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KRISLAI
Ant Burdo pas Liuciferi.
Pamiršo Dievą.
Dūmai ir Ugnis.
Baigtas Didelis Darbas.
Mūsų Prezidentas ir Vėl! 
O Dabar nė žodžio. Kodėl?

Rašo A. BIMBA

Vienas vaikėzas, vardu P. 
Ažubalis, parapijinės mokyk
los studentas, papuošė kuni
gų Draugą (bal. 17 d.) pasi
kalbėjimu su Liuciferiu. Bu
vęs jis pas jį užėjęs ir patyręs 
to pragaro viršylos labai dide
lius norus, o dar didesnius 
troškimus.

Liuciferis esąs labai pasiten
kinęs tais katalikais, kurie 
skaito laisvą, pažangią spau
dą. Todėl, girdi, bažnyčios 
griežtai uždrausta ir nei vie
nas geras katalikas neprivalo 
skaityti pažangiosios spaudos.

Seniau klerikalai katalikams 
grūmodavo šėtonu. Dabar 
šaukiasi Liuciferį pagalbon jų 
gązdinimui.

Nieko nepešė su šėtonu. 
Mažai tepagelbės ir Liucife
ris. žmonėms akys atsidaro. 
Jie jieško tiesos ir šviesos. O 
tą surasti gali tiktai laisvoje, 
pažangioje spaudoje.

O visgi keista. Draugo re
daktoriai visai pamiršo šauk
tis pagalbos pas Dievą. Ar jo 
bijosi, ar nebepasitiki ?

Vėl Michailovičiaus 
suskambėjo spaudoje, 
leido pareiškimą.

Bet ką jis pasako?
šilęs teisinasi. Jis nesąs parsi
davęs italams ir 
nesąs pardavęs 
žmonių. . .

Tačiau kas gi

Su šia kalba Michailovičius 
dar daugiau įsiklampojo. Bū
tent, jis prisipažino, kad atve
jų atvejais pas jį buvę atsi
kreipę vokiečiai ir italai ir 
prašę jo talkos. Bet, girdi, aš 
jų prašymą visuomet atme
čiau !

Tik prieš kelias dienas na
ciai vėl buvę atsiuntę pas jį 
pasius ir norėję susitarti.

Vadinasi, Michailovičius 
pats prisipažino, kad jis ry
šius turi ir palaiko su naciais. 
Jis prisipažino, kad ėjo ir ei
na pasitarimai. O tai reiškia 
prisipažinimą, kad naciai skai
to jį savo talkininku.

Kodėl naciai nesiunčia pas- 
lų pas tikrus Jugoslavijos 
partizanų vadus? Todėl, kad 
juos skaito mirtinais priešais ir 
žino, kad jokios malonės pas 
juos neras. 'Kas kita su Mi- 
chailovičiumi. . .

vardas
Jis iš-

Jis su-

vokiečiams ir
Jugoslavijos

jam tikės?

Panašiai, kaip su lietuviš
kais “Michailovičiais.” Pavyz
džiui, Goebbelso propagandos 
biuras niekados nesiuntinėjo 
ir nesiuntinėja Laisvei arba 
Vilniai savo aplinkraščių ir 
laikraščių.

Kodėl? Todėl, kad žino, kur 
mes stovime, žino, kur tie 
juodašimtiški raštai atsidurtų. 
Žino, kur patektų tie, kurie 
Goebbelsui agentauja ir tuos 
raštus persiuntinėja.

Kas kita, tačiau, su klerika
lų, tautininkų ir menševikų 
laikraščiais. Jie tuos raštus 
gauna ir talpina. Tai kodėl gi 
Hitlerio agentai jiems jų nc- 
siuntinės?

Su džiaugsmu galime pra
nešti Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariams, kad kny
ga “Didysis Lietuvių Tautos 
Priešas” jau visai gatava ir 
Draugijos sekretorius drg. šo- 
lomskas sušilęs daro ekspedi
ciją — siuntinėja knygą kuo
poms.

Knygą gaus tik tie nariai, 
kurie bus pasimokėję duokles 
už 1943 metus. Todėl skubin
kitės duokles pasimokėti. Gau
site labai didelės istorinės ver
tės knygą.

Gavę ją tuojau skaitykite. 
Knyga labai aktuali.

Didelis kreditas mūsų pre
zidentui. Jis mažai paiso

, (Tąsa 5 pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Naciai Melais apie Lenkų 
Žudynių Sovietuose Bando 

Sukiršinti Talkininkus
Berlyno radijas prane

šė, kad popiežiaus ir Tarp- 
taut. Raudonojo Kryžiaus 
pasiuntiniai ( šv e icariški 
vokiečiai) jau kuris laikas 
yra atvykę į Smolensko sri
tį, kur, naciai meluoja, būk 
Sovietai nužudę ir pakasę 
belaisvius lenkų oficierius.

P o 1 i t i nis amerikiečių 
spaudos rašytojas Edgar 
Ansel Mowrer sako, kad 
nacių valdžia su savo išmis- 
lais, būk Sovietai žudę len
kų karininkus, stengiasi į- 
varyt “nuodingą kylį tarp 
lenkų ir rusų mūsų talki
ninkų.”

Sovietų Lakūnai Sukėlė 
Milžiniškus Gaisrus Ry

tinėje Prūsijoje
London. — Maskvos ra

dijas pranešė, kad Sovietų 
bombanešiai, atakuodami 
Tilžę, geležinkelių centrą 
Rytinėje Prūsijoje, naktį iš 
antradienio į trečiadienį, 
sukėlė gaisrus matomus be
veik per 100 mylių iš tolo.

Tilžėje užkurti gaisrai 
susiliejo į vieną milžinišką 
gaisryną, ir ypač smarkios 
ir skaitlingos eksplozijos į- 
vyko arti amunicijos san
dėlių, tarp geležinkelių 
įrengimų ir prieplaukos ir 
lėktuvų stovyklos srityje.

Visi Sovietų lėktuvai sau
giai sugrįžo iš šio, jau pen
kto didelio žygio prieš Ry
tų Prūsiją. Dabartiniai So
vietų bombininkų veiksmai 
prieš Prūsus prasidėjo ba
landžio 10 d.

Taigi sovietiniai lakūnai 
ten “lankėsi” kas antra die
na.

(Berlyno radijas skelbė, 
kad ypač daug vokiečių už
mušta Karaliaučiuje.)

Tūkstančiais Auga Ame
rikos Lėktuvų Statyba
New York. — šį mėnesį 

Jungtinėse Valstijose bus 
pastatyta 7 tūkstančiai 
naujų karo lėktuvų arba vi
sai arti tiek, — pareiškė 
Donaldas M. Nelson, Kari
nės Gamybos Tarybos pir
mininkas. Jis sakė, jog Hit
leris didžiai apsiriko, ma
nydamas, kad Amerikos 
pramonė negalėsianti taip 
greitai susimobilizuoti kari
niams darbams.

Vasario mėnesį šiemet 
Jungtinės Valstijos pasista
tydino pusšešto tūkstančio 
karo lėktuvų.

Nelsonas dėkojo Ameri
kos laikraščiams, kad jie 
taip gerai bendradarbiauja 
su valdžia karinėse jos pa
stangose.

Amerikos lakūnai per 19 
dienų . numėtė 260 tonų 
bombų į japonų įrengimus 
Kiskos saloj.
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Japonai Grąsina Išžudyt Vi
sus 'Suimamus Amerikiečius, 

Japon i j os Atakų oloj us
London, bal. 22. — Japo

nijos valdžia per radiją 
grūmojo nužudyt visus 
amerikiečius lakūnus, kurie 
tik bus suimti bebombar- 
duojant Japoniją.

Japonijos radijas, atsi
liepdamas į prez. Roosevel- 
----- a------------------------------

ANGLAI SUTRIUŠKINO 
AŠIES KONTR-ATAKAS;

PAŽYGĮAVO PIRMYN
šiaur. Afrika, bal. 22.— 

Pirmoji anglų armija šiau
rinėje Tunisijoje sutriuški
no nacių atakas Medjez-el- 
Bab apylinkėje; sudaužė 
25-kis iš 60 iki 80 vokiečių 
tankų, atakavusių anglus, 
ir paėmė nelaisvėn 500 hit
lerininkų. Tose atakose da
lyvavo 5,000 vokiečių, ku
rie buvo priversti pasi
traukt atgal. Mūšis įvyko 
ties Smidia, kurią anglai 
užėmė ! antradienį, 3 mylios 
į šiaurius nuo Medjez-el- 
Bab.

Rommelio komanduojami 
naciai padarė dvi didžiules

BAISŪS MŪŠIAI KUBAN 
SRITYJ, KAUKAZE

Maskva, bal. 22. — Šėlsta 
baisiai žiaurūs mūšiai Ku
ban klonyje, vakariniame 
Kaukazo kampe, ties Kerčo 
Sąsiauriu, tarp Juodosios ir 
Azovo Jūrų.

. Anglų žiniomis, 120 iki 
150 tūkstančių hitlerinin

kų veikia ten prieš Sovie
tus.

Vokiečiai kai kur buvo 
dasigrūmę iki pirmosios 
sovietinės linijos, bet rau
donarmiečiai per kautynes 
durtuvais nugrūdo priešus 
atgal. Tapo sunaikinta dar 
400 nacių.

Vokiečiai meta į tuos mū- 

Jei Naciai Vartos Nuodingas Dujas prieš 
Sovietus, Tai Anglai Dujomis Atakuos 

Vokieti ją,--Grąsina Anglijos Valdžia
London, bal. 22. — Ang-ldos nuodų dujas prieš mūsų 

lijos valdžia oficialiu pa- j talkininkus rusus, tai Ang- 
reiškimu įspėjo nacius, kad 
jeigu vokiečiai pradės nuo
dingomis dujomis kariauti 
prieš rusų armiją, tai Ang
lija tuoj aus nuodų gesais 
atakuos Vokietiją.

Anglija sako, kad ji ga
vo pranešimus iš kelių šal
tinių, jog Hitleris ruošiasi 
nuodų dujomis veikti prieš 
Sovietus:

“Anglijos vyriausybė ne
gaišuodama pakartoja savo 
įspėjimą, kad jeigu 
ar jų papėdininkai

naciai 
panau-

to protestą dėl jau nužudy
tų ten amerikiečių lakūnų, 
užreiškė:

“Neužmirškite gerai įsi- 
tėmyt, jog kiekvienas lakū
nas, kuris čia atskris, turi 
specialį pasportą į praga
rą.” 

kontr-atakas prieš Aštun
tąją anglų armiją. Vokie
čiai stengėsi išmušt anglus 
iš laimėtų pozicijų į vaka
rus, šiaurvakarius ir šiau
rius nuo Enfidaville, 50 
mylių į pietus nuo Tuniso, 
Tunisijos sostinės. Bet an
glai ištaškė hitlerininkų a- 
takas, nubloškė juos atgal ir 
dar pagerino savo pozicijas. 
Vokiečiai nukentėjo 
didelių nuostolių.

(Alžyro radijas teigė, 
kad anglų kariuomenė šioj 
srityj pažygiavo puspenk- 
tos mylios pirmyn į šiau
rius nuo Enfidaville).

labai

sius vis daugiau savo lėk
tuvų ir tankų.

Sovietai antradienį ir 
trečiadienį šią savaitę nu
šovė žemyn 98 priešų or
laivius i vakarus nuo Kras- 
nodaro, o savo neteko 42 
lėktuvų.

Berlyno radijas pranešė, 
kad Sovietų Juodosios Jū
ros Laivynas iškėlė daugiau 
savo kariuomenės krantan į 
vakarus nuo Novorossiisko 
ir panaujino atakas prieš 
vokiečius.

(Naciai giriasi, būk ne
leidę raudona rmiečiams 
pralaužt vokiečių apsigyni
mų aplink Novorossiiską.) 

li j a tuoj aus ir pilniausiai 
pavartos šią karo priemonę 
prieš Vokietijos amunicijos 
centrus, uostus ir kitus ka
rinius taikinius visoj Vo
kietijoj.”

Londonas turįs nurody
mų, kad vokiečiai rengėsi 
neužilgo atakuot raudonar
miečius nuodingais gesais.

Anglų ministeris pirmi
ninkas pernai per radiją 
pareiškė, jog tai nuo Hitle
rio priklauso, ar jis norės 
panaudot dar ir šią karo 
baisenybę.

Anglai Belaisviai Vokietijoje 
Dar Tebėra Surakinti 

Retežiais
London. — Nacių suimti 

anglai ir kanadiečiai kariai 
tebėra geležiniais pančiais 
surakinti nuo pernykščio 
spalių mėnesio iki šiol, kaip 
pranešė seimui anglų užsie
nių reikalų ministeris An
thony Eden.

Atsiteisdama hitlerinin
kams, Anglija iš pradžios 
buvo uždėjus retežius na
ciams belaisviams, bet an
glai jau seniai nuėmė rete
žius nuo tų vokiečių. Da
bar Anglija daro spaudimą 
Vokietijai, kad nuimtų re
težius nuo anglų belaisvių.

Amerikos Oro Jėgų Va
do Atsišaukimas i Laku- <■>
nus-Atsiteist Japonams

Washington. — Genero
las H. H. Arnold, Jungtinių 
Valstijų armijos oro jėgų 
komandierius, išsiuntinėjo 
sekamą pareiškimą visoms 
Amerikos lakūnų stotims 
šioj šalyj ir užsieniuose:

“Japonai, laužydami vi
sas karinės procedūros tai
sykles ir visokį žmonišku
mą nužudė kelis iš jūsų 
narsių draugų, kurie daly
vavo pirmojoj atakoj prieš 
Tokio (Japonijos sostinę). 
Tie vyrai mirė kaip didvy
riai. Mes neturime nurimti 
— mes turime padvigubinti 
savo pastangas, kad visiš
kai sunaikint tuos žiaurū- 
nus (japonų) karo viešpa
čius, kurie atliko šią pikta
darystę.

“Atsiminkite tuos savo 
draugus, kuomet pamatysi
te japonų Zero lėktuvą — 
laikykite juos mintyje, ka
da nustatote savo bombų 
taikiklį į japonų bazę.

“Jūs jau jrodėte, kad ja
ponai negali jums prilygti 
nei kautynėse ore, nei bom
ba rdavime. Į tokį japonų 
pasielgimą su jūsų draugais 
jūs atsakykite, sunaikinda
mi japonų oro jėgą, jų su
sisiekimų linijas ir gamy
bos centrus, duodančius ja
ponam galimybę tęsti žiau? 
riuosius savo darbus.”

Talkininkų Lakūnai Kelis 
Kartus Daugiau Sunaikina 

Fašistų Ašies Orlaivių
London. — Antradienį 

anglų ir amerikiečių lakū
nai nušovė žemyn 27 vokie
čių ir italų lėktuvus srityje 
Viduržemio Jūros - Tunisi- 
jos, o savo neteko tiktai as
tuonių lėktuvų.

DIDELĖ AMERIKOS KARI
NIO LĖKTUVO NELAIME
Evansville, Ind., baL 22. 

