaurinėje Italijoje: 
Tai jau antrą kartą per še
šias paskutines naktis ang
lai iš oro triuškino tą svar
bų fašistų centrą.

LENKŲ VYRIAUSYBES 
ATSILIEPIMAS

London.— Lenkų minis- 
terių kabinetas prašė, kad 
Tarptautinis , Raudonasis 
Kryžius Genevoj (Šveicari
joj) pasiųstų savo atsto
vus ištirt lenkų oficierių 
žudynes, kurias naciai pri
meta rusams. “Tuo pačiu 
laiku lenkų valdžia nepri
pažįsta vokiečiams teisės iš 
jų nedorybių sudaryt ar
gumentus prieš kitus ir to
kiu būdu patiems apsigint,” 
sako lenkų valdžios pareiš
kimas, išleistas Londone.

(Žymėtina, jog vadina
mas Tarptautinis Raudona
sis Kryžius Šveicarijoj dau
giausiai susidaro iš šveica
riškų vokiečių, kuriuos 
naciai naudoja savo propa
gandai prieš Sovietus.)

32 Senatoriai Priešingi 
Kariuomenės Siuntimui 
Į Ašies Kraštus po Karo

Washington. — 32 Jung
tinių Valstijų senatoriai ne
sutinka, kad Amerika jau 
dabar pasižadėtų siųsti po 
karo savo kariuomenę į 
Ašies kraštus, kaipo tarp
tautinės policijos dalį taikai 
apsaugoti.

24 senatoriai sako, kad 
Jungtinės Valstijos dabar 
turėtų pasižadėt bendrai su 
kitomis Jungtinėmis Tauto
mis siųst savo kariuomenę 
svetur taikai palaikyti po 
šio karo. — Senatorių yra 
96 iš viso.

J 32 kiti senatoriai atsakė 
į Associated Press klausi
mą, kad jie dar nėra nusi
tarę, ar jie balsuotų už ar’

Kuban Srityje Sovietai 
Sulaužė 7 Nacių Atakas; 
Nukovė 1,400 Fašistų

MASKVA, bal. 19. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas.

Balandžio 18 d. frontuose nebuvo jokių žymių at
mainų.

Per savaitę nuo balandžio 11 ik 17 d., įimtinai, buvo
sunaikinta 302 vokiečių lėktuvai kautynėse ore ir pa
čiose priešų stovyklose. Tuo pačiu laikotarpiu Sovie
tai neteko 103 lėktuvų.

Kuban srityje (vakariniame Kaukaze) pirm kelių 
dienų sovietinė kariuomenė užėmė labai svarbią aukš
tumą. šiandien vokiečiai darė septynias atakas, besi
stengdami atsiimt tą aukštumą. Visos hitlerininkų 
atakos buvo atmuštos. Per vieną dieną priešai šiame 
sektoriuje prarado iki 1,400 savo karių, užmuštų.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Herojiška Lietuvaitė Apdovanota 
Raudonosios Žvaigždės Ordinu 

Už 62 Kovotojų Išgelbėjimu
Maskva. — Justas Palec

kis, pirmininkas Tarybinės 
Lietuvos Respublikos Auk
ščiausios Tarybos prezidiu
mo, rašydamas Pravdbj, 
nurodė didvyriškus lietuvių 
kareivių ir komandierių 
žygius. Tokiais žygiais 
prieš hitlerininkus pasižy
mėjo pavieniai lietuviai ka
riai ir veikdami kaipo Lie
tuviški Raudonosios Armi
jos daliniai.

Tarp lietuvių herojų yra 
ir savanorės lietuvės mer
gaitės. Viena iš tų lietuvai
čių išnešė iš po nacių ugnies 
62 sužeistus raudonarmie
čius ir pristatė juos Į sau
gią vietą. Už tai Sovietų 
vyriausybė suteikė jai Rau-

NACIAI MOBILIZUOJA SAVO SĖBRUS BALKA
NAMS GINTI NUO TALKININKU

Alžyras, bal. 19. — Čio
nai tinis radijas pranešė, 
jog aukštasis vokiečių ko- 
mandierius generolas Kei- 
telis nuvyko į Bulgariją ir 
reikalauja, kad visos bulga
rų karinės jėgos būtų pri
rengtos atremt galimąjį 
amerikiečių ir anglų įsiver
žimą į Balkanų kraštus.

VENGRŲ FAŠISTAI PIL
NAI PADĖSIĄ “GELBĖT

EUROPĄ”
London. — Berlyno radi

jas pranešė, kad Vengrijos 
valdovas N. Horthy dvi die
nas tarėsi su Hitleriu ir pa
sižadėjo visomis vengrų 
jėgomis kariaut išvien su 
naciais, girdi, “iki galutinos 
pergalės prieš bolševizmą 
ir anglus-amerikiečius, bol
ševikų talkininkus.” Nacių 
radijas pasakojo, būk “So
vietų Sąjunga ir vakariniai 
jos talkininkai siekią to pa- 

prieš Amerikos kariuome
nės siuntimą į Ašies kraš
tus po karo.

Aštuoni senatoriai visai 
nieko neatsakė į tą klausi
mą.

donosios žvaigždės Ordiną, 
vieną iš aukščiausių garbės 
ženklų Tarybų Sąjungoje.

Paleckis, tarp kitko, ra- 
Js.ė:

“Lietuviai yra dideli Ta* 
rybų patrijotai ir turi auk
štą pareigos jausmą kaipo 
kariai. Tokius jų jausmus 
dar labiau aštrina neapy
kanta priešams, su kuriais 
lietuviai nori suvesti seną
sias sąskaitas. Štai kodėl 
lietuviai, apleidę savo na
mus (pabėgę nuo vokiečių) 
ir atvykę į įvairius Sovie
tų Sąjungos kampus, susi
būrė v į tautinius lietuvių 
pulkus ir prisidėjo prie 
Raudonosios Armijos.” 

ties tikslo (esą)—sunaikint 
Europą.”

Hitlerininkai giriasi, kad, 
girdi, ir rumunai “nedve
jodami” kariausią išvien su 
jais “iki visiškos pergalės 
laimėjimo.”

Graikijoj vokiečiai ir ita
lai taipgi skubotai drūtina- 
si pajūriuose, besiruošdami 
atremt bijomąjį įsiveržimą 
iš Jungtinių Tautų pusės.

6,000 Nacių Nukauta 
Kuban Srityje

London, bal. 19. — Pra
nešimas iš Maskvos sako, 
jog per tris paskutines die
nas Sovietų kariuomenė 
užmušė 6,000 hitlerininkų, 
dariusiu kartotinas atakas 
Kuban klonyje (vakarinia
me Kaukaze). Visos nacių 
atakos atmuštos ir jie ne
laimėjo nė vienos pėdos že
mės.
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Žalinga Ponų Lenkų Taktika
Santykiai tarp Tarybų Sąjungos ir 

emigracinės lenkų valdžios Londone kas
dien, užuot gerėti, blogėja. Matyt, p. Si
korskio vyriausybėje yra nemažai to ele
mento, kuris labai artimas Beckui, bei 
Smigly-Rydzui, privedusiems Lenkiją 
prie apverktinos padėties. Toji p. Sikors
kio vyriausybė, be to, yra apsupta viso
kių emigrantų, kuriems, atrodo, rūpi ne 
bendro priešo sumušimas, bet “didelė 
Lenkija” — Lenkija “nuo jūros iki jū
ros.M

Štai, kokia meškere lenkų ponai nori 
pasižvejoti. Prieš kelias dienas Goebbel- 
sas paskelbė, būk prie Smolensko vokie
čiai suradę 10,000 lenkų karininkų kapų 
—karininkų, kuriuos “bolševikai sušau
dė.” Žinoma, tai gudri, nors ir sena, vo
kiečių pasaka; tai priemonė, kuria Goeb- 
belsas mano įvaryti didesnį kylį į Jung
tines Tautas.

Maskvos radijas, išgirdęs tąją nacių 
pasaką, tuojau ją atrėmė, paskelbdamas, 
jog tai yra didžiausias melas. O jeigu 
vokiečiai iš tikrųjų “surado” lenkų ka
rininkų kapus, tai jie patys, vokiečiai, 
bus tuos lenkus ir nužudę.

Rodos, tuomi ir turėjo viskas baigtis.
Bet ne!
Pono Sikorskio valdžia skandalą te

bekelia. Jinai nori paskirti komisiją 
“reikalui ištirti!” Jinai, vadinasi, pasi
ėmė Goebbelso propagandos šmotą už 
tikrąją tiesą!

Kam tas viskas?
Ogi tam, kad varyti ir toliau blogą 

darbą, kliudantį Jungtinėms Tautoms 
karui tęsti, jam laimėti.

Smagu, kad žymesnieji Amerikos žmo
nės, laikraštininkai ir radijo komentato
riai, tam netiki — kaip ir turi būti. Jie 
ima tą viską už “gudrią” vokiečių pro
pagandą.

Žinoma, lenkų ponai, skelbdami šitas 
nesąmones, turi galvoje ką kitą. Jiems 
kaip nors norisi priversti Tarybų Są
jungą pasisakyti, kad ji atsisakanti nuo 
Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos. Jiems, 
nori Tarybų Sąjungą priversti pasisaky
ti, kad ji nestoja už tai, kad Vilnius tu
rįs priklausyti Lietuvai.

Šitie tai yra pagrindiniai tų ponų 
tikslai. Negalėdami viešai, atvirai dėl jų 
šaukti, jie naudoja Bęrlyne iškeptus 
“faktus,” Goebbelso .patiekalą savo im- 
perijalistiniams siekimams pateisinti.

Tuo pačiu laiku Lenkijoje vokiečiai 
žudo lenkus. Tuo pačiu laiku Lenkijoje 
žmonės didvyriškai kovoja prieš naciš
kuosius okupantus, nepaisydami negra
žios savo ponų politikos Londone.

Ir Lenkijos žmonės kovos — kovos iš 
Vien su Taurybų Sąjungos didvyriais, 
kovos išvien su pavergtųjų tautų žmo
nėmis prieš bendrąjį priešą, prieš hitle- 
rizmą!

Jeigu emigracinė lenkų vyriausybė 
Londone ir toliau šitaip elgsis, tai, gali
mas daiktas, kad ji nustos bet kokio pa
sitikėjimo visuose padoriuose lenkuose, 
nepaisant, kur jie gyvena.

Laikas jai susimąstyti!

Kam Tas Triukšmas?
Pereitą savaitę tūla spauda ir radijo 

komentatoriai, o taipgi, net ir tūli kon- 
gresmanai ir senatoriai, pradėjo keistą 
kampaniją: jie pradėjo skandalinti, būk 
mūsų vyriausybė, mūsų karo' vadovybė, 
apleidusi generolą MacArthurą, apleidu
si mūsų frontą prieš japonus! Girdi, ja
ponai mobilizuojasi, o generolas MacAfr- 
thuras neturįs užtenkamai lėktuvų jierp, 
japonam mušti.

LA1 S V £

Tuo pačiu sykiu mūsų karo vadovybė 
Washingtone aiškipą, kad tai ne tiesa, 
kad mes rūpinamės visais frontais ly
giai, kad mes elgiamės pagal Casablan
kos konferencijos nutarimus.

Mums štai kas nesuprantama: Jeigu 
generolui MacĄrthurui stokuoja lėktu
vų, tai kam dėl to kelti triukšmą spau
doje ir per radiją? Kam tas bereikalin
gas nerimo kėlimas visuomenėje? Juk 
mes, paprastieji žmoneliai, nežinome, 
kaip kur iš tikrųjų dalykai stovi. Tą 
žino tik Washingtone esančioji karinė 
vadovybė. Ji neša atsakomybę už. visus 
frontus. Su ja todėl ir reikia tartis, rei
kia kalbėtis.

Tame triukšme, tačiau, atrodo, yra 
kas tokio paslėpto. Ir tas viskas mums 
atrodo šitaip: Casablankos konferencija 
nutarė pirmiau smogti didelį smūgį Hit7 
leriui, o paskui japonams. Toji konferen
cija nutarė atidaryti antrąjį frontą Eu
ropoje šiemet. Tam reikalui, galimas 
daiktas, dabar mobilizuojamos pajėgos. 
Hitleris dreba dėl antrojo fronto; jis jo 
bijosi, jis jo nenori. Kad antrojo fronto 
realizavimui neprileisti, Ašies valstybės 
daro visokius manevrus. Galimas daik
tas, kad ir japonai darys viską, kad nu
traukus Amerikos dėmesį nuo antrojo 
fronto Europoje. Jiems bus naudinga, 
jei mūsų karinės jėgos bus paskaidytos 
ir neatidarysime antrojo fronto Europo
je. Jiems svarbu Casablankos konferen
cijos nutarimus kaip nors susabotažuo- 
ti, neprileisti jiems įsikūnyti.

Ir štai, dėl to tūli politikieriai, tūla 
spauda, tūli radijo komentatoriai, prie
šingi hitlerizmo sunaikinimui, dabar 
prie to fašistinių valstybių, Ašies skymo 
prisideda, — vieni sąmoningai, kiti gal 
nesąmoningai, bet prisideda, skleisdami 
“žinias” apie didelius japonų pavojus 
Pacifike, už siuntimą ten mūsų karinių 
jėgų, kurios numatoma siųsti į europi
nį frontą.

