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Rašo A. BIMBA

O visgi naujienieti&kus na- 
chains reikėtų suvaldyti. Ko
kią gi jie teisę turi užgrobę 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
iždą laikyti ir juomi naudo
tis ?

Sakoma, kad ten randasi 
trys šimtai dolerių. Chicagos 
žmonės turėtų pagalvoti apie 
patraukimą tų sauvaliautojų 
teisman, žinote, kad teismai 
baudžia pasisavintojus orga
nizacijų iždų.

Teismai tokius žmones lai-
ko neteisingais.

Kas visados esti pirmutinis 
su stambiausia auka geram 
reikalui ?

Neapsiriksiu pasakęs, jog 
tai bus Connecticut valstijos 
Jurgis ir Juzė Žilinskai. Jie 
jau atsiuntė Pundelių Vajui 25 
dolerius. Taipgi sako dar pa
tys su pirk šią ir sudarysią pun
delį.

Beje, Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšis irgi gražiai pa
sidarbavo. Draugė Stigiene 
prisiuntė $70. Pinigai buvę su
rinkti Sąryšio koncerte, kuris 
įvyko balandžio 11 d., Bosto
ne.

Tai vis stambios aukos. Iš 
jų bus sudarytos gražios do
vanos lietuviams kovotojams ir 
lietuviams vaikams Sovietų Są
jungoje.

Berods, dar nesigirdėt, kad 
mūsų kuopos bei organizacijos 
tam tikslui ruoštų parengimus 
bei pares. O turėtų suruošti.

Gražus, prakilnus reikalas. 
Sugalvokite ir suruoškite ką 
nors.

Staiga amžini lenkų,
lenkų — plūdikai iš Chicagos 
Draugo ir Naujienų karščiau
siai įsimylėjo i tuos lenkus. Ir 
tiesiog globoja juos.

Kame tos staigios meilės pa
slaptis? Nesunku surasti. Jie 
pamylėjo lenkų valdžią ir jos 
diplomatus tada, kada šitie 
pradėjo provokuoti Sovietų 
Sąjungą.

Kiekvienas tų diplomatų nu- 
sispjovimas prieš Amerikos 
talkininkę talpinamas minė
tuose dienraščiuose.

Kurie amerikiečiai lietuviai 
nori savo meilę lietuviams iš
reikšti darbais, dabar jie turi 
puikiausią progą, štai, nema
žai mūsų brolių yra pabėgusių 
nuo hitlerinės pavietrės iš Lie
tuvos.

Jie gyvena ir veikia Sovie
tų Sąjungoje. Daugelis jų su 
ginklu rankoje muša mirtinąjį 
lietuvių tautos priešą.

Galima juos pasveikinti laiš
keliu. Galima jiems pasiųsti 
dovanų — labai reikalingų 
daiktų jų kasdieniniam gyve
nime.

šitos meilės parodyme savo 
žmonėms neturėtų būti jokių 
politinių bei religinių skirtu
mų.

Visi ir kiekvienas turėtų 
prisidėti.

Pasiskaitykite sekamą:
“Mes nemėgiame taip Hit

lerio pastumdėlių, taip Mask
vos kruvinųjų barbarų pa
stumdėlių, lietuviškų kacapų.”

Taip pagiedojo Grigaitis sa
vo Naujienose, bal. 16 d., pa- 

. sislėpęs po slapyvardžiu “Pa- 
trijotas.”

Keno gi jis “patrijotas” iš- 
tiesų yra? Hitlerio, žinoma.

Pastebėjote, kaip švelniai 
apie Hitlerį išsireiškia. Nieko 
prieš jį. Ot, jis tik Hitleris.

Bet kai prieina prie mūsų 
talkininkų, l^ąi prieina prie So
vietų Sąjungos vadų, tai jie 
ir “kruvini” ir “barbarai.”