— Nukrito ir sudužo dide
lis Amerikos armijos lėk
tuvas. Žuvo 12 kariškių. 
Keli kiti sužeisti.

Bus Atkeršyta Barbaram 
Japonam už Jų Nedorybes, 

Pareiškė Prezidentas
Washington. — Japonijos 

valdžia barbariškai nužudė 
tūlus amerikiečius lakūnus, 
suimtus po jų oro žygio 
prieš Japoniją, padaryto 
pernai balandžio 18 d., kaip 
p r e z identas Rooseveltas 
pranešė praeitą trečiadienį. 
Kiek amerikiečių lakūnų nu
galabinta Japonijoj, dar ne
žinoma tikro skaičiaus.

Visi kiti tada nelaisvėn 
pakliuvę lakūnai, supran
tama, buvo įkalinti ir, ma
tomai, kankinami.

Prezidentas Rooseveltas 
per savo valstybės depart- 
mentą aštriai užprotestavo 
Japonijai ir pareiškė:

“Amerikos valdžia laikys 
asmeniniai ir oficialiai at- 
sakomingais už tokias vel
niškas nedorybes visus tuos 
Japonijos valdininkus, ku
rie jose dalyvavo, ir savu 
laiku suruoš teismą tiem 
valdininkam.

“Mūsų priešai griebėsi 
barbariškų (laukiniai-nuož- 
mių) žiaurumų,” stengda
miesi nugąsdint amerikie
čius ir taip atgrąsint juos 
nuo tolesnių oro veiksmų 
prieš Japoniją.

“Bet tas japonų karo 
viešpačių bandymas įbau
gini mus visiškai niekais 
nueis,” sakė prezidentas: 
“Jis tik sužadins didesni 
negu bet kada Amerikos 
žmonių pasiryžimą nušluot 
begėdiškąjį Japonijos mili- 
tarizmą.”
JAPONAI PRISIPAŽINO 

KAIP AMERIKOS LA
KŪNŲ ŽUDYTOJAI

“Tik 1943 m. kovo 12 d. 
Amerikos valdžia gavo Ja
ponijos valdžios pranešimą, 
jog tie amerikiečiai lakūnai 
buvo teisiami ir nusmerkti 
mirt. Be to, buvo pranešta, 
jog kai kuriem buvo mir
ties bausmė pakeista, bet 
kiti numarinti,” kaip dabar 
atidengė prezidentas Roo
seveltas.

Japonija, žudydama, kan
kindama, ir kalėjiman nu- 
teisdama belaisvius Jungti
nių Valstijų lakūnus, na- 
chališkai sulaužė tarptauti
nę Genevos sutartį dėlei 
elgėsenos su karo .belais
viais, nors pati japonų val
džia buvo pasirašius tą su
tartį

Prezidentas pareiškė, kad 
jis jaučia “giliausią pasi
baisėjimą” tokiais japoniš
kų budelių veiksmais: “To
kio pat pasibaisėjimo jaus
mus turi ir visos civilizuo
tos tautos.”

KONGRESO BALSAI 
PRIEŠ GALVAŽU

DŽIUS.
Daugelis senatorių 

kongresmanų išreiškė gilų 
pasibaisėjimą ir pasibjau
rėjimą prieš kraugerius-ja
ponus, kurie žudo begink

ir

Y

Į u
liūs amerikiečius belais
vius; ir reikalavo juo griež
čiau atakuot japonus ir tin
kamai atkeršyt jiems.
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Rooseveltas ir Meksi 
kos Prezidentas Laku 

nu Lavinimo Stotyje
Corpus Christi, Texas.— 

P r e z i dentas Rooseveltas 
balandžio 21 d. pabaigė 24- 
rių valandų pasitarimus su 
Meksikos prezidentu M. 
Avila Camacho. Užbaigai 
jiedu turėjo pietus regulia- 
rėje valgykloje 200 kadetų- 
studentų, besilavinančių į 
oro laivyno oficierius. — 
Tarp šių studentų yra ir 
meksikiečių.

Atsisveikinant preziden
tas Rooseveltas padavė ran
ką visiem meksikiečiam ka
detam. Jis sakė, kad Jung
tinėse Valstijose lavinimas 
armijos ir laivyno oficierių 
iš Meksikos ir kitų Centra- 
lines ir Pietinės Amerikos 
respublikų yra didelis žing
snis pirmyn visam Ame
rikos žemynui vieningai 
ginti ir žymiai gerina san- 
tikius su mūsų seseriško
mis respublikomis šiame že
myne.

Apie savo suėjimą su 
Meksikos prezidentu Ca
macho Rooseveltas sakė, 
jog tai yra “vienas iš svar
biausių nuotikiu visame 
mano gyvenime.”
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Vokiečių Submarinai Perdaug 
Laivų Nuskandina

M#

Washington. — Jungti
nių Valstijų senato komisi
ja, vadovaujama Trumano, 
išdavė raportą, ką jinai pa
tyrė apie Amerikos karinių 
ir prekinių laivų statybą ir 
skaičių talkininkų laivų, 
kuriuos nuskandina nacių 
submarinai.

Amerikos laivyno depart- 
mentas atliko puikų dar
bą, išbudavodamas pirmo
sios rūšies kovos laivyną, 
sako Trumano komisija. 
Jinai, tačiaus, kritikuoja 
laivyno valdybą už tai, kad 
negana sparčiai statė nai
kintuvus ir mažesnius kari
nius laivus, kurie reikalin
gi lydėt ir gint prekiniams 
Amerikos laivams jūrose ir 
naikint vokiečių submari- 
nus.

Dabar tas trūkumas jau 
sparčiai taisomas, kaip pa
žymi raportas.

Trumano komisija atra
do, jog nacių submarinai 
nuskandino po milioną to
nų laivų per mėnesį, tai 
esą daugiau, negu Jungti
nės Valstijos ir Anglija da- 
sistatė naujų laivų.
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Prezidentas Rooseveltas 
Meksikoje

Jungtinių Valstijų prezidentas Roose
veltas, išvykęs pasižiūrėti, kaip veikia, 
kaip mokomi mūsų kariai, aplankęs visą 
eilę pietinių valstijų, surado laiko “per
žengti” Jungtinių Valstijų-Meksikos sie
ną ir pasikalbėti su to krašto preziden
tu senjoru Camacho.

Abiejų kraštų prezidentų pasakytos ta 
proga kalbos turi didžiulės svarbos. Jo
se buvo užakcentuota tas faktas, kad 
tarp amerikinių respublikų turį būti ge
ri, draugiški, broliški kamyniniai santy
kiai.

Pabrėždamas, prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, jog po to, kai priešas bus pri
verstas besąlyginiai pasiduoti, tuomet 
tarp amerikinių respublikų tie geri san
tykiai dar labiau išsiryškins ir visas 
abiejų kontinentų žmonių gyvenimas tu
rės pakilti.

Kai priešas besąlyginiai pasiduos —šis 
pasakymas šiandien reiškia daug. Tasai 
nutarimas buvo padarytas Kasablankos 
konferencijoj. Priešas bus mušamas tol, 
kol jis be jokių sąlygų pasiduos, kol jis 
iškels rankas ir pasakys: darykit su ma
nim, ką norite, aš pasiduodu.

Pabrėždamas šį Kasablankos konfe
rencijos nutarimą, prezidentas Roosevel
tas netiesioginiai atsakė Ispanijos fašis
tams, kurie pastaruoju laiku,', raginami 
Hitlerio, pradėjo plepėti apie derybinę 
taiką.

Smagu, kad tarp Meksikos ir Jungti
nių Valstijų užsimezga artimesni, geres
ni ryšiai. Reikia pasakyti, jog praeityje 
tie santykiai buvo prasti. Argi tai nor
malu, jei nei jokis Meksikos preziden
tas, prezidentavimo laiku, nėra kojos 
įkėlęs į Jungtinių Valstijų teritoriją? 
(Šį precedentą sulaužė tik dabartinis 
prezidentas Camacho, atlydėjęs prezi
dentą Rooseveltą į Jungtines Valstijas, 
skersai sieną.)

Argi tai normalu, jei nei jokis Jungt. 
Valstijų prezidentas bėgyje pastarųjų 
30-ties metų nėra įkėlęs kojos į Meksi
kos teritoriją?

Žinoma, ne!
Prezidentas Rooseveltas bando tuos 

nenormalumus taisyti. Ir šis jo vizitas 
Meksikai padarė toje linkmėje daug ge
ro.

Karas Galima Būtų Užbaigti Per 
Kelis Menesius, Jei Butų Antrasis 

Frontas Europoj
Taip mano Tarybų Sąjungos žmonės, 

kurių nuomonę pareiškė žymus Čechp- 
slovakijos visuomenininkas, Bohumil 
Lausman’as. Ponas Lausmanas sugrįžo, 
iš Maskvos į Londoną nesenai ir jis da
vė interview žinių agentūros ONA atsto
vui. Pasak ONA agentūros pareiškimo:

vJis (Lausmanas), sakė, kad visokių 
sluogsnių rusai yra įsitikinę, jog atida
rymas antrojo fronto Europoje dabar 
galėtų užbaigti karą keletos mėnesių bę- 
gyj ”

Ponas Lausmanas ir daugiau įdomių 
dalykų pasakojo. Jis sakė, kad Tarybų 
Sąjungoje reiškiama noro sudaryti 20 
metų tarp Amerikos ir SSSR sutartį, pa
našią, į SSSR-Didžiosios Britanijos su
tartį. Tarybų Sąjungoje, nepaisant karo, 
žmonės labai studijuoja, mokosi,—moko
si ypačiai anglų kalbos. Tarybų Sąjun
gos žmonių moralas aukštas. Stalino įta
ka žmonėse ne tik nesumažėjo, bet ji vis 
auga. Skaitlingi Maskvos teatrai yra 
apstoti žmonių linijomis, laukiančių pro
gos įeiti. Knygų sankrovos pilnos žmo-^ 
nių, perkančių literatūrą.

Maskvoje beveik nėra jokių priešo 
bomberių paliktų žymių, sako p. Laus
manas. Tai įsidėmėtinas dalykas. Turime 
atsiminti, kad Maskvą vokiečiai kadaise 
buvo pasirįžę sunaikinti. Iš oro ji buvo 
motasi daužyti nuolat ir smarkiai. Bet 
miesto apsauga tokia didelė, kad priešas 
beveik negalėjo nieko padaryti.

Nemažai cechų technikų dirba Tarybų 
pramonėje, gi kiti cechai — Raudonosios 
Armijos eilėse.

Vengrijos kariuomenėje, prisiųstoj į 
Rytų Frontą, buvo nemažai cechų, vers
tinai rekrutuotų. Kai tik jie gavo pro
gos, tuojau pabėgo ir dabar iš jų orga
nizuojamas naujas čechoslovakų pulkas 
kariauti prieš Hitlerį!

Tai kitas džiaugsmingas reiškinys. 
Pasirodo, kad cechai moka sugyventi su 
Tarybų Sąjunga gražiausiai. Jei Sikors
kio vyriausybė Londone panašiai elgtų
si, visas dalykas būtų kitokis.

Beje, p. Lausmanas yra Čechoslovaki- 
jos Valstybinės Tarybos vice-pirminin- 
kas.

S a Kuo Lietuvai Tenka Eiti?
Vilnis rašo:
“Latvių politikieris p. Bilmanis (“at

stovas” Washingtone) iškepė naują py
ragą. Savo brošiūroj jis siūlo sudaryti 
Baltijos “Suvienytas Valstijas.”

“Tai tas pats, kaip Pakšto Baltoskan- 
dija, tik mažesnėj formoj.

“Apie Bilmanio receptą prielankiai ra
šo lietuvių reakcininkų spauda. Jo re
ceptas primena ir seną šliupo propozi
ciją sudaryti Lietuv-Latvišką respubli
ką. Kaip iš Šliupo projekto nieko neišė
jo, taip nieko neišeis nei iš Baltoskandi
jos, nei iš Bilmanio projekto.

“ ‘Tautos vaduotojai’, siūlydami viso
kias federacijas, pasirodo, kaip žmonės 
neturį jokios logikos. Jų norėtųsi pa
klaust:

“Jei Lietuva, daleiskim, susivienija su 
Latvija, Švedija, Danija, Suomija (et 
cetera), tai ar ji nenustoja savo nepri
klausomybės?

“Jie, žinoma, atsakys, kad nenustoja. 
Bet jei Lietuva, su bile kuria valstybių 
grupe susifederavusi, nenustoja savos 
nepriklausomybės, tai kodėl ji nustoja 
nepriklausomybės, susifederavusi su So
vietų Sąjunga? Ot čia “tautos vaduoto
jai” ir suklumpa. Jie persiskiria su savo 
locna logika, jie pasilieka be logiško 
*‘kontinuiteto.”

“Jei jų nuomone, federacija yra geras 
dalykas, tai mūsų nuomone, geriausia fe
deracija yra ne dirbtina, ne iš nykščio 
išlaužta federacija, bet jau egzistuojan
ti ir pilniausia kvotimus išlaikiusi sovie
tinių tautų federacija.

“Bet prieš esamą, pilnai subrendusią 
ir galingą tautų federaciją “mūsų” nyk
štukiniai politikai stoja piestu.

“Kodėl? Doleris po padu. Ne jų plau
ko žmonės toj federacijoj vadovauja, nes 
tai socialistinių valstybių federacija.”

Virš Septyni Bilijonai Dolerių 
Per Mėnesį

Vienas New Yorko Times’o rašytojas 
žymi, kad karo išlaidoms mūsų kraštas 
turįs išleisti virš septynis bilijonus do
lerių per mėnesį. Mums, kurie skaitome 
pinigus ne šimtais, tūkstančiais, bei mi
lijonais, bet doleriais bei penkinėmis, to
ji suma, aišku, yra nepaprastai didelė, 
tiesiog pasakiška.

Toliau rašo tas pats žurnalistas, pre
zidentas Rooseveltas apskaičiuoja, kad 
su š. m. birželio mėn. 30 diena Jungti
nės Valstijos išleis 77 bilijonus dolerių— 
išleis tokią sumą per apskritus metus 
(Jungtinių Valstijų fiskaliniai arba fi
nansiniai metai prasideda su liepos mėn. 
1 d.). O per sekamuosius metus bus iš
leista net 100 bilijonų dolerių!

Į tą sumą įeis, be abejo, ne tik tiesio
ginės mūsų krašto karinės išlaidos, bet 
ir netiesioginės — išlaidos, susidariusios 
teikime karinės pagalbos kitoms Jungti
nėms Tautoms^ einant pagal lend-lease 
įstatymą.