Kad japoniški plėšikai švaistosi gink
lais Pacifike, aišku. Kad jie viską darys 
nutraukimui mūsų dėmesio nuo antrojo 
fronto Europoje atidarymo—taipgi aiš
ku. Bet Amerikos žmonės neprivalo į 
tai siaurai žiūrėti. Jų pareiga stovėti su 
mūsų karo vadovybe. Mūsų visų parei
ga stovėti su Casablankos konferencijos 
nutarimais. Mūsų uždaviniu turi būti 
kuo greičiausiu laiku atidaryti antrąjį 
frontą Europoje.

Užduokime mirtiną smūgį pirmiausiai 
didžiausiam razbaininkui, tuomet daug 
lengviau bus apsidirbti su mažesniai
siais !

Graži Paroda Paramos 
Sovietų Sąjungai

nei obalsiais, nei lietuviš
kais vaizdais. Šis trūkumas, 
aišku, rodė mūsų tuo atžvil
giu atsilikimą. Tačiau pra
einanti lankytojai gėrėjosi 
ir lietuvių prisidėjimu prie 
laisvosios žmonijos bendros 
kovos. O tokius estetinius 
trūkumus ateityje lietuviai 
stengsis išgyvendinti.

Ši paramos paroda, bend
rai imant, tai dalis vedamos 
kampanijos už ketvirtadalį 
milijono pezų vertės ketvir
tajam siuntiniui dėl Sovie
tų raudonarmiečių. Minios 
aplankę parodą savo aki
mis įsitikino, kur randasi 
jų aukojami centai, jų au
kojamas triūsas veikloje 
prieš nacifašizmą. Tuo pa
čiu, paroda su tokiais savo 
humaniškais tikslais sutei
kė liaudžiai daugiau ryžtin
gumo dirbti — dirbti dieną 
ir naktį, — kad kuo dau
giau prisidėti prie sunkios 
kovos už visos žmonijos lai
svę ir pažangą.

Parodos atidaryme, tarp 
kitų svečių, dalyvavo AJV. 
2—Graži paroda paramos 
ambasados karo atašė kap. 
Cross, D. Britanijos atsto
vybės pasiuntinys, priėšfa- 
šistinių organizacijų vadai, 
etc.

Laike parodos buvo iškil
mingiausiai paminėta So
vietų karžygė, lakūnė Ma
rina Raskova, kritus už so
cializmo tėvynę Stalingra
do kovose. Valstybės teat
ro choras padainavo keletą 
Sovietinių dainų.

Parodos pasekmės dide
lės ir rekordinės.

K—nas.
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Sužeistieji japonų kariai kur nors Pacifike, paimti 
j Amerikos nelaisvę; jiems teikiama medikalė pagalba.

LIETUVOS LIAUDIES PRIEŠAI RIEJASI 
-IR SAVO FONDAMS NORI PINIGŲ

Iš Aukštaitės elementoriaus 
matyti, kad tarybininkai siun
tė Kanados valdžiai rezoliuci
ją, reikalaujančią, kad Kana
dos vyriausybė verstų Rusiją 
suorganizuoti lietuvišką armi
ją'iš deportuoti! lietuvių. Kas 
tie deportuoti lietuviai?

Visi po prievarta deportuoti 
lietuviai yra aršūs Lietuvos 
liaudies priešai — smetoninin
kai ir hitlerininkai. Jie buvo 
išvežti, kad negalėtų padėti 
naciams terioti Lietuvos žmo
nes.

Ne smetonininkai ir ne hit
lerininkai patys pabėgo į So
vietų Sąjungos gilumą. Niekas 
jų nedeportavo, šitie lietuviai 
stoja į Raudonosios Armijos 
lietuviškus vienetus. Jie suau
kojo virš milijono rublių dėl 
pastatymo orlaivių lietuviškam 
eskadronui.

Taigi, smetonininkai nepri
pažįsta tos lietuvių armijos. 
Jie nori, kad Sovietų Sąjunga 
apginkluotų Hitlerio draugus. 
Bet tokių dalykų niekad ne
bus. Jūsų apetitai dideli ir la
bai atkaklūs, bet jūs jų nepa
sotinsite. Nemanykit, kad Ka
nados ir Sovietų Sąjungos val
džios negalės matyti gudrių 
hitlerininkų siekių.

Darbininkas.

Nežino, Bet Ruso
Keleivis džiaugiasi tuo, kad tūli reak

cininkai Kalifornijoje siūlo valstijos 
seimeliui pravesti eilę reakcinių įstaty
mų, tarp kurių, pasak Keleivio, yra šis:

“Kad nepiliečiams būtų uždrausta eiti 
viršininkų pareigas darbininkų unijose 
(tas taikoma prieš komunistus).”

Atrodo, kad tas prieš komunistus tai
kymas yra įspraustas paties Keleivio. 
Kaip ten bebūtų, Keleiviui džiaugtis ne
prisieis, kai mes jam pasakysime tai, 
jog šiandien Amerikos Komunistų Par
tijoje nėra nei vieno nepiliečio.

Mūsų žiniomis, USA Komunistų Par
ti jon priimami tik Jungtinių Valstijų 
piliečiai. Partija padaryta šimtu nuošim
čių amerikietiška, — kiekvienas narys 
yra pilietis.

Yra ir kitas tos komisijos pasiūlymas.
“Kad kongresas atimtų Amerikos pi

lietybę iš tokių gaivalų, kurie būdami 
šios šalies piliečiais skaito save ir senos 
'tėvynės piliečiais.”

Nors šis siūlymas, pasak Keleivio, “tai
komas japonams”, tačiau, jei jis pataptų 
įstatymų, jis būtų pritaikytas ir kitų tau
tybių žmonėms,—pąv. net tūliems lietu
viams. Ręikia atšiminti, kad šiandien 
ųemažai yra lietuvių, kurie, nešiodamiesi 
Amerikos pilietybės popieras, daugiau 
kiša savo nosis į Lietuvą, rūpinasi, ko
kia valdžia bus pp karo; dirba, kad Sme
toną po karo ir vėl grąžinti Lietuvon 
žmonėms šaudyti ir kalinti,

Kaip ten bebūtų, mes tačiau manome, 
jog paminėtieji reakcininkų pasiūlymai 
Kalifornijos legislatūrai yra žalingi mū
sų kraštui. Pažangūs žmonės prieš juos 
turėtų kovoti. Jais gali džiaugtis tik to
ki iš socijalizmo pralobę žmonės, kaip 
p. Michelsonas.

Montevideo. — Vasario 
26, 27 ir 28 d.d. Urugvajaus 
organizacijos remti Jungti
nių Tautų kovojančią liau
dį surengė būdingą parodą 
Miesto Valdybos parodoms 
skirtame požemyje pačiam 
miesto centre— Avenida 18 
de Julio ir Agrasiada kam
po.

Šį kartą požemys buvo iš
statytas ne kokiais naujais, 
patraukliais eksponatais, 
meniniais kūriniais, su mo
derniškom grafikom, su žė
rinčiomis spalvomis; šį kar
tą buvo, kaip jau minėjo
me, būdinga paroda, kuri 
įgavo neįkainuotą vertę. 
Požemio pasieniai bei kolo
nos buvo apkrauti liaudies 
triūso vaisiais: rūbais, ava
lynėmis, vaistais ir kt., ku
rie paaukoti Sovietų didvy
riams, kariaujantiems ne
paprasta narsa prieš vo
kiečių nuožmiuosius hitleri
ninkus.

Požemyje parodą aplan
kė tūkstančiai žmonių, šim
teriopai gausiau negu bet 
kokią kitą parodą. Lanky
tojai stebėjosi tokiu liau

dies kolektyvįu ryžtingumu 
pagelbėti Sovietų karžy
gius. Čia, kartu, buvo jau
čiamas tas didis ir taip 
svarbus liaudies vienybei 
faktorius: tautinis solida
rumas. Parodoje radosi su 
savo “standais” veik visos 
Urugvajuje svetimšalių ko
lonijos. Žydai savo pastan
gomis prašoko kitus atei
vius. Jų lentynos lūžo nuo 
prikrautų avalynių, vilno
nių skalbinių, pirštinių, 
kostiumų ir kitų brangių 
prekių; jų inciatyva čia pat 
parodoje veikė siuvykla ir 
batų dirbtuvė. Šį žydų triū
są įvertino visi demokratai 
ir labai puikiai atsiliepė de
mokratiškoji spauda, patal
pindama reportažus, foto, 
ir pastatydama juos pa
vyzdžiu.

Gražiai, skoningai ir su 
vertės daiktais turėjo įruo- 
šę savo “standus” jugosla
vai, čekai, vengrai, ukrai
niečiai, armėnai ir kitos or
ganizacijos, priklausančios 
į “Action Antinazi”; taipgi 
parodavo amerikonų “Lais
vės Varpas” ir prancūzų 
“Kovojanti Prancūzija.”

Lietuviai irgi turėjo savo 
vietą šioje garbingoje pa
rodoje. Ne labai vaizdingas 
buvo mūsų “standas”, bet 
pripildytas vertingų daiktų, 
daugiausia mūsų moterų 
numegstų bei pasiūtų. Ja
me radosi suaukoti daiktai 
Centro ir Cerros komitetų. 
Lietuvių “standas” nebuvo 
papuoštas nei vėliavomis,

Amerikiečiai Suėmė
Tūkstančius Fašistą

Šiaur. Afrika. — Gene
rolas Eisenhower pranešė, 

| jog Antrasis amerikiečių 
korpusas centralinėje Tuni- 
sijoje iki šiol nelaisvėn pa
ėmė 4,600 italų ir vokiečių, 
sužalojo, sunaikino bei pa
grobė 700 priešų automobi
lių ir trokų ir sudaužė bei 
išmušė iš veikimo 69-nis fa
šistų tankus.

Senatas prieš Prezidento Tei
sę Mažini Dolerio Vertę
Washington. — Senato

riai vienbalsiai nutarė at
imt iš prezidento teisę pi- 
gint dolerio vertę. Prez. 
Rooseveltas, beje, nevarto
jo tos teisės nuo 1934 m. 
Tik tais metais jis numušė 
popierinio dolerio vertę, 
skaitant auksu.

Britas ir amerikietis kariai stebi iškabą, išstatytą 
ties Gafsa miestu, Tunisijoj, kur Jungtinių Tautų ka
riuomenės susiviėnijo. Iš čia vokiečiai buvo pasekmin
gai išvyti, ir dabar jie yrą prispirti nedideliame Tuąi- 
sijos kampęlyj. Ten dąr gal bus didelių nujsiy,

Toronto. — Iš Amerikos lie
tuvių fašistų, socialfašistų ir 
klerikalų spaudos, kaip tai: 
Dirvos, Vienybės, Draugo ir 
Naujienų, matytis, kad lietu
viai reakcionieriai, fašistai, so- 
cialfašistai ir klerikalai, “be- 
vaduodami” Lietuvą, patys 
tarp savęs susipjovė ir susi
skaldę. Pastaruoju laiku susi
organizavo dar viena taryba. 
Taigi, dabar jie turi jau tris 
tarybas.

Pirmiausia susiorganizavo 
Lietuvos Piliečių Sąjunga su 
buvusiu Smetonos konsulu Ber
lyne, Grinium, pryšakyje. Šios 
tarybos tikslas j ieškoti Ameri
kos lietuviuose simpatijos na
ciškiems okupantams, ką ji sa
vo gyvavimo pradžioj bandė 
įgyvendinti. Amerikos įstoji
mas į karą apsunkino jos dar
bą, bet ji nenuleidžia rankų.

Kitą tarybą — Amerikos 
Lietuvių Tarybą — suorgani
zavo klerikalai su socialfašis- 
tais. Jos pryšakyje stovi Drau
go redaktorius šimutis ir Nau
jienų redaktorius Grigaitis, ši 
taryba nori kaip nors surišti 
Lietuvą su Lenkija ar kuo nors 
kitu, kad tik pasmaugti tary
binę Lietuvą.

Nekuriems, tačiau, atrodo, 
kad Grigaičio ir šimučio bičiu
lystė su lenkais reakcionieriais 
duoda gerą progą gyvuoti dar 
vienai tarybai. Ir štai, nedaug 
laiko atgal, pasirodė dar viena 
taryba — Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga. Šią tarybą, atrodo, 
suorganizavo tikrieji smetoni- 
ninkai, kadangi iniciatorium 
buvo pats Smetona. Pareiški
me ši trečia taryba kalba apie 
tęsimą Lietuvos “tradicijų.” Į 
tas “tradicijas” ji skaito ir 
1926 metu smurtiška smetoni- 
ninkų perversmą.

Taigi, Amerikos lietuviai re
akcionieriai jau susiskaldę į 
tris grupes. Ir visos trys “srio- 
vės” “vaduoja” Lietuvą ne 
prieš nacius kovodamos, bet 
rėkdamos, kad Lietuvai pavo
jus iš Sovietų pusės, kadapgi 
jų armijos artinasi prie Lietu
vos sienos.

Dabar tie fašistai negali 
bendrai veikti, tai kas būtų, 
jeigu jie paimtų valdžią Lietu
voje. Jie vienas kitą skerstų. 
Perversmai ir pučai būti] nuo
latos.

