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Rašo A. BIMBA

Jau pasaulis girdi apie ge
rus kovotojus čechus. Jn pul
kai veikia Sovietų Sąjungoje. 
Jų jau yra daug gerai atsižy
mėjusių.

čechoslovakijos valdžia in
exile puikiai kooperuoja su ki
tomis Jungtinėmis Tautomis. 
Jos santykiai su USSR 
nuoširdūs ir šilti.
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Bet nieko nebesigirdėt apie 
lenkus. Kur jų pulkai? Kodėl 
jie nekariauja, kaip cechai?

Atsakymą suteikia lenkų 
valdžia in-exile. Jai, matyt, ne 
karas už Lenkijos išlaisvinimą 
iš nacių okupantų rūpi. Ji su
šilus gaudo nacių propagandą 
prieš Sovietų Sąjungą ir ją su 
padidinimu platina.

štai naciai per radiją pa
skelbė, būk jie radę dešimt 
tūkstančių lenkti oficierių la
vonų prie Smolensko.

Lenkų valdžia in-exile prii
ma tą melą ir platina. Sovie
tų. vyriausybė griežtai užgin
čijo tą melą, bet argi lenkų 
valdžios ponams tas apeina!

Sukniasiuvių unijos organas 
Justice (bal. 15 d.) davė gerą 
editorialą apie reakciją prieš 
unijas. Esąs susikūręs juoda
šimtiškas reakcionieriii “Chris
tian American Association.”

Tai to susivienijimo esą in
spiruoti visi tie priešunijiniai 
biliai visuose valstijų seime
liuose.

Susivienijimo vardas gražus, 
bet darbai bjaurūs ir juodi.

Lygiai, pavyzdžiui, gana 
gražūs vardai “Lietuvių Tau
tinė Taryba,” arba “Ameri
kos Lietuvių Taryba.” Bet jų 
darbai yra juodi ir pro-naciš- 
ki.

Gražus vardas gali apgauti 
tiktai didelius neišmanėlius, 
kurie, taip sakant, “knygą 
sprendžia pagal jos viršelį.”

žinoma, kad kiekvienam 
smagu skaityti žinias apie 
Jungtinių Tautų armijų žygius 
Tunisijoje. Ten Ašies gaujos 
bus sugrūstos į Viduržemio 
Jūrą.

Bet n e r e i k ia apsvaigai 
džiaugsmu. Tai pavojingiau
sia liga. Apsvaigęs džiaugsmu 
žmogus pamiršta budėti, pa
miršta didžiuosius darbus 
prieš save.

O tie darbai prieš Jungti
nes Tautas tebėra milžiniški. 
Niekas nė nemano, kad Tuni- 
sija išris šio karo klausimą. 
Tai bus tik vienas mūšis 
mėtas.

Panašių mūšių laimėti 
kės dar daugybę pakol 
Hitleris ir Mussolinis bus 
siųsti pas jų sutvertoją.
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Dienraštis Vilnis (bal. 17 
d.) prisimena du svarbiu rei
kalu, būtent, prieš Laisvę už
vestą bylą ir Vilnies šėrinin- 
kų suvažiavimą. Abiems rei
kalams reikia finansinės para
mos.

Visur reikia. Mūsų pažan
gioji visuomenė puikiai su
pranta. Ji visados gerus dar
bus gausiai paremia.

Pamatysite, iš visų Ameri
kos kampų suplauks gražių 
pasveikinimų dienraščio Vil
nies suvažiavimui, kaip jų su
plaukė Laisvės suvažiavimui.

Kiekviena auka svarbi, nes, 
pasak Vilnies editorialo rašy
tojo, “grūdas prie grūdo pri
pildo aruodą.“
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Pastebėjau, kad Argentinos 
Lietuvių Balsas persispausdina 
iš žurnalo šviesos R. Mizaros 
straipsnį apie Jono Basanavi
čiaus raštus prieš vokiškuosius 
kryžiuočius. Dar nieko tokio 

(Tąsa 5 pusi.)
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Hitleris iškraustė fran- 
cūzus iš Viduržemio

Pajūrių Ruožto

London, bal. 20. — Radi
jo žiniomis, vokiečiai liepė 
išsikraustyt francūzam nuo 
16 iki 50 metų amžiaus iš 
visų Francijos pietinių, Vi
duržemio pajūrių 30 mylių 
pločio ruožtu. Toliau būsią 
iš ten pašalinti ir visi kiti 
francūzai.

Naciai skubotai ginkluoja 
tą ruožtą, rengdamiesi at
remt amerikiečių ir anglų 
įsiveržimą į pietinę Franci- 
ją prieš vokiečius ir italus.

Vokiečiai Statosi Daug 
Lėktuvų Kovotojų; Jie 
Dar Gana Stiprūs Ore

London. — Nors talki
ninkai ima viršų prieš na
cius ore, bet negalima tvir
tint, kad Jungtinių Tautų 
lėktuvai jau užviešpatavę 
orą. Primenama, jog vokie
čiai padaro didelių nuosto
lių Anglijos ir Amerikos 
bombanešiams atakuojan
tiems Vokietiją. Nacių oro 
laivynas tebėra tiek stip
rus, kad talkininkų lėktuvai 
dar negali nuolat dieną ir 
naktį per 24 valandas bom- 
barduot Vokietiją.

Yra patirta, jog hitleri
ninkai p’askutiniu laiku sta
tosi ypač daug greitųjų lėk
tuvų kovoju prieš Ameri
kos ir Anglijos bombane- 
šius. .

Didelės nacių oro jėgos 
tebeveikia ir prieš Sovie
tus, ypač Kuban srityje 
(Kaukaze).

Neoficialiai skaičiuoja
ma, kad vokiečiai turi apie 
penkis-šešis tūkstančius ko
vos lėktuvų ir 1,200 trans
porto orlaivių.

Anglų Orlaivių “Sveiki
nimas” Hitleriui

London, bal. 20. — Stai
ga nutilo radijai Vokietijoj, 
Francijoj ir Danijoj. Tai 
ženklas, kad Anglijos lėk
tuvai skrido bombarduoti 

Vokietiją ir šiandien, Hit
lerio 54-rių metų amžiaus 
sukaktyje.

Vakar anglų lakūnai 
bombardavo karinius taiki
nius šiaurinėje Franci j oje, 
Holandijoje ir šiaurvakari
nėje Vokietijoje. Kiti ang
lų bombanešiai atakavo vo
kiečių laivus jūrų sąsiau
ryje, vadinamam Anglų 
Kanale.

ŽUVO 10 BERNIUKU, APSI- 
VOŽUS VALČIAI

Sayville, L. I. — Per au
drą apsivožus valčiai, žuvo 
jūroje septyni jaunuoliai, 
15 iki 18 metų amžiaus. Ki
ti trys buvę valtyje be ži
nios dingo. Išsigelbėjo tik 
vienas, Fred Meyer, 30 me
tų. Minimi jaunuoliai pri
klausė Jūrinių Skautų or
ganizacijai.

Amerikos Lakūnai ĮNukirto 
Žemyn 74 Ašies Lėktuvus 

Ir Sužalojo dar 30
Amerikos Oficialiai Pranešimai

CAIRO, Egiptas, bal. 19. — Jungtinių Valstijų oro 
jėgų pranešimas:

Grupė Jungtinių Valstijų lėktuvų atakavo 160 prie
šų transporto orlaivių ir jų palydovus, lėktuvus kovo
tojus, virš Viduržemio Jūros vakar. Jie nušovė žemyn 
74 priešų lėktuvus ir sužalojo 30 kitų.

Devyni amerikiečių lėktuvai dingo. Vienas lakūnas 
išgelbėtas.

Jungtinių Valstijų bombanešiai Liberatoriai atakavo 
Katanijos uostą (italų saloj Sicilijoj) dienos laiku šeš
tadienį ir sekmadienį.

Šeštadienio atakoj buvo tiesiai pataikyta bomba į vie
ną motorinį priešų laivą ir pastebėta skaitlingi gaisrai 
ir sprogimai tarp prieplaukų įrengimų ir pakrantėje.

Sekmadienio atakos vaisiai nepastebėti, nes tiršti 
debesiai buvo apgulę taikinių sritį.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Sovietai Sunaikino 1,600 
Macių Kuhanej; Atėmė Pa

togią Liniją ties Iziumu
Sovietų Oficialiai Pranešimai

BŪSIĄ LEISTA LAIKRAŠČIU REPORTERIAMS 
GAUT ŽINIŲ IŠ TARPTAUTINĖS MAISTO 

KONFERENCIJOS VADU

LONDON, bal. 20. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Kuban srityje (vakariniame Kaukazo kampe) sovie
tinė kariuomenė atmušė įtūžusias priešų atakas, kurie 
žūt-būt veržėsi laimėti.

Mūsų kariuomenė leido vokiečiams arti prieiti, o ta
da atidarė ugnį iš visų savo ginklų. Laiks nuo laiko 
kautynės perėjo į mūšius šaltais ginklais. Mūsų kariai 
atmušė visas hitlerininkų atakas ir nušlavė daugiau 
kaip du batalionus priešų pėstininkų (1,600 karių). Šio-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas buvo pa
tvarkęs neįleist laikraščių 
reporterių į reguliarius 
tarptautinės konferencijos 

posėdžius kariniais if poka
riniais maisto reikalais. Tai 
konferencijai skirta atsida- 
ryt gegužės mėn. 18 d. Hot 
Springs mieste, Virginijoj. 
Prezidentas pradiniai buvo 
leidęs reporteriams daly
vauti tiktai formalėse kon
ferencijos atsidarymo ir 
uždarymo sesijose.

Dėl to užprotestavo įvai
rių laikraščių reporteriai 
Washingtone. Į jų protestą 
atkreipė dėmesį ir senato 
užsienių reikalų ir žemdir
bystės komisijos. Pasitari
muose su šiomis komisijo
mis valstybės vice-sekreto- 
rius Dean Acheson sutiko 
prašyt prezidentą, kad lei
stų reporteriams kasdien 
pasikalbėti su įvairių mais
to konferencijos komisijų 
vadais ir tuo būdu gauti 
žinių apie tai, kas buvo 
svarstoma ir tariama pa
čiuose posėdžiuose kiekvie
ną dieną. Menama, jog 
prez. Rooseveltas sutiks 
su šiuo pasiūlymu.

Tarptautinėje maisto 
konferencijoje dalyvaus A- 
merikos, Anglijos, Sovietų 
ir tūlų kitų Jungtinių Tau
tų atstovai.

Vokietijos Laivas Šaudė 
| Švedų Submarine

Stockholm, Šved. — Šve
dijos valdžia pasiuntė Vo
kietijai stiprų protestą dėl 
to, kad ginkluotas vokiečių 
prekinis laivas bombardavo 
Švedijos submariną Dr^ke- 
ną pakrantiniuose švedų 
vandenyse.

Bemanevruojant ten šve
dų submarinams praeitą 
penktadienį, nuskendo jų 
submarinas Ulven su 32 jū
reiviais. Kitas švedų sub
marinas Draken atplaukė 
gelbėti nugrimzdusį subma
riną. Kaip tik tuo laiku vo
kiečių laivas ėmė šaudyti į 
antrąjį Švedijos submari
ną.

Švedijos protestas na
ciams skamba taip, kad at
rodo, jog švedai įtaria vo
kiečius nuskandinime sub
marine) Ulven.

Mussolini liepia Italam 
Mandagiai Apsieiti su 
Įsiveržėliais

Italijos valdžia paskleidė 
lapelius, kuriais mokina 

italus mandagiai elgtis su 
talkininkų kariais, jeigu jie 
įsiveržtų į Italiją, kaip pra
neša Alžyro radijas.

Tie lapeliai uždraudžia 
italam partizaniškai kovot 
prieš įsiveržėlius; pataria 
naudot itales kaip pasiunti
nius įvairiais reikalais pas 
karinę talkininkų vyriausy
bę, ir nedraudžia moterims 
ir vaikams prašyti maisto 
iš įsiveržusios kariuome
nės.

Raudonarmiečiai Nušla
vė Nacių Įvarytą Kylį 

Kuban Apylinkėje
Maskva, bal. 20.— Pulkas 

nacių, remiamas didelių oro 
jėgų, buvo įvaręs nedidelį 
kylį viename Kuban fronto 
sektoriuje (vakariniame 
Kaukazo kampe). Sovieti
niai gvardiečiai greitai pa
naikino tą kylį.

17 vokiečių lėktuvų tapo 
nušauta žemyn ir 7 kiti su
žalota vien tik šioj fronto 
dalyje.

Per paskutines 24 valan
das sovietiniai kovotojai 
užmušė daugiau kaip 2,000' 
hitlerininkų, niekais paver
sdami visas jų kontr-ata- 
kas.

Popiežiaus Radijas 
Rusiškai Prabilo

London, bal. 20. — Vati
kano (popiežiaus) radijas 
praeitą naktį prabilo rusų 
kalba. Pradžiai buvo rusiš
kai perskaitytas popiežiaus 
atsišaukimas melstis už 
taiką. Nuo šiol popiežiaus 
radijas kartą per savaitę 
kalbėsiąs rusiškai.

FRANCŪZAI ATMUŠA AŠIES
ATAKAS TUNISI JO J

Šiaur. Afrika, bal. 20. — 
Vakar francūzų kariuome
nė užėmė strateginę kalvą 
Rag el He ji j, į vakarus nuo 
Enfidaville, centralinėj Tu
nisijoje.

Naciai paskui smarkiomis 
atakomis pastūmė francū- 
zus kiek atgal. Bet vėliau 
francūzai atmušė visas įtū
žusias priešų atakas.

Anglai Sužalojo Du Karinius 
Hitlerininku Laivus

London. — Anglų bom
banešiai, atakuodami vokie
čių submarinų stovyklą Lo- 
rient, šiaurinėje Franci j o- 
je, sužalojo du karinius na
cių laivus - naikintuvus.

Bombanešių statyba An
glijoj pagreitėjo daugiau 
negu 3 kartus.

•J

Anglai Užėmė Kerkennah 
Salas; Talkininkai Sunaikino 

Dar 34 Ašies Lėktuvus
šiaur. Afrika, bal. 20. — 

Anglų ir amerikiečių lėktu
vai vakar- virš Viduržemio 
Jūros nušovė žemyn dar 15 
nacių didžiulių Junkers 
transporto orlaivių ir 14 
kitų Ašies lėktuvų, o virš 
pačios Tunisijos talkininkai 
sunaikino dar bent penkis 
priešų lėktuvus. Tokiu bū
du per paskutines dvi die
nas tapo nukirsta žemyn 
130 vokiečių ir italų orlai
vių Viduržemio Jūros-Tuni- 
sijos srityje. Tarp sunaikin
tų Ašies lėktuvų yra 83 di
dieji transporto orlaiviai.