Kaip tokią pinigų sumą surinkti? Iš 
kur valstybė gaus pinigų? Vyriausieji 
Šaltiniai yra du: (1) taksai, ir (2) pasko
la, — paskųla nuo. savo piliečių. Vyriau
sybė galėtų panaudoti dar ir trečią šal
tinį — spausdinti popierinius dolerius. 
Bet šitie doleriai būtų niekas daugiau, 
kaip infliacija, kuri atneštų didelę ne
laimę visiems žinonėms, — pirmiausiai, 
žinoma, darbo žmonėms. Tuo būdu, pa
silieka pirmieji du šaltiniai pinigams 
gauti karo vedimui finansuoti*

Svetimų Kalbų Grupės 
Padeda Naujame Karo 

Bonų Vajuje
APIE LIETUVĮ LAKU 

NĄ. JAMES VEREJNĮ
“Jie aukoja gyvybes — 

jūs aukokite savo pinigus!”
Šiuomi sakiniu inspiruo

jami, amerikiečiai namų 
fronte pirmadienį balandžio 
12 d., pradėjo pirkti Perga
lės Karo Bonus negirdėtom 
sumom; kiekvienas atlikda
mas savo dalį tautos di
džiausiame karo paskolos 
vajuje. Siekinys — $13,000,- 
000,000.

Vajus, prez. Roosevelto 
oficialiai atidarytas, pava
dintas Antras Karo Pasko
los Vajus ir tęsis per tris 
savaites arba pakol už 13 
bilijonų dolerių bonų bus 
nupirkta.

Apie 5,000 organizacijų 
vadų, amerikiečių svetimos 
kilmės, pranešė per savo 
50,000 skyrių Jung. Valsti
jose, kad milijonai narių
bus prašomi dalyvauti mil
žiniškame bonų vajuje.

“Svetimų kalbų grupės 
vis nori pareikšti savo loja
lumą Amerikai,” sakė or
ganizacijos pre zidentas. 
“Parodymui to lojalumo, 
mes perkame daugiau ir 
daugiau karo bonų ir duo
dame savo sūnus ginkluo
toms jėgoms.”

Edward B. Hitchcock, še
fas Iždo Departmento sve
timų kilmių skyriaus, sa
kė, kad valdžia pilnai įver
tina svarbų darbą, kurį at
lieka svetimų kalbų piliečiai 
Amerikoje.

J i s sakė: “Amerikos 
nauji piliečiai, svetimos kil
mės, mielai remia karo bo
nų programą. Jie supranta 
geriau negu mes senieji 
amerikiečiai, kas mus lau
kia, jeigu mes praloštume 
karą.”

Amerikos Graikų Order 
of Ohepa yra tipingas pa- 
vyzdis, kuris parodo, ką 
svetimos grupės daro pa
gelbėti šiame vajuje.

Neseniai ta Amerikos— 
graikų organizacija nutarė 
pirkti už $50,000,000 bonų!

Graikai - amerikiečiai sa
vo energingu vajum paro
dė, kad jie neužmiršta bai
sių agresorių, kurie užpuo
lė Graikiją. Labai daug 
vajaus dalyvių turėjo drau
gų ir giminių tenai. Su jais 
tai buvo asmeninis dalykas.

Suprasdami, kad jie visi 
negali kovoti su ginklais, 
bet kad jie gali dėti ginklus 
į rankas vyrų, kurie kovo
ja, svetimų kalbų piliečiai 
sumanė parduoti karo bo
nus įvairiausiais būdais.

Shenandoah, Pennsylva- 
nijoj lietuvių grupė par
duoda bonus ir ženklelius 
bažnyčiose po kiekvienų 

mišių. Kunigai iš sakyklų 
ragina parapijomis prisidė
ti prie bonų pardavimo pro
gramos. Kitos grupės, per 
savo vajus, jau yra nupir
kę lėktuvų ir karo instru
mentų, kurie bus vartoja-

ma įveikti Ašį. Kai kuriuo
se atsitikimuose, pilotai tų 
lėktuvų yra tos tautybės, 
kuri padėjo lėktuvą nupirk
ti. Pav., yra leitenantas Ja
mes Verenis, lietuvis-ame- 
rikietis, žymus oro korpuso 
herojus.

Leitenantas Verenis buvo 
pilotas skraidančiosios tvir
tovės, kurią nupirko Con
necticut valstijos lietuviai- 
amerikiečiai piliečiai. Pir
mam amerikiečių bombar
davime Vokietijos praeitą 
sausio menesį, Įeit. Verenis 
numušė 3 priešų lėktuvus.

Amerikiečiai, kurie atvy
ko iš Ašies dominuotų val
stijų, irgi atlieka savo da
lį, prisidėdami prie karo 
pastangų programos. Di
džiame Pergalės Karo Bo
nų pirkime San Francisco, 
amerikietis - italas biznie
rius sakė:

Jau seniai yra suorgani
zuotas ir darbuojasi Talki
ninkų Komitetas Teikimui 
Informacijų apie Okupuo
tuosius Kraštus. Proga žy
dų švenčių, tas komitetas 
padarė platų pranešimą a- 
pie žydų liaudies likimą Eu
ropoje. Šis dokumentas tik
rai šiurpulingas. Jis atžymi 
tokią tragediją, kokios viso
je žmonijos istorijoje nebu
vo matę bei patyrę jokios 
tautos žmonės.

Komitetas atsargiai su
rinko informacijas apie žy
dų likimą įvairiose nacių 
okupuotose ir pavergtose 
šalyse. Jis teigia, kad iki 
šiolei naciai jau išžudė dau
giau kaip du milijonu žydų 
Europoje! O kitiems pen
kiems milijonams taip pat 
grūmoja išnaikinimas, jei
gu naciai dar galės viešpa
tauti ir pasilaikyti galioje 
ilgesnį laiką!

O dabar štai žiupsnelis 
smulkmenų apie vokiečių 
pravestas skerdynes prieš 
žydus įvairiose šalyse:

Belgijoje iš 52,000 žydų 
25,000 išdeportuota ir nu
žudyta pereitais metais 
(1942) laikotarpyje tarp 
gegužės ir lapkričio. Kai 
kurie jų sirgo, gulėjo ligo
ninėse. Vokiečiai juos nu
gabeno į koncentracijos 
kempes ant neštuvų. Pas
kui jie ten žuvo.

Prieš karą Bohemijoje ir 
Moravijoj buvo 90,000 žydų, 
o Slovakijoje 95,000. Ko
mitetas teigia, kad 1942 m. 
jau ten nebebuvo nei vieno 
žydo. Visi jie tapo nužudy
ti.

Čechoslovakijos mieste 
Terezin vokiečiai surinko 
40,000 žydų virš 65 metų 
amžiaus ir juos nukankino. 
Tame mieste buvęs toks

Todėl svarbu, kad tie pinigai būtų 
renkami racijonališkiau. Uždedami tak
sai turėtų būti taip.- sutvarkyti, kad jų 
didžiausias svoris nekristų ant nugarų 
tų, kurie mažai uždirba; svarbu, kad 
turčiai neštų lygią (proporcionaliai su 
uždarbiais) atsakomybę su tais milijo
nais darbo žmonių, kurių algos yra že
mos.

Karos bonus turėtų pirkti kiekvienas 
žmogus, kuris tik gauna šiokių tokių jei
gu. Kuris negalį pirktis didesnėmis su
momis karo bonų, tas gali pirktis po 
biskelį, kįek jis gali, karinių štampų, 
kurios ilgainiui bus iškeistos į bonus, čia 
tai jau nėra auka, bet paskola, pasko

“Aš investuoju visus sa
vo atliekamuš pinigus į ka
ro bonus, nes aš myliu 
Ameriką, kaip ir Italiją. Aš 
perku bonus išlaisvinti Ita
liją. Aš jaučiu, kad inves
tuoju į dorovę ir demokra
tiją, į jėgos teisingumo per
galę, į sunaikinimą tironi
jos ir įsteigimą laisvės ir 
siekimą prie geresnio pa
saulio.”

Geras Ženklas

Iždo Departmento valdi
ninkai pareiškė, kad už
statai (securities) šiame 
vajuje bus 2% bonai, pri
noks 1952 m., atšaukiami 
1950 m.; 2į% bonai prinoks 
1969 m., ir atšaukiami 1964 
m. septynių aštuntdalių vie
no nuošimčio išsiskolinimo 
certifikatai, kurie prinoks 
balandžio 1 d., 1944 m. Se
rija “C” taksų sutaupų no
tos, prinoks į 3 metus, ir 
karo sutaupų bonai serijos 
“ET, “F”, ir “G.”

Sutaupų bonai bus par
duodami pagal jų nustatytą 
kainą ir pagal denominaci
ją, visi kiti užstatai (secu
rities) bus $100.

O. W. L

Žydų Liaudies Baisioji
Tragedija Europoje

ALDLD Centro Komitetas 
per Laisvę praneša, kad šių 
metų knyga neužilgo pasieks 
organizacijos narius. Tai la
bai geras ir džiuginantis žen
klas! Pernai knyga išėjo per
daug vėlai, net gruodžio mė
nesį! Išleisdamas knygas me
tų pradžioj, o ne pabaigoj, C. 
K-tas išris ir laiku užsimokė
jimo klausimą. Narių daugu
ma dabar dirba, ir neblogai 
uždirba, todėl negali būti jo
kio pasiteisinimo dėl duoklių 
užvilkimo. Konstitucija mums 
sako, kad nario duoklės turi 
būti užmokėtos iki bepos 1 
dienos. Jeigu kuris iki tam 
laikui neužsimoka, lieka su
spenduotas.

Išleisdamas knygas pradžio
je metų, C. K. išves organiza
ciją iš to užburto rato, ku
riame ji buvo per kelis pasta
ruosius metus: nariai mokės 
mokesčius anksti todėl, kad 
gaus knygą pradžioje metų, o 
C. K. gaus pinigų anksti— 
sekamos knygos išleidimui! 
Jau dabar C. K*, turėtų pasi
rūpinti rankraščiu sekamai 
knygai. Senas Narys.

Red. Pastaba: šių metų kny
ga — Didysis Lietuvių Tautos 
Priešas — jau gatava ir siun
tinėjama nariams.

baisus teroras prieš tuos 
nelaimingus žmones, jog 
naciai nebeįsileido Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus 
atstovų į miestą. Miestą tu
rėjo apsupę vokiečiai karei
viai.

Tą savo terorą prieš žy
dus vokiečiai perkėlė ir į 
Francūziją. Paryžiuje po
gromams prieš žydus vado
vauja tūlas nacis budelis, 
vardu Deniker.

Holandijoje vokiečiai su
naikino 180,000 žydų! Buvo 
suruoštos prieš juos masi
nės skerdynės, masiniai po
gromai. Vieną dieną naciai 
suėmė 1,200 žydų ir pasiun
tė dirbti į sulfuro kasyklą 
be maskų. Į vieną parą mi
rė — užtroško 800!

Visam svietui žinomi ir 
girdėti nacių darbai prieš 
žydus Lenkijoje. Vokiečių 
slaptosios policijos (gešta- 
po) galva Heinrich Himm
ler įsakė išnaikinti 50 

nuoš. visų Varšavos žydų 
per vienus metus! Tam tik
slui buvo suorganizuoti 
specialiai žydų naikinimo 
būriai. Čelme ir Belzece 
naciai įtaisė speciales žydų 
•žudymui stotis. Kurie ne
buvo sušaudyti, tie buvo to
se stotyse sudeginti arba 
uždusinti gazais. O mieste 
Sarny tik per dvi masines 
žudynes buvo paskersta 32,- 
000 žydų!

Sovietinės Ukrainos mie
ste Lutsk, kurį vokiečiai 
okupavo, buvo surinkta 20,- 
000 žydų ir nužudyta. Taip 
pat naciai paskerdė 6,000 
žydų Dniepropetrovske.

Jugoslavijoje naciai iš
žudė visus žydus. Veikiau
sia dėl sutaupymo kulkų, į 
pabaigą žudė nuodingais 
gazais.

Jaunuolis Edvardas Jusius 
balandžio 8 d. išlaikė kvoti
mus Suvienytų Valstijų Armi
jos Oro Spėkų Mokykloje, 
Gulfport Field, Miss., kaipo 
lėktuvų mechanikas. Jaunuolis 
iš pat mažystės turėjo didelį 
palinkimą prie orlaivių, jo 
vaikystės žaidimas buvo kli
javimas orlaiviukų.

Edvardas Jusius

Worcesteryj aukštesnėj mo
kykloj mokslą baigęs 1940 m., 
įstojo į Aero Industries Tech
nical Institutą, Los Angeles, 
Calif. Pabuvęs 7 mėnesius mi
nėtam institute, sėkmingai dir
bo per pusantrų metų The Ve
ga Airplane Co., tai yra, sky
riuje Lockheed Aircraft Corp., 
Calif.

Kada jis sulaukė armijinio 
amžiaus ir drafto raštinė pa
dėjo į klasę A-l, tai tada įsto
jo laisvanoriai į Army Air 
Corps, spalių 6 d., 1942 me
tais. Ten rado galimybę įsto
ti į Army Air Forces Techni
cal School, kur ir gavo me
chaniko diplomą. Jaunuolis 
dar tik 21 metus eina.

D. J.

la labai reįkąlingam žygiui: karui lai
mėti.

Dabar eina kampanija antrajai karo 
paskolai sukelti, $13,000,000,000 sumai. 
Per savaitę laiko., sukelta apie 9 bilijo
nai dolerių. Liekasi dar 4 bilijonai. Tie
ji devyni bilijonai, beje, buvo sukelti 
stambesnėmis sumomis. Likusieji keturi 
bilijonai teks sukelti milijonams darbo 
žmonių, po mažiau uždirbančių.

Kiekvienam tenka prie to darbo prisi
dėti. Atsiminkime, kad suskolintieji pi
nigai bus sunaudojami ginklams — tan
kams, • lėktuvams, laivams ir šoviniams 
gaminti. Ginklai gi bus atsukti prieš mū
sų mirtinąjį neprietelių — fašizmą.

Braintree, Mass.
Gabus Jaunuolis Or- 

laivininkystei

London, bal. 21. — Anglų 
bombanešiai apdaužė bei 
sunaikino bent 15 nacių 
garvežių ir sužalojo vieną 
1,500 tonų prekinį laivą ties 
Belgija.

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS



Aukos Sov. Sąjungai Gelbėti
Nuo Amalg. C. W. of Ame

rica, Baltimore, Md., $50.00.
Nuo P. Paserskis (surinkta 

prakalbose), Baltimore, Md., 
$470. * '

Nuo A. J. Smith (surinkta 
prakalbose), P h i 1 a d e Iphia, 
Pa., $600.

Nuo V. Kazlaučiūnienės, 
Camden, N. J. Po $1 : Ad. 
Krukauskas, J. Lastauskas ir
U. Kazlaučiūnienė. Viso $3.

Nuo V. Karlono, Maspeth,
N. Y., (vardai tilpo) $5.

Nuo J. Navalinskienės, Bing
hamton, N. Y., $5.25.

Nuo ALDLD Centro: Jonas 
Ragauskas, Shelton, Conn., 
$10 ir ALDLD 11 kp., (John 
Ella), 50c. Viso $10.50.

Jonas Smalianskas, Balti
more, Md., $100.

Nuo A. Giedra, White 
Plains, N. Y., $5.

Eleanor Sungaila, Brooklyn, 
N. Y., (vardai tilpo), $11.

Nuo A. Matulis (vardai til
po), Jersey City, N. J., $3.

Nuo ALDLD 20 kp., pelnas 
nuo pasilinksminimo vakarė
lio, kovo 14 d., (per Ursula 
Simoliūnienė), Binghamton, N. 
Y., $100.