Atsirado Nauja Taryba ir 
Tarp Kanados Lietuvių

, Teko nugirsti, kad Toronte 
susiorganizavo dar viena tary
ba. Tai atgarsis tų peštynių, 
kurios reiškėsi ir reiškiasi tarp 
kanadiečių tarybininkų.

Atsimenate, kaip buvo susi
kibę už plaukų būrininkai su 
frenzeliečiais. Dėl tų peštynių 
visa taryba buvo pakrikus. 
Aukštaitė, tiesa, viską susidė
jusi į sterblę, išsivežė į Mon- 
trealą ir dabar leidžia elemen
torių su visokiomis meditacijo
mis. Bet vienybės tarp tary
bininkų nebuvo ir nėra.

Nauja taryba, atrodo, bus 
susirišusi su trečia amerikie
čių taryba, kurią suorganizavo 
pats Smetona.

NUO MEŠKOS PRIE VILKO
Šiaurinės Amerikos Laik

raštininkų Sąjungos kores
pondentas, Pertinax prane
ša, jog per kelis mėnesius 
po to, kai naciai užėmė Vi
chy Franci ją, 20 tūkstančių 
ispanų ir kitataučių pa
spruko iš Franci jos atgal į 
Ispaniją.

Pirmiau jie buvo nuo 
Franko fašistų iš Ispanijos 
pabėgę į Franci ją.

WAR BONDS
Hitler found out that his high pow

ered mechanized and motorized 
army bogged down in the snow and 
mud of the Russian Winter. Al
though our Army is largely mecha
nized the cavalry horse is still a 
highly essential factor in this mount
ed division and in the Field Artil
lery. The Army also maintains re
mount farms where many cavalry 
horses are bred and raised.

These select horses cost from $100 
to $165 and our crack cavalrymen 
are expert riders and carry on the 
traditions which have followed the 
cavalry from the. earliest days of 
the Army. Purchase of War Savings 
Bonds will insure good mounts for 
the Cavalry. You and your neigh
bors buying War Bonds and Stamps 
regularly every pay day can help 
buy these horse's for the U. S. 
Cavalry— Invest at least 10 percent 
of your income in War Bonds, r 
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Į| Už Lietuvos L a i s v e
UETUVIAI VAIKAI SOVIETŲ SĄJUNGOJ I

Lietuvos Tarybinė val
džia labai susirūpinus rei
kalais lietuvių vaikų, ku
rie yra Sovietų Sąjungoje. 
O jų yra nemažai. Vieni jų 
našlaičiai, nes jų tėvus nu
žudė naciški budeliai Lie
tuvoje. Kiti yra pabėgę iš 
Lietuvos su tėvais bei bro
liais ir seserimis.

Juos . reikia gražiai auk
lėti lietuviškoje dvasioje.

4 Juos reikia mokinti. Tai di
delis darbas.

Neseniai skaitėte prane
šimą apie pastangas tuos 
vaikučius aprūpinti mokslu 
ir apšvieta. Pranešime 
trumpai pasakyta:

“Gerai suorganizuoti ir 
veikia 6 vaikų namai, dabar 
organizuojamas 7-as na
mas. Vaikai mokomi gim
tąja kalba. Žiugžda painio
se lietuvių kalbos gramati-

Paaiškinimai ir Informacijos
Gavome sekamą laišką:
A. Bimbai.

Brangus Drauge:
Šiuomi kreipiuosi su klau

simais kas link pasiuntimo 
lietuviam raudonarmiečiam 
dovanų.

Mes norėtume pasiųsti, 
bet nežinome; kaip sudary
ti pundelį, koks turėtų bū
ti dydžio, kiek turėtų sver
ti ir ką turėtumėme para
šyti, kur turėtumėme už
dėti mūsų antrašą, ar tą 
laiškelį turėtumėme įdėti į 
pundelį?

Draugiškai,
F. Miknevičia, 
Bridgeport, Conn.

Labai gerai, kad draugas 
klausiate daugiau informa
cijų. Raginame ir kitus 
draugus nesibijoti kreiptis 
prie Pundelių Vajaus Ko
miteto dėl informacijų vi
sais jums neaiškumais, su
rištais su tuo vajumi.

Visų pirma, dėl didesnio 
parankumo šiandien iš 
naujo pakartojame surašą 
tų daiktų, kuriuos galima 
dėti į pundelius ir kurių 
nesunku gauti krautuvėse. 
Tačiau tai nėra pilnas su
rašąs. Dar daug ką dau
giau patys draugai galite 
sugalvoti ir nupirkę įdėti į 
pundelį.

KAIP SUDARYTI PUN
DELĮ? Galvos daug nerei
kia kvaršinti. Vis tiek jūsų 

LEITENANTAS GRINEVIČIUS
Didvyriška mirtimi fronte žuvo lietuvis leitenantas 

Grinevičius, baterijos vadas, mušęs priešą iki paskutinio 
sviedinio.

Ar tu girdi, kaip gaudžia šūviai, 
Kaip plieno plėšoma naktis,—girdi? 
Klausyk ir atsimink, lietuvi— 
Jis už tave fašisto kulką priėmė širdin.
Tą dieną šliaužė tankų vis naujų grandinės, 
Užliedamos plotelį geležies kruša, 
Kur leitenanto batarėja gynės 
Ir degė jau ne viena priešo mašina.
Pritrūko sviedinių narsusis leitenantas ... • 
—Tai šit kokia mirtis,—pamąstė vienas sau.
—O tėviškėj, tur būt, ir obuoliai' jau krenta 
Ir ežerai ten šilko mėlyno, šviesaus ...
Ir žvilgsniu sakalo, laisvų kalnų erelio
Jis mirčiai pažiūrėjo į akis...
Tylėjo batarėja ten prie kelio

Ir užgulė laukus gūdi naktis.
Bet tu girdi naktyj, kaip gaudžia šūviai, 
Sunkių patrankų sprogsta sviediniai.
Klausyk! Grinevičius nežuvo!
Su mumis į mūšį jis dar eis!

VI. Mozūriūnas.

ką, o Pupeikis paruošė lie
tuvišką elementorių. Ruo
šiami ir kiti lietuviški va
dovėliai. Vaikai neblogai 
materiališkai aprūpinti. Pa
augusiems vaikams organi
zuojama lietuviška gimna
zija.”

Darbas labai prakilnus ir 
didelis. Jo tik pradžia. Jis 
bus plečiamas.

Mes amerikiečiai norime 
tiems vaikučiams padėti. 
Mes norime jiems pasiųsti 
dovanėlių. Mes norime tuos 
vaikų namus, tas vaikų mo
kyklas aprūpinti reikalin
gais daiktais.

Ar begali būti gražesnis, 
prakilnesnis darbas už Lie
tuvą ir lietuvybę?

Tam tapo suorganizuotas 
Pundelių Vajaus Komite
tas. Jis dafbuojasi ir kvie
čia visus lietuvius talkon.

prisiųsti pundeliai bus Va
jaus Komiteto peržiūrėti, 
perrišti, pertvarkyti, pagal 
tam tikrus persiuntimo tai
syklių reikalavimus. Tuo 
reikalu mes turime patyri
mo iš anų laikų, kuomet 
pundeliai - dovanos buvo 
siunčiamos Ispanijos kovo
tojams. Taigi, supirkite 
daiktus, suriškite bile kaip 
ir siųskite Komitetui.

Su tuo išsiriša ir adreso 1 
bei laiško klausimas. Komi
tetas jūsų adresą bei laiš
kutį įdės į jūsų pundelį.

KĄ RAŠYTI? Rašykite, 
ką norite: pasveikinimus, 
linkėjimus, padrąsinimus 
kovotojams, pasižadėjimus 
visaip kaip juos remti. Ga
lite rašyti apie save: savo 
šeimą, gyvenimą, veikimą 
ir tt. Jeigu turite sūnų, 
brolį ar artimą giminę Dė
dės Šamo armijoj, galite 
prisiminti apie jį. Gavęs to
kį laiškutį su dovanėle, rau
donarmietis kovotojas, tiki
mės, pasistengs, jeigu tik 
sąlygos leis, parašyti jums 
apie save. Taip galės užsi- 
megsti tarpe daugelio ame
rikiečių lietuvių ir lietuvių 
kovotojų Sovietų Sąjungoje 
šilti, draugiški ryšiai.

Pundelių Vajaus , 
Komitetas,

A. Bimba, sekr.
419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Atsiliepkite!
Tarpe kitų laiškų tam pa

čiam voke, gautų iš Sovie
tų Sąjungos, yra laiškas J. 
Kairio. Matyt, per klaidą 
ar skubumą autorius pa
miršo laišką užadresuoti. 
Laiškas prasideda:

“Brangūs giminaičiai! 
Sveikinu jus, švogerį, Pau- 
liutę ir jūsų sūnų Andrie
jų...”

Iš šio pasveikinimo galėsi
te spręsti, kam šis laiškas 
priklauso.

Surašąs Daiktų 
Pundeliams

Vaikams:

Bateliai (odos arba gumos 
padais) 
Kaliošai
Viršutiniai drabužiai (tik 
nauji)
Baltiniai, visokie
Kojines (vilnonės ir medvil
ninės) "
Pirštinės
Megztos kepuraitės 
Šalikai

Vaikų Namams:

Paklodės, nedidelės 
Antklodės 
Užvalkalai 
Rankšluosčiai
Muilas skalbiamas, tualetinis 
ir kt. daiktai iš sarašo 4 *
Dantų šepetukai 
Dantų pasta 
Nosinaitės

Mokyklos Reikmenys:

Pieštukai, juodi ir spalvoti 
Dažai vandeniniai piešimui, 
Plunksnakočiai įdomesni 
Sąsiuviniai visokie v 
Skriestuvėliai (cirkeliai) 
Trintukai geresni 
Klijai tūbose 
Kišeniniai peiliukai 
Netrapūs žaislai, 
šokoladas 
Kiaušiniai sudžiovinti 
Pienas sudžiovintas 
Vaisiai sudžiovinti: bananai, 
slyvos, kriaušės, figos. 
Mėsa konservuota 
Kakava (kakao)

Raudonarmiečiams:

Megstiniai 
Kojinės 
Pirštinės 
Ranšluosčiai 
Nosinaitės 
Tualetinis muilas 
Apatiniai baltiniai 
Skustuvai 
Skutamieji peiliukai (geres
nės rūšies)
Skutamasis muilas (shaving
soap)
Teptukai (brushes)
Kraujui sustabdyt akmenėliai 
Popierius laiškams (blokno
tai)
Vokai laiškams (be pamuša
lų)
Bloknotai mažesni — užra
šams
Pieštukai juodi
Pieštukai cheminiai (copy
ing) geresni.
Kišeniniai peiliukai 
Cigaretės 
Tabakas , 
Pypkė 
žiebtuvėlis (be benzino) 
Šokoladas 
Džiovinti vaisiai: bananai, 
slyvos, kriaušės ir .kt. 
Sausa dešra 
Mėsos konservai 
Dantų šepetukai 
Dantų pasta

TALKININKŲ LAIMĖJI
MAI TUNISIJOS ORE

Šiaur. Afrika.—Nuo Ma
re th linijos mūšių pradžios 
praeitą mėnesį iki šiol tal
kininkai Tunisijoj sunaiki
no 479 fašistų lėktuvus, o 
savo prarado 157.

Tai Buvo Dienos Didžiausio 
Džiaugsmo Mano Gyvenime

R. Mizarai,
427 Lorimer .St., 

Brooklyn, N. Y.
U. S. A. 

Brangus Drauge!
Sugrįžęs iš Franci jos 

koncentracijos lagerių kar
tu su kitais Ispanijos Res
publikos laisvės kovotojais 
į savo brangiąją gimtinę 
Lietuvą parašiau Jums po
rą laiškų. Juose aprašiau 
kelionės įspūdžius. Keliavo
me per Italiją, Jugoslaviją, 
Vengriją. Tarybų Sąjungo
je sutiko mus labai iškil
mingai. Maskvoje prabu
vau apie du mėnesius. Į 
Lietuvą grįžau 1941 m. ge
gužės 25 d.

Po 13 metų gyvenimo už
sienyje aš grįžau į savo 
gimtąjį kraštą. Tai buvo 
dienos didžiausio džiaugs
mo mano gyvenime. Mūsų 
tėvynę radau pražydusią. 
Laisvi, laimingi ir visko 
pilni Lietuvos žmonės suti
ko džiaugsmingai kovoju
sius Ispanijoje interbriga- 
distus. Pasididžiuodami jie 
mums pasakojo apie savo 
gyvenimą ir pasiektus lai
mėjimus Tarybų valdžios 
metu. Aš Jums rašiau apie 
tai. Ar gavote?