Binghamtonas vėl atsižymė
jo. Gerai, matyti, pasidarbavo 
LLD 20 kuopos finansų sekre-
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SOVIETAI SUTRAUKĖ SANTYKIUS SU LENKU VALDŽIA
SOVIETŲ SMŪGIS IR Lenkų Valdžia Londone Vede AMERIKIEČIAI, ANGLAI

HITLERIUI IR JO
LENKAM INTRIGANTAM

Išvien su Naciais Šmeižtų 
Kampaniją prieš Sovietus,

IR FRANCŪZAI VIS 
LAIMI TUNISIJOJ

Sovietų Sąjunga, sutrau
kydama ryšius su emigran
tais lenkų valdovais Londo
ne, kartu sudavė smūgį ir 
fašistiniams Lenkijos in
trigantams ir Hitleriui.

Jie turėjo susisiekimų su 
naciais ir varinėjo sąmoks
lus prieš Sovietus.

Lenkų valdžia Londone 
nuo seniai priešiškai elgia
si linkui Sovietų Sąjungos. 
O paskutiniu laiku tie len
kų ponai jau atviroje sutar
tinėj su Hitleriu pasileido 
meluot, būk Sovietai nužu
dę tūkstančius belaisvių 
lenkų oficierių Smolensko 
srityje, nors naciai patys 
sušaudė tuos lenkus.

Čia galima primint ir tū
lus pirmesnius lenkų val
džios poelgius, atkreiptus 
ne tik prieš Sovietų Sąjun
gą, bet ir prieš pačią lenkų 
tautą:

Dar tik pirm kelių savai
čių, lenkų ministeris pirmi
ninkas, generolas Sikorskis 

visų viešai apgailestavo, kad So-
vietai padeda lenkams or
ganizuotis ir kovoti prieš 
nacius Lenkijoj.

Ta lenkų valdžia peike 
lenkus patrijotus, partiza
nus kovotojus, kad jie su 
ginklu rankoj išstoja 
prieš Hitlerio okupantų ar
miją. Londoniškiai lenkų 
valdovai ragino savo tautie
čius tik laukti ir nieko ne
veikti.

Kuomet vokiečiai buvo 
pasiruošę apgult Stalingra
dą, lenkų valdžia tiksliai iš
traukė daugiau kaip 400 
tūkstančių savo kariuome
nes iš Sovietų šalies (kur 
ta kariuomene buvo suor
ganizuota ir įrengta). Lenkų 
valdovai atšaukė savo ar
miją iš Sovietų, kad jinai 
nepadėtų Raudonajai Ar
mijai atremti hitlerininkus. 
Jie persiuntė savo kariuo
menę iš Sovietų Sąjungos į 
Persiją (Iraną).

Lenkų valdžia pirmiau 
padėjo Hitleriui išdraskyt 
Čechoslovakiją.

Ji viešai tada kvietė Hit
lerį per Lenkiją užpult So
vietų Sąjungą; lenkų val
džia atmetė Sovietų pasiū
lymą siųst Raudonąją Ar
miją atmušt nacius, jeigu 
jie užpultų Lenkiją.

Visa dabartinės lenkų 
valdžios politika rodė ir ro
do, kad tie ponai jaučiasi 
kur kas giminingesniais
tūrius Jasilionis. Visa ši skait
linga kuopa įsirašė į garbės 
surašą. Jau visi jos nariai pa- 
simokėjo duokles už šiuos me
tus. O kuopa skaitlinga — 
viena iš skaitlingųjų kuopų. Ji 
turi 66 narius! ‘ ,

Tai bus pirmutinė tokia di
delė kuopa, taip anksti išrinkus 
duokles iš visų savo senų na
rių.

Garbė 20-tai kuopai ir jos 
viršininkams !

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telephone: STagg 2-3878

hitleriniams Lenkijos pa
vergėjams, negu Sovietų 
Sąjungai, kovojančiai dėl 
hitlerizmo sunaikinimo.

Sovietai, sutraukydami 
ryšius su tokia lenkų val
džia, patarnavo Jungti
nėms Tautoms, nes stipriai 
atkreipė jų dėmesį į faktą, 
kaip lenkų ponai bendra
darbiauja su naciais dargi 
tokiu momentu, kuomet A- 
merika ir Anglija ruošiasi 
įsiveržt į Europos žemyną 
ir kirst lemiamus smūgius 
Hitleriui.