M. žukaitis, Spencerport, 
N. Y., $5.

Nuo P. Šlekaičio, Scranton, 
Pa. (vardai tilpo), $5.60.

Nuo C. S. Kasparo, Wilkes- 
Barre, Pa., $15.

Nuo ALDLD 1 kp., (per K. 
Rušinskienę), Brooklyn, N. Y., 
$5.

F. Balch, Easth ampton, 
Mass., $5.

S. B., Brooklyn, N. Y., $1.
Nuo P Paserskio (balansas 

nuo prakalbų), Baltimore, 
Md., $44.16.

Kunigas Balkūnas, Maspeth, 
N. Y., $1.

A. Dapkus, Sparrows Pt., 
Md., $5.

LDS 139 kp., (per P. J. Pe
tronis), Chicago, Ill., $10.

Nuo ALDLD Centro: LLD 
207 kp. narių aukos, Hart, 
Mich., $15.50. "

Sekanti asmenys prisiuntė 
aukas, surinktas ant Botkino 
Ligoninės knygelių, čia talpi
name tiktai aukų rinkėjų var
dus, nes taip Komitetas nuta
rė. Negalima kiekvieno auko
tojo vardo iš knygelių pažy
mėti, todėl, kad per daug var
dų, (išsiųsta su virš 300 kny
gelių), o knygelės reikėjo tuoj 
priduoti, kaip tik gavome. Su
rinko sekamai:
Tony Brosky, Elm Grove, W.

Va., $7.00.
H. Janulis, Worcester, Mass., 

$40.
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., 

$40.
A. Matulis, Jersey, N. J., $4.50. 
C. Daugirdas, Lowell, Mass., 

$40.
A. Kraujalis, White Plains, N.

Y., $31.
Jonas Satkus, Peoria, Ill., $32. 
A. Lukšis, Bloomfield, N. J.,

$40.
J. Gataveckas, Detroit, Mich, 

$12.50.
N, Belunas, Detroit, Mich, $40.
V. Paukštys, Richmond H, $15.
A. Steponaitienė, Lewiston, 

Me, $21.
G. Braknis, Pontiac, Mich, $22.
A. Trepkus, Moline, Ill, $40.
A. Lakickas, Coaldale, Pa, 

$6.50.
A. Dambauskas, Girardville, 

Pa, $14.
M. Paulauskas, Aurora, III, 

$40.
P. Paserskis, Baltimore, Md, 

$5.
B. Valukas, Mahanoy City, 

Pa, $40.
A. E. Polson, Short Hills, N. 

J, $25.
W. Mitchell, Benld, Ill, $40.
M. Bakunas, Sharon, Pa, $45.
P. Šlekaitis, Scranton, Ikr, $9. 
M. Alvinas, Detroit, MipnY $80- 
J. Kandrat, Forest City, Pa, 

$20.
J. Blažonis, Lowell, Mass, 

$8.50.
S. Poška, Maywood, Ill, $28. 
Drg. Benderis, S. Brooklyn, N.

Y, $3.50.

F. Šimkienė, Kearny, N. J., $50.
U. Simoliūnienė, Binghamton, 

N. Y., $40.
Paulina Jasilionienė, Bingham

ton, N. Y., $68.
G. Pelton, Auburn, Ill., $30.75.
J. K. Stalioraitis, Chicago, Ill., 

$17.
W. Seylius, Pittston, Pa., 

$18.50.
P. Eidukevičius, Shenandoah, 

Pa., $41.
J. Stupur, Portland, Ore., $40.
Ev. Farion, Easton, Pa., $32.
S. Puidokas, Rumford, Me., $32.
K. Danisevičius, Waterbury, 

Conn., $25.
I. Klevinskas, Scranton, Pa., 

$14.
V. Sutkienė, Can Francisco, 

Calif., $40.
C. Musteika, Portland, Me., 

$18.50.
J. Julius, Moline, Ill., $4.50.
J. Kraus, Hart, Mich, $12.50.
J. Didjun, New Haven, Conn, 

$73.60.
F. Veprauskas, Beloit, Wis., 

$28.
C. Gradickas, Methuen, Mass, 

$11.50.
J. Chepulis, Southbury, Conn, 

$6.
P. Sodakis, Youngstown, Ohio, 

$14.50.
J. Chuplis, Springdale, Pa, $4.
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa, 

$40.
F. Kavaliauskienė, Tacoma, 

Wash, $17.
M. Bush, Inglewood, Cal, $40.
J. Kelley, Rockford, Ill, $25.
G. Shimaitis, Brockton, Mass, 

$22.
L. Kvetinskienė, Westville, Ill, 

$101.25.
P. Cibulsky, Maspeth, N. Y, 

$7.50.
M. Tenikait, E. St. Louis, Ill, 

$40.
Anna Giraitis ir Moterų Kliu

bas, Hartford, Conn, $66.50.
S. Kazokytė, Jamaica, N. Y, 

$12.
P. P. Gribas, Aberdeen, Wash, 

$27.
A. žemaitis, Baltimore, Md, 

$18.
J. Liaudanskas, Lewiston, Me, 

$15.
Walter Brazauskas, Hartford, 

Conn, $40.50.
A. M. Stakėnas, Freesoil, Mich, 

$40.
Geo. Stasiu.kaitis, Cliffside, N.

J, $32.
ALDLD 55 kp, Brooklyn, N.

Y, $40.
A. Smeltzer, Buffalo, N. Y, 

$13.
J. Kirtiklis, Akron, O, $12.
J. Brįedis, Ambridge, Pa, $40.
J. Diamont, Pittsburgh, Pa, $8.
J. Daubaras, Athol, Mass, $7. 
LDS 41 kp. Grand Rapids, 

Mich, $40. (A. Daukša).
F. Rūbas, Middlefield, O, $21.
A. Kalvaitienė, Maspeth, $1.
A. Jasiunas, Cleveland, O, $40.
Anna Savukas, Portage, Pa, 

$27.50.
Chas. Urban, Kenosha, Wis, 

$47.50.

Raudonosios Armijos pulkininkas N. V. Roščinas (viduryj) perstato lt. pulkinin
ką Joseph Stillwell, Jr, (kairėj) generolui Chou Enlai, pasiuntiniui ir kurjeriui 
tarp Chinijos 18-ios Armijos ir Chinijos centralinės valdžios Chungkinge.

A. Balčiauskas, Niagara Falls,
N. Y, $28.

P. Paulauskas, Pittsburgh, Pa, 
$41.

L. Gudzin, Schenectady, N. Y,
$40.

A. Stripeika, Elizabeth, N. J., 
$80.

Eva Vitart, Richmond Hill, N.
Y, $2.50

V. Kvetkus, Cambridge, Mass, 
$10.

A. Valinčius, Pittston, Pa, 
$40.50.

A: Jakstonis, Trenton, N. J, 
$40.

Dr. J. Simans, Cleveland, O, 
$34.50.

S. Puidokas, Rumford, Me, $2.
S. Reikauskas, Phila, Pa, $19.
V. Mikulėnas, B’klyn, N. Y, $4.
Peter Šankus, Milwaukee, Wis, 

$14.50.
J. Briedis, Ambridge, Pa, 

$34.50.
V. K. Sheralis, Garwood, N. J, 

$17.50.
A. Glebo, Gardner, Mass, $6.
S. Yurkin, New Britain, Conn, 

$40.
W. Yokim, New Britain, Conn, 

$40.
M. Strižauskas, Waterbury, 

Conn, $30.
S. Rauduvė, Pittston, Pa, 

$40.20.
O. Samulienė, Fitchburg, 

Mass, $15.
J. Kazlauskas, Hartford, Conn, 

$12.
W. Mickelaitis, Benld, Ill, 

$13.50.
E. Mizarienė, B’klyn, N.Y, 50c.
Ona Makaravičienė, Sheboy

gan, Wis, $14.50.
LDS, 50 kp, S. Brooklyn, N. 

Y, $14.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kl, 

Brooklyn, N. Y, $13.50.
D. Burba, Stamford, Conn, 

$30.
J. Yasadavičia, New Kensing

ton, Pa, $40.
LDS, 76 kp, Chicago, Ill, $19. 
ALDLD 104 kp, Chicago, $4.
L. Gudzin, Schenectady, N. Y, 

$17.
V. Sutkienė, San Francisco,

Calif, $40.
M. Sukackiene, Worcester, 

Mass., $18.
J. Urbon, Chicago, Ill, $8.50.

Tariame širdingai ačiū už 
gražų pasidarbavimą šioje 
kampanijoje. Nors nesmagu 
priminti kiekviename rašte 
apie gaunamus čekius ir mo- 
ney-orderius, esu priversta tai 
padaryti ir vėl. Ypač laike šios 
kampanijos veik didžiuma če
kių ir money-orderių buvo iš
rašyti Russian War Relief 
Committee; Lithuanian Com
mittee ir kitų Komiteto narių 
vardais. Tas kenkia iždininkės 
darbe. Mes visuomet prašome, 
kad visus čekius ar money-or- 
derius išrašykite iždininkės 
vardu, o ne viršminėtų organi
zacijų vardais, nes mūsų Ko
mitetas pasirašęs banke — 
Lithuanian Medical Aid Com
mittee, L. Kavaliauskaite, 
treasurer.

Todėl, brangūs prieteliai,4 at
eityje išrašykite ' iždininkės

Naminis Frontas
Kova prieš Juodąją Biržą

Vartotojas (consumer) y- 
ra svarbiausias asmuo ko
voje prieš juodosios biržos 
mėsą, Žemdirbystės De- 
partmentas pareiškė pra
eitą savaitę. Jeigu vartoto
jas saugosis prieš pirkimą 
mėsos virš lubų kainos, juo
dosios biržos savininkams 
bus sunku išsilaikyti bizny
je.

Yra kelios priežastys, ko
dėl vartotojai neturėtų pir
kti maisto, ypač mėsos, juo
dojoj biržoj.

1. Jos iškelia gyvenimo 
iškaščius —peržvalga mė
sos kainų New Yorke pa
rodo, kad ten kainų ratos 
yra nuo 19 iki 15% aukštes
nės už autorizuotas lubas.

2. Jeigu civiliai pirks mė
są nelegalėse biržose, jie 
sugriaus valdžios mėsos ra- 
cijonavimo programą ir dar 
turės vartoti blogesnę mė
są. Dauguma mėsos, par
duotos juodose biržose 1942 
m, buvo netinkama ir ga
lėjo žmones ligomis užkrės
ti.

Pagal American Meat In
stitute, didelė dalis mėsos, 
kuri pasiekė juodąją bir
žą, yra nuo taip vadinamų 
“cutter” ir “canner” gyvu
lių; tai prasčiausia mėsos 
rūšis! Todėl Žemdirbystės 
Departmentas įsakė vi
siems skerdėjams gauti 
skerdimo leidimą ir uždėti 
numerį ant kiekvieno mėsos 
gabalo, kuris išsiunčiamas 
į krautuves. Krautuvninkai 
negali parduoti mėsos nuo 
nepaženklinto “wholesale” 
gabalo. Tas daroma kaipo 
dalis mėsos kontroliavimo 
programos žemdirbystės 
Departmento ir Office of 
Price Administration. Pa
gal šią programą kiekvie
nas vartotojas galės gauti 
savo dalį mėsos per racijo- 
navimą, ir mėsos produkci
ją bus atsargiai prižiūrėta 
nuo gyvulių skerdimo ligi 
mėsos pristatymo vartoto
jams.

3. Juodosios biržos ope- 
ravimas yra forma “boot
legging” ir gali sugrąžinti 
“genasterizmą”, kaip buvo 
prohibicijos laikais.

Padėtis rimta ir galima 
sukontroliuoti tik per ne
vartojimą nepaženklintos

vardu. Prašome įsitėmyti ir ne
pamiršti. Ačiū.

L. Kavaliauskaitė, Ižd. 
Liet. Kom. Sov. Sąjungai 

Gelbėti,
46 Ten Eyck St, 
Brooklyn, N. Y.

mėsos, ne tik valdžios įstai
gų, bet ir pirkėjų. (Kiekvie
nas pirkėjas šiame krašte 
gali padėti sugriauti maisto 
juodąją biržą.

Antras Karo Paskolos 
Vajus Prasidėjo

Didžiausias finansinis va
jus Jung. Valstijų istorijoj 
padėti mūsų vyrams tarny
boj ir palaikyti Amerikos 
milžinišką karo mašiną 
veikloje, dabar prasidėjo.

Šių. metų mechanizuoti 
įrengimai, tankai, lėktuvai, 
ginklai ir kiti įrengimai 
daug skaitlingesni, ir reika
lauja geros priežiūros ir 
pataisymų. Produkcija irgi 
negali sustoti. Taigi, O.W.I. 
prašo naminio fronto pagel- 
bos šiuos iškaščius padeng
ti, atmindami, kad kiti ame
rikiečiai kovoja ir miršta 
pasaulio karo laukuose.

Apart sumos, kuri bus su
daryta taksais, 13 bilijonų 
dolerių reikalinga greitu 
laiku sukelti per Second 
War Loan (Antrą Karo 
Paskolą) finansavimui mil
žiniškų karo išlaidų, ku
rios apima operacijas viso
se pasaulio dalyse.

Svarbiausias dalykas at
simint yra, kad šiame mūsų 
sunkiausiame kare visi 
Amerikos namų fronto 
žmonės turi padėti mokėti 
už padidintas išlaidas karo 
ir produkcijos, ir dėl pri
žiūrėjimo ginklų, kad jie 
būtų “tinkami karui ir visa
da vartojami.”

O. W. I.

Cliffside, N. J.
Bendras Parengimas Raudono

jo Kryžiaus Naudai

Gegužės 2 d., bendrai visos 
Cliffsidės lietuvių organizaci
jos, kaip tai: LDS 115 kuopa, 
SLA 70 kp. Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo trečias ap
skritys, LDD 3-čia ir 10 kuo
pos, ALDLD 77 kuopa, Šv. 
Franciškaus pašalpinė draugi
ja ir LNP Kliubas — visos 
bendrai ruošia parengimą 
Raudonojo Kryžiaus naudai. 
Parengimas įvyks Charles 
Green Hall. 267 Walker St., 
Cliffside, N. J. Pradžia 6 vai. 
vakare, šokiai 7-tą vai. Or
kestrą vadovybėje A. Pavi- 
dis.

Šis pirmas visų bendras pa- 
repgimas turi būti sėkmingas. 
Tikimės svečių iš apylinkės ko
lonijų. Pirmu kartu Cliffsidė- 
je dainuos Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., vadovybėje B. 
šalinaitės, užkandžių bus įva- 
lias, mat, Raudonojo Kryžiaus 
Cliffsidės Skyrius užtikrino, 
kad maisto bus pakankamai, 
gėrimų taip pat, svetainė nu- 
renduota su visu inventorium. 
Visi bus pilnai patenkinti.