Drauge, iki tam laikui aš 
nebuvau matęs laiminges
nių lietuvių, nors su lietu
viais kartui gyvenau įvai
riuose kraštuose. Laimin
gus ir linksmus žmones ma
čiau ne tik Kaune. Aš ap
lankiau Vilkaviškio, Šakių, 
Marijampolės, Panevėžio ir 
Kauno apskričius. Kalbė
jausi su darbininkais, vals
tiečiais ir kitais gyventojų 
sluogsniais. Visi džiaugėsi 
tarybine santvarka ir pil
nateisio žmogaus gyveni
mu. Aš pastebėjau, kad 
naujos gyvenimo sąlygos 
greit ir teigiamai paveikė į 
lietuvių gyvenimą ir jų el
gesį, ypač j jaunimą, nes 
jam atsidarė platus kelias 
į gyvenimą. Kaip jau žino
te, Vokietijos fašistinis im
perializmas užpuolė mūsų 
pražydusį kraštą. Užpuolė 
staiga, atidarydami praga
rišką ugnį. Gaisrai kilo va
karuose ir jie slinko į ry
tus, naikindami mūsų kra
štą. Bėgančių minios virto 
lavonais. Vokiečiai per la
vonus ir kraujo balas brido 
pirmyn. Jie stengėsi žaibo 
smūgiu sudaužyti Raudo
nąją Armiją, užgrobti Ta
rybų Sąjungos gyvybinius 
centrus ir paklupdyti tary
binę liaudį. Bet fašistai ap
siskaičiavo. Tarybinė liau
dis nepaklupdoma. Tarybi
niai žmonės aukoja viską, 
kad apgintų savo kraštą. 
Raudonoji Armija didvy
riškai gina tarybinę žemę. 
Jeigu karo pradžioje fašis
tinė vokiečių kariuomenė 
ėjo pirmyn po kelias dešim
tis kilometrų į dieną, tai po 
vienerių karo metų už de- 
sėtką metrų tarybinės že
mės priešas netenka šimtų 
kareivių ir daug karo tech
nikos. Didvyriška Raudo
noji Armija įrodė, kad vo
kiečių fašistų kariuomenė 
yra nugalima.

Vokiečių okupuota tary
binė žemė dega po fašistų 
kojomis. Tūkstančiai parti
zanų būrių triuškina prie
šą iš užnugario. Kas dieną 
vokiečių ešalonai su kariuo
mene ir karo medžiaga le
kia į orą. Partizanų veiki
mas vokiečių okupuotuose 
kraštuose yra reikšmingas. 
Smūgiai, kertami iš užnu
gario, silpnina priešą fiziš
kai ir morališkai.’ Fašistų 

kariuomenė jau ne ta, kas 
ji buvo karo pradžioje. Vo
kiečiai jau neturi tos jėgos, 
kurią jie įgijo lengvai už
imdami Prancūziją ir kitus 
Vakarų Europos kraštus. 
Pasirodė, kad Maskva ne 
Paryžius. Maskva fašis
tams nepasiekiama. Mas
kva pereitų metų žiemą su
davė triuškinantį smūgį vo
kiečiams ir atstūmė į vaka
rus, tuo įrodydama, jog fa
šistų kariuomenė gali būti 
sumušama. Maskva kaip 
buvo taip ir liko plakančia 
širdimi didžiojo tarybinio 
krašto.

Šios žiemos-pradėtas puo
limas ties Stalingradu ir 
centriniame fronte vyksta 
pasekmingai. Apie žiemos 
kampaniją Jums parašysiu 
kitą kartą.

Dabar dar noriu pasaky
ti porą žodžių apie lietuvių 
gyvenimą Tarybų Sąjungos 
gilumoje.

Pasitraukę -iš Lietuvos 
nenusiminėme ir rankų ne
nuleidome — skubiai, kar
tu su visa Tarybų Sąjungos 
liaudimi įsijungėme į dar
bą užnugaryje. Dirbome at
sidavusiai, keldami darbo 
našumą. Drauge, nebus 
perdėta, jeigu aš jums pa
sakysiu, kad lietuviai pasi
rodė gerais darbininkais, 
nes juose ir pačiais sun
kiausiais laikais buvo tvir
tas tikėjimas pergale. Mes 
norėjome ir norime atiduo
ti viską, kad tik greičiau 
priartintume pergalę. Mes 
suprantame, kad pergalė 
savaime neateis. Lietuviai 
entuziastiškai veržėsi į 
Raudonosios Armijos eiles, 
tuo labiau kada buvo pra
dėta organizuoti lietuviš
kas juginys. Į junginį susi
rinko lietuviai iš plačiosios 
Tarybų Sąjungos. Čia su
sirinko geriausios Tarybi
nės Lietuvos jėgos, žmonės 
daugiausia atsidavę liau
dies reikalams. Ginklo grie
bėsi darbininkai, valstie-

TOS MŪSŲ KILTADVASES LIETUVES
Ar žinote, kurios koloni

jos organizuotos lietuvės 
moterys pirmutinės atsilie
pė į Pundelių Vajaus Ko
miteto atsišaukimą?

Ogi Gardner, Mass.
Štai laiškutis, rašytas 

veikėjos Marijonos Šlekie- 
nės, kuris pats už save kal
ba:

“Gardnerio lietuvių Mo
terų Kliubas prisideda prie 
jūsų darbo. Mes jums pri- 
siunčiame $20. Tai bus dėl 
nupirkimo dovanėlių tiems 
lietuviams vaikams Sovietų 
Sąjungoje.

“Mūsų Kliubas nelabai 
bagotas. Negalime dabar 
daug aukoti. Neseniai au
kojome dėl ambulansų pir
kimo.

“Gardnerio Lietuvių Mo
terų Kliubas iki šiol dirba 
gerai. Kovo 20 dieną turė
jome silkių vakarienę pa
minėjimui tarptautinės mo
terų dienos. Čia keletas 
draugų ir draugių linksmai 
vakarą praleidom ir pada
rėme pelno $14.50. Pridė
jome iš iždo $5.50 ir pasiun- 
čiame lietuviams vaikams 
Sovietų Sąjungoje.

“Vakarienės suruošime 
darbavosi O. Balsevičienė, 
Z. Šlevienė, Gabelienė ir M. 
Šlekienė. Ir visos aukojo. 
Balsevičienė aukojo pyra
gų, Šlevienė pyragų, Gabe
lienė kopūstų ir Šlekienė 
pyragų.”

čiai, tarnautojai, rašytojai, 
artistai ir visi Lietuvos 
liaudies sluogsniai, kas tik 
suspėjo evakuotis. Kovos 
lauke susitinkame su lietu
viais, nemačiusiais Lietu
vos — tai sūnūs lietuvių, 
dar caro laikais atsidūru
sių įvairiose Rusijos srity
se. Visi siekia vieno tikslo: 
kaip galima greičiau nuga
lėti priešą. Mes visi žinome, 
kad Lietuva mūsų laukia ir 
kad mes į ją grįšime su 
pergale.

Lietuviškas junginys ap
rūpintas puikiai karo tech
nika ir jau gerai išmokęs 
tinkamai valdyti ginklus. 
Kovotojai ir vadai išmoko 
karo technikos ir įgijo rei
kiamo patyrimo priešo 
triuškinimui. Lietuviškas 
junginys, kaip dalis Raudo
nosios Armijos, yra ne tik 
galinga karinė jėga, bet 
taip pat ir politinė. Kiek
vienas kovotojas ir vadas 
supranta, kad mes vedame 
teisingą tėvynės gynimo 
karą prieš vokiečių fašisti
nį imperializmą, siekiantį 
užgrobti svetimus kraštus, 
pavergti ir išnaikinti išti
sas tautas. Šiame šventame 
tėvynės kare mes kaujamės 
su pasišventimu, žingsnis 
po žingsnio žengdami į per
galę, užtikrinančią žmoni
jai taikų ir laimingą gy
venimą. Šioje šventoje ko
voje tūkstančiai sveikų 
žmonių atiduoda savo gy
vybes už gyvenimą, už tai, 
kad kiti gyventų.

Lietuviškame junginyje 
vėl susitikome prie ginklo 
ir mes, lietuviai argentinie- 
čiai, braziliečiai ir urugva
jiečiai, kovoję Ispanijoje 
internacionalinėse brigado
se. Mums sekasi gerai, nes 
mes turime daug patyrimo 
kovoje su tuo nuožmiu prie
šu.

Tai tiek šiuo kartu. Lin
kėjimai nuo drg. Tamošiū
no.

Linkiu viso geriausio 
Jums ir visiems laisvie- 
čiams.

Draugiškai, 
Pranas Ulevičius.

1942. XII. 2.

Ačiū jums, geros širdies 
draugės! Lietuviai vaiku
čiai gavę nuo jūsų dovanė
les amžinai jus atmins. •

Chicagos dienraštyje Vil
nyje (bal. 12 d) skaitome 
tokį pranešimą:
“LDS 53 kuopa išrinko ko

mitetą, kuris rūpintųsi pa
rinkti aukų ir daiktų pa
siuntimui lietuviams į So
vietų Sąjungą, ypač karių 
šeimoms.

“Tuo reikalu komisija 
pradėjo rūpintis. W. Ku
kas, vienas komisijos na
rys, kuris gyvena 3515 So. 
Ld^ve avė., turi surin
kęs tam reikalui pinigų. Jis 
atsišaukia, kad norinti au
koti priduotų jam į namus, 
arba paliktų Vilnies rašti
nėj.

“Kiti komisijos nariai 
yra Šlegaitienė ir Montvi 
la.”

Gubern. Dewey Visai Atmetė 
(Vetavo) Bingo

I .1 « ■ I ■' ■

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Dewey atmetė (veta
vo) seimelio tarimą, kuris 
nubalsavo leist bingo loši-, 
mus religinėms ir kito
kioms organizacijoms, jei
gu bent 5 procentai vieti
nių piliečių prašo tokio lo
šimo.

LAIŠKAI
Bal. 14, 11943 

Hartford, Conn. 
Pundelių Vajaus Kom.
Gerbiamieji:

Čionai prisiunčiu Money 
Orderį $10 dėl pasiuntimo 
pundelių lietuviam Sov. Są
jungoje. Jūs daiktų surašą 
paskelbėt per Laisvę. O ar 
nebūtų geriau, kad paskelb
tumėte, kiek pundelis kai
nuoja, tuomet būtų aiš
kiau?

Tuos $10 aukavo Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Drau
gija ir išrinko vieną atsto
vę, kad būt galima su ki
tom draugijom sudaryt ko
mitetą, kuris rūpintųsi rin
kimu pundelių ir aukų. To
kiu būdu gal bus galima 
geriau tą darbą atlikti.

Su pagarba,
L. S. ir D. D. Rašt.

J. Kazlauskas.

Kas Tie “Bolševiku” 
Kankiniai

Vokiški okupantai su 
įprastu jiems begėdiškumų 
skleidžia melą ir šmeižtus 
apie tariamus žiaurumus 
Tarybų Lietuvoje.

Šiais tikslais jie suruošė 
dargi ištisą savo apgaulin
gų šmeižtų parodą.

štai vienas vokiško melo 
pavyzdžių, paimtų iš tos pa
rodos.

Štai viena lėkštelė, ku
rioj, girdi, savo įrašus pa
darę 13 “bolševikų kanki
nių” Telšių kalėjime.

KĄ GI JIE RAŠĖ?
“Birželio mėn. 22 dieną 

pasirodė pirmosios taip il
gai lauktos plieninės kregž
dės iš vakarų, drąsūs vo
kiečių lakūnai. Mes, 13 ka
linių, bolševikų aukų, lau
kiam jų su didžiausia vilti
mi...”

O toliau:
“Šiandien, birželio mėn. 

23 d. rytą, spindi mūsų vei
dai, mūsų širdys liepsnoja 
džiaugsmu, kada mes pa
matėme vokiškus bombone
šius...”
Įrašas baigiasi: “Heil sieg 

Hitler! Deutschland uber 
alles!” (Tegyvuoja Hitlerio 
pergalė! Vokietija aukščiau 
visko).
štai kokie tie “kankiniai”!
Jie laukė vokiškosios oku

pacijos ir sveikino ją! Jie 
laukė, kad mūsų kraštą už
grobtų rudieji kraugeriai.

Jie džiaugėsi vokiškais 
bombonešiais, kurie griuvė
siais pavertė mūsų senąjį 
Vilnių, Zarasus, Tauragę, 
Kalvariją, Marijampolę, ku
rie bombardavo vaikus Pa
langos stovykloje!

Jie rašo “Deutschland 
uber alles” — tautos išda
vikų šūki, kuris pavertė 
Lietuvos respubliką Ost- 
lando becirku, o lietuvius 
antros eilės piliečiais savo 
tėvynėje.

Ką jie darė Tarybų 
Lietuvoje?

Jie gabeno iš Vokietijos 
ginklus, iš kurių jie šaudė 
Lietuvos patriotus, jie šni
pinėjo hitlerininkams ir ga
beno sprogstamąją medžia
gą lietuviškoms įmonėms 
sprogdinti.

Tai jie ir jų sėbrai, Hit
lerio gaujoms įsiveržus, pa
dėjo vokiškiems budeliams 
šimtais žudyti mūsų bro
lius.

Tai jie padeda dabar vo
kiškiems okupantams piešti 

(Tąsa 4-tame pusi.)
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— Aš laidoti neturiu su kuo, jau kaip 
nori pati...

— Ak, kad tave...
Aš išėjau ir ligi pat vakaro negrįžau 

namo. Laidojo Kolią kitą dieną iš ry
to; aš nėjau į cerkvę ir per visas pa
maldas buvau prie atkasto motinos ka
po, draug su šuniu ir Jaziaus tėvu. Jis 
pigiai iškasė duobę ir vis tuo gyrėsi.