Vieni pranešimai sakė, 
kad nacių oro transportai 
gabeno ginklus, amuniciją 
ir pastiprinimus fašistam 
Tunisijoj, o kiti skelbė, kad 
lėktuvais vokiečiai jau iš Tu
nisijos gabenę aukštuosius 
savo oficierius ir technikus 
specialistus.

(Romos radijas, be jokio 
patvirtinimo, garsino, kad

dvyliką talkininkų lėktuvų k_e ,s vienos lr antros pu 
per dieną.) ses*
Anglai Kerkennah Salose

Anglų kariuomenė užėmė 
Kerkennah salas, t esančias 
už 16 mylių į rytus nuo Tu-

Laivą Savininkai Turi Aprūpint Jūrininkus, Susi 
žeidžiančius Laike Atostogų, Kaip Nusprendė 

Aukščiausias Teismas
Washington. — Jungti

nių Valstijų Aukščiausias 
Teismas visais balsais prieš 
vieną nusprendė, jog laivų 
savininkai turi suteikt pra
gyvenimą ir gydymą jūri
ninkams, kurie ne iš savo 
kaičios susižeidžia tuo lai
ku, kai būna paleisti poil- 
siui-atostogoms.

Tokį sprendimą Aukš-

Hitlerininkai Išžudė Du 
Milionu Žydų

London. — Ryšium su 
Anglijos ir Amerikos atsto
vų konferencija Bermudo- 
je, pranešama, jog nuo 
1939 m. iki šiol naciai iš
žudė jau 2 milionu žydų 
Vokietijoj ir Hitlerio užim
tuose kraštuose.

Ta konferencija svarsto, 
kur surast demokratiniuose 
užsieniuose prieglaudą dar 
penkiem milionam žydų fa
šistiniuose kraštuose ir taip 
išgelbėt jų gyvybę.

CH1NAI ATRĖMĖ JAPONUS
Chungking, Chinija. — 

Chinų kariuomenė atrėmė 
dideles japonų atakas Shan- 
tungo ir Kwantungo pro
vincijose ir atėmė iš priešų 
vieną miestelį Ichango apy
linkėje.

■

1

nisi jos uosto miesto Sfaxo.
(Radijo pranešimas iš Is

panijos sakė, kad vokiečių 
komandierius šiaurinėje 
Tunisijoje, gen. Jurgen von 
Arnim atsišaukė į Berlyną 
kuo greičiausiai atsiust 

daugiau lėktuvų kovotojų, 
ginklų ir amunicijos. Jeigu 
to jis negausiąs, tai, girdi, 
negalėsiąs ilgai Tunisijoj 
atsilaikyt.)

(Ašies radijai teigia, kad 
siaučiąs smarkus mūšis 
tarp anglų ir Ašies karinių 
laivų Sicilijos Sąsiauryje. 
Roma skelbia, kad visu Tu- 
nisijos frontu prasidėję au
dringi artilerijos veiksmai 
iš abiejų pusių.)

Amerikos lakūnai triuški
nančiai atakavo Tunisijos 
sostamiesčio Tuniso prie
plaukas, vokiečių lėktuvų 
tenaitinę aikštę ir kitus ka
rinius taikinius.

Šiuo tarpu mūšiai ant 
žemės Tunisijoj yra aptilę, 
ir abelnai tik žvalgai tevei- 

*3

i

i., i

1

šiaur. Afrika, bal. 20. — 
Francūzai atmetė atgal na
cių ataką j pietų vakarus 
nuo Tuniso.

I

čiausias Teismas padarė, 
paremdamas dviejų preky
bos laivų jūrininkų apelia
ciją. Vienas šių jūrininkų, 
David E. Jones, Philadel- 
phijoj eidamas tamsoj, įkri
to griovin ir susižeidė, o 
kitą jūrininką, Pedro Agui- 
larą, sužeidė automobilis 
Carterete, N. J., begrįžtant 
jam į savo laivą.

I

Turkų Prekybos Sutar
tis su Vokietija

Ankara. — Turkija pa
darė vienų metų prekybos 
sutartį su Vokietija. Sutar
tis numato apsikeitimą pre
kėmis — tavorais iki 30 mi
lionu dolerių vertės. Na
ciai gaus iš Turkijos mais
to ir žaliavų, o turkai iš na
cių gausią fabrikinių dirbi
nių.

|
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Nori, kad Senatas Svarsty
tų Tarptautinius Maisto 

Klausimus
Washington. — Senato

rius George reikalauja, kad 
senatas svarstytų maisto 
klausimus pirma, negu su
sirinks tarptautinė • konfe
rencija kariniais ir pokari
niais maisto reikalais Hot 
Springs, Va., gegužės 18 d.

fe

•y

London, bal. 20. — Per
12 vai. 57 min. atskrido t 

bombanešis iš Amerikos.
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Tūli spėjikai tuomet manė, kad ame
rikiečiai bombininkai bus pakilę iš Chi- 
nijos, kiti netgi daleido, būk amerikie
čiai turį slaptus aerodromus Sibire ir 
iš ten jie daužė japonus.

Bet štai, po metų laiko toji paslaptis 
išaiškėjo. Pasirodo, kad tieji Amerikos 
bomberiai pakilo nuo savo lėktuvežio 
(carrier), o gal nuo keleto jų. ’

Tačiau vis tiek įdomu, kad po metų lai
ko Amerikos žmonės sužinojo, kas buvo 
tas “Shangri-la.”

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Kas Priešinasi Invazijai Europoj?
USA Komunistų Partijos pirmininkas, 

Wm. Z. Foster, praeitą pirmadienį pa
rašė straipsnį Daily Workery, angliška
me liaudies dienraštyj, apie reikalą už
pulti Hitlerį Europoje.

Fosteris reiškia nusistebėjimo, kad 
dar ir šiandien daugelis Amerikos laik
raščių ir radijo komentatorių neima da
lykų taip, kaip jie turėtų būti imami. 
Pav., spaudoje ir per radiją nuolat ir 
nuolat žmogus skaitai ir girdi spėlioji
mus, ką šį pavasarį darys Hitleris, kur 
jis eis: ant Maskvos, ant Kaukazo, į 
Turkiją ar Ispaniją? Nesvarstoma, ką 
mes turime daryti, kur Jungtinės Tau
tos privalo daryti puolimus ant priešo, 
bet senu, įprastu tonu tie žmonės tebe
silaiko defytizmo taktikos ir politikos.

Tuo pačiu sykiu, nurodo straipsnio 
autorius, Jungtinės Valstijos ir Didžio
ji Britanija turi apie 10,000,000 vyrų ka
riuomenę, kurios dar vis tik mažas nuo
šimtis tedalyvauja aktualėse kovose. Mū
šiai, kurie dabar verda Šiaurės Afrikoje, 
yra tik mažytis, palyginti, žingsnis.

Jungtinės Tautos turi daug ginklų, 
stiprią aviaciją, ir keletą milijonų pa
ruoštų karių Anglijoje. Šitos pajėgos tu
rėtų būti tuč-tuojau naudojamos inva
zijai Europoje — naudojamos antrajam 
frontui atidaryti.

Fosteris nurodo, kaip tūli žmonės ar
gumentuoja. Jie sako, jog, girdi, sumuš
ti vokiečius Tunisijoj imsią keletą savai
čių. Paskui reikėsią keltos mėnesių pa
siruošti antrajam frontui. Tik tuomet, 
girdi, galima būsią jis atidaryti.

Jeigu tokios taktikos bus laikytasi, tai, 
Fosteris mano, tas gali privesti Jungti
nes Tautas prie didžios nelaimės. Hitle
ris nesnaudžia. Jis ruošiasi naujam 
ofensyvui prieš Raudonąją Armiją. Jei 
antrojo fronto nebus, tai Hitlerio pajė
gos Rytų Fronte gali pažeisti Raudono
sios Armijos ofensyvinę pajėgą, o tuo
met ir antrojo fronto atidarymas dar 
labiau pasunkėtų.

Pačiame USA kongrese abiejose parti
jose yra žmonių, kovojančių prieš pre
zidento Roosevelto politiką, prieš bandy
mą greit atidaryti antrąjį frontą Euro
poje. Tie žmonės yra didelė kliūtis pra- 
vedimui Kasablankos konferencijos nu
tarimų.

Fosteris mano, kad tiek Amerikos 
žmonės, tiek Anglijos žmonės turėtų la
biau sukrusti ir griežčiau reikalauti, kad 
antrasis frontas būtų atidarytas grei
čiausiai galimu laiku. Jau visa eilė darbo 
unijų pasisakė už antrąjį frontą, už jo 
greitą atidarymą. Tą turėtų padaryti ir 
kitos unijos; to, beje, turėtų reikalauti 
ir visi abieju kraštų žmonės. Juo dides
nis bus abiejų kraštų žmonių bruzdėji
mas už antrąjį frontą, tuo jis greičiau 
bus atidarytas.

Svarbus Litvinovo Įspėjimas
USSR ambasadorius Washingtone yra 

ambasadoriumi ir Kiūbai, po to, kai to
ji šalis užmezgė politinius ryšius su Ta
rybų Sąjunga. Pereitą savaitę Litvino
vas lankėsi Havanoje, įteikė prezidentui 
Batistai savo kredencijalus, su juo ilgo
kai kalbėjosi, taipgi tarėsi su daugeliu 
kitų Kiūbos respublikos valstybinių pa
reigūnų. Be to, M. Litvinovas davė in
terviu spaudos atstovams. Jis jiems pa
sakė svarbių dalykų, kurie, deja, nebuvo 
tuomet mūsų krašto spaudoje tinkamai 
atžymėti.

Litvinovo pareiškime spaudos atsto
vams vyriausias dėsnis buvo tokis: per- 
anksti ir pergarsiai rėkiama apie perga
lę, peranksti ir pergarsiai sielojamasi 
ir pešamasi dėl busimųjų pokarinių klau
simų — peranksti dėl to, kad pati per
galė dar vis stovi toli.

“Tūlos Jungtinių Tautų valstybės”, sa
kė Litvinovas, “turės gerokai padidinti 
savo dabartines militarines pastangas ne 
tik tam, kad pagreitinti pergalę, bet 
netgi tam, kad padarius pergalę gali
mą.”

Kitais žodžiais, Litvinovas numato, 
jog mes dar toli stovime nuo pergalės. 
Priešas dar galingas, jis reikia pirmiau 
gerokai aplamdyti, kad pergalės pasie
kimas būtų įmanomas.

Kas gi šiandien daugiausiai priešą 
muša? Litvinovas atsakė:

“Nemanau, kad man čia reikalinga 
pabrėžti tą faktą, kad mano atstovau
jamas kraštas atlieka šiame kare dau
giau, kaip savo dalį. Raudonoji Armija 
per 20 mėnesių laiko priešo jėgas, var
gindama ir naikindama jas ir tuo būdu 
neprileidžia jų naudoti kituose frontubse 
prieš kitas Jungtines Tautas.”

Litvinovas sutinka, jog tam tikrose 
vietose ir tam tikru laiku galima ir rei
kia tartis dėl i busimosios taikos, dėl pa
saulyj ramybės atsteigimo. Bet tas ne
turėtų būti daroma taip, kad atrodytų, 
jog mes pergalę jau beveik pasiekėme ir 
po-kariniai klausimai dabar būtų patys 
svarbiausi. Ne! Ambasadorius mano, 
kad iki šiol prieš Jungtines Tautas svar
biausias klausimas dar vis tebėra tas 
pats: priešo sunaikinimas.
' Tąi yra tikra tiesa ir ja turėtų per
siimti kiekvienas asmuo, kuriam rūpi 

’priešo sunaikinimas ir pergalės laimėji
mas.

Irving Schwab
Pereitą penktadienį Niujorko mieste 

mirė žymus advokatas, Irving Schwab. 
Per eilę metų šis vyras gražiai pasižy
mėjo organizuotų darbininkų gynime 
teismuos. Be to, jis labai daug prisidėjo 
prie Scottsboro bylos laimėjimo — bylos, 
nuskambėjusios per visą platųjį pasau
lį.

Velionis Schwab gindavo kiekvieną 
darbininką, suimtą ar tai pikieto eilėje 
arba dėl šiaip unijinio veikimo, neklaus
damas, gaus jis už tai atlyginimo ar ne. 
Jis buvo advokatu keletos ADF ir CIO 
unijų.

Su Schwabo mirtimi, taigi, darbo žmo
nės Niujorko mieste neteko vieno savo 
geriausiųjų draugų.

Tebūva jam amžina atmintis!

Genovaite (Genevieve) Sullivaniūtė Įstoja j WA
VES; josios penki broliai žuvo mūšiuose Šiame kare.

Reakcijos Audra Prieš 
Organizuotus Darbininkus

Kas naujo Urugvajuj?

Shangri-la Buvo Lėktuvežis.
Balandžio 18-tą dieną sukako metai, 

kai Amerikos bombininkai, vadovauja
mi majoro-generolo James H. Doolittle, 
bombardavo Japonijos sostinę, Tokio 
miestą. Tasai bombardavimas iš tikrųjų 
buvo sensacingas. Amerikiniai bombe- 
riai užpuolė Tokio miestą netikėtai ir 
nelauktai ir jame smarkiai aptaškė kai 
kuriuos kariniai svarbius punktus.

Po* to, kai spaudos korespondentai pa
šiauše prezidento Roosevelto, iš kur tieji 
bomberiai pakilo, iš kokios vietos, tai 
prezidentas jiems atsakė, kad jie pakilo 
iš pasakiško miesto, vadinamo Shangri- 
la. Ir per metus laiko Amerikos žmonės 
nežinojo, kas tas “Shangri-la”, kur jis 
randasi.

0n» Huck outof Every Ten 
y«u earn should beqoinq » 
into U.S.War Bohdf Stomps;

šios šalies neprieteliai 
darbuojasi sušilę. Jiems ne
apeina karas. Jie nori, kad 
Jungtinės Tautos karą pra
laimėtų. Jie naudojas karo 
sukurtomis sąlygomis pa
laužimui organizuotų dar
bininkų fronto, kuris suda
ro patį kiečiausį nugarkau
lį visoms šios šalies karo 
pastangoms.