Į LDS Narius ir Simpatikus
Gerbiamieji, LDS Trečias 

Apskritys prisidėjo prie šio 
bendro visų Cliffsidės organi
zacijų naudingam tikslui pa
rengimo ir todėl kviečia visus, 
kam tik aplinkybės leidžia, 2- 
rą dieną gegužės vykti į Cliff- 
sidę, kad parėmus taip svar
bų ir naudingą tikslą. Gegu
žės mėnuo, gražiausias vasa
ros mėnuo ir Cliffsidėj yra ty
ras oras ir visiems suteiks ma
lonumą. Pasirodykime, kad 
mes visi ir visos remiame Rau
donąjį Kryžių, kaip darbu, 
taip ir centais.

A. Matulis, Apskr. Pirm.

London, bal. 21. — Keli 
nacių lėktuvai naktį nume
tė keletą bombų į Londo
ną.

Treči&B puslapį!

Farmeriai, gabenami traukiniu iš West Virginijos j 
Stafford Springs, Conn, farmų darbams. Juos gabena 
Farm Security Administracija; iš viso 37 vyrai ir mo
terys su 22 savo vaikučiais.

Detroito Žinios
VISKO PO BISKJ 

Apie LLD 52 Kp. Susirinkimą 
ir Veikimą

LLD 52 kp. susirinkimas 
įvyko balandžio 18 d. ir turi
me pasigėrėti su tuorn, kad su
sirinkimas buvo pagirtinai ge
ras. Nors narių nebuvo labai 
daug, bet padaryta gerų tari
mų visuomeniškais reikalais ir 
įstojo septyni nauji nariai į 
kuopą. Naujų narių įrašyme 
pasidarbavo J. Luobikis ir 
Petras Žilinskas.

Laiškų buvo skaityta įvai
riais klausimais, kaip tai, pa
kvietimas į vilniečių suvažia
vimą, reikalavimas paliuosuoti 
belaisvius lojalistus, Liaudies 
Balso ir pundelių siuntimo į 
Sovietų Sąjungą. Nutarėm pa
aukoti iš iždo $10 dėl Sovietų 
raudonarmiečių pirkimui dova
nų. Paskirta iš iždo $10 dėl 
pasveikinimo Vilnies suvažia
vimo ir bus renkamos aukos 
dėl kitų svarbių reikalų. Taip
gi išrinkome atstovę M. Smit- 
revičienę į vilniečių suvažiavi
mą.

Bendras parengimas iš ko
vo 7 d, davė gražaus pelno, 
arti $49, tai kuopos dalis.

Aš manau, kad smulkesnius 
dalykus parašys mūsų kores
pondentas, todėl čion pažymė
siu, kas, mano supratimu, at
rodė svarbiausis.

Pastaba P. Jočio.niui

Sykį girdėjau per radio pra
nešimą per P. Krakaitį, kad 
L. M. Draugiškas Kliubas pra
lenkė Moterų Pažangos Kliu- 
bą su pinigine suma Liet. Ko
mitetui ambulansui pirkti. Vil
nyje, Detroito žiniose, draugas
P. Jočionis pakartojo panašų 
dalyką, kad Lietuvių Moterų 
Draugiškas Kliubas “subytino” 
Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubą. šis dalykas labai er
zina Pažangos Kliubo nares. 
Vienas dalykas, tai Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubas su 
jokiu kliubu nėjo į “bytus” ir 
negalima sakyti, < kad pažan- 
gietes “subytino.” Jeigu Mo
terų Draugiškas Kliubas taip 
nusitarė tiek aukoti ar sukelti 
aukų dėl* to komiteto, tai jų 
dalykas, čion jau nėra lenkty
nės. Kitas dalykas, tai tame, 
kad L. M. Pažangos Kliubas 
buvo nutaręs sukelti tik $100 
tam reikalui, o sukėlė $155,* o 
ne $140, (kaip buvo d. P. 
Jočionio rašyta). Todėl, Mo
terų Pažangos Kliubas su to- 
kiuo pareiškimu nesutinka, 
nes pažangietės jokių “betų”, 
su niekuo nedarė ir nėra rei
kalo tokių dalykų sakyti.

M. Alvinienė, 
LMP Kliubo Pirm.

Windsorieciu Koncertas

Man teko girdėti Moterų 
Choro nares kalbant ir rūpes
tingai diskusuojant apie Ka
nados windsoriečių būsimą 
koncenrtą, gegužės 2 d. Yra

užkviestas dalyvauti Lietuvių. 
Moterų Pažangos Choras su 
savo dainomis, kuris rengiasi 
sudaryti dar duetų ir solų. ži
noma, kad, apart Moterų Cho
ro, dalyvaus daug detroitiečių, 
kad su savo draugais kanadie
čiais pasimatyti, paremti sa
vaitrašti Liaudies Baisa, nes 
koncerto pelnas eis dėl laik
raščio. Nepamirškite, Detroito 
ir apylinkės lietuviai, dalyvau- 
ti gegužės 2 d. windsoriečių 
koncerte, Jugoslavų svetainė
je, 1351 Drouillard Rd., 2 va
landą po pietų, Windsor, Ont. 
Minėtame koncerte bus duotos 
trys dovanos, tikietus galite 
gauti ir Detroite.

«I
Naujas Lietuvis Dentistas

Athol, Mass.

Dar neseniai atsidarė savo 
raštinę arba dentisto profesi
jos vietą James Tyson, tai yra 
mums gerai žinomas James 
Gudaitis, Baronų žentas. Kiek 
man yra žinoma, tai d. Tyson 
yra labai sugabus bile mokslo 
šakoje ir jam pavyko ta pro
fesija sugabiai pasiekti. Jis 
buvo dirbtuvės darbininkas, 
vėliau buvo pasiekęs aukštą 
laipsnį metalurgijoj, bet jam 
dirbtuvės darbas netiko svei
katai, tad dabar* pavyko at
siekti mokslas dentisto.

4 -J' < r1

Draugas Tyson - Gudaitis 
vartoja gerai rusų ir lietuvių 
rašybą ir, tikiuosi, kad jis pa
rašys patarimų apie dantų 
sveikatą. Dr. Tyson atsidarė 
dentisto studiją 20526 Grand 
River Ave. ir, manau, mums, 
lietuviams, prisieis su reika
lais matyti naują sugabų den- 
tistą. Geros kloties, Dr. James 
Tyson. .

Drg. Jonas Siurba Detroite

Buvęs LDS Centro Sekr. Jo
nas Siurba grįždamas iš mili- 
tarės mokyklos, sustojo De
troite, prie valdžios darbo, 
amunicijos dirbtuvėje. Girdė
jau, apsistojo pas d. Butėnus, 
2687 Hooker St. Malonu buvo 
pasimatyti su d. J. Siurba.

Alvinas.

Gavęs knygelę štampų, rink
ti aukas Botkino ligoninei, 
bandžiau pasidarbuoti, kiek 
galėjau. Tai yra kilnus dar
bas ir linkiu Lietuvių Komi
tetui tęsti tokį gražų darbą 
dėl žmonijos laisvės ir ant to
liau.

čia noriu pažymėti aukoto
jų vardus. Juozas Daubaras, 
$5; Alfonsas Daubaras ir Ali- 
zas Pakark lis, abu po $1. Vi
so $7.

Juozas Daubaras.

Anglijos orlaiviai įkan- 
džiai bombardavo vokiečių 
laivus ir valtis.

.kĄį.'*

W': $* ■
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(Tąsa)
— O mano mamytė šitą daro netaip.
— Netaip, vadinas—blogiau!
— Ne, geriau!
— Na, ir eik sau pas savo mamytę!
— Aš čia — šeimininkė!
— O aš kas?
Įsikišdavo šeimininkas.
— Gana, žvėrys-vištos! Ką jūs, iš gal

vos išėjot?
Namuose visa buvo neapsakomai .kei

sta ir juokinga; iš virtuvės į valgomąjį 
reikėjo eiti per vienintelį bute mažutį 
siaurą klozetą; per jį nešdavo į valgo
mąjį virtuvus ir valgymus, jis sukeldavo 
daug linksmų juokų ir dažnai juokingų 
nesusipratimų. Man buvo įpareigota pri
pilt klozeto indas vandenio, o miegoda
vau aš virtuvėj, prie klozeto durų ir 
priešais duris į priebutį: galvai būdavo 
karšta nuo virtuvės krosnies, į kojas 
pūsdavo iš priebučio; guldamas aš susi
rinkdavau visokias lupatas ir apsikloda
vau jomis kojas.

Didelėj salėj su dviem veidrodžiais 
'tarpulangėse, paveikslais — “Dirvos” 
priedais, pora lošiamųjų stalų ir tuzinu 
vieniškų kėdžių, buvo vieniša ir nuobo
du. Svečių kambarys buvo prikimštas 
margų minkštų baldų, sidabro ir arbati
nių indų; kambarį puošė trys lempos, 
viena už kitą didesnės. Tamsiame, be 
langų, miegamajame, be plačios lovos, 
stovėjo skrynios, spintos, nuo jų ėjo ta
bako ir persiškų ramunėlių kvapas. Ši
tie trys kambariai visuomet būdavo tuš
ti, o šeimininkai stumdydavosi mažame 
valgomajame, kliūdami vieni kitiems. 
Tuoj po arbatos, aštuntą valandą, šeimi
ninkas su broliu pratraukdavo stalą, nu
kraudavo jį balto popierio lapais, brai
žomaisiais įrankiais, paišiukais —ir im
davosi darbo, vienas gale stalo, kitas 
priešais jį. Stalas krutėdavo. Jis už
griozdindavo visą kambarį, ir, kai iš 
vaikų kambario išeidavo auklė su šeimi
ninke, jos užkliudydavo stalo kampus.

— Nesivalkiokite jūs čia! — rėkdavo 
Viktoras.

Šeimininkė, įsižeidusi, prašydavo:
— Vasia, pasakyk jam, kad jis ant 

manęs nerėkautų!
— O tu nejudink stalo, — ramiai pa

tardavo šeimininkas.,
— Aš nėščia, čia ankšta...
— Na, mes išeisime dirbti į salę.
Bet šeimininkė rėkdavo, pasipiktinusi:
— Viešpatie, kas gi salėje dirba?
Pro klozeto duris išlenda piktas, nuo 

ugnies įkaitęs senutės Matrionos veidas, 
ji šaukia:

— Štai, Vasia, žiūrėk: tu darbuojies, o 
ji keturiuose kambariuose apsiveršiuoti 
negali. Bajorė iš Šukučių, o proto — nė 
trupučio!...

Viktoras klastingai juokiasi, o šei- 
riiininkas rėkia:

— Gana!
Bet marti, pikčiausiais žodžiais išdir

busi anytą, krinta kėdėn ir dejuoja:
— Išeisiu! Numirsiu!
— Po velnių, netrukdykite man dar

bo! — šaukia išblyškęs šeimininkas. — 
Bepročių namai, juk dėl jūsų lenkiu nu
garą, jūsų išlaikymui! O, žvėrys-vištos...

Pradžioj šitos rietenos baugindavo 
mane, ypač persigandau, kai šeimininkė, 
Sučiupusi stalo peilį, įbėgo į klozetą, ir, 
užsidariusi abejas duris, ėmė ten baisiai 
kriokti. Minutėlei namuose visa nutilo, 
paskui šeimininkas įsirėmė rankomis į 
duris, susilenkė ir pašaukė mane:

— Lipk, išdaužk stiklą, atkabink kab
liuką !

Aš greit užšokau ant jo nugaros, iš- 
mūšiau stiklą viršum durų, bet kai pasi
lenkiau žemyn, šeimininkė uoliai ėmė 
klilti mane per galvą peilio kriaunom,— 
vis gi paspėjOu atidaryti duris, ir šei
mininkas, ištempęs žmoną į valgomąjį, 
atėmė iš jos peilį. Sėdėdamas virtuvėj ir 
kasydamas sumuštą galvą, aš greit atsi- 
godžiau, kad nukentėjau be reikalo: pbi- 
lis buvo atšipęs, su juo net duoną sun
ku atriekti, 0 jau ndOs— niekaip nepra
šiausi; mah riereikėjo lipti ant šeiminin
ko nugaros, aš galėjau sudaužyti stiklą 
nuo kėdės, ir, galop, patogiau buvo di- 
dėšniam atkabinti kabliuką — jo rankos 
ilgesnės. Po šitos istorijos — rietenos 
namuose manęs nebebaūgindavo.

Broliai giedodavo bažnytihiaftie cho- 
ęę; pasitaikydavo, kad jie pradėdavo ty

kiai dainuoti bedirbdami, vyresnysis dai
nuodavo baritonu:

—Sviedžiau aš jūron žiedą
Skaisčios mielos mergužės...

Jaunesnysis prisidėdavo tenoru:
Ir žemiškosios laimės
Nebteko jau širdužė.

Iš vaikų kambario pasigirsdavo tykus 
šeimininkės šūksnis:

— Jūs iš galvos išėjot? Vaikas mie
ga...

Arba:
— Tu, Vasia, vedęs, galėtum ir nedai

nuoti apie mergužes, netinka. O tuojau 
ir vakarinėms pamaldoms ims skambin
ti.

— Na, tai mes—bažnytinę.
Bet šeimininkė įtikinėja, kad bažnyti

nės nepritinka giedoti bile kur, o čia 
dar.... — ir ji ryškiai parodo ranka į 
mažutes duris.

— Reiks pakeisti butą, o tai velniai 
žin kas! — sako šeimininkas.

Lygiai taip pat dažnai žadėdavo pa
keisti stalą, bet taip kalbėdavo jis jau 
trečius metus.

Klausydamas šeimininkų pašnekėsiu 
apie žmones, aš vis atsimindavau avaly
nės krautuvę; ten kalbėdavo taip pat. 
Man buvo aišku, kad šeimininkai taipogi 
laiko save už kitus geresniais, jie žino 
tikriausia elgesio taisykles, ir, pasirėmę 
tomis, man neaiškiomis, taisyklėmis, ne
gailestingai teisia visus žmones. Šitas 
teismas sukeldavo manyje baisiausią il
gesį ir apmaudą prieš tuos jų įstatymus, 
nusižengti jų įstatymams man buvo ne
paprastai malonu.

Darbo aš turėjau daug: aš ėjau tar
naitės pareigas, trečiadieniais plaudavau 
grindis virtuvėje, valydavau virtuvą ir 
varinius indus, šeštadieniais plaudavau 
viso buto grindis ir abejus laiptus. Skal
dydavau ir vilkdavau malkas, mazgoda
vau indus, valydavau daržoves, vaikščio
davau su šeimininke po prekyvietę, vilk
damas paskui ją pintinę su pirkiniais, 
bėgiodavau į krautuvėlę, į vaistinę.

Mano artimiausias viršininkas — bo
butės sesuo, triukšminga, nesuvaldomai 
pikta senutė, keldavosi anksti, šeštą va
landą ryto; ant greitųjų nusipraususi, ji, 
vienmarškinė, klaupdavosi prieš šventą 
paveikslą ir ilgai skųsdavosi Dievui sa
vo gyvenimu, vaikais, marčia.

— Viešpatie! — verkšlenamu balsu 
šaukdavosi jų priglaudusi prie kaktos 
suglaustus pirštus. — Viešpatie, nieko 
hš neprašau, nieko man nereikia, — 
duok tik pasilsėti, nuramink mane, Vieš
patie, Tavo galybe!