— Tai aš tik dėl pažinties, o tai — 
rublis...

Žiūrėdamas į geltoną duobę, iš kurios 
kilo sunkus kvapas, aš mačiau jos šone 
juodas, drėgnas lentas. Man sukrutėjus, 
smėlys byrėjo į duobę, laibos srovelės 
slinko į dugną, padarydamos šonuose 
raukšles. Aš tyčia judėjau, kad smėlys 
uždengtų tas lentas.

— Neišdykauk, — tarė Jaziaus tėvas, 
rūkydamas.

Bobutė atnešė ant rankų baltą grabe
lį, “nedoras senis” įšoko į duobę, paėmė 
grabą, padėjo jį šalia juodų lentų, ir iš
šokęs iš duobės, ėmė kasti smėlį ir kojo
mis ir kastuvu. Jo pypkė rūko, lyg smil
kytuve. Senelis su senute taipogi tylom 
padėjo jam. Nebuvo nė popų, nė elgetų, 
tik mes keturiese tankiame kryžių būry.

Mokėdama sargui pinigus, bobutė pa- 
rūgojo:

— O tu dėlto sutrikdei Barborytės na
melius...

— O tai kaipgi? Aš ir taip svetimos 
žemės užgriebiau.

Bobutė nusilenkė prieš kapą ligi že
mės, sukukčiojo, sukliko ir nuėjo, o pas
kui ją — senelis, užsimaukęs ant akių 
kepurę ir pešiodamas apsitrynusį švar
kelį.

— Sėklą pasėjo į žemę neartą, —tarė 
jis staiga, bėgdamas į priekį, kaip juod
varnis per arimą.

Aš paklausiau bobutę:
— Kas jam?
— Dievai nematę! Jis turi savas min

tis, — atsakė ji.
Buvo karšta, bobutė sunkiai vilko ko

jas ji dažnai stoviniavo, šluostydama 
skarele suprakaitavusį veidą.

Aš, prisivertęs, paklausiau ją:
— Juoda kape — tai motinos 

bas?
— Taip, — tarė ji piktai. — Šuo ne

protingas.... Metų dar nėra, o jau supu
vo Barborytė! Tai vis nuo smėlio, — jis 
praleidžia vandenį. Kad būt molis, būtų 
geriau...

— Visi .pūva?
— Visi. Tik šventieji ne...
— Tu nesupūsi!
Ji sustojo, pataisė kepurę ant mano 

galvos ir rimtai patarė:
— Nemąstyk apie tai, nereikia. Gir

di?
Bet aš mąsčiau: “Kaip tai skaudu ir 

biauru — mirtis. Tai šlykštynė!”
Man pasidarė labai bloga.
Kai parėjome namo, senelis jau buvo 

prirengęs virtuvą ir uždengęs stalą.
— Išgersime arbatėlės, mat — karšta, 

—tarė jis. — Aš jau savo duosiu. Vi
siems.

Priėjo prie bobutės ir plekštelėjo jai 
p.er petį.

— Kaip, motin, a?
Bobutė numojo ranka.
— Ką jau čia!

— Užtataigi! Užsirūstino ant mūsų 
Viešpats, atima paskutinį kąsnį... Kad 
šeimos taip tvirtai gyventų, kaip rankų 
pirštai... .

Senai bekalbėjo jis taip švelniai ir 
taikingai. Aš klausiau ir tikėjaus, kad 
senis užgesins mano nuoskaudą, padės 
man užmiršti geltonąją duobę ir juodas 
drėgnas kuokštas jos šone.

Bet bobutė rūsčiai pertraukė:
— Nustok, tėve! Visą gyvenimą kalbi 

tu šiuos žodžius, o kam nuo to geriau? 
Visą gyvenimą ėdei tu visus, kaip rūdis

gra-

Senelis atsikrankštė, žvilgterėjo į ją 
ir nutilo.

Vakare, prie vartų, aš liūdnai prane
šiau Liudmilai, ką matęs rytą, bet tai 
nepadarė jai pastebimo įspūdžio.

— Našlaičiams gyvent geriau. Kad 
numirtų mano tėvas motina, aš seserį 
palikčiau pas brolį, o pati — į vienuo
lyną visam gyvenimui. Kur gi man dau
giau? Ištekėti man sunku, šluba ne 
darbininkė. Ir dar prigimdys! šlubų vai
kų...

Ji kalbėjo iš mintingai, kaip visos mū-

MAKSIM GORKI

sų gatvės bobos, ir, turbūt, nuo šio va
karo ji paliko man nebeįdomi; na, ir 
gyvenimas taip nusistatė, kad aš vis're
čiau sutikdavau draugę.

Už keleto dienų po brolio mirties se
nelis tarė man: (

— Gulk šiandien anksčiau, auštant 
prikelsiu, eisime į mišką malkų....

— O aš žolelių pasirankiosiu, — pa
reiškė bobutė.

Miškas, eglinis ir beržinis, buvo balo
je už trejeto kilometrų nuo užmiesčio. 
Vienon pusėn jis ėjo ligi Okos, kiton— 
ligi Maskvos plento, ir net toliau, už 
plento, ir daugybė ten buvo visokių nu- 
džiūvėlių medžių ir išvartų. Ties jo 
minkštomis viršūnėmis kaip juoda siena 
aukštai dunksojo didelis pušynas “Savę- 
lovo karčiai”.

Visas tas turtas buvo grafo Šuvalovo ir 
nekaip tebuvo saugojamas; kunaviečiai 
žiūrėjo į jį, kaip į savą, rinko išvartas, 
kirto padžiuvusius, progai pasitaikius 
neniekino ir gyvo medžio. Rudeniop, tai- 
sydamiesi kuro žiemai, į mišką traukda
vo dešimtys žmonių su kirviais ir virvė
mis pajuostėj.

Štai ir mes triese einame švintant per 
žaliai sidabrinį, rasotą lauką; kairėj 
nuo mūsų, už Okds, už rudų Genių kal
nų, ties baltuoju Žemutiniu Novgoro
du, žalių sodų kauburiuose, auksiniuose 
cerkvių bokštuose kyla, neskubėdama, 
rusiškai sutingusį saulė. Tykus vėjas 

mieguistai dvelkia nuo tykios, drumsčios 
Okos; siūbuoja, aprasoję, auksiniai vėd
rynai, alyviniai katilėliai nusvirę prie 
žemės, atidengia raudonas žvaigždes 
“nakties gražuolė” — negelka...

Kaip tamsi siena, artinasi prie mūsų 
miškas. Sparnuotos eglės, kaip didelės 
paukštės; berželiai, lyg mergaitės. Rūk- 
štus balos kvapas teka per lauką. Draug 
su manim bėga šuo, iškišęs liežuvį; jis 
sustoja ir, pauostinėjęs, abejingai kraipo 
lapišką snukį. Senelis, apsivilkęs bobu
tės pusangerke, užsimovęs seną kepurę 
be kazirko, kažin ko šypsosi, atsar
giai, lyg vogčiom, žengia smulkiais žing
sneliais. Bobutė vilki mėlyna striuke, 
juodu sijonu, ryši balta skarele; ji grei
tai rieda — sunku su ja suspėti.

Juo arčiau miškas, juo gyvesnis sene
lis; traukdamas nosimi orą, iš pradžių 
jis kalba su pertraukomis, neaiškiai, 
paskui, lyg pasigerdamas, linksmai ir 
gražiai:

— Miškai — Viepaties sodai. Niekas 
jų nešėjo, tiktai Dievo vėjas, šventas Jo 
kvėpavimas... Būdavo, jaunatvėj, Žegu- 
liuose, kai aš su sieliais plaukdavau... 
Ak, Leksiuk, neteks tau pamatyt - pa
tirt, ką aš esu patyręs! Prie Okos miš
kai nuo Kasimovo ligi Muromo, arba — 
už Volgos miškai, ligi Uralo nueina! 
Visa tai be krašto ir stebuklinga....

— Plukdėme mes sviestą iš Saratovo 
į jomarką, ir buvo su mumis pardavė
jas Kirilas, iš Purecho, ir totoris iš Ka
simovo — Asafas, ar panašiai. Pasiekė
me Žegulius, ir subiuro mums prieš akis 
vėjas — nuilsome, sustojome ir išlipome 
į krantą košės virtų. O žemėje—gegužis, 
Volga, kaip jūra, ištvinusi, ir bangos jo
je būreliais žaidžia, tarytum gulbės, 
tūkstančiais į Kaspijų plaukia. O kal
nai, Žeguliai, pavasariškai žali, į dangų 
ištyso, danguje balti debesėliai plau
kioja, auksiniai saulės spinduliai tirpsta 
žemėje. Ilsimės, grožėj amės, suėję visi į 
kuopą; upėje drungna, šaltoka, o ant 
kranto — šilta, malonu! Vakarop mūsų 
Kirilas — griežtas buvo vyras ir nebe
jaunas — atsistojo, nusiėmė kepurę, ir 
sako: “Na, vaikai, aš jums nebe virši
ninkas, nebe tarnas, keliaukite vieni, o 
aš į miškus išeisiu!” Mes visi sujudome, 
kaip ir kas? Juk mes be atsakingo prieš 
šeimininką žmogaus negalime — be gal
vos žmonės juk nevaikščioja! Tiesa, mes 
Volgoje, bet juk ir tiesiam kely prapulti 
galima. Žmonės — žvėrys bepročiai, ar 
jiems ko gaila? Nusigandome. O jis sa
vo: “Nebenoriu taip gyventi, jūsų pie
meniu būti, išeisiu į miškus!” Mes kai 
kurie buvome jį bemųšą ir berišą, bet ki
ti susimąstė, šaukia: “Liaukitės!” O 
totoris taipgi rėkia: “Ir aš iš
einu !” Didžiausia bėda. Jam, 
totoriui, už dvi keliones šeiųimiųko 
nemokėta, ir pusę trečiosios jau 
nukako —- dideli tais laikais pįpigąį!

(Daugiau bus)
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ŽINIOS IŠ CHICAGOS IR APYLINKES
Giria Sovietą Sąjungą už 

Žmonių Mokslinimą
Aną dieną Chicagoj kalbė

damas Cincinnati, Ohio, uni
versiteto profesorius C. W. 
Park išgyrė Sovietų, Sąjungą 
už technišką šalies pakėlimą 
ir žmonių mokslinimą.

Jis atžymėjo, kad šalis, ga
lėjusi atlaikyti tokį milžinišką 
nacių puolimą užsitarnauja 
pagyrimą už mokėjimą koope- 
ratyviai vesti ūkio dalykus.

Kitas to universiteto profe
sorius Schneider nurodė, kad 
Sovietų Sąjungos mokslininkai 
ir iš jo atstovaujamo univer
siteto daug ko pasimokino. 
Tie mokslininkai rūpinosi, kad 
pakelti šalies techniką. Ir pa
kėlė per 15 metų iki tokio 
laipsnio, kad ir didžiausius na
cių puolimus per 22 mėnesiu 
galėjo atlaikyti ir atlaiko.

Armija fronte gali gerai 
veikti tik kai ji viskuom ap
rūpinta. O buvo galima aprū
pinti, nes šalis yra techniškai 
ir abelnai moksliškai aukštai 
pakilus.

Pavogė Maisto už $1,415
Iš Mekevich krautuvės, 1140 

S. Halsted St., piktadariai pa
vogė maisto už $1,415. Rado 
krautuvės langą atplėštą ir 
maistą išneštą. Tas maistas bu
vo paruoštas pagal porcijas 
parduoti žmonėms.
Mirė Stasys Jurgjlas. Chicagoj 

Gyvena Duktė Frances

Pirmadienio ryte mūsų visų 
mėgiamoji teatrų vaidintoja 
Frances Jurgi liūtė gavo liūd
ną pranešimą telefonu iš 
Springfieldo. Ten mirė jos tė-# 
velis Stasys.

Į laidotuves išvažiavo Fran
ces ir jos motina Marcelė Va
siliauskienė.

Kas Tie “Bolševikų” 
Kankiniai• r

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
lietuvio duonos kąsnį ir 

nurengti jo drabužį.
Tai jie padeda vokiškiems 

vergų pirkliams gabenti į 
pražūtį vokiškoje katorgo
je dešimtis, tūkstančių lie
tuvių jaunuolių. Jie padeda 
atimti žemę iš lietuvio vals
tiečio ir atiduoti ją vokiš
kam kolonistui.

Šis pavyzdys aiškiai pa
rodo, ko vertas visas vokie
čių melas apie tariamus 
žiaurumus Tarybų Lietuvo
je.

Jie meluoja apie Tarybų 
Lietuvą ir šmeižia ją, nes 
jie nori apmulkinti lietuvių 
tautą.
Jie nori savo šiųeižtais 

nustelbti verksmą našlių ir 
našlaičių, kuriems vyrus ir 
tėvus atėmė vokiškas žan
daras.

Nieko nebus! Jokia ap
gaulė ir melas neišdildys iš 
lietuvių tautos sąmonės tos 
kruvinos sąskaitos, kurią ji 
pareikš išsilaisvinimo va
landą sužvėrėjusiam vokiš
kam budeliui ir jo pakali
kams kubiliūnpalaikiams.