Žymusis Amerikos darbi
ninkų vadas ir senas kovo
tojas William Z. Foster, 
mums atrodo, labai nuosa
kiai ir tiksliai nurodo dar
bininkų priešų tikslus ir 
darbininkams pavojus savo 
straipsnyje, kuris tilpo ang
liškam Daily Worker bal. 
15 d.

Fosteris pabrėžia seka
mus aiškius reakcijos pasi
kėsinimus ant organizuotų 
darbininkų, tai yra, darbo 
unijų. Kongreso atstovų 

butas priėmė Hobbs bilių. 
Bilius neva kalba apie “ra
ke tierizmą,” tačiau jis aiš
kiai ir atvirai nukreiptas 
prieš organizuotus darbi
ninkus. Texas, Kansas ir 
Colorado valstijų seimeliai 
išleido dar bjauresnius 
priešdarbininkiškus įsta
tymus. Tie įstatymai užde
da griežtą valdžios kontrolę 
ant viso unijų gyvenimo. 
Valdžia prižiūrės, kiek uni
ja ima įstojimo mokesties 
nuo naujo nario bei kiek 
unijos narys duoklių mo
kės. Valdžia prižiūrės uni
jų viršininkų algas. Valdžia 
neleis įvesti unijines šapas. 
Valdžia uždraus unijoms iš 
savo iždų aukoti rinkimų 
kampanijoms ir t.t. Vadi
nasi, tose valstijose darbo 
unijos padaromos bejėgė
mis organizacijomis apgin
ti savo narių reikalus.

Tai konkretūs žygiai, nu
kreipti prieš unijas. Bet, 
sako Fosteris, to neužten
ka. Kaip niekados pirmiau 
paleista darban laikraščiai 
ir radijas prieš darbo uni
jas. Per radiją ir laikraš
čius prieš darbininkus su
šilę agituoja tokie Pegle- 
riai, Rickenbackeriai ir 
Kaltenbornai.

Atrodo, kad reakcija 
pasimojus tiktai prieš uni
jas. Tačiau giliau pažvelgę 
surasime, jog tai yra pasi- 
mojimas prieš Roosevelto 
administraciją, prieš karo 
pastangas, prieš visokią pa
žangą Amerikoje. Visokio 
plauko fašistai, pronaciai, 
apysninkai susijungė į vie
ną koloną prieš organizuo
tus darbininkus, puikiai su
prasdami, kad tie darbinin
kai yra nuoširdžiausi Roo
se vėl to ir karo rėmėjai.

Kokia darbo unijom išei
tis? Kokia atsakomybe ant 
jų krinta? Kas tą reakciją 
padrąsina?

Labai daug atsakomybės 
už reakcijos pasišiaušimą 
jr siautimą turi pasiimti

patys darbininkai. Nežiū
rint visų pavojų, sako Fos
teris, dar neįvykdyta orga
nizacinė vienybė tarpe A- 
merikos Darbo Federacijos 
ir Industrinių Organizacijų 
Kongreso (C.I.O.). Tai ne
pateisinama. Tai prasižen
gimas.

Iki šiol, be to, darbo uni
jos dar neišdirbo ir kraštui 
nepatiekė pilnos, visuotinos 
karo laimėjimui darbo uni
jų programos. Apie tokią 
programą galėtų spiestis 
ne tik darbininkai, bet ir 
kitos klasės, kurios nori ka
ro laimėjimo. Tai irgi dide
lė spraga organizuotų dar
bininkų fronte. Arba, pa
vyzdžiui, darbo unijos iki 
šiol nepadarė pakankamai 
didelio spaudimo ant val
džios, idant valdžion pa- 

čion būtų įleisti darbo uni
jų atstovai. Juk tai beveik 
skandalas ir tragedija, kad 
visam Roosevelto kabinete 
nesiranda nei vieno organi
zuotų darbininkų atstovo. 
O tokius atstovus turi An
glijos darbininkai Churchil- 
lio kabinete. Vadinasi, pas 
mus organizuoti darbinin
kai negali padaryti tiesio
ginės įtakos į valdžios ka
rinius žygius. Jie tik gali 
reikalauti ir protestuoti iš 
lauko pusės.

O kodėl toks spaudimas 
nepadarytas? Visų pirma 
todėl, kad darbo unijos te
bėra pasidalinusios į du ar 
tris logerius. Antra, todėl, 
kad tų unijų veikimą para
lyžiuoja tų unijų aukštose 
vietose atsisėdę kai kurie 
atžagareiviški elementai — 
jų yra daugiau Federacijos 
viršūnėse, o mažiau C.I.O. 
vadovaujančiuose organuo
se, bet randasi ir čia.

“Kas greičiausia reikalin
ga,” sako Fosteris, “tai kad 
organizuoti darbininkai su
mobilizuotų milijonus savo 
narių, draugų ir rėmėjų in- 
tensyviškesniam, visapu
siam masiniam pravedimui 
valdžios militarines karo 
programos. Tai vyriausias 
kelias nugalėjimui reakci
nio elemento. Nebeužtenka 
spazmodiško ir išmėtyto 
unijų viršūnių vadų pasi
darbavimo Kongrese bei 
įvairių valstijų seimeliuose 
už ar prieš ypatingus bi
lius. Didžioji eilinių narių 
armija tur būti politiniai 
suaktyvizuota. Visa šalis— 
kiekvienas miestas, kiek
viena valstija, kiekvienas 
kongresinis distriktas —tu
ri būt užklota visų darbi
ninkų suvienytos veiklos 
komiteto tinklu...”

Patarimas, mūsų supra
timu, labai sveikas. Bet ar 
aukštieji Federacijos ir C. 
L O. viršininkai pasinaudos 
šituo patarimu ir laiku pa
stos kelią bekylančiai reak
cijos audrai?

Savaitraštis “Darbas” štai 
kokių žinių pateikia apie Mon
tevideo ir abelnai Urugvajaus 
prfdėtį.

MONTEVIDEJtJS BE 
ŽIBALO.

Jau daugiau kaip menuo ma
žos parduotuvės negauna to 
taip reikiamo produkto, kur 
ypatingai darbininkai nuken
čia. Ne vien žibalo, o taipgi ir 
kitų .kasdieninių reikmenų, de
natūruoto spirito, cukraus ir 
kitų. Bet ar jų visai nėra? Yra, 
bet visokį spekuliantai ir penk- 
takolonistai žaidžia žmonėmis 
ir laukia progos parduoti už to
kią kainą, kokią jie “nustatys.” 
Nekurie dienraščiai šaukia kas
dien apie spekuliaciją, bet 
miesto valdyba lyg ir negirdi. 
Matomai, kad pačioj valdyboj 
yra tų spekuliantų, kurie kon
spiruoja prieš gyventojus.

Kad užkirst “juodojo tur
gaus” kelią, turėtų pasiimt vy
riausybė į savo rankas paskirs
tymą viršminimų dalykų, bet 
kol toleruos visiems herreris- 
tam ir įvairiems spekulian
tams, tai reikia laukti dar blo
giau.

Paskutiniu laiku pradėjo or
ganizuotis judėjimas prieš šias 
maniobras — spekuliaciją, bet 
dar nėra reikiamoj papėdėj. 
Nes tik kovingiausia politine 
partija, — Kompartija, yra 
didžiai susirūpinus link šios 
padėties, o kitos demokratų 
sekcijos lyg ir nemato didelio 
pavojaus.

Jeigu išsivystytų platus ju
dėjimas, turėtų užkirst kelią 
tiems juodiems darbams penk- 
takolonos.

SURADO GINKLŲ.
Iš San Javier 20 d. sausio 

pranešė, kad pakrašty Uruguay 
upės surasta įvairių kalibrų ir 
granatų kariškos amunicijos. 
Apie tą radinį spėja, kad gal 
kontrabandistų, o gal kaip tik 
nacių bus visi tie ginklai.

Iš Posados tą pačią dieną 
taipgi buvo žinia, kad jau an
tru kart ten atrandama gink-
lų ir amunicijos, kur spėjama, 
kad bus atvežta iš Brazilijos.

Iš viso ko matoma, kad na
ciai su penktakoloninkais her- 
reristais nesnaudžia. Su šitokia 
iš vyriausybės puses toleranci
ja galim sulaukt, kur gal dau
gelis ir nemano, kad naciai su 
visokiais penktakolonininkais 
vieną dieną išstos organizuotai 
prieš dar susiskaldžiusius de
mokratus, kurie neima domėn 
gręsiančio pavojaus, o tik pra
leidžia laiką bereikalingoms po
lemikoms ir tt.

dienomis tapo nemažai atlikta 
to darbo. “Diario Popular” pa
stangomis buvo iškelta nacių 
veikla aludžių fabrikuose, kur 
didžiuma vadovybėj tos indus
trijos buvo vokiečiai arba kitų 
tautų naciai-fašistai. Praėjusią 
savaitę buvo pravestas stropus 
tardymas cerveserijose, kur ta
po išmestas pats svarbiausias 
nacių galva, t.y. visų alaus 
bravorų direktorius chemikas 
Enrik Shot, chemikas Benno 
Schaeffer, mašinų šefas Her
man Scott ir dar keli mažesnio 
rango.

Chicago, 111.
Kaipo atstovė abiejų kuo

pų, LDS 76 kp. ir ALDLD 104 
k p., įgaliota rinkti aukas So
vietams. Todėl čia noriu pa
žymėti aukotojų vardus. Lai
ke LDS 76 kp. susirinkimo su
rinkta sekamai:

Antanas Jakaitis, $5.
Antanas Gukas, $3.
Morta Lukas, $2.
Po $1: Povilas Ožalas, A. 

Mikužienė, S. Poniškienė, J. 
Ukanis, Ch. Mittcul, J. Mitt- 
cul.

Po 50: E. Lukas, O. Dre- 
goticnė, M. Sakalienė, A. Gri
na ir O. Kundrotienė.

Po 25c: L. Bieliauskas, B. 
Putrimas ir C. Federovich. Vi
so $19.

Sekamos aukos surinktos lai
ke ALDLD 104 k p. susirinki
mo :

ALDLD 104 kp., $2.
Po 50c: W. Uraška, O. Jo- 

kubauskienė, A. Grina, A. Je- 
kaitis, Gvalda, šimkaitis ir M. 
Sakalienė.

Po 25c: J. Kirstukas ir P. 
Dauderis. Viso $6.

Mažai tegalėjau surinkt, nes 
niekas man nepagelbėjo. IŠ 
abiejų kuopų aš ėmiau atsa
komybę, nes stiprantu, kad čia 
labai svarbus reikalas. Tad 
tariu širdingai ačiū aukoto
jams.

M. Sakalienė.

London. — Naciai kraus- 
iš

IMSIS GRIEŽTESNIŲ PRIE
MONIŲ PRIEŠ NACIUS.

Jau senai ekzistuojantis or
ganizmas sekti nacius ir penk- 
takolonininkų veiklą dirba, bot 
iki šiol labai išlėto buvo veikia- j
ma. Dabar paaktyvėjo minimas i to civilius gyventojus 
organizmas ir paskutinėmis Franci jos pajūrių.

EVERYBODYHi

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

Gen. MacArthuro lakū
nai nušovė žemyn šešis iš 
japonų devynių orlaivių 
ties Saliamono salomis. 
Dingo tik vienas talkinin
kų lėktuvas.
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Šitie chiniečiai yra mokomi būti mechanikais, kad 
jie galėtų dirbti mažose dirbtuvėlėse ginklus kovai su 
japoniškais užpuolikais.
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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?

♦

• trejias puslapi*

pačios$5 atspaus-

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

piknikas 
Sąryšio nau- 

i pikniką ti
de van ą $25

dar atrodo kokiu 
terminu, apeinan- 

Wall Gatvės finan-

Mn
Iš Naujos Anglijos Lietuvių 

Moterų Suvažiavimo
Infliacija Praktikoje Reiškia 

Sumažėjusį Dolerį
Brooklynietės Veiks Punde 

lių Vajuje; Dirbo Bazare

Ha0

V’
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Protokolas

Suvažiavimas atsibuvo ba
landžio 11-tą, 1943 m., 2 At
lantic St., So. Boston, Mass.

Suvažiavimą atidarė organi
zatorė M. K. Sukackienė, kaip 
11 v. ryte. Mandatų sutvarky
ti paskirtos draugės O. Zaru- 
bienė ir A. Buividienė.

Laike mandatų tvarkymo 
Sąryšio Komitetas sveikino su
važiavusias delegates su gra
žiais pasveikinimais. Taipgi 
profesorius Kubilius ir K. Be- 
nulis pasveikino suvažiavimą. 
Iš mandatų pasirodė, kad da
lyvauja 27 delegatės nuo 8 

' kuopų-kliubų.
Rinkta prezidiumas. Tvar

kos vedėja išrinkta M. K. Su
kackienė, užrašų raštininke E. 
Benulienė.

Praeito suvažiavimo proto
kolas perskaitytas ir priimtas. 
Sąryšio Komiteto, taipgi dele
gacijų. iš kolonijų raportai iš
klausyti ir priimti.

Beveik iš kiekvienos kolo
nijos draugės raportavo, kad 
turi mezgėjų grupes, kuriose 
yra mezgama mezginiai rau
donarmiečiams; prisideda prie 
sukėlimo nusistatytos sumos 
dėl ambulansų pirkimo; taip
gi dalyvauja aukų rinkime ir 
kraujo davime Raudonajam 
Kryžiui.

Skaityta pasveikinimai su 
aukomis suvažiavimui:

Moterų Piliečių Kliubo, 
Lynn, Mass., $2 ir dėl ambu
lansų $8. <

LLD 2-ros kuopos, So. Bos
ton, $5.

Birutės Draugijos, Montel
lo, $5.

L. M. Kliubo, Stoughton, $2.
LLD 6-tos

$5.
Apšvietos 

$5.
Apšvietos

$2.
LLD 155-tos kuopos, Wor

cester, $5.
Nuo pavienių draugių pa

sveikinimai : Sabulienė 
zickienė $1.

A. Kvietkauskienė 
$2 ir setą paklodžių, 
naudotos išleidimui per pikni-

Darbuosis Siuntime Pundelių
Skaitytas laiškas nuo centro 

komiteto, kad raginti moteris 
rinkti aukas pinigais bei daik
tais sudaryti pundelius ir siųs
ti lietuviams, esantiems Sovie
tų Sąjungoje. Nutarta daryti 
rinkliavą tam tikslui būsian
čiame po suvažiavimo koncer
te, taipgi kad pildantis komi
tetas rūpintųsi tuo klausimu.