Jos aimanas prižadindavo mane; nu
budęs, aš žiūrėdavau iš po antklodės ir 
su baime klausydavau karštos maldos. 
Rudenio rytas drumstai žvelgia į virtu
vę pro aplytus langų stiklus; ant grin
dų, šaltoje prieblandoje, linguoja pilka 
figūra, neramiai mojuodama ranka; nuo 
jos mažos galvos iš po apsmukusios ska
relės nukrito ant kaklo ir pečių retučiai 
šviesūs plaukai, skarelė visą laiką slenka 
nuo galvos; senutė, piktai ją kairiąja 
ranka taisydama, murma:

— A, kad tu sudegtum!
Visu smarkumu mušasi į kaktą, pilvą, 

pečius ir šnypščia:
— O marčią nubausk, Viešpatie! Su

dėk sąskaiton visa, visas man padarytas 
nuoskaudas! Ir atidaryk akis sūnui ma
no,—į ją ir Viktorėlį! Viešpatie, padėk 
Viktorėliui, suteik jam malonių Tavo....

Viktorėlis miega čia pat virtuvėj ant 
plautų; motinos dejavimų pažadintas, jis 
rėkia mieguistu balsu:

— Matuše, vėl jūs plėšiate gerklę ank
sčiausiai! Tai tiesiog nelaimė!

— Na, na, miegok sau,—kaltai šnab
žda senutė. Minutę, dvi siūbuoja tylom 
ir Staiga vėl kerštingai šaukia:

— Ir kad pašautų juos ligi kaulų, ir 
kad nė dugno jiems, nė vožtuvo, Viešpa
tie...

Taip baisiai net mano senelis nesi- 
melsdavo.

Pasimeldusi, ji žadindavo hiane:
— Kelkis, gana drybsoti, ne tam gy

veni! Kaisk virtuvą, atnešk malkų,— 
’balanų nepriskaldei iš vakaro? U!

Aš stengiuosi dirbti visa greitai, ♦ 
kad tik nebegirdėčiau šnypščiančio senu
tės šnabždesio, bet įtikti jai-—negalima; 
ji siaučia po virtuvę, kaip žiemos pūga, 
ir šnypščia, staugdama:

(Daugiau bus)

“Aš laikraštininkams pasa
kiau, kad atsakymas yra aiš
kus,” Willkie pareiškė: “pa
prašykite Hitlerio siųsti Tur
ki j on kaipo Vokietijos atsto
vą jo oponentą.”

Willkie praneša, kad Chini- 
jos, Indijos ir Tolimųjų Rytų 
problemos padarė jam gilų 
įspūdį. Jis aprašo apie vizi
tus Generalissimo Chiang Kai- 
shek ir kitus karo laiko Chini- 
jos vadus. Jo įspūdžius seka
mai aprašė:

“Mes turime nuspręsti, ar 
mes rasime kada geresnį Ali- 
jantą rytinėj Azijoj negu Chi- 
niją ir jeigu atsakymas yra 
‘ne,’ kaip aš spėju, tai turime 
būti- pasiryžę išpildyti savo 
pareigas mūsų Alijantui. šios 
pareigos reiškia ekonominę 
kooperaciją ir dabartinę mili- 
tarinę pagalbą. Bet mums ir
gi reikia suprasti chiniečius ir 
jų problemas. Chiniečių pati
kėjimas puikioms frazėms ir 
užsigynimams jau eina prie 
galo.”

(šis yra pirmas iš dviejų 
straipsniu apie p. Willkie kny
gą “One’World”).

FLIŠ—Common Council.

Bostono ir Apylin
kės Žinios

Lietuvių Literatūros Draugijos 
7-to Apskričio Komiteto Na
riams ir Visiems So. Bostono ir 

Apylinkes Veikėjams ir 
Veikėjoms

Draugai ir draugės! Dėlei 
šių metų Laisvės pikniko, nors 
ir suvėluotai, yra šaukiamas 
pasitarimas, kaip ir kur galė
sime įvykdinti Laisvės pikni
ką. Pasitarimas įvyks šį sek
madienį, balandžio (April) 25 
d. Tai yra, Velykų sekmadie
nį, 1-mą valandą po pietų, Lie
tuvių Piliečių Kliube, 376 W. 
Broadway, So. Boston.

Kaip visi LLD 7-to Apskri
čio komiteto nariai, taip ir iš 
apylinkės L. Liter. Draugijos 
veikėjai ir veikėjos esate kvie-r 
čiami atsilankyti ir prisidėti su 
planavimu Laisvės naudai pa
rengimo Mass, valstijoj. Ypa
tingai dabartiniu laiku, kuo
met fašistai pasimojo ant Lais
ves, traukdami teisman, už tei
singą vedimą kovos prieš visus 
Amerikos ir pasaulio demokra
tijos priešus, tat ir mes turi
me nesigailėti nei laiko, nei 
energijos savo Laisvės apgyni
mui. Būkime šiame posėdyje 
visi, kas tik galime, ir laiku!

Draugiškai
LLD 7-to Apskričio 
Komiteto Narys, 
Jdljn Grybas.

,$<1.1x1......
• »•

Willkie Rašo Apie Savo 
Pasaulinę Kelionę

(Apžvalga Šių Dienų Knygų— 
Stephen Pearce)

Wendell Willkie parašė kny
gą, apie savo kelionę po pa
sauli American Liberator bom- 
beryje, kuris užvardintas “The 
Gulliver.” Willkie atpasakoja 
pirmu kartu šioj naujoj kny
goj daugelį detalių apie jo 49 
dienų kelionę, per kurią jis 
apvažinėjo 31,000 mylių ir ap
lankė demokratijos svarbiau
sius karo laukus. Jis grįžo su 
degančiu įsitikinimu apie karą 
ir taiką.

P. Willkie vėl išvyksta į to
limas šalis tęsti savo studijas 
pasaulio karo metu. Bet, kiek
viena praėjusi diena įtikina šį 
nominalį vadą republikonų 
partijos, kad atsakomybės, ku
rias Suv. Valstijos turės pripa
žinti pokariniam pasaulyje, 
vis auga.

Willkie knyga “One World,” 
pareiškia įsitikinimą, kad po
kariniam pasaulyje negali bū
ti taip vadinamų “junibr part
ners.” Jis prašo vieningumo 
tiksluose ir dvasioje tarpe 
Jungt. Tautų.

P. Willkie tiki, kad galima 
iššaukti didesnio vieningumo ir 
geresnį bendrą supratimą ka
ro siekinių iš Jungt. Tautų 
prieš šovimą paskutinio šūvio. 
Jis įspėja, kad Amerika vai
dins svarbią rolę po karo:

“Amerika turi pasirinkti 
vieną iš trijų rolių po šio ka
ro,” p. Willkie priduria : “siau
rą nacionalizmą, kuris galuti
nai nužudys mūsų pačių lais
vę ; tarptautinį imperializmą, 
kuris reiškia paaiikavimą kitų 
tautų laisvės, arba įsteigimą 
pasaulio, kuriame bus lygios 
progos kiekvienai rasei ir 
kiekvienai tautai. Esu tikras, 
kad Amerikos žmonės didžiu
moj pasirinks paskutinį iš šių 
kursų.”

P. Willkie pasaulinė kelio
nė jį artimai suvedė su karo 
vadžtte daugumos didžiulių 
taufųT Jis sutiko vyriausius 
militarinfus vadus kaip ir ci
vilius vadus k a r i a u j a n čių 
Jungt. Tautų. Willkie entu
ziastiškai visur sutiko. Pagal 
raportus, jis ypatingai svarbų 
įspūdį padarė, kadangi vyko 
kaipo neoficialus pasiuntinys 
prezidento Roosevelto. Dauge
liui šalių tas parodė vieningu
mą Jungt. Valstijose, kuris su
stiprėjo po japonų užpuolimo 
ant Perlų Uosto.

Yra užtektinai davinių, kad 
Willkie pdsaulį apsupanti ke
lionė atnešė naciams daug ne
ramumo. Pavyzdžiui, Berlyno 
radijas skundėsi apie jo buvi
mą neUtralėje Turkijoje. Laik
raštininkai prašė kokio paaiš- 
kinirho. P. Willkio atsakymas 
buvo aiškus.

THE CALL TO THE COLORSI
CALL FOR DOLLARS

Dig deep. t Strike hard. Our boys 
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. i

Penktądienis, Bąl. 23, 1943
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SKELBKITES LAISVĖJE

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.
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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 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 kvykusiems j šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

• • o • • i <

“Jis nori iš jO3 ne to, kad būti, padėtas j 3-A klasę.
Jis nori josios 48 pdintij...”

Į

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”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė Ir Išleido Graborius

JOSEPH LcVANDA—LEVANDAUŠKAS
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 
til to pervedimai ir tt.

• • • • • •

Bešvintaiitis 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

PAKASĖ DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai Iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 82. Kaina lOo.

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

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

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

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos
%. t -

Paveikslų Albumas
Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui

kiausia padaryta fcnyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliui; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New YorkJ 
mieste. Yra daug mokslinių infortnacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių! kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Jungt. Valstijų Lakūnai 
Atakavo Kišką 15 Kartų

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, bal. 21. — Laivyno pranešimas:
Jungtinių Valstijų lėktuvai penkioliką kartų ataka

vo japonų įrengimus Kiškoj (vakariniuose Aleutuo- 
se) balandžio 19 d. Jie mėtė bombas ir šaudė; daugelį 
kartų pataikė į svarbiausią japonų stovyklų sritį, į 
lėktuvų aikštę, į priešų apsigynimo pozicijas ir sukė
lė gaisrus.

Mūsų didieji bombanešiai, Lekiančios Tvirtumos ata
kavo japonų pozicijas Kietoj, Bougainville saloj.

Torpediniai mūsų Avenger bombanešiai atakavo ja
ponų lėktuvų aikštę Kahili, Shortland salos srityje.

Kita grupė mūsų Avenger bombanešių atakavo ja
ponų laivus Tonolei uoste, Bougainville saloj. Vienu 
smūgiu buvo tiesioginiai pataikyta į priešų krovinių 
laivą, o kelios bombos nukrito visai arti kito krovinių 
laivo.

Balandžio 20 d. mūsų Avenger ir Dauntless bomba
nešiai bombardavo japonų įrengimus Mundo j, centra- 
linėse Saliamono salose; nutildė kelias priešlėktuvines 
japonų pozicijas ir užkūrė vieną didelį gaisrą.

Sovietai Nušlavė Šimtus 
Nacių Atmušdami Atakas
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, bal. 22. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Neįvyko jokių svarbių atmainų fronte balandžio 21 d.
Sovietų oro jėgos įvairiose fronto dalyse bal. 20 d. 

sunaikino bei sužalojo ne mažiau kaip 20 motorinių 
trokų, vežusių vokiečiam kareivius ir reikmenis, su
sprogdino tris amunicijos sandėlius, nutildė šešias ba
terijas priešų kanuolių ir nuskandino vokiečių sargy
bos laivą, transporto laivą ir dvi valtis su kareiviais, 
kurie kėlėsi jomis krantam

Kuban srityje vienas dalinys sovietinės kariuomenės 
atmušė smarkias atakas, kurias darė stambios priešų 
jėgos. Hitlerininkai nuolat šturmavo Sovietų pozicijas, 
stengdamiesi laimėt, nežiūrint kiek tai vokiečiams lė- 
šuotų. Rimčiausiu mūšio momentu sovietiniai lėktuvai 
kirto galingą smūgį atakuojančiai kariuomenei ir pa
darė pražūtingų priešams nuostolių. Per atkaklias kau
tynes buvo atmuštos visos vokiečių atakos.

Vakariniame fronte retkarčiais persišaudė artileri
ja ir mortiros iš abiejų pusių. Kai kuriuose sektoriuo
se vokiečiai mėgino daryt kovingus žvalgybos žygius. 
Mūsų kariuomenė išblaškė ir dalinai sunaikino žvalgy
binę priešų kariuomenę.

Į šiaurius nuo Čugujevo sovietinė artilerija sužalojo 
vokiečių tanką ir padegė kelis amunicijos sandėlius.

Į vakarus nuo Rostovo-prie-Dono sovietiniai artile
ristai ir mortirininkai sudaužė priešų kanuolių bateri
ją ir sunaikino šešis fortukus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kvailų tradicijų. Vienų po ki
tos jis jas supiškina.

Dabar jis lankėsi Meksiko
je. Padarė gražaus įspūdžio. 
Prie Roosevelto administraci
jos Jungtinių Valstijų, santy
kiai su Meksika labai pasitai
sė.

Rooseveltas neguldo galvos 
už žibalo trustą, kuris buvo 
taip įsiponavęs Meksikoje. Tą 
puikiai mato Meksikos žmo
nės.

Prieš kiek laiko tūli laikraš
čiai buvo labai “susirūpinę” 
pasiuntimu “pagalbos” lietu
viams Sovietų Sąjungoje. Sa

kė, jeigu tik būtų galima pa
siųsti dovanų, tuojau siųstumė- 
me. Berods, tam tikslui ir pi
nigus rinko ir nemažai šimtų 
surinko.

Bet dabar galima pasiųsti 
lietuviams raudonarmiečiams 
ir lietuviams vaikams punde- 
lių-dovanėlių. Už tai yra ve
damas smarkus vajus. Pažan
giečiai remia šį gražų darbą.

Bet kodėl nei katalikų, nei 
tautininkų, nei menševikų va
dai nebeagituoja siųsti tiems 
lietuviams dovanas? Kodėl jie 
užsidarė burnas? Kur jie dė
jo tuos surinktus pinigus?

Būtų gražu, kad už tuos pi
nigus nupirktų ir pasiųstų lie
tuviams vaikams dovanėlių.

PIRMOJI GEGUŽĖS
Šiemet Pirmoji gegužės Amerikoje bus apvaikš

čiojama svetainėse. Ji bus minima masiniuose mi
tinguose. Visi pažangūs žmonės, kuriems nereikės 
tą dieną dirbti kariniuose darbuose, privalo daly
vauti Pirmosios Gegužės minėjimo mitinguose.

NEW YORK, N. Y.
Apvaikščiojama gegužės 2 d., Yankee Stadium. 

Iškilmės įvyks popietyje, 1-mą vai. Įžanga 55c. Kvie
čiame lietuvius dalyvauti.

NEWARK, N. J.
Didžiulis mitingas įvyks sekmadienį, balandžio 25 

d., 1 vai. dieną. Felix FuW Hali patalpoj, High ir W. 
Kinney Sts* Bus garsių kalbėtojų, dainių pamargi- 
njmų. Bukite visi.

Binghamton, N. Y.
Gerai Pavyko Parengimas
Literatūros Draugijos 20-tos 

kuopos susirinkimas įvyko ba
landžio 9 dieną. Narių dalyva
vo vidutiniai, galėtų daugiau 
dalyvauti, nes kuopa nemaža. 
Nežinia, kodėl nariai neįverti
na susirinkimus?