Ši valanda nesulaikomai 
artinasi.

Lietuvi! Nesigailėk jėgų, 
o jeigu reikia ir gyvybės, 
kad pagreitintum savo išsi
laisvinimo valandą!

Mirtis vokiškiems 
pantams!

1942 m. lapkritis.
Redakcijos pastaba:

lapelis buvo plačiai pasklei
stas Lietuvoje pabaigoje 
pereitų metų.

iš
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10% SAVED 
NOW OR 1(J0% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

Velionis Stasys buvo dar ne
senas, apie 55 metų amžiaus. 
Daug metų gyveno Auburn, 
Ill., o pastarais keliais me
tais Springfielde. Visą laiką 
dirbo sunkų, darbą anglių ka
syklose. Gimęs Lietuvoje, 
Skaudvilės parapijoje.

Liūdesio valandoj Francei ir 
kitiems velionio Jurgilos arti
miems reiškiu gilią užuojautą.

Kaimynas.
Gražus ir Skaitlingas Komu

nistų Kuopelės Vakarėlis 
Pereitą šeštadienį Vilnies 

salėje įvyko 11-to wardo lie
tuvių komunistų kuopos vaka
rėlis. Visiems buvo įžanga ne
mokama. Rodė tris jodžius: 
“Moterys Kare,” “Jūreiviai 
Karo Metu” ir “Laikrodis 
Laimi.”

Tai vis judžiai, surišti su ka
ro veiksmais ir su pastangomis 
demokratinių šalių nugalėti 
fašistinę Ašį.

žmonių prisirinko pilna sa
lė. Visiems judžiai patiko.

Ta proga atsilankė į paren
gimą ir Komunistų Partijos Il
linois komiteto pirmininkas 
Alfred Wagenknecht. Jis iš
kviestas kalbėti, pasakė trum
pą, bet reikšmingą prakalbą 
apie partijos darbą ir kodėl 
darbininkai, geri šalies tėvyn
ainiai turi priklausyti prie Ko
munistų Partijos.

Prie partijos prisirašė 4 
nauji nariai. Iki šiol, kaip pa
reiškė kuopelės organizatorius, 
jau turi 15 naujų narių.

Šisai parengimas visiems pa
tiko. Publika ilgai nesiskirstė. 
Šnekučiavosi, dalinosi įspū
džiais iš parengimo ir abelnai 
svarbesnių įvykių, o kiti šoko 
prie plokštelių muzikos.

J. Misevičius paskolino savo 
aparatą plokštelėms. Kuopa 
jam už tai dėkinga.

Daugelis išsireiškė, jog pa
geidauja matyti ir daugiau to
kių gražių draugiškos nuotai
kos parengimų. 1 K.

Skaitlingai Dalyvavo Raud.
Kryžiaus Parengiipe

Pereitą sekmadienį Roselan- 
do Lietuvių Kultūros saloj įvy
ko skaitlingas ir gražus kon
certas, surengtas LDS 129 
kuopos Raud. Kryžiaus nau
dai. žmonių prisirinko pilna 
salė. Programas buvo įvairus. 
Skambino J. Budrevičiaus Ba
lalaikų orkestras; dainavo Mo
terų Choras, vadovybėj Ag. 
Kenstavičienės ir Roselando 
Aido Choras, vadovybėj D. 
Yuden. Balalaikų orkestras 
gražiai paskambino ir viena 
jų narė pašoko. Padainavo 
žavėjančių. dainų choristai.

Priklauso didelė garbė už 
ryžtingumą kultūriniame — 
meno veikime choristam ir jų 
mokytojam ir muzikantam. Vi
suomet patarnauja nuoširdžiai 
parengimams.

Į šį puošnų ir skaitlingą pa
rengimą atėjo du kariai sve
čiai, Edwardas Kavaliauskas 
ir Alekas Vaizgėla, kurie tu
ri šiuo laiku atostogas. Abudu 
kariai yra nuo okeanų pakraš
čių. E. Kavaliauskas tarnau
ja netoli Los Angeles, Cal., o 
A. Vaizgėla iš Floridos. Vie
nas lavinasi karinių pareigų 
artilerijoj prie Pacifiko pa
kraščių, o kitas prie Atlanti- 
ko pakraščių.

Abudu kariai pasveikino 
koncerto ' dalyvius, pasakė 
trumpas gražias prakalbėles. 
Vaizgėla, kaipo menininkas, 
ir padainavo “Kur Tas šalti
nėlis.” Ta proga J. Misevičius 
turėjo Vaizgėlos ir N. Roman 
įdainuotas dvi plokšteles. Tai 
jas sugrajino. Publika garsiai 
plojo už dainas ir už pasaky
tas kalbas.

Apie Raudonojo Kryžiaus 
dabar vedamą aukų vajų kal
bėjo F. Abekas. Ragino remti 
šią organizaciją, kuri rūpinasi 
sužeistais. Taipgi jis kalbėjo 
apie LDS vajų,. 139 kuopa 
jau turi 6 naujus narius. Jis 
išsireiškė, kad kuopa, kuri jau 
turi 130 narių, neabejotina, 
laike šio vajaus gaus bent 25 
naujus. Dalyvis.

THE CALL TO THE COLORSI
IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. t Strike hard. Our boys 
/VSSsį need the planes, ships, and guns which 

your money will help to buy.
Go to your bank, post office, or savings and 

loan association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienės Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
\

Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono
minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.

Puslapių 320. Kaina $1.00.
Nurodoma kaip .paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 

visuomenes 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 šąli, 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.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

^Gyvenimo Saulėleidis’9
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 — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 82. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIU8

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus 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; 
daugybe gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mnt 
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 25a.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Išsivystė, nuožmios kautynės ir kitam sektoriuje, 
kurin vokiečiai permetė daugiau kaip du pulkus savo 
pėstininkų. Priešų pėstininkus rėmė didelės jų lėktu
vų jėgos. Sovietų kariuomenė atmušė atakas ir pa
darė priešarp sunkių nuostolių. Pagal dar nepilnus 
skaitmenis, 25 vokiečių lėktuvai čia buvo nušauti že
myn ir aštuoni kiti sužaloti.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė ir toliau drū- 
tino savo pozicijas. Mūsų artilerija ir mortiros nušla
vė daugiau kaip kuopų vokiečių pėstininkų. Mūsų la
kūnai bombardavo priešų orlaivių stovyklų; sunaikino 
bei sužalojo iki 30 vokiečių lėktuvų ir sudegino vie
ną gazolino sandėlį.

Volchovo fronte (į pietus nuo Leningrado) sovietinė 
artilerija nutildė dvi baterijas vokiečių kanuolių ir 
dvi šešiavamzdes mortiras.

Leningrado apylinkėje ugnim iš priešlėktuvinių ka
nuolių buvo nušauta žemyn šeši vokiečių bombanešiai; 
oro kautynėse mūsų lakūnai nukirto žemyn dar du prie
šų lėktuvus.

Balandžio 17 d. mūsų oro jėgos įvairiuo
se frontuose sunaikino bei sužalojo bent 20 vo
kiečių trokų su kareiviais ir reikmeni
mis, susprogdino du amunicijos sandėlius, nu
tildė dešimt baterijų kanuolių ir mortirų ir suardė vie
ną traukinį.

Bal. 18. — Volchovo fronte sovietinė artilerija su
naikino dvyliką vokiečių kanuolių lizdų ir fortukų.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Balandžio 18 d. grupė amerikinių lėktuvų kovotojų 
atakavo du japonų bombanešius, lydimus šešių Zero 
lėktuvų kovotojų, virš Kahili, Shortland salos srityje, 
ir nušovė žemyn du japonų bombanešius, ir tris jų Z®=- 
ro lėktuvus. Vėliau mūsų lėktuvai sunaikino dar vieną 
japonų bombanešį. Dingo vienas Jungtinių Valstijų 
lėktuvas kovotojas.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Grupė Jungtinių Valstijų didžiųjų bombanešių Li

berate rių bombardavo japonų įrengimus Attu saloje 
(vakariniuose Aleutuose).

Tą pačią dieną grupės didžiųjų mūsų bombanešių 
Liberatorių ir vidutinių Mitchell bombanešių, lydint 
juos mūsų lėktuvams kovotojams, dešimt kartų ataka
vo japonų pozicijas Kiškoj (vakarinėj Aleutų saloj); 
pataikė į apylinkę japonų lėktuvų aikštės ir į svarbiau
sios karinės jų stovyklos.

Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.
NEIW DELHI, Indija, bal. 18. — Jungtinių Valstijų 

oro jėgų pranešimas:
Vidutiniai mūsų bombanešiai balandžio 17 d. su pui

kiomis pasekmėmis atakavo japonų geležinkelių tiltą 
Myitigne (Burmoj) ir tiesiog pataikė bombomis į til
tą ir pietinę prietiltę. Lakūnai, atakavusieji trauki
nių pastoges, pranešė, kad sunaikino jas ir padegė ži
balo sandėlius.

Mūsų lėktuvai kovotojai, ginkluoti mažomis bombo
mis ir kulkasvaidžiais, sunaikino japonų priešlėktuvi
nių kanuolių baterijas šiaurinėje Burmoje.

Visi Amerikos lėktuvai saugiai sugrįžo iš tų žygių.

Lekiančių Tvirtumų 
Pasižymėjimai

Amerikiečių Lekiančios 
Tvirtumos, paskutinį kartą 
bombarduodamos Bremeną, 
ne tik užkūrė milžiniškus 
gaisrus ir baisius sprogi
mus, bet nukirto žemyn ir 
50 Hitlerio lėktuvų kovoto
jų. Žygyje prieš Bremeną 
tie didieji Amerikos bom
banešiai veikė patys vieni, 
be greitųjų kovos lėktuvų 
jiems apginti.

Didžiuose veiks muose 
prieš Ašį Tunisijos - Vidur
žemio Jūros srityje Lekian
čios Tvirtumos pasižymėjo 
kaip vieni iš pačių galin
giausių ir sėkmingiausių 
orlaivių.

GRAIKAI PARTIZANAI 
KIRTO ITALAMS

Maskva. — Sovietų radi
jas oficialiai pranešė, jog 
paskutiniu laiku Graikijos 
patrijotai - partizanai už
puolė motorizuotą eilę ita
lų kariuomenės, užmušė 57 
priešus ir pagrobė septynis 
trokus, penkis kulkasvai- 
džius ir daug kulkų.

Pirėjaus uoste graikai 
padegė italų krovinių lai
vą, , _-----------

Žuvo Virš 100 Ašies 
Lėktuvų Per 2 Dienas

šiaur. Afrika, bal. 19.— 
Per dvi paskutines dienas 
vien tik Tunisijos - Vidur
žemio Jūros srityje talki
ninkai sunaikino 102 vokie
čių ir italų lėktuvus, kaip 
pranešė generolas Eisenho
wer.

Ką Japonai Planuoja Daug- 
meniškai Užpulti iš Oro

Pearl Harbor. — Nužiū
rima, kad japonai ruošiasi 
daryt didžiules atakas iš 
oro prieš vieną iš šių sri
čių : šiaurinės Saliamono 
salos, New Britain — New 
Ireland salos ir šiauriniai- 
rytinis Naujosios Guinejos 
pakraštys.

SOVIETINIAI SMŪGIAI NU
PULK NACIŲ OPA

Stockholm, šved. —Hitle
rininkų laikraštis National- 
Zeitung pripažįsta, jog 
“žiaurūs smūgiai,” kuriuos 
Sovietai. sucĮavė vokiečių 

kariuomenei praeitą žiemą, 
pakirto karinį Vokietijos 
gyventojų ūpą.

Prancūzai Laimi Prieš 
Hitlerininkus

šiaur. Afrika, bal. 19. — 
Prancūzų kariuomenė šiau
rinėje Tunisijoje pa$igrūmė 
dar pirmyn prieš vokiečius.

Kiti karo veiksmai ant 
žemės šiuo tarpu atslūgę. 
Tik talkininkų lėktuvai be 
atlaidos naikino fašistus ir 
jų įrengimus.

MINŲ PAVOJUS AMERIKI
NIUOSE VANDENYSE .

Washington, bal. 19.—Ka
rinė Amerikos vyriausybė 
įspėjo, kad vokiečių subma- 
rinai gal bandys šį pavasa
rį prisodint minų artimuo
se Jungtinėm Valstijom 
vandenyse.

HITLERIO 54 METŲ 
SUKAKTIS

Nacių propagandos mini- 
steris Goebbels įsakė šį an
tradienį visoj Vokietijoj iš
kelt svastikines vėliavas 
Hitleriui pagerbti jo 54-rių 
metų amžiaus sukaktyje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

spauda turi su Hitlerio pro
pagandos biuru? Kodėl jinai 
taip godžiai tokius “dokumen
tus” talpina?

Tai be galo svarbūs klausi
mai.

Tie “dešimts” prakeikia Lie
tuvos prisidėjimą prie Sovie
tų Sąjungos, prakeikia Sovie
tų Sąjungą, prakeikia Raudo
nąją Armiją.

Bet tas prakeiksmo pareiš
kimas buvo padarytas (jeigu 
jis iš tiesų buvo padarytas) po 
to, kai Hitlerio žmogžudžiai 
jau buvo užgrobę Lietuvą.