Kokiom Sąlygom Sovie
tai Atsteigtu Ryšius su 

Lenkų Valdžia
London, bal. 27. — Ame

rikinė žinių agentūra Unit
ed Press savo pranešime iš 
Maskvos sako, kad Sovietų 
Sąjunga sutiktų iš naujo 
sumegst ryšius su lenkų val
džia šitokiomis sąlygomis:

1. Visi prieš Sovietus nu
siteikę asmenys turi būti 
pašalinti iš lenkų valdžios.

2. Nauja lenkų valdžia 
turi susidaryt iš tokių 
žmonių, kurie būtų pasiruo
šę spręst klausimus tarp 
Sovietų ir Lenkijos tikro
viškais pagrindais (o ne im
perialistinėmis lenkų užgai
domis ir svajonėmis).

Labai Dideli Ašies 
Nuostoliai Tunisijoj

šiaur. Afrika. — šiemet 
nuo sausio 1 d. iki balan
džio 15 d. vokiečiai ir ita
lai šiaurinėje Afrikoje pra
rado 66 tūkstančius savo 
karių, kaipo užmuštų, sun
kiai sužeistų ir nelaisvėn 
paimtų. Tuo tarpu jie nete
ko 250 tankų ir daugiau 
kaip 1,700 lėktuvų, kaip 
praneša generolo Eisenho- 
werįo štabas.

Vien tik nelaisvėn paimta 
36 tūkstančiai hitlerininkų.

Fašistų Ašies nuostoliai 
jūroj taipgi buvo dideli: 
vien tik amerikiečių ir ang
lų lakūnai nuskandino 34 
priešų laivus, sunkiai suža
lojo 53 ir abelnai pažeidė 
dar 55 fašistų laivus, šiaur. 
Afrikos srityje.

Talkininkų kariuomenė 
Tunisijoj pagrobė bei su
naikino 250 Ašies tankų, 
3,000 trokų ir automobilių 
ir 425 kanuoles. Anglų ir 
amerikiečių lakūnai vien 
ant žemės sudaužė bei su
degino 586 priešų orlaivius. 
Oro kautynėse gi amerikie
čiai ir anglai sunaikino 918 
fašistų lėktuvų, dar turbūt 
sunaikino 278 Ašies lėktu
vus ir sužalojo 586.

Australija. — Amerikie
čiai ir australai1 užėmė kal
nus arčiau kaip už 15 my
lių nuo Salamauos, svar
bios japonų bazės Naujojoj 
Guinejoj.
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Sako Sovietų Nota
MASKVA. — Sovietų Sąjunga sutraukė diplomatinius 

ryšius su emigracine lenkų valdžia Londone balandžio 
26 d.

Tiesioginė santykių sutraukymo priežastis yra ta, kad 
londoniškė lenkų valdžia sutartinai su naciais šmeižė 
Sovietus, būk jie sušaudę 10 tūkstančių belaisvių lenkų 
karininkų.

SOVIETŲ UŽSIENIO REIKALŲ KOMISARO 
MOLOTOVO NOTA

Sovietų Sąjungos užsienio reikalų komisaras Viačes
lavas Molotovas įteikė sekamą notą lenkų ambasado
riui Tadeušui Romeriui:

Ponas Ambasadoriau, aš vardu Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos turiu garbės pranešti tamstai 
štai ką:

Sovietų vyriausybė atranda, jog lenkų valdžios elgė- 
sena linkui Sovietų Sąjungos paskutiniu laiku yra vi
siškai nenormali ir laužo visas taisykles ir nuostatus 
santykiams tarp dviejų sąjungininkų (talkininkų) val
stybių.

Šmeižtų vajų, pradėtą vokiečių fašistų prieš Sovie
tų Sąjungą ryšium su lenkų karininkų žudymu,— ku
riuos jie patys išžudė Smolensko srityje, užimtoje vo
kiečių kariuomenės, — tą šmeižtų vajų tuojau pasi
griebė lenkų valdžia, ir jis visais būdais yra plečiamas 
per oficialę lenkų spaudą. Lenkų valdžia ne tik anaip
tol neatrėmė to niekšiško fašistų šmeižto prieš Sovietų 
Sąjungą, bet nematė reikalo kreiptis į Sovietų vyriau
sybę su pasiteiravimu ar paaiškinimo prašymu dėlei to 
dalyko.