Nutarta surengti 
Montello, Mass., 
dai. Prie įžangos 
kietų duoti pirmą 
vertės boną.

Nutarta aukoti
dinimui atviručių pietinių vals
tijų balsavimo taksų klausi
mu.

Priimta rezoliucija, reika
laujanti paliuosuoti Ispanijos 
kovotojus. Ji bus pasiųsta pre
zidentui. Plačiai diskusuotas 
šios šalies spaudos klausimas.

Aukota Sekančiai:
Rusijos karo pagalbai $10.
Ambulansų fondui $10.
Laisvei $10.
Apšvietos fondui $10.
Vietiniams apšvietos reika

lams $10.
Ispanijos kovotojams $10.
Liaudies Balsui, Kanadoje,

kuopos,

Kliubo,

Kliubo,

Montello,

Montello,

Norwood,

$1, La-

Vilniai $5.
Išmokėtos komitetui išlai

dos: Sukackienei $10.15, Sti- 
gienei $3, Benulienei $3, Va- 
langevičienei $1.25.

J Sąryšio Komitetą išrinktos 
sekančios draugės: M. K. Su
kackienė, E. Benulienė, K. Va- 
langevičienė, J. Stigienė, Ber
notienė, V. Kvietkauskienė.

Sekančią konferenciją nu
tarta laikyti balandžio mėne
sį, 1944 m., So. Boston, Mass. 
Suvažiavimas uždarytas 3 v. 
PO pietų/

Pirmininkė
M. K. Sukackiene,

Raštininkė
E. Benuliene.

sį darbavosi sulyg išgalės, ga
vo šiek tiek aukų ir mezginių. 
Turi bėdos su gavimu gerų 
siūlų, bet mezgama, kiek ga
lima. Ir j šį susirinkimą atė
jo kelios nešinos gatavais mez
giniais, apie ką matysime ko
misijos atskaitose.

Gaminsime Pundelių
Mūsų kliubas kvotos griež

tai nenusistatė, tačiau keletą 
mūs draugių jau pasižadėjo 
sudaryti pundelį lietuviams So
vietų Sąjungoje.

Kadangi mes turime ir ge
rų siuvėjų, ne vien tik mez
gėjų, o baigiame prisiruošti 
atidarymui krautuvės drabu
žiams rinkti, tai manome jo
je vietą panaudoti ir naujų 
siuvimui. Moterys mano pa
siūti drabužiukų vaikams ir 
tuo būdu sudaryti daugiau 
pundelių. Vieni žmonės gaus 
dovanai ar nupirks medžiagų, 
kiti paaukos pinigais, treti su- 
kirps, dar kiti pasiūs darbužiu- 
kus ir taip bendrai sudarysi
me 'pundelius, kaip kad išvys- 
tėm mezgimą.

Krautuvė baigiama ištaisy
ti. Randasi 256 Union Avė.

Minėsime Motinų Dieną ir 
Gegužinę

Motinų Dienai minėti vaka
ras ruošiama savaite anksčiau 
pripuolamos dienos, gegužės 
1-mos vakarą, Laisvės salėj. 
Kaip raportavo komisija, ba
liuje bus šeimyniškų vaišių, šo
kiai ir trumpa programa. Apie 
tai matysite daugiau vietinėse 
žiniose. 0 kad visi galėtų da
lyvauti, įžanga tik 25c ir dar 
bus- dovanos.

Bendros Gegužinės lietuvių 
komiteto atstovui G. Kuraičiui 
pakvietus prisidėti prie bend
ros gegužinės, kliubietės paė
mė 15 tikietų, nors tūlos jau 
buvo pirkusios pas kitus. Ge
gužinė įvyks ant rytojaus po 
mūsų baliaus, gegužės 2-rą.

Nare.

•i&ir pasakyti kiekvienam pel- 
nagrobiui sustoti ir kiek
vienam atskiram valdinin
kui įsakyti peržengė jus įs
tatymo sudrausti.

Vienok tą gali padaryti 
kiekviena šeimininkė, kož
nas vartotojas. Protestuoti 
prieš kėlimą kainų, griežtai 
pastoti kelią kainų kėlimui 
yra kiekvieno patrijotiško 
Amerikos gyventojo • parei-
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Infliacija, kažin dėl ko, 
didžiumai eilinių amerikie
čiu vis 
svetimu 
čiu tik 
sierius.

Terminas ištiesų yra ne
aiškus. Nežinia, ar tai jis 
priimtas dėl praktiškumo 
rašyboje, ar tik tam, kad 
eiliniui piliečiui atrodytų 
neaiškiu ir svetimu. Pilnai 
aiškiai pasakius, infliacija 
reiškia, jog iš mūsų dolerio 
išimama didelė dalis, o kar
tais beveik visas vertingu
mas, o mes paliekami be
laiką tuščia maiša su seno
viškomis, bet bevertėmis 
skaitlinėmis, už kurias nie
ko arba visai mažai begali
ma nupirkti.

Ką Paliečia Infliacija?
Infliacija paliečia abiejus 

—Wall Gatvės finansierius 
ir kožną gyventoją šalyje, 
bet su dideliu skirtumu. 
Skirtumas yra taip persve- 
riantis, kad dolerio aukso 
pamatas iš milionų gyven
tojų kišenių nūgarmėja į 
būrelio milionieriu kiše- 
nius.

Kaip tas gali atsitikti? 
Labai paprastai. Jeigu mes 
pereitą mėnesį mokėjome 
už svarą kokio nors maisto 
ar šiaip kokį daiktelį penk
tuką, o šiandien mokame 
dešimtuką, tai mūsų dole
ris beliko vertas tik pusės 
dolerio. Jei tas kainas ir to
liau mokėsime ir nieko ne
sakysime, gal būt, kad kitą 
mėnesį dar pakils kita tiek 
ar daugiau. Pasekmė bus 
ta, kad perkamoji dolerio 
vertė gal liks verta tik 
dešimtuko, o gal ir 
keliolika dolerių reikės 
mokėti vieton vieno dole
rio. Ir tam žudymui do
lerio vertės nebūtų rube: 
žiaus, nes pelnagrobių gob- 
štumams nėra ribų.

Šeimininkių - Vartotojų 
Pareiga Suvaldyti

Mūsų krašto prezidentas 
Rooseveltas yra pasisakęs 
prieš infliaciją ir deda di
deles pastangas pastoti ke
lią kėlimui kainų. Bet pre
zidentas turi tik dvi rankas 
ir porą akių. Jjs tikrai ne
gali matyti, kas dedasi mi- 
lionuose krašto krautuvių

Kovodami prieš infliaci
ją mes tik sustiprinsime 
prezidento ranką kovoje už 
apsaugą mūsų uždarbių ir 
seniau susitaupyto turto.

Mačiau Infliacijos Alkį 
ir Ašaras

žodžių rašytojai tai- 
būti Lietuvoje, kada 
ištraukiamos iš apy- 

Ost-Markės ir ive- v
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sių 
kėši ■ 
buvo 
vartos 
dama litai. Kad iššluoti iš 
gyventojų kišenių visokį 
turtą, kainos kasdien buvo 
keliamos, markių vertė pul- 
doma.

Daugelis tuo metu parvy
kusių amerikiečių buvo 
parsivežę tūkstantėlį kitą 
dolerių ir pradėjus markei 
pulti, perkupčių įkalbėti, 
pardavė savo dolerius, gau
dami šimtais markių per 
dolerį. Bet už dienos kitos 
markių jau mokėjo tūks
tančius už dolerį, o ant ga
lo jų visai niekas neėmė. 
Buvo tokių,’ kurie, prakišę 
viso amžiaus taupmenis, 
nusižudė iš nusiminimo.

Kaip buvo su eiliniais pi
liečiais, kurie neturėjo di
delio turto?

Pasitaupiusieji šiek tiek 
iš seniau darbininkai per 
savaitę pradėjo pravalgyti 
seniau per metus sutaupy
tą turtą. O neturintieji 
taupmenų, ypatingai mažai 
uždirbančios moterys, an
trą ar trečią savaitės dieną 
šapoje pradėdavo raudoti 
iš alkio, nes vos per šventa
dienį užteko maisto iš per
eitos savaitės algos ir ji ne
turi daugiau iš ko valgyti. 
Ir taip ėjo iki priėjo prie 
to, jog darbininkai pamatė, 
kad vistiek turės mirti iš 
bado. Prasidėjo streikai 
reikalauti daugiau algos, 
bet pakėlimai algų nespėjo 
su pakilimais kainų. Pakol 
išsikovoja pakėlimą, kainos 
vėl paliko jį toli užpakaly
je. Tada darbininkai pra
dėjo reikalauti užmokesčio 
maistu. Pagaliau įvesta li
tas ir maždaug stabilizavus 
jo vertę, eiliniai gyventojai 
pradėjo gyvenimą iš naujo, 
be cento' prie dūšios, kaip 
kad būtų tą dieną užgimę. 
Viskas nuo jų buvo išvogta 
infliacijos keliu. Dar kiti 
buvo keliem metam prasi
skolinę darbdaviams ir 
krautuvėms, nors ne daug 
tuomet buvo galimybių ir 
pasiskolinti.

Leidimas kainoms kilti 
neša infliaciją, o ji atima 
vertę ne tik tos dienos už
darbių, bet ir viso gyveni
mo taupmenų, jeigu jie nė
ra įvesdinti į nejudomą tur
tą ar apsaugoti specialė- 
mis apdraudomis, kokios 
yra žinomos ir galimos tik 
stambioms firmoms, bet ne 
tnan ir ne jums. M-te.

paprastų abrū- 
užtiesalų padaro 
dovaną būsimai 
ar praturtina sa-

by Alice Brooks
Beskutės ir kiti margu

mynai iš 
siukų ar 
puošnią 
.nuotakai
vo kraitį. Formoj yra 14 
motyvų, įvairaus dydžio.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.
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Moterų Apšvietos Kliubo ir 
mezgėjų susirinkime balandžio 
15-tą brooklynietės ir vėl pa
sidžiaugėme pluoštu nudirbtų 
darbų ir pasiskyrėme naujų.

Iš komisijos raporto patirta, 
kad moterims buvo pavesta vi
sa gaspadinystė dienraščio 
Laisvės bazare ir kad jos už 
produktus pridavė tik vieną 
bilą sumoje $36, o Įplaukų 
prie stalo ir už likusius mais
to produktus padarė gerokai 
virš $120, neskaitant pyragų 
ir kitų produktų, čielais ati
duotų išleidimui. Tas jau ro
do, kad gerai dirbta ir kad 
daug maisto sunešė
gaspadmės ir rėmėjai, apie ką 
jau buvo skelbta dovanų są
rašuose.

Gaspadinystėje šį kartą 
daugiausiai dirbo Elzbieta 
Kasmočienė. Ji išdirbo per abi 
dienas ir vakarus bazaro ir iš 
likusio maisto po bazaro atėjo 
pagaminti laisviečiams ir LDS 
raštinės tarnautojams pietus. 
A. Kanopienė taipgi dirbo 
abiem dienomis ir vakarais ba
zaro. Joms pagelbėjo J. Augu- 
tienė, O. Čepulienė, S. Beder- 
manienė, M. Augulienė, F. 
Kazakevičienė, M. Janulevi- 
čienė, R. Laukaitienė, 
Kvietkienė, O. Depsienė, 
Marčiukienė, S. Sasna ir 
kai kurios kitos, nes ne
kas buvo galima patėmyti di
delėje aukštumoje ir paskubo- 
jo dirbant. Moterų stalo ko
misijoj buvo O. Depsienė. Už 
gerą darbą gaspadinėms ir 
komisijai susirinkusios padė
kojo plojimu.

Dienraštis tarnauja mums 
visuose vajuose, mes patarna
vome dienraščiui.

Praleisti Dalykai
Susirgus mūsų pirmininkei 

K. Petrikienei, apsižiūrėjom, 
kad, apart kitų, nukentėjo mū
sų dar viena darbo fazė, bū
tent nebesimatė Moterų sky
riuje korespondendijų iš mūsų 
veikimo. O iš protokolo girdė-’ 
josi, kad buvo surengta Rau
donajam Kryžiui balius, kuris 
turėjo gerą programą, buvo 
vaišingas ir su atsilankiusių 
padėtu padaryti pelnu ir tie
sioginėmis aukomis davė Rau
donajam Kryžiui $153.

To baliaus gaspadiniškąją 
pusę (su jau minėtomis dar
bininkėmis) aprūpinti dau
giausia dirbo mūsų darbščioji 
J. Augutienė. Kitos komisijoj 
buvo O. Depsienė ir S. Sasna.

Mūsų Kliubo atstovė J. 
Stankaitiene, beje,' dalyvavo 
bendrame kelių draugijų at
stovų pasitarime, kurio pasek
mėje surengta masinis mitin
gas ir dar sukelta arti šimti
nės Raudonajam' Kryžiui.

Mezgėjų Raportas
Mezgimo vedėjai K. Petri

kienei susirgus, jai prašant, 
kovo mėnesio susirinkime bu
vo išrinkta nauja mezgėjų ko
misija ir knygų perž i urėtoj os, 
kurios šį susirinkimą išdavė 
raportą, pranešdamos, kad 
per virš metus laiko, nuo pra
džios darbo iki perdavimo 
naujai komisijai, įplaukų bu
vo $1,295.32, išlaidų $1,214.- 
63, naujai komisijai perduota 
iždas su $80.69. Knygos rasta 
tvarkoje: sumos atitinka
skelbtoms Laisvėje atskaitoms- 
ir yra kvitai už visus išmokes- 
čius, taipgi kvitai už priduotus 
mezginius. O visas didelis 
darbas atliktas nemokamai, 
netgi neparokuojant važinėji
mo lėšų, išskiriant atsitikimus, 
kur reikėjo samdyti vežimas.

Dabartinė komisija — O. 
Depsienė, J. Augutienė, J. 
Marčiukienė — pereitą mėne
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Moterų Sveikatos 
Apsauga Darbe

Vitaminas C greičiausia pra
randamas už visus kitus vita
minus. O tai reiškia, kad apel
sinų, citrinų ar grapefruitų 
sunkas nubiedniname ant vi
tamino C, jeigu išsunkta turi 
pabūti bent 24 valandas.