Tą puikiai žino minėta 
spauda.

Tokio pareiškimo galėjo vi
sai nebūti. Galimas daiktas, 
kad hitlerininkai jį patys iš
kepė.

Bet, daleiskime, kad buvo. 
Tai kur įrodymas, kad jį tie 
atstovai padarė savanoriai ? 
Argi visam svietui nežinomas 
naciškų žmogžudžių ^triksas 
kumščio ir šautuvo pagalba 
priversti padaryti tokius pa
reiškimus ?

Laikraščio redaktorius, ku
ris nėra parsidavęs naciams, 
gavęs tokį pareiškimą, prisiųs
tą nacių propagandos biuro, 
/tiktai su pasibjaurėjimu nu
mes į gurbą.

Tik perskaičiau lietuvio Ot
to D.Tolischiaus knygą“Tokyo 
Record.” Tolischius buvo The 
New York Timeso korespon
dentas Japonijoj, kai Japoni
ja pradėjo karą prieš Ameri
ką. Jis buvo suareštuotas ir 
baisiai kankinamas.

Japonai vertė visus užsie
niečius korespondentus para
šyti Japonijai prielankius pa
reiškimus. Kurie atsisakė tai 
padaryti, tie buvo sumėsinėti.

Panašiai elgiasi hitlerinin
kai. Bet mūsų tokie Grigai
čiai, Laučkos, Kneižiai tokius 
nacių “dokumentus” už gryną 
pinigą imaf Bile tik, mat, įkąs
ti ir apšmeižti Amerikos tal
kininkę, bile tik, mat, pakenk
ti Jungtinių Tautų, karinėms 
pastangoms.

Vajus už pasiuntimą dova
nėlių lietuviams kovotojams ir 
lietuviams, vaikams Sovietų Są
jungoje suteikia puikią progą 
kiekvienam Amerikos lietuviui 
pasitarnauti prakilniam žmo
niškumo reikalui.

Tą progą išnaudokite. Būki
te tais geraširdžiais patrio
tais — mylėtojais Amerikos ir 
visos žmonijos, mylėtojais sa
vo brolių tautiečių, kurie Rau
donosios Armijos eilėse aukoja 
viską laivei mūsų visų.

.......

Springfield, III.
Angliakasiai, Paskirstymas ir 

Miesto Rinkimai
Balandžio 1 dieną anglies 

kasyklos dirbo, nešventė, kaip 
darydavo kitais metais. Būda
vo, UMW unija švęsdavo tą 
dieną, bet dabar karas ir rei
kalinga daugiau anglies, tai 
dirbo. Vienok, kaip kurie ang
lių kasėjai, pagal savo seną 
papratimą, susilaikė nuo dar
bo, norėjo poilsio. Mat, dabar 
kasyklos į savaitę dirba šešias 
dienas, tai senesnio amžiaus 
darbininkai greičiau pavargs
ta prie sunkaus darbo.

" • *" *“ • *" • “*
Dabar, kada yra patvarky

ta, kad mėsą, sviestą ir kitas 
reikmenis pirkti pagal punk
tus, tai kaip kurie sunkaus 
darbo žmonės yra nepasiten
kinę. Skundžiasi, kad pinigų 
yra, bet nėra reikalingų daly
kų. žinoma, tai ne valdžios 
kaltė, tai priešų kaltė, kurie 
užpuolė mūsų, kraštą, žmonės 
raminasi, kad ateityje, gal 
būt, vyriausybė atsižvelgs į 
sunkaus darbo darbininkus ir 
jiems bus paskirta daugiau 
mėsos ir sviesto, negu lengvų 
darbų žmonėms.

žinoma, tai yra todėl, kad 
pirmiau Amerikos žmonės bu
vo pripratę daug mėsos valgy
ti. Vienok, reikia atsiminti, 
kad mes augome Lietuvoj, kur 
mėsos nedaug buvo, o ten dir
bome sunkiai ir nuo tamsos iki 
tamsos. Valgis buvo — bulvės, 
duona, barščiai, o vis vien 
tvirti vyrai ir tvirtos moterys 
užaugome. Amerikoje, atva
žiavę daug sunkių darbų at
likome. Sveikata išsisėmė, bet 
kad karą laimėjus, tai mes 
pergyvensime ir šiuos trūku
mus.

Balandžio 6 dieną turėjome 
miesto viršininkų rinkimus. 
Rinkimuose partijos — Repu- 
blikonų ir Demokratų, kaip ir 
nefigūravo. Vyriausias susi
rėmimas b,uvo, tai už miesto 
majoro vietą tarpe seno majo
ro ir naujo kandidato. Abu 
kandidatai davė gėrimų, kas 
norėjo, tai galėjo gerti, kiek 
jo kojos ir galva panešė. Lai
mėjo senas majoras Mr. John 
W. Kapp, kuris liko išrinktas 
jau ketvirtai tarnystei; jis jau 
12 metų buvo majoru, o da
bar dar 4 metus bus. Jo opo
nentas buvo Paul L. Weiden- 
backer, vokiečių kilmės, jau
nas vyras, žinoma, jo vokiška 
kilmė jam pakenkė rinkimuo
se, žmonės pasirinko seną ma
jorą, kurį jau “pažįsta.”

A. Čekanauskas.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVĖ
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti.

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo..
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 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 kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

v < KAINA 35c. . . .
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

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

Reikalaudami rašykite:

Adf. CHAS. P. KAL 
Knygelė* Autorių*

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
........................    *■" i'

Toronto, Canada
Gerai Pavyko Parengimas
Lietuvių salėj buvo labai 

gražus parengimas. Jis susidė
jo iš dviejų, dalių : Bangos Cho
ro dainų ir perstatymo—vieno 
veiksmo komedijos “Mirties 
Lažybos.”

Bangos Choras pakartojo 
veik tą pačią programą, ku
rią jis davė savo koncerte 
kiek laiko atgal. Tas buvo pa
daryta todėl, kad tada buvo 
blogas oras ir daug kas nebu
vo.

Su choru dainavo ir buvęs 
jo pirmininkas K. Degutis ka
riškoj uniformoj.

Man atrodo, kad choras la
bai gerai padarytų, jeigu lai
kas nuo laiko surengtų kon
certus iš tų dainų, kurios se
niau buvo dainuotos. Praeity
je buvo dainuojama taipgi la
bai gražių dainų. Dabar, kada 
Toronte yra daug iš kitur su
važiavusių lietuvių, tos dainos 
būtų kaip naujos.

čia galima dadėti, kad Ban
gos Choras rengiasi perstatyti 
operetę iš paties Bangos Choro 
gyvenimo 1930 metais.

Komedija, kuri buvo suvai
dinta po dainų, taipgi buvo la
bai graži. Publika tiek prisi
juokė,'kad net pilvus pradėjo 
skaudėti. Juokas sekė paskui 
juoką. Veikalas trumpai su
traukus, buvo toks:

Jauna pora visai susibank- 
rutavusi — neturi pinigų, o 
gyventi reikia. Abu išeina j ieš
koti maisto šventėms. Abiem 
pavyksta gauti, taip sakant, 
ant bargo nemažai produktų 
ir dar po paršiuką. Bet abu 
turėjo geras širdis: ir vienas, 
ir kitas atiduoda savo paršiu
kus kaimynui ir tokiu būdu 
palieka jie be paršiuko, dėl 
ko kyla tarp jų barniai. \

Jiems besibarant užeina na
mo savininkas rendos j ieškoti. 
Ką jie darys? Vyras paguldo 
moterį į lovą ir atsisėdęs ver
kia. Namo savininkas pasigai
li žmogaus, atjaučia jį dėl jo 
žmonos mirties ir ne tik neva
ro lauk, bet dar paskolina pi
nigų žmonai palaidoti.

Jiems besibarant, kam tie 
pinigai priklauso, ateina krau
tuvininkas dėl mokesčio už 
įpirktus daiktus. Dabar žmo
na jau negula į lovą. Ką dary
si, prieina gulti vyrui ir nu
duoti mirusiu. Krautuvininkas 
pasigaili žmonos nelaimėje ir 
ne tik nebeprašo skolos, bet 
dar paskolina pinigų vyrui pa
laidoti.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Jie vėl barasi, kam priklau
so pinigai. Tuo tarpu užeiną 
kitos krautuvės agentas—gra
ži mergina—su sąskaitomis. 
Kas daryti? Vyras priverčia 
žmoną nuduoti mirusia. Trik- 
sas gerai pavyksta. Mergina 
ne tik nejieško skolos, bet dar 
paskolina daugiau pinigų — 
žmonai palaidoti. Dar daugiau 
— ji sutinka ateiti pas jį, nes 
jis jai patinka. <

Ant galo dalykai susipina 
dar blogiau. Jiems besibarant 
vėl pabarbina duris. Ir jie ne
žino dabar, kuris kreditorius 
ateina. Kuriam dabar “mir
ti?” Nusprendžia, kad abiem 
“mirti.”

Susirenka visi trys kredito
riai ir ginčyjasi, kuris iš jų 
pinna mirė. Vienas sako, kad 
moteris, kitas — kad vyras. 
Trečias sako, kad moteris mi
rė pirma. Jie taip susikimba, 
kad sudeda ant stalo po 50 
dolerių. Kuris įrodysiąs, kas 
pirmas mirė, tam pinigai lik
sią. Bet vos jie spėjo sukloti 
ant stalo pinigus, “numirėliai” 
prisikelia šaukdami: “Aš pir
ma miriau.” Kreditoriai išsi
gąsta “numirusių prisikėlimo” 
ir išbėga palikę pinigus.

Komediją vaidino Bcrskys, 
Sasnauskas, Šinkūnas, Aldona 
Sarapaitė ir Lily Sarapaitė.

Po choro programos kuopos 
pirmininkas J. Ramanauskas 
buvo atsišaukęs aukų salei. 
Susirinkusieji suaukavo $200.- 
51. Reporteris.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SOUTH BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio 22 d., 376 Broad
way. Kviečiame dalyvauti, atsives
kite ir naujų narių. (93-94'

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam 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

ra------------------------------------------------- (I

Clement Vokietaitis į
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179
B-------------------------------------------------9

r

tCHARLES:
$ UP-TO-DATE ♦

♦ BARBER SHOP*
• K. Degutis, Savininkas •
▼ Prielankus Patarnavimas ♦
* 306 Union Avenue *

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
• BROOKLYN ' •

Gerai Patyrę Barberial 4

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.
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NewYorto^/^&feifcrZliilot Majoras Vėl Ragino 
OPA Veikti

Laisvės Bazaro Reikalu

Kad Lietuvių Daina Skam
bėtų ir Karo Metu

N. Y. (10 Unijos Remia 
Bendrą Gegužinę

Būrys lietuvių dainos ir 
abelnai dailės mėgėjų, organi
zacijų atstovų iš Brook lyno ir 
jo apylinkių, susirinkę j Lais
vas salę, Brook lyne, bal. 18- 
tą pašventė dieną svarstymui, 
kaip išlaikyti ir plėsti lietuvių 
dainos skambesį ir vaidybą 
tarp šio didžiojo karo audrų.

Tam tikslui pasitarimą-kon- 
ferenciją buvo sušaukęs Lie
tuvių Meno Sąjungos Trečio 
Apskričio Komitetas. Delega
tai dalyvavo nuo trijų chorų, 
Newark o Sietyno, Great Nec- 
ko Pirmyn ir Brooklyno Aido; 
dviejų Literatūros Draugijos 
kuopų, dviejų Lietuvių . Darbi
ninkų Susivienijimo kuopų, 
taipgi dalyvavo LMS Centro 
valdybos narių ir šiaip svečių.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas P. Beeis, sekretoriumi 
M. Stakovas.

Apskričio reikalais praneši
mą padarė Geo. Klimas, o apie 
abelnas mūsų chorų ir kitų 
meno mėgėjų grupių proble
mas ir užduotis dabartinėse 
karo sąlygose išsamų raportą! 
davė LMS Centro sekretorius 
V. Bovinas. Tikimasi, kad jo 
raportas tilps šios savaitės ar 
vėlesniame Literatūra ir Me
nas skyriuje, Laisvėje. Patar
tina visiems su juo susipažin
ti.

Muzikė Bronė Šalinaitė-Su
kackienė ryškiai apibūdino 
muzikos rolę žmonių moralui 
karo metu, kaip žmonės įvai
rių tautų net kritiškiausiose 
valandose jieško susiraminimo 
ir įkvėpimo muzikoje, kad 
skamba dainos daugelio metų 
karu nualintoj Chinijoj ir kad 
Sovietų Sąjunga, kaip didžių
jų krizių, taip ir pergalingų 
karo maršavimų eigoje vis 
tebėra pasaulio dainos kara
lienė. Ji pateikė daug prak
tiškų sugestijų chorams ir dai
nos grupėms.

šalinaitės prelekcija buvo 
duota žodžiu, bet Aldona An
derson ją nurašė greitrašeiu ir

bus Įtalpinta sekamame LMS 
buletine, kuris siuntinėjama 
nariams chorams ir organiza
cijoms.