Atlikę tą baisūnišką piktadarystę prieš lenkų kari
ninkus, hitleriniai valdininkai dabar ruošia pigią tyri
nėjimo komedijėlę, o jos paruošimui jie panaudojo tū
lus pro-fašistinius lenkų elementus, kuriuos jie pasi
rinko užimtoje Lenkijoje, kur viskas'yra po Hitlerio 
padu ir kur jokiam teisingam lenkui neleidžiama tart 
savo žodį.

Tam ‘tyrinėjimui’ ir lenkų valdžia ir Hitlerio valdžia 
pakvietė Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, kuris teroro 
režimo sąlygose su jo kartuvėmis ir daugmeniškomis 
ramių gyventojų žudynėmis turi dalyvauti Hitlerio 
surengtoje pigioje šio ‘tyrinėjimo’ komedijoje. Aišku, 
jog toks ‘tyrinėjimas’, vedamas užnugarėje Sovietų 
vyriausybės, negali iššaukt jokio pasitikėjimo žmonėse 
turinčiuose bent kiek teisingumo.

Tas faktas, jog ši priešiška kampanija prieš Sovie
tų Sąjungą vienu ir tuo pačiu laiku prasideda vokie
čių ir lenkų spaudoje ir yra vedama tomis pačiomis li
nijomis, nepalieka vietos jokiai abejonei, kad buvo su
sisiekta ir susitarta tarp talkininkų priešo, Hitlerio, ir 
lenkų valdžios pravesti šią priešišką kampaniją.

Kuomet Sovietų Sąjungos tautos gausingai lieja sa
vo kraują sunkioj kovoj prieš hitlerinę Vokietiją ir 
įtempia visas savo jėgas, kad sumušt bendrąjį priešą 
rusų ir lenkų tautų ir visų demokratinių kraštų, tai 
lenkų valdžia, norėdama įtikti Hitlerio tironijai, ker
ta pasalingą smūgį Sovietų Sąjungai.

Sovietų vyriausybė žino, jog lenkų valdžia pradėjo 
. šią neprietelišką kampaniją prieš Sovietų Sąjungą tuo 
tikslu, kad, panaudojant šmeižikišką hitlerinę klastą, 
galėtų padalyt spaudimą Sovietų vyriausybei ir iš
veržt iš jos pripažinimą lenkam žemių lėšomis Tarybų 
Ukrainos, Tarybinės Baltgudijos ir Tarybų Lietuvos.

Visos šios aplinkybės priverčia Sovietų vyriausybę 
suprasti, jog dabartinė Lenkijos valdžia, nuslydus į su
sitarimo kelią su Hitlerio valdžia, tikrumoje yra jau 
pertraukus sąjunginius (talkininkiškus) ryšius su So
vietų Socialistinių Respublikų Sąjunga ir užėmus prie
šišką poziciją linkui Sovietų Sąjungos.

Visa tai dėmesin imdama, Sovietų vyriausybė, todėl, 
nusprendė sutraukyt ryšius su lenkų valdžia.

Su aukšta pagarba tamstai, p. Ambasadoriau,
V. M. MOLOTOV,

(Sovietų užsienio reikalų komisaras).

šiaur. Afrika, bal. 27. — 
Amerikiečiai, anglai ir 
francūzai per įveržtus mū
šius dar pažygiavo pirmyn 
visose Tunisijos fronto da
lyse ir sunaikino bei išmu
šė iš veikimo dar 20 fašistų 
Ašies tankų. Tokiu būdu 
dabartinėse talkininkų kau
tynėse linkui Tuniso, to 
krašto sostinės, tapo- su
daužyta, išdeginta bei sun
kiai sužalota jau 80 priešų 
tankų.

Amerikiečiai su tankais 
ir šarvuotais automobiliais 
pasigrūmė artyn Mateuro, 
užimdami kelias strategines 
kalvas jau arčiau kaip už 
tuzino mylių nuo to vieš

Amerika ir Anglija No
rinčios Atsteigti Lenkų 

Ryšius su Sovietais
Washington, bal. 27. — 

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė stengiasi iš naujo su
megst ryšius, kuriuos So
vietai' sutraukė su lenkų 
valdžia Londone.