Vitaminas C saugoja dantis 
ir kūną nuo įdegimų.

aukavo 
bus su-

Vitaminas B saugoja nervus, 
gerina apetitą. Jo daugiausia 
randama špinakuose, žaliuose 
asparaguose ir po mažiau dau
gelyje kitų maisto produktų.

nacių, rado tragediją vieton džiaugsmo. Toji moteris 
kurį užmušė traukiantiesi naciai.

HHHH

Viso suaukota pinigais $35. 
Buvo pas iždininkę $47.03; vi
so turto Sąryšyje yra $82.03.

Pažangiųjų Tarybos klausi
me irgi padiskusuota. Pasiro
do, kad taryba bus laikoma ir 
toliau.
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Sovietų piliečiai, sugrįžę į Ukrainos miestelius po to, kai jie tapo Raudonosios 
Armijos atkariauti nuo 
užėjo kūną savo vyro,

8340
_36-52

Iš tęslios, lanksčios 
jersey ar panašios medžiagos 
pagal šią formą pasiūta suk
nelė bus komplimentu viduti
nės ir stambesnės figūros mo
terims.

Užsakymą su pažymėjimu 
formos dydžio, savo adreso ir 
su 16 centų, siųsti: Federated 
Press Pattern Service, 106 7th 
Ave., New York, N. Y.

Ar žinote, kad senos jū
sų kojines — šilkines ir ny
lon — irgi gali padėti karą 
laimėti. Nuneškite jas Ci
vilinių Apsigynimo įstai
gon ar krautuvėse į tam 
įtaisytas dėžutes.

Mažai bus naudos iš to 
daržo, kuris negauna sau
lės bent per 5 valandas kas 
dieną.

Apelsinai, citrinos ir grape- 
fruitai turi po lygi] kiekį vi
tamino C.

Moterų apsauga įvairiuo
se karo darbuose daug pri
klauso nuo jų pačių dra
bužių. Štai, kokių joms pa
tarimų davė Mary Ander
son, Jungtinių Valstijų 
Darbo Departmento Mote
rų Biuro direktorė.

Pirmą vietą užima dar
binės saugiosios kepurės, 
kurios turi būti prilipusios 
prie galvos ir sutalpinti vi
duje visus plaukus, kad iš
vengti įsukimo mašinosna, 
nulupimo čiupros, skaus
mo, didelių gydymosi lėšų 
ir pažeidimo išvaizdos.

Dirbančios prie elektriš
kų ir acetylene nitavojimu 
turi dėvėti nedegamas ke
pures, kad išvengti apdegi- 
mų.

Dirbančios prie dulkėtų 
ar du j uotų darbų privalo 
nešioti labai tankaus skal
biamo audeklo kepures, kad 
nuodai ir dulkės negadintų 
odos. Dirbant prie dažų ir 
aliejų taipgi reikia plau
kams apsaugos.

Tačiau po darbo, visokių 
darbų moterys jaučiasi švie- 
žiau ir gyviau pasirengu
sios, kaip paprastai, graž- 
meniškais moteriškais dra
bužiais, daugiaspalvėmis ir 
lengvutėmis suknelėmis, 
duodančiomis visuotiną pa
kaitą nuo dienos pareigų.
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(Tąsa)
Šūkavom, šūkavom ligi sutemstant, o 
prieš naktį septyni išėjo nuo mūsų, pali
kome mes—ar tai šešiolika, ar tai ketu
riolika. Štai tau ir miškas!

— Jie plėšikauti išėjo?
— Gal plėšikauti, o gal atsiskyrėliais 

patapo, — tais laikais nelabai skyrė 
šiuos dalykus...

Bobutė žegnojasi.
— Motina Švenčiausia! Kai pamąstai 

apie žmones, tai taip darosi gaila visų.
— Visiems vienas protas duotas — ką 

žinai, kur nelabasis traukia...
Įeiname į mišką šlapiu takeliu, tarp 

balos kupstelių ir nususio eglynėlio. Man 
rodosi, kad taip labai gerai — išeiti į 
girią, kaip išėjo Kirilas iš Purecho. 
Girioj nėra plepių žmonių, muštynių, 
girtuokliavimo, »ten užmirštum šlykš
tų senelio godumą, motinos kapą, visa, 
kas sunkiu ilgesiu slegia širdį.

Sausoje vietoje bobutė sako:
— Reikia užkąsti, — atsisėskime!
Jos kraitelėje — ruginė duona, žali 

svogūnai, agurkai, druska ir varškė ske
petėlėse; senelis žiūri į tai drovėdamasis 
ir mirksi.

— O aš nieko nepasiėmiau valgyti....
— Visiems pakaks...
Sėdime, atsišlieję į varinį ištekinės 

pušies liemenį; ore pilna dervingo kva
po, iš lauko dvelkia tykus vėjas, siūbuoja 
asiūkliai; bobutė skina žoleles ir pasa
koja man apie gydomąsias savybes jona
žolės, gysločių, apie stebuklingą galią 
paparčio ii’ ožrožės.

ją Dievo paslaptyse, ir man nemalonu.
Einame vis tolyn į mišką, į melsvą 

miglą, išraižytą auksinių saulės spindu
lių. Miško šilumoj ir jaukume tyliai al
suoja kažin koks ypatingas ošimas, sva
jingas ir sukeliąs svajones. Girgžda krei- 
vasnapiais, skamba zylelės, juokiasi ge
gutė, švilpauja volungė, nepaliaujamai 
aidi kikilio giesmė , susimąsčiusi gieda 
keista paukštė — bičėda. Smaragdiniai 
varliūkščiai šokinėja po kojomis; tarp 
šaknų, pakėlęs auksinę galvutę, guli žal
tys ir tyko juos, čeksi voverytė, pušų ša
kose švytuoja jos pasipūtus uodega; ma
tai nepaprastai daug, nori pamatyti dar 
daugiau, eiti vis tolyn.

Tarp pušų liemenų pasirodo peršvie
čiamos didžiulių žmonių figūros ir ding
sta žalioj tankmėj; pro ją švyti žydras 
dangus. Po kojomis tyso puikus samanų 
kilimas, išsiuvinėtas brukmenojais, sau
somis spalgenų gijomis; kaulovaisiai žė
ri žolėje, kaip kraujo lašai, grybai erzi
na savo smarkiu kvapu. ,

Wilkes Barre ir Apy
linkės Žinios SVARBIOS KNYGOS

Senelis kapoja išvartas, aš turiu su
nešioti, kas prikapota, į vieną vietą, bet 
aš nežymiai nukuriu į tankynę, paskui 
bobutę — ji tyliai plauko tarp galingų 
liemenų ir, tarytum nerdamosi, vis link
sta' prie skujomis nuklotos žemės. Vaik
štinėja ir kalba pati viena:

— Vėl peranksti išėjome—mažai bus 
grybų! Nekaip Tu, Viešpatie, vargšais 
tesirūpini, vargšui ir grybas — skanu
mynas !

Aš einu paskui ją tylom, atsargiai, 
saugodamasis, kad ji manęs nepastebė
tų: aš {nenoriu jai rikdyti kalbėtis su 
Dievu, varlėmis, žolėmis.

Bet ji mato mane.
4- Pabėgai nuo senelio ?
Ir, nusilenkdama juodai žemei, pasi

dabinusiai raštuotu žolių rūbu, ji kalba 
apie tai, kaip kartą Dievas, užsirūstinęs 
!ant žmonių, užliejęs žemę vandeniu ir 
prigirdęs visa, kas gyva. ’

— O Mieliausioji Jo Motina išanksto 
surinko visas sėklas į kraitelę ir paslėpė, 
o paskui prašo saulutę: išdžiovink žemę 
nuo krašto ligi krašto, užu tai žmonės 
garbins tave! Saulutė išdžiovino žemę, o 
Ji apsėjo ją paslėptomis sėklomis. Žiūri 
Viešpats: vėl pilna žemėje gyvybės —ir 
žolių, ir gyvulių, ir žmonių!... Kas čia, 
sako, pridarė prieš Mano valią? Ji ėmė 
apgailauti, o Viešpačiui ir pačiam pagai
lo žiūrėti į tuščią žemę, ir sako Jis Jai:- 
gerai Tu padarei!

Man patinka pasakojimas, bet aš nu
stebintas ir rimčiausiai sakau:

— Argi taip buvo? Dievo Motina gi
mė kur kas vėliau po tvano.

Dabar bobutė nustebinta.
— Kas gi tau taip sakė?
— Mokykloje, knygelėse parašyta...
Tas ją nuramina, ji pataria man:
— O tu užmiršk tai, mesk į šalį visas 

knygeles; meluoja jos, tos knygelės!
Ir tyliai, linksmai ji juokiasi.
— Sugalvojo, kvailučiai! Dievas buvo, 

o Motinos Jis neturėjo! Iš ko gi Jis gi- 
# mė?

— Nežinau.
•— Tai puiku! Ligi “nežinau” dasimo- 

kė!
— Popas sakė, kad Dievo Motina gi

musi iš Jokimo ir Onos.
Bobutė jau pyksta,—stovi priešais ma

ne ir rimtai žiūri tiesiog man į akis:
— Vadinas, Marė Jokimaičia? Jeigu 

tu šitaip mąstysi, aš tave taip pripairy- 
siu!

Bet už valandėlės aiškina man:
—t Dievo Motina visuomet buvo, pirma 

viso ko! Iš jos gimė Dievas, o paskui...
— O kaip su Kristumi?
— O Kristus., .taip, taip, taip?...
Aš matau, kad įveikiau, supainiojau

— Šventa Marija, skaisti žemės švie
sa, — dūsaudama meldžiasi bobutė.

Ji miške lyg šeimininkė, tarytum vis
kas aplinkui jai gimininga— ji visa ma
to, visa giria ir dėkoja. Nuo jos, tary
tum, šiluma skleidžiasi0 į mišką, ir, kai 
iš po jos kojų keliasi ir taisosi prislėgtos 
samanos, man ypatingai malonu tai ma
tyti.

Eini ir mąstai: gera būti plėšiku, plėš
ti godžius, turtingus, išdalyti atimtą 
vargšams,—tegul visi būtų sotūs, links
mi, nepavydus, ir nesirietų tarpu savęs, 
kaip pikti šunes. Gerai būt nuėjus ligi 
bobutės Dievo, jos Panelės Švenčiausios 
ir pasakius jiems visą teisybę apie tai, 
kaip žmonės nesugyvena, kaip negerai 
vieni -kitus laidoja netikusiame smėly. Ir 
be ndrai, kiek yra žemėje nuoskaudų, 
visai nereikalingų. Jeigu Dievo Motina 
patikėtų manimi, tegul duotų tokį pro
tą, kad aš galėčiau visa kitaip sutvar
kyti, kaip nors geriau. Kad tik žmonės 
klausytų manęs, pasitikėdami,—aš pa
ieškočiau, kaip čia geriau gyvenimą su
tvarkius! Tas niekis, kad aš mažutis,— 
Kristus buvo tik metais už mane vyres
nis, o jau tuo metu išminčiai jo klausė...

Kartą, svajonių apakintas, aš įkritau 
į gilią duobę, perplėšęs šakele šoną ir 
perdrėskęs odą pakaušy. Glūdėjau dug
ne, šaltoj gličioj purvynėj, ir, didžiai su
sigėdęs, jaučiau, kad pats aš neišlysiu, o 
gązdinti bobutę riksmu buvo nepatogu. 
Vienok aš ją pašaukiau.

Ji greit ištraukė mane ir žegnodamosi 
sakė:

— Dėkui Tau, Dieve! Na, gerai, kad 
tuščia gulykla, o jeigu ten šeimininkas 
būt begulįs? *

Ir pravirko, juokdamosi. Paskui nusi
vedė mane prie upelio, numazgojo, per- 
rišė žaizdas savo marškiniais, pridėjusi 
kažin kokiais lapais, kurie numaldė so
pulį, ir nuvedė į geležinkelio būdelę,— 
namo aš nebūčiau galėjęs pareiti, labai 
nusilpęs.

Aš ėmiau beveik kasdien prašyti bo
butę:

— Eikmie į mišką!
Ji mielai sutikdavo, ir taip mes pra

gyvenome visą vasarą, ligi • vėlyvo ru
dens, rinkdami žoles, uogas, grybus ir 
riešučius. Ką surinkusi bobutė parduo
davo ir tuo maitinomės.

— Dykaduoniai! — murmėdavo sene
lis, nors jo duonos mes niekuomet neval
gėme.

Miškas sužadino many sielą raminan
čius jausmus; dingo mano širdgėlą, pri- 
simiršo nemalonumai, ir tuo pačiu laiku 
ypatingai įtimpo jutimai: aš pasidariau 
labai klusnus ir žvalus, atmintis —jaut
resnė, įspūdžių talpykla — gilesnė.

Ir vis labiau stebino mane bobutė, aš 
pripratau ją laikyti aukštesne už kitus 
žmones būtybe, geresne ir išmintinges
ne, o ji nuolat ugdė šitą įsitikinimą. ♦ 
Kartą, prisirinkę baravykų, mes, grįžda
mi namo, išėjome į palaukę; bobutė at
sisėdo pasilsėti, o aš užėjau už medžių— 
beg nerasiu dar grybų?

Staiga užgirstu jos balsą ir matau: 
sėdėdama ant takelio, ji ramiai apipiau- 
stinėja grybų šaknis, o prie jos, iškišęs 
liežuvį, stovi pilkas, pertrūkęs šuo.

— O tu eik, eik šalin! — sako bobu
te*

(Daugiau bus)

Gyvus Atradau Negyvais, o 
Negyvus Gyvais

Kaip šią korespondenciją 
skaitytojas skaitys, tai bus dvi 
savaites, kaip gavau telegra
mą iš Sugar Notch, Pa., kad 
mano švogeris Repšis mirė. 
Būčiau gal ir nevažiavęs, bet 
kadangi aš toj apylinkėj daug 
metų išgyvenau; daug veikiau 
pažangiam lietuvių judėjime, 
organizuodamas ir sakydamas 
prakalbas; vėliau toj apylin
kėj turėjau ūkę ir nuo persi
kėlimo iš tos apylinkės jau 
prabėgo septyniolika metų, tai 
maniau, jog daug kas pasikei
tė—parūpo aplankyti.