Po raportų sekė pranešimai 
iš chorų ir kitų kolonijose 
esamų ar pageidaujamų veiks
nių sąryšyje su menu. Cho
rams visur sunku verstis dėl 
tankaus keitimosi dainininkų 
iš priežasties jaunų vyrų išėji
mo kariuomenėn ir suaugusių 
vyrų ir moterų darbo valandų 
ir kitų problemų. Kai kur, pa
sidarius sunku išlaikyti mišrų 
chorą, radęsi moterų entuzias
čių išlaikyti moterų chorą, bet 
tam nebuvę pritarimo iš vy
rų pusės ir pakol kas visai ne
dainuojama. K o n f e r encijos 
dvasia, kaip atrodė tėmijant 
raportus ir delegatų išsireiški
mus, buvo pageidaujanti, kad 
dainos būtų tęsiamos mažes
nės grupės, jeigu negalima vi
sam chorui. Kiekviena išsiga- 
linti finansais ir mokytojais 
kolonija privalo turėti dainuo
jančią grupę. Atidėjimas dai
navimo iki geresnių laikų ne 
stiprina, bet silpnina dainos jė
gas.

Gal naujasis Apskričio Ko
mitetas kreips į tai domės ir 
padės silpnesnėm dainos gru
pėms atsisteigti bei naujoms 
įsikurti. Komitetan įeina K. 
Rušinskienė, jaunuolė Silvija 
Pužauskaitė, Eva Vitartienė, 
G. Klimas ir M. Stakovas.

Po konstruktyviškų diskusi
jų, delegatams ir vėl buvo 
duota grožinis laikotarpis pa
kaitai nuo bizniško — Jonas 
Valentis parodė vaidybos gro
žę paskaitoje iš Šekspyro 
“Hamleto.” Tam jis rūpestin
gai pasiruošęs, perdavė gyvai, 
vaidybiškai.

Užbaigai konferencijos, G. 
Klimas judžiuose parodė įvai
rių tautų šokius, tarpe tų, 
Kauno šokikus ir greatneckie- 
čių choro šokių grupę.

Rep.

Didžiojo New Yorko Indus
trinių Unijų Taryba, atstovau
janti 500,000, pažadėjo pil
niausią paramą Darbo Perga
lės Komitetui sušaukti minias 
darbininkų į didžiulį Darbi
ninkų Pergalės masinį mitingą 
gegužės 2-rą, Yankee Stadiu- 
me, 161st St. ir River Ave., 
New Yorke.

Unijos laiko savo vyriausiu 
vajumi nuo šiol iki 1-mos ge
gužės mobilizuoti darbininkus 
tam mitingui, nes jis skaitoma 
vienu iš didžiųjų žingsnių už 
visuotiną karo rėmimo pro
gramą namų fronte ir greitą 
pergalę tuojau atidarymu an
trojo fronto Europoje.

Taip nutarta unijų atstovų 
mitinge, įvykusiame pereito 
ketvirtadienio vakarą, Frater
nal Clubhouse patalpose, New 
Yorke, dalyvaujant daugiau 
pustrečio šimto unijų atsto
vams.

Albertas Stonkus, tarybos 
vice-prezidentas ir United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers Unijos biznio atsto
vas ragino masiniai dalyvauti 
tame mitinge, sakydamas, jog

tai bus “New Yorko Miesto 
Mitingas.” kuriame bus 'per
statyti darbininkų, reikalavi
mai pildyti Casablankoj pada
rytus nuosprendžius, už su
mušimą apyserių ir parėmimą 
prezidento.

Atsišaukė į delegatus pana
šioje dvasioje ir eilė kitų žy
mių darbininkų vadų, tikrųjų 
pusės miliono organizuotų 
newyorkiečių atstovų, Joseph 
Curran, Max Perlow, Michael 
Quill, ir kiti.

Lietuvių LDS, LU) kuopų ir 
kitų organizacijų atstovai, da
lyvavusieji generalėj bendros 
gegužinės konferencijoj, pra
džiai parvežė 100 tikietų ir 
jie gaunami pas organizacijų 
darbutojus. Įsigykite iš anks
to. Kaina 55c.

Jeigu kitais metais sudary- 
davom gražius būrius geguži
nei, kurioj reikėdavo daug pa
vargti m aršu o j ant, tai šiemet 
turėtų susidaryti daug dides
nis būrys pasilsėti sėdint ir iš
girsti labai įdomios programos 
—žymių kalbėtojų prakalbų ir 
įspūdingos meniškos progra
mos.

Savaitinėj radijo prakalboj 
iš miestavos stoties WNYC, 
pereitą sekmadieni, miesto 
majoras LaGuardia pareiškė, 
kad maisto padėtis New Yor
ke “labiausia nepalanki” ir iš 
naujo ragino Kainų Adminis
traciją imtis griežtesnės kon
trolės.

Penki tūkstančiai mažmeno
mis pardavinėtojų ir dvidešimt 
du tūkstančiai organizuotų 
krautuvėse patarnautojų iš 
abiejų unijų, AFL ir CIO, pa
sižadėjo kooperuoti palaikyme 
lubinių kainų. “Bet iš Kainų 
Administracijos jie tikisi pro
tekcijos tame darbe,” pastebė
jo majoras.

Pereitą savaitę, sakė majo
ras, buvo areštuota 388 asme
nys už peržengimus lubinių 
kainų ir visi, apart 10, prisi
pažino kaltais ir pasimokėjo 
baudas. Bot tas neišrišo pro
blemos. Jis reikalavo, kad 
Kainų Administracija imtųsi 
griežtesnių žingsnių prieš kai
nų peržengėjus.

Gaudami pėdę neužmirškite n 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Vienas iš skaitytojų atkrei
pė mūsų at'ydą, jog nebuvo pa
žymėta Laisvėje, kad bazare 
dalyvavo Povilas Alekna, jau
nas farmerys iš Liberty, N. 
Y. (netoli White Sulphur

Tim Holt ir Bonita 
Granville filmoj “Hitler’s 
Children,” rodomoj Aca
demy of Music, 126 E. 
14th St., New Yorke. Toj 
pat programoj “Ladies 
Day.”

Springs, N. Y.) Gaila, kad jo 
vardas buvo praleistas. Povi
las Alekna atvežė dovanų 
elektrikinį laikrodį ir skanų 
sūrį. Taipgi ir jis pats daly
vavo bazare.

Aleknai farmų gyvenimas 
geriau patinka, negu siuvėjo 
amatas. Brooklyne gyvenda
mas jis buvo siuvėjas. Taigi, 
Laisvės bazaro proga drg. P. 
Alekna Brooklyne paviešėjo 
keletą dienu. c c

Geri Laisvės patriotai drau
gai Stasiuliai iš Elizabeth, N. 
J., per Aldoną Anderson pri
davė $2 bazaro reikalui. Jie 
apgailestavo, kad negalėjo da
lyvauti bazare.

I LIETUVIŠKAS :

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft)

! Rhelngold E#tra Dry Alus 'į 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

: 411 Grand St. Brooklyn

Stadiume Girdėsime 
Daugelį Žymiu 

Kalbėtoji]
Bendros gegužinės didžiaja

me masiniame mitinge, įvyk
siančiame gegužės 2-ros popie
tį, Yankee Stadiume, 161st 
St. ir River Ave., New Yorke, 
girdėsime ir svečių užrubežie- 
čių, tarptautinių figūrų pra
kalbas greta savųjų, jau pa
žįstamų ir mylimų vadų.

Gegužinės mitingui taipgi 
suplanuota įspūdinga meniška 
programa. Taigi, taip svarbių 
prakalbų mėgėjai, taip ir dai
nos ir spektaklio patrijotai iš- 
girs-matys ką nors patenki
nančio. O Stadiume nėra to
kios vietos, iš kurios negalė

Vakarų tyrlaukiuose, naktį iš 24 į 25-tą spalių, 
1942 m. Antra naktis didžiojo Britanijos ofensyvo. 
Priešai bandė naktinę iš oro ataką ant naujai užimtų 
Britanijos pozicijų. Šiame paveiksle matome Brithni- 
jos prieŠorlaivinių ginklų ugnį. Paveikslas matomas 
Globe Teatre, Broadway ir 46th St., New Yorke.

tum girdėti ar matyti, nes yra 
įrengta su galingais garsiakal
biais, o sėdynės sustatyta ra
tu, aukštyn. Tai vieta, kurioje 
sumokama šimtai tūkstančių 
dolerių už sėdynes pamatymui 
kumštynių ar bolės žaismių. 
Šiemet ji tarnaus norintiems 
bendrai apvaikščioti gegužinę, 
Tai didžiausia sueigoms aikštė 
visame New Yorke.

Gegužinės mitingas prasi
dės 1 vai. dieną. Įžanga tik 
55c. Lietuviams tikietų yra 
parnešta čielas blokas vienoj 
vietoj, per lietuvių, organizaci
jų atstovus. Tikietai nebus 
grąžinami, tad visi esate pra
šomi įsigyti tikietus iš anksto. 
Greičiau, geriau. Esant lai
ko išbaigus pirmuosius, komi
sija galės paimti daugiau. Bu

Mokytojai Pagerbė 
Žymius Amerikos

Mokytojus
Atstovingame bankiete ir su 

įspūdinga programa New Yor
ko mokytojai apvaikščiojo vie
no iš ankstybųjų Amerikos 
mokytojų, trečio Amerikos 
prezidento Thomas Jeffersono 
dušimtąjį gimtadienį. Bankie- 
tas įvyko viešbutyje Commo
dore, New Yorke, balandžio 
17-tą.

Pramogoje dalyvavo apie 
3,000 mokytojų, mokyklų ve
dėjų ir viršininkų. Programoj 
dalyvavo eilė kalbėtojų- veikė
jų iš pačių mokytojų unijos, 
taipgi svečių. Dainavo garsu
sis dainininkas Paul Robeson.

Metinę Mokytojų Unijos do
vaną už didžiausį atsižymėji- 
mą moksle šiemet paskyrė pa
garbai jau mirusio negro 
mokslininko Dr. George Wash
ington Carver.

Pirmas viešas tyrinėjimas 
skundų, kad samdant darbi
ninkus praktikuojama diskri
minacija mažumų dėl spalvos, 
rasės, tikybos ar tautybės, 
įvyks balandžio 27-tą Valsti
jos Bildinge, 80 Centre St., 
New Yorke.

rna

gyvastis 
slavokų, 
lenkų ir

Darbininkų Pašalpinė 
Skelbia Kare Pra

radus 17 Narių

tų gražu, kad lietuviai užim
tume ištisą sekciją bendros 
gegužinės mitinge.

Įdomi priešnaciška, Ameri
koj gaminta filmą “Hitler’s 
Children” pradedant balan
džio 20-ta bus per savaitę ro-

SUSIRINKIMAI
LLD 55 Kuopos Susirinkimas

BROOKLYN—Ridgewood, N. Y.— 
Antradieni, balandžio 20 d., jvyks 
susirinkimas L.L.D. 55 kuopos. Su
sirinkimas jvyks kaip ir visuomet— 
Šapolo-Vaiginio svčt., 147 Thames 
St. Dabar kol dar nekaršta, pasi- 
stengkite visi nariai atsilankyti į 
susirinkimą. Taipgi pasistengkite at- 
sivest ir naujų narių prisirašyti j 
kuopą. Apart visų kitų svarbių rei
kalų pasitarsime, kaip galėtume pri
sidėt prie apvaikščiojimo pirmos ge
gužės. Nepamirškite!
(92-93) {Narys.

Tarptautinis Darbininkų Or
dinas (IWO), turįs savo eilė
se daugelio tautų skyrius ir 
narius, skelbia, kad jau 17 tos 
organizacijos narių ir šeši na
rių sūnūs atidavė gyvastis tar
nyboje mūsų krašto. Peter 
Shipka, organizacijos iždinin
kas skelbia, kad organizacija 
išmokėjo arti 15-ką tūkstančių 
jų pomirtinėmis.

Tarpe padėjusių 
yra vengrų, ispanų 
karpatho-rusų, žydų, 
senų amerikiečių kilmės žmo 
irių. -

doma Academy of Music, 126 
E. 14th St., New Yorke. Tim 
Holt ir Bonita Granville vai
dina vadovaujančiose rolėse.

pat programoj rodoma fil- 
“Ladies Day” su Lupę Ve- 
ir Eddie Albert.

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

Šiandiena Judžiuose
Dramatiškas Sovietų judis 

“Siege of Leningrad” rodomas 
ne Stanley, kaip per klaidą 
buvo po paveikslu pažymėta 
vakar dienos Laisvėj, bet Ir
ving Teatre, Irving Place ir 
15th St., New Yorke.

Tačiau, jeigu kuris dar ne
matęs kito Sovietų judžio “Na- 
ęio Dienynas,” nebūtų pada
ręs klaidos nuvažiavimu į 
Stanley Teatrą, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke, kur tas 
judis rodoma paskutinę savai-

Fotograf as
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
, sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
Marion St., Brooklyn

B

512
Kamp. Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLcnmore 5-6191

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoŠ. unija šapoj

Telcf.: GR. 7-7553

DETROITE:

N. SHAFFER, WM.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tei. EVergreen 4-9612

f MATEUŠAS SIMONAVICIUS į
į&T Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga "Wft

2539 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.

VOGEL, Direktoriai

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 ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL... PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

5
NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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