London, bal. 27. —Anglų 
valdžia tariasi su Amerikos 
vyriausybe apie santykių 
atsteigimą tarp lenkų val
džios ir Sovietų Sąjungos.

Londone posėdžiauja len
kų ministerių kabinetas. 
Neoficialiai teigiama, kad 
jie atsišaukę į Jungtines 
Valstijas, prašydami padėt 
atnaujint ryšius su Sovie
tais.

Anglijos Bombanešiai 
Triuškino Duisburgą
London, bal. 27. —Keli 

šimtai Anglijos bombanešių 
praeitą naktį pleškino Duis- 
burgą, svarbų karinių fab
rikų miestą, vakarinėje Vo
kietijoje; taipgi bombarda
vo Oberhauseną ir Muelhei- 
mą, Rheino upės srityse.

Skaičiuoma, jog anglų 
lakūnai .numėtė pusantro 
tūkstančio bombų į tuos 
taikinius.

17 anglų lėktuvų žuvo 
tuose žygiuose.

Washington, bal. 27. — 
Mažai tėra galimybių, kad 
japonai iš oro galėtų ata- 
kuot Jungtines Valstijas, 
sakė laivyno sekretorius 
Knox.

Amerikiečių Lakūnai Sukir
to Japonus 2-se Frontuose

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, bal. 26. — Jungtinių Valstijų laivy

no pranešimas:
Keturi mūsų lėktuvai kovotojai iš ryto apšaudė ja

ponų įrengimus Kolombangaros saloj, centralinėse Sa
liamono salose, bal. 25 d.

Vėliau tie patys lėktuvai atakavo 10 japonų bomba
nešių, kuriuos lydėjo 20 japonų Zero lėktuvų kovotojų, 
95 mylios į šiaurvakarius nuo Lunga Punkto, Guadalca
nal saloje. Kautynėse ore tapo nušauta žemyn penki 
priešų Zero lėktuvai. Du Jungtinių Valstijų lėktuvai 
nesugrįžo.

(Tąsa 5-tam pusi.)

kelio mazgo, šiaurinėje Tu* 
nisijoje.

Anglai pažygiavo dar 
ketvertą mylių pirmyn į 
rytus nuo Medjez-el-Babo ir 
užėmė punktus jau tik už 
23 mylių į pietų vakarus 
nuo Tuniso.

Francūzai per paskuti
nes 36 valandas nugrūdo 
nacius ir italus pustrylik- 
tos mylios atgal ir prasi
veržė į Pont du Fahs lygu
mą.

Aštuntoji anglų armija 
užėmė dar vieną kariniai- 
svarbią aukštumą už keleto 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Enfidaville.

Jungtinės Valstijos Iš
leido 60 Bilionu Dol.

Per 10 Mėnesiu
Washington. — Per pas

kutinius dešimt mėnesių 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė išleido visiem reika
lam apie 60 bilionų dolerių.
(Bilionas yra tūkstantis 

milionų.)
Karo reikalams iš tos 

sumos išleista 55 bilionai 
500 milionų, o visiems ki
tiems tikslams 4 bilionai 
313 milionų 500,000 dolerių.

Pernai per tuos pačius 
mėnesius viso buvo išleis
ta $23,155,983,000.

Sovietai Apvalė Ilmen 
Ežero Sritį nuo Nacių

London, bal. 27. — Nau
jausias nacių išleistas kari
nis žemlapis rodo, kad So
vietai iššlavė vokiečius jau 
iš visos Ilmen ežero apy
gardos į pietus nuo Lenin
grado. Yra spėjimų, kad 
gal raudonarmiečiai at
griebę jau ir Novgorodą.

Anglai dasigrūmė iki 8 
mylių nuo Tebourbos, šiau
rinėj Tunisijoj.

Amerikos lakūnai bom
bardavo fašistų orlaivių 
stovyklą į šiaurių vakarus 
nuo Romos, Italijoj.
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Pagaliau Išsisėmė Kantrybė!
Tai atsitiko, ko buvo laukta ir tikėta

si. Lenkų valdžia in-exile prilipo liepto 
galą su savo provokacijomis. Sovietų vy
riausybė buvo be galo kantri—net ir per 
daug kantri. Ji laukė ir tikėjosi, kad 
Sikorskio kabinetas susivaldys, ateis į 
protą, liausis provokavęs. Bet išėjo at
bulai. Jisai begėdiškai atvirai pradėjo 
bendradarbiauti su Hitleriu. Atvirai 
pradėjo jam talkininkauti.