Komitetas ir įvairios komi
sijos išdavė raportus. Luzinas 
ir Vaicekauskas raportavo, 
kad vėl surinko drabužių ir 
pasiuntė Sovietų Sąjungos 
žmonėms.

Parengimas, kuris įvyko ko
vo 14 dieną, Lietuvių svetainė
je, buvo pasekmingas, atsilan
kė daug žmonių. Buvo ir daug 
svečių iš kitų miestų, kaip tai: 
iš New Yorko, Syracuse ir 
apylinkės, mat, Komunistų 
Partijos konferencija įvyko tą 
dieną ir virš 40 delegatų da
lyvavo parengime. Laike va
karienės žymūs svečiai pasa
kė kalbas, kaip tai: Peter V. 
Cacchione ir dar trys kiti. Nuo 
parengimo pelnas skiriamas 
Sovietų Sąjungos kovotojų pa
galbai. Viso pelno liko $110.- 
41. Iš tos sumos $100 pasiųs
ta į Russian War Relief ko
mitetą, o $10.41 palikta ižde 
tolimesnei veiklai.

Minėtame susirinkime paau
kota Ispanijos kovotojų pagal
bai $2 iš iždo ir susirinkime 
surinkta $3, tai viso $5. Nutar
ta pasveikinti dienraščio Vil
nies suvažiavimą su $2 auka. 
Lietuvių vaikams, kurie ran
dasi Sovietų Sąjungoje, kurių 
tėvai žuvo kovoj prieš barba
riškus hitlerininkus, pasiųstas 
pundelis už $2. Atnaujinta 
Liaudies Balso prenumerata 
$3.50, taigi iš kuopos iždo iš- 
aukota $9.50, nariai suaukavo 
$3, tai bendrai $12.50.

Nutarta pasiųsti rezoliucija 
F. D. Rooseveltui prašant pa
veikti, kad Afrikoj būtų, pa- 
liuosuoti Ispanijos kovotojai.

Parengimo komisija: J. M. 
Luzinai, A. Žemaitienė, H. 
žukienė ir J. K. Navalinskie- 
nė dėkavoja visiems prisidėju- 
siems prie to sėkmingo suren
gimo ir aukavimo. Stambesnė
mis aukomis pasižymėjo Mr. 
Aulm, didžių krautuvių sa
vininkas, kuris nuolatos remia 
aukomis. Jis paaukojo gražią 
beskę drabužiams sudėti, kuri 
parengime išleista ir davė ke
lis dolerius pelno. Valgiais au
kavo J. M. Luzinai virš $10 
vertės, po mažiau — Endwell 
keptuvės savininkai Tamiskiai 
5 pyragus ir 2 duonas.

Kitais valgiais aukavo: O. 
Girnienė, A. Maldaikienė, II. 
žukienė ir A. Žemaitienė. A. 
Navalinskas, ’lietuvis kriaučius 
padarė tikietus. Virtuvėje dir
bo M. Luzinienė, A. Žemaitie
nė, P. Jasilionienė, H. žukie
nė ir A. Maldaikienė. Prie ba
ro ir kitų darbų: J. Kireilis,
J. Luzinas, U. šimoliunienė, J.
K. Navalinsklenė, O. Girnienė, 
M. Bekerienė, O. Mikalojunie- 
nė, P. Mikalojunas, M. žvirb
lienė ir A. Tvąrijonienė.

Kuopa ir komisija visiems 
taria, ačiū! Korespondentė.

Labai Svarbus Parengimas
Penkios organizacijos ruošia 

labai svarbų parengimą, nuo 
kurio pelnas skiriamas Ameri
kos Raudonajam Kryžiui ir 
pagalbai lietuvių kovingų rau
donarmiečių, kurie mušasi už 
mūsų visų reikalus.

Tai bus blynų vakarienė. 
Mūsų patyrusios gaspadinės 
paruoš ne vien gardžių blynų, 
bet ir kitų gardėsių. Ji įvyks 
šeštadienį, gegužės 8 d., pirm 
Motinų Dienos, Lietuvių sve
tainėje, 315 Clinton St. Pra
džia 6 vai. vakare. Rengia Li
teratūros Draugijos 20 kuopa, 
Moterų Skyrius, Liet. Darbi
ninkų Susivienijimo 6 kuopa, 
šv. Juozapo Draugija ir Dar
bininkų Susišelpimo Draugija. 
Įžangos tikieto kaina 50 cen
tų, prašome visus ir visas iš 
kalno įsigyti tikietus.

Rengėjai kviečia visus ir vi
sas skaitlingai atsilankyti, pa
gerbti motinas, kurių sūnai 
kariauja už mūsų visų reika
lus, kovoje prieš, baisius prie-

PHILADELPHIA, PA.
Iš Masinių Prakalbų dėl Am. 
Raudonojo Kryžiaus Pagalbos.

Sukelta $325.25
Įvykusios prakalbos Ameri

kos Raudonojo Kryžiaus pa
galbai pavėluota spaudoj ap
rašyti dėlei sekamos priežas
ties: Philadelphia lietuvių vi
sų sriovių, organizacijos iškėlė 
vienybės klausimą dėl rėmimo 
R. Kryžiaus ir rėmimo karo 
laimėjimo. Tas klausimas buvo 
iškeltas pirm šių masinių pra
kalbų, kurios įvyko 28 d. ko
vo, tai reporteris išlaukė iki 
vienybės konferencijai, kuri 
įvyko 12 dieną balandžio.

Prakalbos įvyko Lietuvių 
Tautiškoje salėje, 928 E. Mo- 
yamensing Avė. Į prakalbas 
buvo užkviesta miesto majo
ras kalbėti; iš Raudonojo Kry
žiaus atstovas; kunigas žit- 
tas, kunigas Bagdonas ir Lais
vės redaktorė S. Sasna iš 
Brooklyno. Miesto majoras 
prieš pat prakalbas greitalaiš- 
kiu pranešė, kad turįs tą die
ną išvykti iš miesto su svarbiu 
reikalu ir negalės dalyvauti. 
Gi, apart jo, visi užkviesti kal
bėtojai dalyvavo.

Pirm prakalbų iš <R. Kry
žiaus buvo rodomi krutami ju- 
džiai, nurodanti kaip R. Kry
žius gelbsti sužeistuosius karo 
frontuose. Atidarant prakal
bas, senas muzikas J. Jurčiu
konis su savo orkestrą sugra- 
jijo Amerikos himną, jo duk
tė Silvia sugriežė solo smuiką 
ir bendrai davė geros muzikos.

Pirmas kalbėtojas buvo ne- 
prigulmingos parapijos kuni
gas žittas. Jis vedė agitaciją 
remti R. Kryžių ir gausiai au
koti. Graborius Kavaliauskas 
kalbėjo už R. Kryžiaus rėmi
mą aukomis ir rėmimą karo 
prieš Hitlerį, kuris pasiryžęs 
paneigti mūs laisvę.

Kalbėjo nuo R. Kryžiaus at
stovas plačiai apibudindamas 
jo darbus visuose frontuose, 
teikiant visokeriopą pagalbą 
kariams ir civiliams žmonėms.

Kunigas Bagdonas nuo šv. 
Jurgio parapijos kalbėjo su 
humoru. Jis peržvelgė kry
žiuočių istorinius veiksmus, 
kurie teriojo Lietuvos tėvų 
žemę; o dabar, tie patys kry
žiuočiai vėl eina pareigas se
nų laikų barbarizmo. Jis ve
dė agitaciją už aukų rinkimą 
šus; pagelbėti Raudonajam 
Kryžiui, kuris teikia pagalbą 
sužeistiems kareiviams, namie 
reikalingiems pagalbos ir pa
remkime lietuvius kovotojus 
Raudonosios Armijos eilėse.

Bus ir graži programa iš 
muzikos ir šokių.

Rengimo Komisija.

ir pats aukavo $11. Teko gir
dėti keletą sykių kun. Bagdo
ną kalbant ir jis visada šva
riai kalba.

Kunigas . Bagdonas čia gi
męs, tai ir mandagesnis už ki
tus. Jis sykį kalbėjo Lietuvos 
nepriklausomybės dienoje ir 
Jonas Grinius. Kunigas ragi
no bendrai remti karą ir visus 
mūsų talkininkus, o Grinius 
pylė ir pylė srutas ant Sovie
tų'Sąjungos ir išvaikė publiką 
iš svetainės.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos R. Kryžiui, išduodant 
pagarbos ženklus. Sukelta 
$325.25! Aukotojų vardus že
miau paskelbiu.

Paskutinė kalbėjo S. Sasna. 
Ji kalbėjo ilgokai apie Raudo
nojo Kryžiaus darbus kiekvie
noje pasaulio šalyje, nurodinė- 
dama pilnomis statistikomis, 
jog, p.av., šios šalies moterys 
bendrai surinko net 14,000,- 
000 kavalkų įvairių drapanų 
dėl Raudonojo Kryžiaus. So
vietų Sąjungoj pasiliko 600,- 
000 našlaičių vaikučių ir jiem
R. Kryžius teikia pagalbos.

žmonių atsilankė keletas 
šimtų. Pasekmės geros.

Aukavo sekančiai: •
ALDLD kuopos, LDS kp. ir 

Bendras Kom. $50; Lietuvių 
Moyamensing Salės Laisvės 
Pašalpinė Draugija aukojo sa
lę veltui ir. aukavo $25; V. 
Gudijonas $20; kunigas Bag
donas $11 ir graborius Kava
liauskas $11.

Po $10 aukavo: A. Piklie- 
nė, W. Bobin ir A. Vigelis.

Po $5 aukavo: J. Rainys, K. 
Murza, J. Akaitis, B. Embros, 
A. žalis, A. Kušleika, J. Gru
žauskas, L. Ničienė, P. ir M. 
Griciunai, A. Vaitis, J. Matu
lis, Kristaponis, S. Jukna, A. 
Jankauskas ir Ch. Buginskas.

Po $2: K. Martus, A. Bu- 
rinskis, T. Laurutis, A. J. Pra
naitis, B. Miliauskas, kun. žit
tas, M. Jonikienė, V. Skrups- 
kis, A. J. Smitas, J. Šmitienė, 
P. Jemolaitis, P. Jetužienė, J. 
Vaitkus, J. Bender, A. Akulai- 
tienė, Z. Kasiulienė, P. Valan
tis, M. Abraitienė, A. Mattis, 
G. Lukoševičius, M. Kinias, S. 
Černauskas, K. Vaitiekūnas,
S. Amrazis, M. Kernagis, P.

Šaltenis, P. Kavaliūnas, K. Ka- 
teiva, A. Jankauskas, G. Sto
nis, Mezveikis, R. Merkis, M. 
Jocis, S. Reikauskas,, J. Kle
vas, A. Bilziakas, J. Urbonas, 
M. Yakas, M. Jatužienė, P. 
Ramanauskas, V. Smitas, R. 
Kurliauskas, J. Norkus, K. Vi- 
konis, W. Emrose, K. Lukis, K. 
Rodavičius, S. žmuida, J. Gri
nius, F. Butkus, J. Ramashka, 
E. Grušauskiene, A. Varvolis, 
J. Kruvalis, A. Laurinavičius, 
P. Bulota, M. Kaniauskienė, J. 
Alekna, V. Zimontas, F. Le- 
šinskas, A. Dizulskis, M. Ado
maitienė, V. Švedas, M. Kar- 
zikauskas, J. šeškas, A. Stan
kus, A. Krist, J. Baranauskas, 
A. Merkis, Palėpis, B. Lamsar- 
gienė ir A. Berock. Viso su
aukota $325.25.

Šios pavardės buvo nurašy
tos nuo kvitų-pakvitavimų, ir 
jei bus kokių klaidų, tai bus 
užrašėjų kaltė, o ne mano, nes 
atydžiai perskaičiau ir rašoma 
mašinėle nurašiau.

Vakare įvyko kitos masinės 
prakalbos Richmondo dalyj— 
Muzikalėj salėje ir ten sukėlė 
$600 R. Kryžiui. Tą dieną bu
vo sukelta arti $1,000 Ameri
kos R. Kryžiui nuo lietuvių.

Rep.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Šiemet nebus gegužinės demon

stracijos bei parado ant gatvių. Ge
gužės pirmai minėti bus didžiulis 
mitingas sekmadienį, balandžių 25 
d., 1. vai. dieną. Felix Fuld Hali pa
talpoj, High and W. Kinney Sts. 
Bus garsių kalbėtojų, dainų, pamar- 
ginimų. Būkite visi. (96-97)

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 i visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
405 LOKIMEB 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.

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

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

KnygclSs Autorius
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Adr. CHAS. P. KAL
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Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
B------------------------------------------------ [

•4444
:charles:
4 UP-TO-DATE 4
• BARBER SHOP*
• K. Degutis, Savininkas •
4 Prielankus Patarnavimas ♦

® 306 Union Avenue 9
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. •

• BROOKLYN •
Gerai Patyrę Barberlal 4

44444 4444444*

DR. J. J. KASKIAUČIUS
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 aprūpinami aliejum tuos, kurie savo namuoi 
turite Oil Burners. Kūro 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 Sį 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.

Akiniai
až $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

30 Dienų
Nuolaida

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

♦ ♦ ♦
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
4* 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 411®
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Senatorius Pepper Kalbės 
Bendroj Gegužinėj

Filmos-Teatrai

Jungtiniu Valstijų senato
rius Claude E. Pepper, iš Flo
ridos, vienas iš žyniausiu pre
zidento Roosevelto pergalės 
ant fašistų politikos rėmėjų, 
bus vienu iš kelių žymių kal
bėtojų darbininkų bendros ge
gužinės apvaikščiojime Yan
kee Stadiume, New Yorke, 
gegužės 2 dieną, sekmadienį,! 
1 vai. po pietų.

Senatorius kalbės apie savo 
bilių, kuris siūlo Jungtinių 
Tautų bendradarbiavimą po 
karo bendrai visų gerovei iri 
apsaugai pasaulio nuo kito ka
ro.

Lietuviai Dalyvaus Sykiu

Lietuvių Komitetas yra paė
męs visą sekciją tikietų, kad 
lietuviai galėtų dalyvauti visi 
kartu. Bet tuos tikietus reikia 
nusipirkti iš anksto. Jie gauna
mi pas daugeli lietuvių orga
nizacijų darbuotojų. Kaina 
55c.

Privažiavimas prie Yankee 
Stadiumo nepainus. Paskiau
siomis dienomis bus paskelbta 
laikas susirinkti norintiems 
važiuoti su komitetu kartu-ir 
kelrodis norintiems važiuoti 
tiesiai iš namų.

Dar Keletas Brooklyniečiy 
Parėmė Kanadiečiu 

Liaudies Balsą

Trys Vyrai Sulaikyti Teismui 
Kaltinimu Santikiuose su 

Mokyklos Mergaitėmis
Kanadiečiu lietuviu savait

raščiui Liaudies Balsui parem
ti aukojo:

P. Kapickas $5. M. Simona- 
vičius aukų $1.50 ir prenu
meratą visiems metams $3.50. 
Po $1 : S. Stelmokas, J. Krau- 
čiūnas, J. Baležentis. M. So- 
piega 25c.