Gavus specialiai dėl to tiks
lo gazolino, iš Bostono patrau
kėme link Pennsylvanijos. Ke
liai be galo prasti, o ypač 
Mass, valstijoj. Mat, žiema 
buvo labai šalta, tai keliai la
bai šalčio sulaužyti ir vieto
mis krūva ant krūvos, kad va
žiuojant jautiesi it per kokias 
bangas plauki. Na, o jau pri
važiavus tuos meškų kalnus 
(Bear Mountain), tai kelias 
taip išsivingiavęs, kad tarsi 
važinėji apie kokias pakam
pes. Labai keistą monotoniją 
sudaro, tai tos iškabos. Kas 
du desėtkai pėdų, tai iškaba 
ir visaip išraityta ant jos gyva
tės išvaizda. Rodosi, kad nei 
airių šventasis Petrikas tiek 
negalėjo išmušti, kiek New 
Yorko valdininkai jų primalia- 
vojo.

Devintą valandą iš ryto, jau 
buvome Wilkes^B'arrej, o už 
desėtko minučių pasiekėme 
vietą. Keliais žodžiais persi- 
metus, pasileidome apylinkės 
apžiūrėti. Pirmiausiai aplan
kėme Plymouth’ą, kur mano 
pusseserė gyvena, šis miestas 
yra žinomas, kaipo pirmutinis 
lietuvių, išeivijos kultūros cen
tras. Dabar ten jokio kultūri
nio pėdsako nesimato. Seniai 
nėra jau garsaus Bačkausko, 
(kuris daug lietuvių “išgydė” 
su meškos mosčia). Tiesa, 
Bačkausko nėra, bet meškos 
mosties dar galima gauti jo 
įstaigoje. Šis miestas nesikei
čia, koks jis buvo 50 metų at
gal, toks jis yra ir šiandien; 
išskiriant, kad apdriskęs dau
giau, purvų daugiau ir niūres
nis.

Kitą dieną išvažiavome ap
žiūrėti ūkių (farmų), o ypa
tingai buvau išsiilgęs savo kai
myno Bendaravičiaus, su ku
riuo daug gražaus laiko esu 
praleidęs. Patraukus paupiu 
per kelis kalnus, apsistojome 
pas mano iš Lietuvos kaimy
ną Vincą Gadlauską. Čia ga
na ilgai užtrukome, o tai dėl 
to, kad jis pranešė, jog Benda- 
ravičius jau keli mėnesiai kaip 
miręs, kas mane labai nustebi
no. Apžiūrėjus jo ūkę, ne ka
žin kokį įspūdį gavau. Kaip 
skurdo pirmiau, taip skursta 
ir dabar. Tenykščiai ūkinin
kai negali nei prilygti prie 
New Yorko ir Naujosios Ang
lijos ūkininkų. Mat, čia viską 
brangiau parduoda, tai leng
viau galima išsivesrti. Tik su
silaikiau nepasakęs: “meskie 
ir atvažiuok pas mus ūkinin
kauti, kaimyne.”

Grįžtant atgal nuo ūkių per 
Wilkes-Barrius, pasukau ta 
gatve, kur kitąsyk turėjo 
kriaučių šapokę Stankevičius, 
tas uolus proletąriato darbuo
tojas ir liaudies švietėjas, bet 
važiuojant pro šalį, jau jo iš
kabos nesimatė, o antrašo ne
turėjau. Kaip gaila, kad taip 
trumpas laikas ir vėlyvas lai
kas, jog nebuvo nei progos pas 
ką pasiklausti. O jis būtų daug 
pasakęs įdomių dalykų, iš an
gliakasių; kovos lauko, nes jis 
jas atydžiai seka. Deja, neteko 
jo matyti.

Vąžiuojame skersai Stanton 
Street, kūr gyvendavo drg. 
Grigaitis, tas. mylimiausias 
mąno draugas, bet kas iš to, 
pora metų atgal vienas scran-

tonietis lankėsi Bostone ir sa
kė, jog abu Grigaičiai pasi
mirė. Nei sustoti nesustojo
me, tik prisiminiau apie jį ir 
iš gilumos atsidusau, kad jau 
nėra pas ką pasižmonėti.

Ant rytojaus laidotuvių die
na. Visi ruošiamės velionį pa
lydėti į bažnyčią, o paskui į 
kapus, žmonių palydėti prisi
rinko, pilna stuba, kad nei per
eiti nebuvo galima. Ir tik prieš 
patį išlydėjimą, per žmones 
prisimuše prie manęs tas “ne
gyvėlis” Grigaitis ir pasveiki
no. O kaip aš nustebau ir kar
tu nudžiugau, jog net kalbė
damas maišiausi ir nežinojau, 
iš kur pradėti savo kalbą. Vis 
dėl to, trumpai šnektelėjom 
iki privažiavome bažnyčią. Jis 
man pasakė, jog jo vienas sū
nus ilgai dirbo unijoj, vėliau 
buvo CIO unijos organizato
rius, o dabar manedžerius. 
Garbė tau, drauge, kad išauk
lėjai darbininkams vadą, ku
ris pavaduos ne tik tavę, bet 
ir mumis visus senstelėjusius. 
Draugas Grigaitis prašė, kad 
važiuojant į namus užvažiuo
tume į jo namus, bet tai pa
daryti negalėjome, dėl mano 
moters sveikatos. '

Bažnyčioje trys kunigai at
laikė mišias ir perskaitė, kiek 
kas užpirko mišių. Viso su
skaičiau keturiasdešimt pen
kerius. Rodos, su tiek daug 
mišių, tai ir didžiausį grieš- 
ninką būtų galima įpušyti į 
dangaus karalystę. Bet taip 
nėra, ant kapų kunigas pama
tė kelis vainikus gėlių ir su
riaumojo:

—Kas iš šių gėlių, tik mėš
las. Ot, mišios, mišios, tai, tai 
nauda...

Sakoma, kad Danijos ark
liai labai protingi, bet kai 
juos išveža į kitą šalį, tai jie 
patampa bepročiais ir tokiais 
past. . . Jauni, čia gimę kuni
gai, gana apsukrūs, jie moka 
prisitaikyti prie aplinkybių. 
Kitais žodžiais tariant, kultū
ringesni, nedaro tokių kvailų 
išsišokimų, kaip iš Lietuvos at
važiavę seniai. Pastarieji ne
siskaito su jokia pažanga, net 
neteko to, ką turėjo Lietuvoje.

Tik įsivaizduokime sau, tą 
tobuliausią gamtos tvarinį — 
gėlę, kunigas vadina “mėšlu.” 
Ar žino tas kunigas, jog kuo
met gėlės sužydi, visa gyvūni
ja, pakvėpavus, atgauna ener
giją? Tik pasižiūrėk, kunige, 
į statistikas, jog gegužės ir 
birželio mėnesiais, kuomet su
žydi gėlės, tuomet būna dau
giausia vedybų. Ne svarbu, 
kaip ir kokiose kančiose ligo
nis nebūtų, bet, pamatęs bu
kietą gėlių, pamiršta kančias, 
nusišypso ja ir kvėpuoja jas. 
Per šimtmečius mergelės so
dindavo, laistydavo, ravėdavo 
ir dabino kasas gėlėmis, nes 
tai reiškia nekaltybę joms. Ne
apsieiname mažiausiame ban- 
kiete be gėlių. Mūsų prezi
dentas, nuvažiavęs į Afriką, 
padėjo gėlių vainiką ant žu
vusių. karių kapų* Chinijos vy
riausio generolo žmona, atva
žiavus į mūsų šalį, padėjo gė
lių vainiką ant nežinomo ka
reivio kapo. Sulaukus gegužės 
trisdešimtos, visi kapinynai pa
skęsta gėlėse, žodžiu tariant, 
gėlės, tai yra kultūringo pa
saulio simbolis, net to pačios 
bažnyčios puošiasi gėlėmis per 
įvairius atlaidus!

Dabar protaukime kunigiš
kai ir manykime, jog gėlės yra 
“mėšlas.” Bet tai kas jas su
tvėrė, ar ne Dievas? Ir Die
vo tvarinį- vadinti mėšlu! O 
kas gi tos mišios? Mišias rei
kia pirkti už pinigus, o ar pi
nigus Dievas sutvėrė? Nerei
kės tų baikų! Pinigus pramanė 
pirkliąi-žulikai, dėl padirbtų 
daiktų apyvartos, tai ir viskas. 
Lai kunigas paaiškina, kokią 
naudą mišios teikia negyvam 
žmogui, nes kitaip mes vis- 
tiek manysime, jog jos neneša

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAfifi 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 darbininkai 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 šalj, 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. KASKIAUČIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

•• •• ••

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
BUTAIS® 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 — Mirtini 
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. KASKIAUČIU8

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 ši papuošalą savo namų knygynui. Tąi 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 Yorks 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

50 puslapių; kaina 25c.

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

Bermudoj prasidėjo kon
ferencija tarp Anglijos ir 
Amerikos atstovų reikalais 
apgyvendinimo pabėgėlių iš 
fašistinių kraštų.

I •
Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

jokios naudos. Iki kunigas ne
atsakys į šį klausimą, mes' 
manėme ir manysime, jog'da
lis už mišias pinigų eis ant nu
pirkimo vištų, šampano ir ki
tokių. skanumynų, kuriuos, jis. 
su, gaspądine pavers į mėšlą.

Jaunutis.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

je fronto dalyje veikė daug vokiečių lėktuvų. Per dienų 
mūsų lėktuvai kovotojai nušovė žemyn 13 priešų lėktu
vų. Viso buvo nukirsta žemyn 17 vokiečių orlaivių ir 
sužalota septyni.

Vakariniame fronte įvyko aštrių susikirtimų. Tapo 
užmušta 250 priešų.

Į pietus nuo Iziumo mūsų žvalgai prasiveržė į priešų 
poziciją, prisiartino prie kai kurių apkasų ir nušlavė 
buvusius juose hitlerininkus. Tada mūsų žvalgai pa
siėmė vokiečių kulkasvaidį, mortirą ir šautuvus ir su
grįžo į savo junginį.

Sovietų lakūnai atakavo didelę geležinkelio stotį už- 
nugarėje priešų linijų; sunaikino bei sužalojo 13 trau
kinių ir susprogdino penkis sandelius.

Bal. 19. — Vakariniame fronte sovietiniai artileris
tai ir mortirininkai sudaužė keturis priešų fortukus ir 
susprogdino vieną amunicijos sandėlį.

J pietus nuo Iziumo raudonarmiečiai nakties laiku už
ėmė patogią sau liniją.

Šiaurvakariniame fronte sovietinė artilerija nutildė 
10 priešų kanuolių baterijų ir šešias mortirų baterijas; 
sunaikino penkias vokiečių kanuoles ir susprogdino du 
amunicijos sandėlius.

Ukrainos partizanų‘būrys per penkių valandų kau
tynes užmušė 87 vokiečius ir suėmė 96-šis.

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Hart, Mich. Montello, Mass. Gardner, Mass.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Priešų lėktuvai kovotojai stengėsi pastoti kelią mū

sų lėktuvams abiejose atakose: pranešama, kad vienas 
vokiečių lėktuvas sužalotas.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo iš šiųdviejų ata
kų. -

NUSKANDINO DIDELĮ JAPONŲ LAtVĄ
WASHINGTON, bal. 19. — Jungt. Valstijų laivyno 

pranešimas:
Balandžio 17 d. popiet lengvieji mūsų bombanešiai 

ir lėktuvai kovotojai bombardavo japonų lėktuvų aikš
tes Mundoj, centralinėse Saliamono salose.

Nakties laiku torpediniai mūsų bombanešiai atakavo 
du japonų krovinių laivus Shortland salos srityje; pen
kiais smūgiais pataikė į didelį priešų laivą apie 10,000 
tonų, kuris paskui buvo pastebėtas skęstančiame sto
vyje. Dviem torpedom pataikyta į kitą japonų laivą, o 
kai kurios torpedos nukrito visai arti trečio priešu lai- 
VO.

Tą pačią naktį musų bombanešiai Liberatoriai ir Le
kiančios Tvirtumos ir torpediniai bombanešiai Avenge- 
riai atakavo Kahili Shortland salos srityj; pataikė į 
lėktuvų aikštę ir įrengimus; užkūrė gaisrus matomus 
per 30 mylių.

Balandžio 17 d. popiet amerikiniai bombanešiai Li
beratoriai atakavo japonų įrengimus Attu saloje (va
kariniuose Aleutuose).

Tą pačią dieną vidutiniai mūsų Mitchell bombanešiai, 
lydimi savo lėktuvų kovotojų, devynis kartus atakavo 
japonų pozicijas Kiskos saloje (vakariniuose Aleutuo- 
se); pataikė į priešų stovyklų ir lėktuvų pastogių sri
tį. Vienas trobesys tapo visai sunaikintas, trys kanuolių 
punktai nutildyti.

Pavasaris ir Farmeriai
Ši apylinkė pusėtinai graži 

vasarą, bet gana žiauri žie
mą. Pereita žiema pas mus 
tęsėsi 5 mėnesius, snigo beveik 
kasdieną, keliai buvo užversti 
sniegu, vietomis po 5 ir 6 pė
das. Iš priežasties karo kelių 
nevalė ir išvažiuoti iš farmų 
nebuvo galima, žiema labai 
privargino farmerius.

Formaliai pavasaris prasi
dėjo 21 kovo, o šiandien jau 
13 d. balandžio, vienok tempe
ratūra yra 27 laipsniai, siau
čia smarkus šaltas vėjas. At
rodo, kad tikras pavasaris dar 
toli. Kadangi čia yra labai 
daug sodų: vyšnių, pyčių, 
obuolių ir kitokių vaisių, tai 
farmeriai džiūgauja tokiu šal
tu oru, nes mano, daugiau vai
siai užderės. Kuomet pavasa
ris būna ankstyvas, medžiai 
pradeda žydėti, tai užklum
pa šalnos, nušaldo žiedus ir 
vaisiai neuždera, farmeriai po 
sunkaus darbo turi daug nuo
stolių.

Apart sodininkystės, farme
riai čia užsiima abelna žem
dirbyste, kaip kur gyvulių au
ginimu.

Vasara, ypač vyšnių skyni
mo laiku, čia privažiuoja daug 
darbininkų net iš gana toli: 
iš Texas, Floridos, jau nekal
bant apie artimesnes valstijas 
ir miestus.