Tas melas, tas šlykštus išmislas dėl 
dešimties tūkstančių lenkų ofieierių vi
sam svietui parodė, kam tarnauja lenkų 
valdžia. Hitlerio kriminalystes, Hitlerio 
žmogžudžių darbus lenkų valdžia pasi
nio j o primesti Sovietams.

Ar begalėjo Sovietų vyriausybė toliau 
pakęsti? Nebegalėjo. Todėl nutraukė su 
Lenkijos valdžia in-exile ryšius.

Šitos lenkų valdžios provokacijos, aiš
ku, nepadeda Jungtinių Tautų reikalui. 
Jos kenkia Jungtinėms Tautoms. Šitos 
provokacijos ir privedimas prie nutrau
kimo ryšių tarpe Sovietų Sąjungos ir 
lenkų valdžios nebuvo netyčia kilęs in
cidentas. Matyt, kad lenkų buvo seniai 
galvota ir planuota. Tik laukta progos 
atvirai išeiti. Tik laukta tos valandos, 
kuomet Hitleriui reikės pagelbos sustip
rinimui jo pozicijų, uždavimui smūgio 
Hitlerio priešams. Dabar, kai Hitleriui 
nepavyko rytiniam fronte, kai jam ne
besiseka Tunisijoje, kai artinasi valan
da atidarymo antro fronto Europoje, 
kai Europos pavergtųjų žmonių bruzdėji
mas auga — dabar reikėjo Hitleriui pa
gelbos. Ir su ta pagelba lenkų valdžia in- 
exile išlindo. Ji pasigavo Goebbelso pro
pagandą apie lenkų oficierius prieš So
vietus ir paleido ją savo vardu prieš So
vietus, idant užduoti tai Amerikos talki
ninkei smūgį, pakertant žmonių pasiti
kėjimą tuo kraštu, kuris daugiausia 
nukentėjo ir nukenčia, kuris daugiausia 
kraujo praliejo ir gyvybių paaukojo ap
gynimui bendrojo visų Jungtinių Tautų 
reikalo.

Sovietai, aišku, nebeturėjo kitos išei
ties. Turėjo pasakyt Sikorskiui ir jo ka
binetui, kad provokacijoms turi būti ga
las, kad negalima draugiškai sugyventi 
ir bendradarbiauti su tais žmonėmis, ku
rie taip nachališkai talkininkauja Hitle
riui.

Hitleris Pasilieka Pirmuoju ir 
Didžiuoju Priešu

Japonijos plėšikų žvėriškumas, nužu
dant nelaisvėn paimtus Amerikos lakū
nus, uždegė visą kraštą. Tas kerštas, ta 
neapykanta prieš tokį barbarišką japo
nų žygį, yra sveikas apsireiškimas. Tas 
japonų žygis ne tik neišgąsdino Ameri
kos žmonių, bet juos dar daugiau suvie
nijo ir užartavojo.

Tačiau jau galima girdėti ir pavojingų 
balsų. Jau girdisi balsų, kurie sako, kad 
dabar reikia ruoštis ir visas jėgas mums, 
amerikiečiams, mesti priej japonus, prieš 
Japoniją. O su Hitleriu, girdi, tegul kiti 
apsidirba!

Prieš šitą pavojų rimtai persergsti 
New York Herald-Tribune kolumnistas 
ir militarinis komentatorius George 
Fielding Eliot. Jis sako:

“Tai būtų nelaimė, jeigu mūsų val
džia dabar turėtų susidurti su reikalavi
mu daugiau dėmesio atkreipti į Pacifiko 
operacijas, negu Į tas, kurios yra nus
pręstos pravesti Europoje.”

Kodėl? Ogi todėl, kad kaip buvo, taip 
pasilieka pirmutinis ir didžiausias Jung
tinių Tautų priešas HitleHs, hitlerinė 
Vokietija. Ji yra fašistinės Ašies nu
garkaulis. Sutriuškinus tą nugarkaulį, 
visa Ašis turės subyrėti.