Taigi, tie draugai Įvertina 
ir mato reikalą paremti kana
diečius, kurie be laikraščio ne
galėtų palaikyti lietuviško pro- 
gresyvės srovės veikimo tokiu, 
kokiu jie šiadieną turi.

Dar keletas brooklyniečių 
nėra atsinaujinę Liaudies Bal
so prenumeratos. Pasiskubin
kite. Matykite G. K.

Jurgis Kuraitis.

Žadėjo Kooperuoti 
Pardavime Bonu

Bowery Savings Bankas, 
New Yorke, pažadėjo koope
ruoti su J. V. Iždinės Depart
ment Svetimkalbių Divizija 
pardavime karo bonų. Bankas 
pažadėjo, kad ant kiekvieno 
svetimkalbių nupirkto bono to 
banko skyriuose bankas nuo 
savęs pirks du tokios vertės 
bonus ir kreditą duos tai sve
timkalbių grupei, kuri pirko 
bonus. Bankas tikisi išpirkti 
iki $20,000,000 vertės karo 
bonų.

Bonai galima pirkti bile ku
riame iš trijų banko skyrių: 
110 E. 42nd St., 130 Bowery, 
358 Fifth Ave., visi New Yor
ke.

žinoma, tik tie bonai bus 
kredituoti atitinkamoms gru
pėms, jeigu pirkėjas prašys 
kreditą taip pažymėti. Lietu
viai dienraščio Laisvės skaity
tojai ir rėmėjai savo pirktų bo
nų kreditus skiria dienraščiui 
(to daily Laisve), nes Laisvė 
irgi dalyvauja tame vajuje.

Kam paranku, bonus gali 
pirktis ir Laisvės raštinėj.

Vyriausia kriminališko teis
mo teisėjas Henry II. Curran, 
New Yorke, sulaikė tris vy
rus teismui po $10,000 kau
cijos kiekvieną. Jie nužiūrėti 
ištvirkavus su mokyklos am
žiaus mergaitėmis, kurias į 
prostitucijos urvus traukė or
ganizuota gauja viliokų. Tų 
viliokų priešakyje buvo pasta
tyta 17 metų mergšė Jose
phine Tencza, pati jau 16-kos 
metų buvus gaujos sukone- 
veikta.

Teisme buvo paliudyta, kad 
toji mergšė buvo visos šeimos 
užlaikytoja, kam jieškodama 
lėšų, ir prabangesnio gyveni
mo, buvo niekšų įtraukta į tas 
pinkles ir paskiau pastatyta 
kitas mergaites vilioti į gobšų 
ir palaidūnų vortinklį.

Kalendra Parvyko 
Atoslūgy

Jonas Kalendra ,iš Dėdės 
Šamo armijos parvažiavo ke
lioms dienoms pasisvečiuoti 
pas saviškius. Gyvena 367 So. 
2nd St., Brooklyne. Kempėse 
būna kur tai New Jersey vals
tijoj. Jonas yra buvęs Aido 
Choro nariu.

“Russians ai War”-Naujas 
Sovietinis Judis

šiandien, 23 d. balandžio, 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., bus pradėta rodyti 
nauja sovietinė filmą — “Rus
sians at War” (Rusai Kare). 
Tai filmą, kur parodoma, kad 
kiekviena kulka, kiekviena 
granata, raudonarmiečių svie
džiama į priešus, Įsiveržėlius 
nacius, nėra vien tik kulka ar 
granata, bet visų Tarybų Są
jungos žmonių darbas-prakai- 
tas. Tarybų žmonės — rau
donarmiečiai ir civiliai — ko
voja prieš užpuoliką ne tik 
ginklu ir kulka, bet daugiau 
savo darbu, pasiaukojimu ir 
pasiryžimu jį nušluoti.nuo že
mės paviršiaus.

Šioje filmoje taip pat paro
doma paprasti žmonės, kaip ir 
kiekvienas iš mūsų, kurie, susi
buria į partizanų grupes kovai 
prieš nacius. Tie partizanai 
jau tiek išgarsėjo, kad jie pa
sidarė legenda. Jų laimėjimai

tankūs ir kas dien vis didesni.
Vienas šioje filmoje Įdomus 

dalykas parodoma, tai parti
zano, nacių garnizono užmuš
to, laidotuvės:

Grabas ant sniego. Prie 
kiekvieno jo kampo stovi gar
bės sargyba, apsiginklavusi su 
iš nacių atimtais šautuvais. 
Prisiartina komandierius prie 
atviro grabo ir pažvelgia Į 
žuvusiojo kovotojo veidą. Jo 
veidas reiškia mirties ramu
mą. Ant žuvusiojo krūtinės 
prisegta auksinė žvaigžde— 
Raudonojo Vėluko Ordino 
ženklas. ..

Komandierius pasako trum
pą kalbą ir nuima žvaigžde 
nuo žuvusiojo didvyrio krūti
nės ir iškilmingai prisega ją 
prie savo būrio vėliavos. . .

Manau, bus geriau jei skai
tytojas nueis ir pamatys šį ju- 
dį pats, nes judis labai Įdomus 
ir Įspūdingas, kaip ir visi So
vietų Sąjungoje gaminti ju- 
džiai ir vertas kiekvienam pa
matyti.

Rep.

Newsreel Teatre Rodo “One 
Day of War, Russia-4943”

Pradedant penktadieniu, ba
landžio 23-čia, 6 v. v., iki bal. 
30-tos, City Newsreel Teatre, 
14th St., prie Union Square, 
pus rodoma stebinanti Sovietų 
filmą “One Day of War, Rus
sia — 1943.” /•

Film os J nutraukimui veikė 
160 Sovietų vyriausybės pa
siųstų filmininkų skirtinguose 
karo frontuose, bet viena ir 
ta pačia diena. Trys dešimtys 
tų filmininkų buvo užmušti, 
bet iš jų ir kitų 130 filminin
kų nutrauktų vaizdų sudaryta 
ši filmą, kuri kritikų laikoma 
labiausia jaudinančia iš visų 
kada nors padarytų.

Šelpimo Direktorius Lehman 
Embassy Teatre

Embassy Newsreel Teatre, 
New Yorke (Broadway ir 46 
gatvė) nauja programa, — ži
nios, paduodamos paveiksluo
se. Tarpe kitų naujenybių, 
The March of Time filmoje, 
girdima buvusio New Yorko 
valstijos gubernatoriaus Her
berto H. Lehmano kalba; jis 
yra nualintų karo kraštų šel
pimo direktorius ir dabar lan
kosi Anglijoje.

Daug kitų svarbių žinių Em
bassy Newsreel teatre.

Mary Martin Bus Girdima 
Per WABC Radiją

Mary Martin, žvaigždė Pa
ramount filmoje “Happy Go 
Lucky” ir neužilgo pasirodan
čioj filmoj — “True to Life,” 
dalyvaus “Cresta Blanca Car
nival” programoje, kuri bus 
duodama per WABC stotį ir 
Columbia Broadcasting Siste
mos tinklą. Tai bus trečiadie
nį, gegužės 5 d., 10:30 vai. 
vakare, New Yorko laiku.

Policistas Pasišovė
Policistas Fred Schumacher, 

tarnavęs Stagg St. stotyje, per
eitą antradienį pasišovė tuojau 
po suspendavimo iš tarnybos.

Jo nelaimės prasidėjo ba
landžio 9-tą, kada būnant 
karčiamoj, 1120 Broadway, 

! užeigos kostumeris pavogęs iš 
policisto revolverį ir juomi pa
šovęs kitą kostumerį. Dėl to 
incidento balandžio 20-tą jam 
Įteikti kaltinimai New Yorko 
policijos centre ir su jais Įsa
kyta grįžti į savo stotį. Stoty n 
jis negrįžo, bet sugrįžęs na
mo, 24 Himrod St., pasišovė, 
sakoma, pavojingai.

CIO unijos po visą Ameri
ką sukėlusios virš 7 milionus 
dolerių Raudonajam Kryžiui.

Darbininkas Pažinojo 
Alter-Ehrlich

Brooklyne randasi darbinin
kas Louis Ente, moteriškų dra
bužių siuvėjų unijos—ILGWU 
Lokalo 22-ro narys, kuris ge
rai pažinojo Sovietų sušaudy
tus šnipus Alter-Ehrlich ir jų 
veikimą Lenkijoj.

Apie tai, ką pasakojo dar
bininkas apie tuos amerikoniš
kų fašistų, tame skaičiuje ir 
lietuviškų fašistų “šventuo
sius,” plačiaus bus sekamose 
laidose.

Sigmund Lukichi, 52 m., 161 
Rivington St., yra 14-tas iš su
laikytų teismui nuožiūroje, 
kad naudojęsis mokyklos am
žiaus mergaitėmis.

Raudonojo Kryžiaus Queens 
skyrius atidarė apsaugotą nuo 
bombų centrą, Flushing©. Ja
me bus daroma operacijos ir 
palaikoma susisiekimas su iš
laukiu atsitikime atakų iš oro.

New Yorko d i strik tas balan
džio 21-mą jau turėjo išpirkęs 
karo bonų 97 nuošimčius savo 
kvotos.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Tarp Lietuvių Kariy
Jonas Ornftanas, LDS jauni

mo sekretorius, buvo parvy
kęs iš kariuomenės porai die
nų pas žmoną Aldą ir uošvius 
Kairius. Ta proga atlankė LDS 
Centrą ir laisviečius.

Clement Vokietaitis, advo
katas, išėjo kariuomenėn pra
džioj balandžio mėn. Iš pra
džių buvo Camp Upton, bet 
pereitą savaitę perkeltas ki
tur. Rep.

REIKALAVIMAI
Maišei dirbtuvėje reikalinga vyrų 

ir moterų. Patyrimo nereikalauja
ma. Kreipkitės po antrašu: Maišei 
Company, 625 Kent Avė., kampas 
Rodney St., Brooklyn, N. Y.

(95-100)

Reikalingas vyras prie pieniny- 
čios ir generalinio ūkės darbo. Pa
geidaujama, kad galėtų pagelbėti 
prie pieno melžimo ir prie smulk
menų ruošų. Mokestis — $50-$70 j 
mėnesi, kartu guolis ir valgis. — 
J. Danisevich, Hubbardsville, New 
York. (95-97)

Merginų ir moterų reikalingi dirb
ti dirbtuvėje. Patyrimo nereikalau
jama. Kreipkitės po antrašu: 173 
Hudson St., New York City, N. Y. 
(ant antrų lubų). (96-97)

PARDAVIMAI
Parsiduoda naminiai rakandai pi

giai, tik už $18. Yra visi reikalingi 
rakandai. Kas norės, galės ir ant 
vietos gyventi. Renda $10 į mėnesi. 
Kreipkitės po antrašu: 222 Clinton 
St., Apt. 15, New York City, N. Y.

(96-97)

Graikai Ruošia Didžiulį Pasi
rodymą Madison Sq. Gardene
Graikai Ruošia Didžiulį Pasi
rodymą Madison Sq. Gardene

Graikų, šelpimo Komitetas 
New Yorke ruošia milžinišką 
parengimą Madison Sq. Gar
den, New Yorke. Tai bus ge
gužės 18 d.

Šiomis dienomis rengėjai tu
rėjo posėdį, kur Edward L. 
Alperson, koncertinės dalies 
rengimo komiteto pirmininkas 
pranešė, . kad programa bus 
padalinta į dvi dalis. Per 44 
m. bus įvaizduota Graikų tau
tos nuopelnai pasaulio istorijo
je ir privesta iki šių dienų, iki 
pasaulinio karo, iki to laiko, 
kai Graikija buvo užpulta ir 
priversta didvyriškai kovoti 
prieš Mussolinio užpuolikus ir 
nacius.

Antroji dalis suteiks publi
kai kitokių pasilinksminimų, 
kuriuos patieks filmų ir scenos 
dramos artistai.

Vaizdas iš naujausio Sovietų judžio “Russians At 
War,” rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 4 2nd St., 
New Yorke.

Dramos ir Scenos Mylėtojam
žinau, kad Brooklyne yra 

nemažai lietuvių, kurie nori 
nuvažiuoti New Yorkan, ant 
Broadway ir pamatyti gerą 
veikalą, lošiant pirmos klasės 
aktoriams. Tokių yra lietuvių 
ir Brooklyn© plačioje apylin
kėje. Pagaliau pasitaiko, kad 
atvažiuoja pas mus svečių, iš 
toliau ir norisi jiems “užfun- 
dyti,” nusivedant j teatrą. Bet 
dažnai nežinai, kuris veikalas 
vertas laiko ir iškaščių. Daž
nai tenka nusivilti. . .

Bet užtikrinu, kad nenusi
vilsite, jeigu pamatysite veika
lą “The Patriots.” Jis lošiamas 
National Teatre, ant 41st St. 
Mačiau aš jį. Jis pasiliks at
mintyje labai, labai ilgai.

Šį veikalą parašė žymusis 
amerikinis dramaturgas Sid
ney Kingsley. Šį veikalą dra
mos kritikai išrinko kaipo ge
rinusį viso šio sezono ant 
Broadway, veikalą.

“The Patriots” yra istorinė 
drama. Ji kalba apie didžią
ją Amerikos Revoliuciją, apie 
Amerikos Nepriklausomybės 
paskelbimą, apie krašto krizę 
po laimėjimo nepriklausomy
bės. žymiausios rolės George 
Washingtono, Thomas Jeffer- 
sono ir Alexander Hamiltono. 
Tai vaizdas, tai įspūdinga 
drama tų laikų didžiųjų kovų 
už žmonių laisvę. Jeffersonas 
atstovavo ir vadovavo tas jė
gas, kurias sudarė tų laikų 
darbo žmonės, kuriuos iš nau
jo norėjo, bandė, kėsinosi pa
vergti nauji tironai.

Kai atsimeni, kad šiandien 
vėl Amerikos.žmonės įsitraukę 
į istorinę liaudies kovą prieš 
tironus, prieš naujus barba
rus - nacius - fašistus, veika
las “The Patriots” pasidaro la
bai aktualus, labai atitinkąs 
momentui. A. B.

Socialio Saugumo Taryba 
perspėja visus išsiėmusius vie
ną Social Security kortą iš 
naujo kitos nesiimti, nes kar
tą išsiimta korta galioja vi
sam gyvenimui. Tas paliečia 
studentus, kurie dirbo perei
tų atostogų metu, taipgi ir ret
karčiais, tik dalį laiko dirban
čius žmones. '

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Rhein gold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių i

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime ;

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ Į

Juozas Zeidat i
[ Savininkai !

: 411 Grand St. Brooklyn !

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVcrgreen 7-6868 

« •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

J. GARŠVA
Graborlus-Undcrtaker

1 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

/

Kainų Administracija New 
Yorke negali susekti ir pa
traukti atsakomybėn prasikal
tėlių prieš lubines kainas dėl 
to, kad permažai skirta pi
nigų jos veikimui.

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 

Tel. GLenmore 5-6191

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL... PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga "TO

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
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. eloveiterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508

tfg—...

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

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

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Štai
Ateikite pasimatyti su Glvlals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

5

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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