Ilarto apylinkėse gyvena 
nemažai farmeriaujančių, lietu
vių. čia randasi LLD ir SLA 
kuopos, čia randasi būrelis 
sąmoningų žmonių, kurie re
mia, pagal išgalę, progresyvį 
liaudies judėjimą. Yra dalis ir 
suklaidintų žmonelių, kurių 
protus romija Keleivio ir Nau
jienų romikliai.

Farmerių padėtis dabartiniu 
laiku pagerėjo, nes jų produk
tų kainos pakilo. Dabartiniu 
laiku daugelis iš miestiečių čia 
nusiperka nedidelius ūkius. 
Mat, eina gandai, kad po ka
ro miestuose bus blogi laikai, 
o ant ūkių žmonės vis tiek 
mano daržovių prisiaugint, 
priedui dar kelias vištas, kiau
lę, ožką ir taip, mano, nerei
kės badauti.

Iš šio pavieto nemažai jau
nuolių tarnauja Dėdės Šamo 
armijoje, nekurie aktyviai da
lyvauja mūšiuose su žmonijos 
neprieteliais.

Hartietis.

Bombanešiai Laimėje 
Prieš Submarinus

London. — Neseniai įvy
ko įnirtusi keturių dienų 
kova tarp Anglijos bomba- 
nešių ir nacių submarinų, 
kurie gaujomis įtūžusiai 
atakavo dvi eiles talkininkų 
laivų, gabenančių reikmenis 
Sovietam.

Anglų bombanešiai išgel
bėjo daugelį laivų ir nu
skandino keturis priešų 
submarinus. Gindamiesi, 
submarinai šaudė į bomba- 
nešius ir paskui slapstėsi, 
ūmai nerdami gilyn.

Reikalauja Įleisti Reporterius 
I Taikos Konferenciją

New York. — Metiniame 
Associated Press, ameriki
nės žinių agentūros bankie- 
te, Waldorf-Astoria vieš
butyje, jos vadai ketino 
pradėt kampaniją už spau
dos atstovų įleidimą į tai
kos konferencijos svarsty
mus po karo. Kai kurie sa
kė, kad valdžia neturėtų 
kontroliuot jokių kitų ži
nių, apart tiktai karinių.

VERSTINAS DARBAS
FINLIANDIJOJE

Norvegų Laikraštininkai 
Varomi į Vergų Darbus

London, y- Hitlerininkai 
Norvegijoj iki šiol yra už
darę 150 norvegų laikraš
čių. O kitų, dar išlikusių 
laikraščių redaktoriai ir ra
šytojai yra areštuojami ir į 
vergiškus sunkiuosius dar
bus siunčiami. Nes šie laik
raštininkai mokėję “tarp ei
lučių,” nepasakydami atvi
rais žodžiais, vesti propa
gandą prieš nacius ir jų pa
kalikus.

London. — Skaičiuojama, 
kad nuo pernai rugpjūčio 
iki šiemet kovo tapo nus
kandinta bei sužalota 754,- 
280 tonų Japonijos laivų.

KRISLAI

Mirė Juozas Tautvaiša
Balandžio 1 dieną mirė Juo

zas Tautvaiša, sulaukęs 60 me
tų amžiaus. Paralyžiaus liga 
sirgo apie 5 metus. Palaidotas 
laisvai, Melrose kapinėse, ba
landžio 4 dieną.

Kadangi buvo sekmadienis, 
tai į kapus palydėjo Apie 50 
automobilių. Buvo gėlių vai
nikai nuo Liet. Tautiško Na
mo, Literatūros Draugijos 6- 
tos kuopos, L. T. Ratelio ir 
šiaip nuo giminių bei draugų. 
Paliko nuliūdime brolį — W. 
Tautvaišą, So. Bostone, pusse
serę K. Sereikienę ir švogerį 
Joną Sereiką, Montelloj. Su
sirgęs visą laiką gerai buvo 
užlaikomas Sereikių šeimoj.

Iš Lietuvos paėjo Spirakių 
kaimo, Joniškio parapijos, prie 
caro yra atsitarnavęs kariuo
menėj, į Jungtines Valstijas 
atvažiavo 1904 metais. 1912 
metais vėl buvo nuvažiavęs į 
Lietuvą, bet sugrįžo į Ameri
ką už pusės metų, matyti, kad 
nieko geresnio, apart skurdo 
ten nematė.

Visas laikas gyveno Montel
loj, skaitė dienraštį Laisvę ir 
buvo jos šėrininku, taipgi ir 
dienrašč. Vilnies šėrininku. 
Pagal brolio ir pusseserės pa
tvarkymą, jo Šerai yra pado
vanoti dienraščiams. Priklau
sė prie šv. Roko Draugystės., 
Liet. Darbininkų Susivienijimo 
67 kuopos ir Literatūros Drau
gijos 6-tos kuopos.

Velionis sveikas būdamas 
daug dirbo, jis užsipelnė pa
garbos pas visuomenę, 8-nis 
metus išbuvo Lietuvių Tautiš
ko Namo pirmininku. Ekono
minio krizio laikais minėto 
namo padėtis buvo sunki. Jam 
kaštavo nemažai pinigiškai, 
daug sveikatos ir energijos 
įdėjo išlaikymui. Su kitais 
draugais ir nariais visada mo
kėjos sugyventi gražiai.

Taip buvo savamokslis žmo
gus, bet sugabiai mokėjo vesti 
finansų ir kitus reikalus. Vie
tos anglų kalboj laikraštį, taip 
pat atydžiai skaitydavo; jis ži
nojo, kas tik lietuvių tarpe 
įvyksta. Paskutiniu laiku la
bai sirgo, bet vis-tiek klausy
davo žinių per radio apie ka
rą ir labai norėjo dar pamaty
ti Ameriką, Sovietų Sąjungą ir 
jų talkininkes karą laimėjus. 
Mirtis tą neleido jam padary
ti. Lai ramiai ilsisi Amerikos 
žemelėj, o mes tęsime jo dar
bus pirmyn.

Žolynas.

Fašistinėje Finliandijoje 
įvesta verstinas dar
bas visiem nuo 20 iki 55 
metų amžiaus.

Washington. — Kainų 
administracija p a s k e Ibė, 
kad nebus leidžiama ekstra 
gazolino pirkt važinėjimui 
iš miestų į vasarnamius ir 
atgal.

New Yorke pasinaujino 
derybos tarp Mainierių 
Unijos ir minkštųjų ang- 
liakasyklų atstovų.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
būtų, bet tiesiog negražu, kai 
Balso redaktoriai neatiduoda 
kredito nei straipsnio autoriui, 
nei žurnalui šviesai.

Gal pasimokino iš prof. Ba
cevičiaus ir Keleivio.

Pažangiųjų žydų dienraštis 
Freiheit pamini savo 21 metų 
gyvavimo sukaktį. Didelė ir 
svarbi sukaktis.

Freiheit tarpe žydų lošia 
nepavaduojamą vaidmenį. Tai 
vienintėlis dienraštis, kuris at
muša geltonosios menševikiš- 
kos žydų spaudos propagandą.

Jeigu mes lietuviai turime 
Naujienas su Grigaičiu, tai žy
dai turi Forward su Cahanu. 
Tos piktosios veislės visoms 
tautoms užtenka'. Visoms ji 
dasieda iki gyvo kaulo.

London. — Vokiečiai per
ėmė visus Vengrijos gele
žinkelius savo karo reika
lam.

Jau seniai yra suorgani
zuotas iš praeitų metų, visų 
pakraipų, be skirtumo, komi
tetas paramai Raudonojo Kry
žiaus. Pirmas susirinkimas 
buvo sušauktas lapkričio 6 
dieną, 1942 metais ir tas ko
mitetas visa laika tebesidar
buoja šiam reikalui.

Komitetas susidėjo iš 6 or
ganizacijų, iš 12 narių, šios 
organizacijos prisidėjo prie šio 
garbingo darbo: Pirma yra 
tai Lietuvos Sūnų Draugystė, 
Šv. Petro ir Povilo Draugystė, 
Lithuanian Outing Ass?n. Mo
terų Birutės Draugystė, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubas 
ir Moterų Kliubas. Į komite
tą įėjo šie asmenys: Jonas 
Waitiekus, Alekas Yuška, Ale
kas Rainis, Alekas Glibaučius, 
Alekas Nakutis, Ona Narbutie
nė, Kostancija Aukštikalnienė, 
Konstancija Adomaitienė, 13. 
Yuškienė, Julius Ginis ir So- 
monas Macionis.

Per tą laiką mes turėjom jau 
3 parengimus ir vis neblogiau
siai pasisekė darbuotis, nors 
yra tokių žmonių,, kurie mūsų 
darbą boikotuoja, bet tai yra 
jų pačių nesusipratimas, ’tai 
ką padarysi. Pirmą parengi
mą mes turėjome šių motų 
pradžioje, sausio 2 dieną, bu
vo surengta vakarienė, kuri 
pelno davė $129. Antras pa
rengimas suruoštas vasario 27 
dieną, kaipo Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo proga 
(koncertas) pelno davė $40.- 
35 ir visi pinigai perduoti vie
tiniam Raudonojo Kryžiaus 
skyriui.

Trečias parengimas įvyko 
balandžio 10 d., Lenkų sve
tainėje, Pleasant St. Kazio 
Motuzo buvo rodomi krutami 
paveikslai; buvo neblogi, žmo
nių neperdaugiausia. Nuo pa
veikslų pelno liko tik $10. 
Taipgi buvo renkamos aukos 
dėl Raudonojo Kryžiaus, kurių 
surinkta $41. Aukotojų pavar
dės seka:

Juozas Deveikis $5.
Po vieną dolerį aukavo: A. 

Šliekis, Joe Berry, V. šem- 
kaučius, J. Raižys, K. Zabe- 
la, F. Balčiūnas, F. Tauteris, 
V. Semanauvičius, Ignas Kar
tonas, A. Žylis, B. Waitiekie- 
nė, A. Nalivaikienė, J. Saba
lis, K. Sėmkūnas, J. Lukašau- 
čius, Jonas Višniauskas, B. 
Minkančius, A. Shablavienė, 
B. Bernadisienė, A. Višniaus- 
kienė, M. Brazauskienė, A. 
Padelauvičius, Alekas Naku
tis, J. Waitiekus, A. Rainis, 
K. Aukštikalnienė, Alf. Bels-

Pagelbėkit savo tautai pirkda- 
/ mi bonus ir štampas

kis, J. Genis, B. Yuškienė, A. 
Barkutė, P. Bartkienė, M. 
Yurkus, S. O. Kruglevičius, 
J. Kukenas, Pr. Mickunienė ir 
Frank Netcel.

Viso turime perdavę dėl 
Raudonojo Kryžiaus per visus 
3 parengimus surinktų pini
gų $220.35.

Dėl Gardnerio lietuvių R. 
Kryžius turi paskyręs kvotą— 
$500, tai bus Gardnerio lie
tuvių vardas įrašytas į knygą, 
kad mes labdaringą darbą 
esame padarę, tai mums dar 
trūksta $280.

Mūsų komitetas lauks va-Į 
saros sezono, kada bus tinka
mas oras dėl piknikų, tatai 
prašytume visų Gardnerio lie
tuvių daugiau nebeboikotuoti, 
bet remti, kiek galima. Jūs 
matote, kad komitetas darbuo
jasi, kiek jis gali, kad sukėlus 
lietuviams paskirtą kvotą, ži
noma, jei mes to nepadarysi
me, tai į kalėjimą neisime, 
bet ne vien, kad mūsų vardas 
būtų, atsižymėjusių tautų tar
pe, bet mes turim suprast, kad 
tas yra reikalinga.

Visų Lietuvių Suvienytas 
• Komitetas dėkoja visiems at
silankiusiems už paramą ir 
tiems, kurie ir balandžio 10 
d. gausiai aukavo taria ačiū. 
Prašome remti, kiek katrie iš
galite.

Sekretorius A. Yuška.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SOUTH BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos, susirinkimą.* 

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

jvyks ketvirtadienį, balandžio 22 d., 
2316 Margaret St., 8 v. v. Visi na
riai yra kviečiami dalyvauti. — 
Sekr. (94-95)

a-------------------------------- n
Clement Vokietaitis

Lietuvis Advokatas 
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
®----------------------Z------------------------- (I

:charles:
UP-TO-DATE ♦

♦ BARBER SHOP*
• K. Degutis, Savininkas •

Prielankus Patarnavimas ♦

* 306 Union Avenue *
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ♦

• BROOKLYN •
Gerai Patyrę Barberini

•O

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.

Lietuvių Kuro Kompanija
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

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

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

Nemanykite, kad kovingieji 
francūzai guli ir miega, kaip 
Hitleris ir Lavai su Betainu 
kankina ir žudo jų kraštą.

Francūzai komunistai smar
kiai darbuojasi. Jie visapusiai 
remia degaullistus. Jie leidžia 
slaptą spaudą, atkreiptą prieš 
okupantus ir jiems parsidavė
lius.

Ar tikėsite, ar ne, bet jie 
tebeišleidžia dienraštį LTIu- 
manite. Išleidžia, žinoma, 
slaptai.

Šiomis dienomis išėjo to 
slapto dienraščio 200-nis nu
meris.

i ..«!■ 1 fu   HIX   ■■■ — *.,.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus Šviesus

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
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. PHOSPItO-B tableteles nervų sustiprinimui dėl tų, kurio jaučiasi ner- 
vuoti.

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

4. N-56 CA-83 tableteles 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 visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą jr Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.bokite 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.

KAINA 3Se.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVĖ
» 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

............... m » ‘..................

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj 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

4* 4*
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
4* 4* 4* 

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Tbleftma* Poplar 4116



Komunistų 
sekretorius, 
apie velio-

ReStas Puslapis

NewWko^Ė^^Zmios Filmo je “Assignment in 
Brittany” Yra Mei

liškų Sceną

v
Trečiadienis, Baland. 21, 1948

Levinui Paminklo Sumą 
Siųs Sovietų Karo 

Pagalbai

Karo Boną K vota Greit 
• Išpildoma

Daug Žymių Žmonių Pa
reiškė Apgaila Dėl L 

Schwab Mirties
Apgailos pareiškimus dėl 

mirties advo kato Irving 
Schwab išleido eilė CIO ir 
AFL unijų, kurioms jisai tar
navo, taipgi žymios naciona- 
lės organizacijos — Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas, 
Sveturgimių Apsaugos Komite
tas, Komunistų Partija, Abra- 
homo Lincolno Brigados Vete
ranai, Advokatų Gildija, ku
rioje jis taipgi buvo veikliu 
nariu.