TUO būdu mūsų valdžios orientacija 
iki šiol buvo teisingai daugiausia jėgų 
SUkoncenttUOti prieš Vokietiją ir jos 
militarines jėgas sutriuškinti. Tas, žino
ma. nereiškia, kad Japoniją 
fėikia arba galima palikti ramy
bėje. Prieš ją yra kovojama. Ji yra mu
šama. Bet pats militarinių operacijų 
svoris yra ir turi pasilikti nukreiptas 
prieš Vokietiją.

'Reikia tikėtis, kad Amerikos žmonės 
supras šios strategijos pamatinį sveiku
mą ir nebandys valdžios išstumti,iš tei
singo kelio. Ateis kaleina ir japonams ir 
jiems Jius tinkamai atlyginta už visas jų 
kriminalystes.

Tunisija ir Antrasis Frontas
William Z. Fosteris nurodinėja, kad 

negalima ir pavojinga laukti su atida
rymu antro fronto kol Hitleris ir Musso- 
linis bus visai supliekti Tunisijoje.

O kas daugiausia kalba apie laukimą? 
Fosteris sako, tai tie patys elementai, 
kurie nenori pilno ir galutino fašistinės 
Ašies sumušimo — tai tie, kurie svajoja 
apie susidėrėjimo taiką su Hitleriu. Tai 
tie, kitais žodžiais tariant, kurie nenori, 
kad Jungtinės Tautos karą pilnai laimė
tų ir priverstų Vokietiją, Italiją ir Japo
niją pasiduoti besąlyginiai.

Pirmiau, teigia Fosteris, tie patys ele
mentai vartodavo argumentą prieš ant
rą frontą, kad būk negalima esą trans
portuoti tiek daug armijos ir ginklų Eu
ropon, stoka laivų tokiam dideliam žy
giui. Betgi nuvežimas Afrikon dviejų 
šimtų tūkstančių kareivių su visais mo
derniškais pabūklais įrodė, jog tas argu
mentas neišlaiko kritikos.

Iš Anglijos Afrikon nuplaukti laivais 
ėmė apie keturias dienas. Per Anglijos 
Kanalą gi persikelti į sausžemį imtų tik
tai porą valandų. Todėl, sako Fosteris, 
tais pačiais laivais būtų buvę galima vi
sai lengvai iš Anglijos pervežti per Ka
nalą visą milijoną kariuomenės!

Vadinasi^ Tunisija puikiai įrodė, dar 
tą, kad antro fronto atidarymas Euro
poje negali trukdytis dėl transportacijos 
negalavimo. Tai bus politinė problema. 
Tas elementas, kuris nenori visiško Ašies 
sunaikinimo, pajėgia sut.rukdyti antro 
fronto atidarymą. Kai vienas argumen
tas išsjyta iš po kojų, jie tuojau iškepa 
kitą.

Fosteris ragina Amerikos žmones bu
dėti ir juo smarkiau raginti mūsų val
džią be atidėliojimo daryti konkrečius 
žygius dėl antro fronto atidarymo.

Padrąsinimas Žmonėms
Dr. Eduard Senes, Čechoslovakijos 

prezidentas, puikiai palaiko to krašto 
žmonių dvasinį nusiteikimą. Jis labai 
dažnai jiems primena, kad jie neturi nu
siminti, kad jie turi laukti išlaisvinimo, 
kurį atneš visiems nacių pavergtiems 
žmonėms Jungtinių Tautų ginklai.

Dabar jis vėl prabilo į savo žmones. Iš 
Londono jis kalbėjo į savo kraštą. Sakė 
Benes: “Jūs turite tikėtis sprendžiamų
jų militarinių įvykių greitoje ateityje. 
Laikas trumpas, būkite prisiruošę prie 
to.”

Benes nebijo naciškos propagan
dos Čechoslovakijoje. Jis palaiko ryšius 
su slapta cechų orgahizacija ir jai pade
da. Jis organizuoja čechus užsienyje į 
vieną frontą prieš fašistinę Ašį.