Schwab buvo ne tik papras
tas teisininkas-patarėjas lega
liais klausimais, bet uolus gy
nėjas darbo žmonių ir abelnai 
liaudies ekonominių ir politi
nių teisių.

Earl Browder, 
Partijos genera]is 
štai kaip atsiliepė 
nį Irving Schwab:

“Belaikinė mirtis Irvingo 
Schwabo giliai sukrėtė visus, 
kurie jį pažinom, su juo dir
bom per daugelį metų už dar
bininkų teises ir žmogaus lais
vę. Joks žmogus teisių profe
sijoj nėra buvęs stipresniu 
darbininkų draugu ir daugiau 
pasišventusiu kovotoju už jų 
interesus, kaip Schwabas. Jo 
laikas'ir talentas buvo besą
lyginiai teikiami pašaukus per
sekiojamiems ir prispaustiems. 
Jo vardas liksis visiems lai
kams sujungtas su istoriška 
Scottsboro kova už negrų tei
ses, su didžiaisiais darbais 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo, su apsauga svetur
gimių, kurių daugelis tapo iš
gelbėti nuo mirties fašistiniuo
se kraštuose dėka jo pastan
goms, ir ypatingai su didžiu 
tikslu Abrahomo Lincolno Bri
gados veteranų ir Ispanijos 
Respublikos. Irving Schwab 
buvo drąsus antifašistas kovo
tojas; aukštesnės pagarbos ne
gali būti jokiam žmogui. Jo 
gyvenimas buvo geriausia jam 
pačiam pagarba. Jo mirtis yra 
nuostoliu, kuris giliai jaučia
mas jo draugų ir viso liaudies 
judėjimo.”

Schwabas palaidotas balan
džio 18-tą, laidotuvių iškilmė
se dalyvaujant šešiems šim
tams daugelio organizacijų at
stovų ir narių. Tarpe daly
vių radosi ir vienas jo išgel
bėtų Scottsboro vaikinų. Mirė 
pereitą penktadienį, 16-tą.

Velionį išlydint iš Riverside 
Memorial Chapel, 76th St. ir 
Amsterdam Ave., New Yorke, 
kalbėjo Joseph Brodsky, žy
mus darbininkų advokatas; 
Martin Popper, Nacionalės 
Advokatų Gildijos sekretorius; 
Irving Potash iš Kailiasiuvių 
Unijos; Dr. Edward Barsky 
nuo Bendro Priesfašistiniu Pa
bėgėlių Komiteto; Leonard 
Lamb nuo Lincolno Brigados 
Veteranų; Abner Green nuo 
Sveturgimių Apsaugos Komi
teto, taipgi rabinas Harold 
Maschioff. Daug kitų organi
zacijų atsiuntė raštiškus ap
gailos pareiškimus.

Šermenis tvarkė S. Karnovs- 
ky iš Tarpt. Darbininkų Ordi
no.

Schwabas skaitomas vienu 
iš tėvų organizuoto darbinin
kų gynimo. Jisai buvęs vienu 
iŠ mažos grupelės žmonių, 
kurie prieš apie 15-ką metų 
suorganizavo teisininkų štabą 
prie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo. Iš tos pačios gru
pelės paskiau išsivystęs bran
duolys ir dabar esančios sti-

Scena iš dramatiškos, meile ir drąsa kupinos filmos “Assignment in Brit
tany,” pirmu kartu rodomos Criterion Teatre, Broadway ir 45th St., N. Y.
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Laivyno Sekretorius Sveiki 
na Laisvę ir Lietuvius

Dienraštis Laisvė gavo nuo Jungtiniu Valstijų Laivyno se
kretoriaus Frank Knox tokį laiškutį;
Gerbiamieji:

Laivyno Departmentas su didžiu pasitenkinimu pastebėjo, 
kad New Yorko Valstijos Karo Taupmenų Štabo Sveturgi
mių Kilmės Komitetas planuoja išparduoti apie keturias de
šimt (40) milionu dolerių Jungtinių Valstijų Vyriausybės 
Karo Bonų per balandžio mėnesį daugiau reguliarių mėne
sinių pardavimų, kurie atliekama nuo algos Savaitinėmis 
Taupmenimis ir kitais planais, ir nori, kad jų pirkiniai pa
dengtų lėšas pabudavojimo ir apginklavimo aštuoniu (8) 
skvadronų P-T Laivų ir išmokinimo reikiamo personalo.

būtų pradėtas New Yorko piliečių, kurių sūnūs jau taip 
aukštai atsižymėjo tarnyboje su Sargybiniais Torpedų Lai
vais (Patrol Torpedo Boats). Darbai Bulkeley, Kelly, Cox 
ir daugelio kitų, kurie valdo P-T Laivus, atnešė nemirštamą 
garbę savo gimtajai valstijai ir savo kraštui.

Vardan Laivyno Departmento, siunčiu sveikinimus New 
Yorko žmonėms, ir didžiai užgiriu jų patrijotiškus tikslus 
ir pastangas.

Ištikimai Jūsų,
FRANK KNOX.

Dienraštis Laisvė yra vienu iš dalyvių to vajaus ir ragina 
visus šios valstijos gyventojus lietuvius kuo daugiausia nu
pirkti karo bonų per šį mėnesį.

O jeigu norite, kad jūsų pirkinys būtų kredituotas, dien
raščiui Laisvei, kuris jus informavo apie šį ir daugelį kitų 
patrijotiškų vajų, jūs galite pažymėti savo pirkinio kainą 
ir atsiųsti Laisvėn. Kreditą duoti tai įstaigai, kuriai jūs no
rite, yra sutikę ir daugelis bankų, į kuriuos kreipėsi vajaus 
komitetas speciališkais laiškais. Taigi, perkant karo bonus 
ne vien tik Laisvės raštinėj, bet ir bankuose, pažymės, kad 
jūs kredituojate savo boną Laisvei (to daily Laisve), jei to 
paprašysite.

Vieno tokio laivo pastatydinimas, aprobuota, lėšuos apie 
400 tūkstančių dolerių. Mes manome, kad New Yorko vals
tijoj randasi 400 mūsų skaitytojų,.kurte gali pirktis po $1,- 
000 vertės bonų, arjja 800 galinčių pirkti po $500 vertės bo
nų, ar penkis syk po 800 galinčių pirkti po $100 boną ir 
duoti savo dienraščiui laivo nupirkėjo kreditą.

Albina L u k a s a v i či u s, 
13 metų amžiaus, gyvenusi 10 
Scholes St., Brooklyn, N. Y., 
mirė balandžio 17-tą, Šv. Ka
tarinos ligoninėje. Palaidota 
balandžio 20-tą, 10 vai. ryte, 
Kalvarijos kapinėse. Pašarvo
ta buvo pas graborių J. Garš
vą, 231 Bodford Ave.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Elizabeth ir tėvą Char
les.

Sunkiai serga Frank Zails- 
kis, gyvenantis 35 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. Jis dar būna 
namuose, gydytojo priežiūro
je. Ligonis pageidauja, kad ši 
žinutė pasiektų jo brolį Ado
mą, kitus iš giminių ir drau
gus.

Apie Frank Zailskio ligą 
mums pranešė jo kaiminka 
Mary Vitkus.

Cacchiones Daina
Mes jau girdėjome apie Pe

ter V. Cacchiones rezoliucijas 
Miesto Tarybai dėl 5 centų fė- 
ro išlaikymo, dėl važiavimo 
darban valandų laipsniavimo, 
prieš taksus ant pirkinių ir ki
tas, bet dar nebuvome girdė
ję, kad būtų Cacchiones dai
na. Bet daina tam populiariš- 
kam Miesto Tarybos nariui iš 
Brook lyno tikrai bus.

Šiomis dienomis Peter V. 
Cacchione Association paskel
bė kontestą, su $25 bonu kai
po dovana parašiusiam Cac
chiones dainą, kuri bus dai
nuojama Antrame Metiniame 
tarybininkui pagerbti baliuje, 
įvyksiančiam St. George’s vieš
butyje, Brooklyne, gegužės 22- 
rą. Kontestas baigsis gegužės 
12-tą.

“Assignment in Brittany” 
yra jaudinanti meilės ir drą
sos filmą desperatiškame ka
ro įkarštyje.

Dalykas sukasi apie drąsią 
meilę kaimietės merginos na
cių okupuotoje Franci joje ir 
Laisvos Francijos oficierių, 
veikiantį prieš nacius Anglijos 
slaptosios policijos agentu. To
je rolėje vaidina Pierre Au- 
mont. šis yra jo pirmas vai
dinimas amerikinėj filmoj. 
Pirm atvykimo jis kariavo 
prieš nacius iki Francijos žlu
gimo, buvo atsižymėjęs. Su
san Peters vaidina įsimylėju
sios merginos rolėj. Signe I las
so vaidina francūzę nacių šni
pės rolė,j, o Richard Whorf 
lošia francūzą mokytoją, ku
ris gyvena ir miršta kovotoju 
už laisvę. Margaret Wycherly 
vaidina rolėj francūzės moti
nos, kuri laiko Aumont savo 
sūnumi, gerai žinodama jo ro
lę. Taipgi vaidina kiti žymūs 
aktoriai. Dirigavo Jack Con
way.

Filmą pirmu kartu prade
dama rodyti balandžio 21-mą, 
Criterion Teatre, Broadway ir 
45th St., New Yorke.

Stiprus vėjas pereitą pirma
dienį nuvartaliojo mieste 
daug iškabų ir įlaužė stiklinį 
frontą karių pasilinksminimo 
centro, Broadway ir 47th St., 
New Yorke. Nelaimės metu 
ten buvo 200 karių, bet nie
kas nesužeista.

Susižiedavo
Brooklyniečiai Ona žiobytė 

ir Vincas Vasiliauskas prane
šė savo draugams ir pažįsta
miems, kad jau esą susižie
davę. Pereito šeštadienio va
kare, balandžio 17 d., įvyko 
mažas pažmonis pas Onytės 
draugę, Florence. Ta proga 
buvo minėta ir Onytės ■ gimta
dienis, kuris įvyko balandžio 
15 d. Linkime Onai ir Vincui 
daug pasisekimo.

Darbininkai B. B. Crystal 
Co., 160 Varick St., New Yor
ke, šimtu balsų, prieš 9 pasi
rinko Pardavinėtojų Unijos 
Lokalą 65-tą savo atstovu de
rybose su darbdaviais.

| F. W. Skalius
S (Shalinskas)

I Funeral Home 
į> 84-02 Jamaica Ave.
g Opposite Forest Parkway
? WOODHAVEN, N. Y.

“Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

prios advokatų profesines or
ganizacijos — Advokatų Gil
dijos. Per tuos 15 metų Schwa
bes asmeniškai yra vedęs ar 
padėjęs vesti daugelį istoriš
kai garsių bylų.

NAUJA MUZIKALE KOMEDIJA JUDYJE 
VISI EINA PAMATYTI ŠIO SMAGAUS JUDŽIO 

“HAPPY GO LUCKY” 
TECHNIKINĖMIS SPALVOMIS nu MARY MARTIN. DICK POWELL. BETTY 
HUTTON. EDDIE BRACKEN, RUDY VALLEE, ir ASMENIŠKAI, SCENOJE, LES 
BROWN ir JO ORKESTRAS, dar ir Gil Lamb, garai komedijos žvaigždė, ir daug 
kitų *ktų.

PARAMOUNT Broadway ir 43rd St., N. Y.

Sunkiai apsirgo Jonas Gru- 
bis. Jis serga jau nuo 14 d. 
balandžio. Tačiau palengva ei
na geryn.

Jonas Grubis yra keletą me
tų buvęs LDS 1 kuopos sekre
torium. Jis yra aplankęs dau
gelį ligonių savo tarnybos lai
ku ir patarnavęs jiems pašal
pos reikalais, ši žiema buvo 
sunki drg. Grubiui pačiam. Jis 
jau antru kartu tapo ligos pa
tiestas ant patalo.

Ona Malinauskienė buvo su
sirgus plaučių uždegimu ir nu
vežta Kings County ligoninėn, 
bet jau pagerėjo ir 
vo namo, 140—75th

S Suteikiam garbingas laidotuves

I $150
S Koplyčias suteikiam n 
g mai visose dalyse miesto.
| Tel. Virginia 7-4499
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parvažia- 
St.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

f (KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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United Jewish War Effort, 
įstaiga rėmimui įvairių karui 
pagalbos organizacijų, nu
sprendė Amerikos karo didvy
rio Meyer Levino vardan pa
siųsti Rusijos karo frontui šim
tą medikališkų karo lauko vie
netų. Toks paminklas, sako 
jie, kare kritusiam 
bus pastovesnis už 
akmenį.

Dr. Stephen S.
įstaigos pirmininkas, paskelbė 
gavęs laišką nuo Levino tėvų, 
kuriame tėvai rašo, jog jų sū
nus būtų džiaugęsis paskyrimu 
jo paminklo fondo gelbėjimui 
Sovietų Sąjungos karių gyvas
čių.

didvyriui 
bronza ar

Wise, tos

Perspėjimų nuo atakų iš 
oro centrams reikia 1,000 mo
terų liuosnorių sekimui orlai
vių judėjimo.

Jerry Ascalin, laivakrovis, 
tapo mirtinai sukriušintas dar
be ant jo užkritus sunkioms 
durims.

Gale pereitos savaitės di
džiajame New Yorke su apy
linkėmis parduota $190,000,- 
000 vertės karo bonų. Iš tri
jų bilionų kvotos jau turima 
$2,665,000,000. Bet likusioji 
maža dalis kvotos nebus labai 
lengvai sukelta, nes ji turės 
ateiti iš pirkėjų mažiukų bo
nų, kadangi stambiosios fir
mos jau apsirūpino.

Blanketų dirbėjams prisaky
ta prisitaikyti prie vidutinio 
žmogaus, blanketus daryti ne 
ilgesnius 7 pėdų.

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. V.

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 ir 
padidinu tokio 

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tcl. GLenmore 5-6191

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tcl. EVergreen 4-9612

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

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

USEFUL... PRACTICAL

$30.00

Lietuviškas Kabaretas

WATCHES

ELIZABETH . 17 jewels . $2475

2
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AIR WARDEN 
15 jewels 

$29”

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 Glvials 
Geriausias Alus Brooklyne

MILITARY 
RING 

$15.00

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178 5
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EV. 4-8698

•V

Green Star Bar & Grill

Štai

NOTARY 
PUBLIC

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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