Tūo tarpu Lenkijos valdžia su Sikor- 
skiu pryšakyje aną dieną net protestavo 
prieš Sovietų vyriausybę, kam jinai sten
giasi Lenkijoje užftiegsti ryšius ir suor
ganizuoti partizanų kovas prieš Vokiškus 
okupantus. Sikorskis sakė, jog tai esąs 
kišimasis į Lenkijos vidaus reikalus — 
Lenkijos, kurios Sikorskis neturi, Len
kijos, kuri yra nacių okupacijoje!

Skirtumas tarpe Benes valdžios ir Si
korskio valdžios labai didelis. Skirtumas 
tarpe vadų labai didelis. Benesui rūpi 
išlaisvinti savo kraštą ir jis gražiai ko
operuoja su Sovietų vyriausybe; Tuo 
tarpu Sikorskio kabinetas, matyt, yra 
pilnas parsidavėlių Hitleriui ir todėl vis 
priekabiauja prie Sovietų Sąjungos.

Kaip ten nebūtų, kai taip dalykas sto
vi, tai santykiai tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Lenkijos valdžios in-exile turės labai 
įsitempti. Negalima net įsivaizduoti, 
kaip gali ateityje Sovietų valdžia susi
kalbėti su tais Lenkijos valdžios elemen
tais. kurie tiesiog užkibo ant Hitlerio 
meškerės ir prarijo visus jo melus prieš 
Sovietų Sąjungą.

Amerikos Neangliškosios Spau
dos Vaidmuo Siame Kare Už

Žmonijos Laisvę
Mūsų Valdžia t? Vaidmenį Puikiai Supranta ir Įvertina; Tik Maža Dalis 
Tos Spaudos Neparodo Ištikimybės Jungtinių Tautų ir šio Krašto Reikalui; 
Per Mūsų Spaudų Valdžia Pasiekia Milijonus Žmonių ir Mobilizuoja Juos

(Tąsa)
“Jeigu Jungtinių Valstijų valdžia karo 

metu duoda spaudos laisvę kiekvienoje 
žmogui žinomoje kalboje, tai tas tik pa
liudija tą faktą, jog didelė dauguma tų, 
kurie neangliškąją spaudą" kontroliuoja, 
įrodė pilną supratimą laisvos spaudos at
sakomybės.

“Keletas svetimkalbių laikraščių drą
siai palaikė priešo pusę ir išdavikiškai 
stengėsi susilpninti paramą Amerikos 

Ikaro pastangoms. Teisingumo Depart- 
mentas padarė atatinkamus žygius prieš 
pačius blogiausius iš tų laikraščių.

“Saujale laikraščių dar vis tebespaus- 
dina tokius raštus, kurių tikslas yra pa
gelbėti priešui ir pakenkti Amerikos rei
kalui. Tie laikraščiai atsargiai stengiasi 
pasilikti įstatymų ribose ir todėl tebėra 
neuždaryti. Man smagu yra pasakyti, 
kad tie šlamštai sudaro visai mažą ma
žumą ir teturi saujalę skaitytojų. Tuo 
tarpu didžiuma neangliškųjų laikraščių, 
leidžiamų Jungtinėse Valstijose, puikiai 
įrodė savo pilną rėmimą Amerikos ir 
šios kovos už laisvę.”
Valdžia supranta šios spaudos vaidmenį

“Valdžia žino”, sako Cranston/ “kad 
be neangliškosios spaudos milijonai ame
rikiečių negalėtų pilnai suprasti ir pri
sidėti prie laimėjimo karo.

“Jungtinių Valstijų iždo departmentas 
žino, kad daugel milijonų dolerių, kurie 
tapo įvesdinti į karo bonus, būtų buvę 
kitaip kaip praleisti, jeigu ne pilniausia 
neangliškosios spaudos parama karo bo- 
nų kampanijoms.

“Office of Price Administration žino, 
kad raci jonavimas ir kainų kontroliavi
mas, jau ir taip gana sunkus, būtų buvęs 
dar sunkesnis, jeigu ne svetimkalbių 
spaudos kooperacija, išaiškinant 0. P. A. 
taisykles ir patvarkymus tiems žmo
nėms, kurie negali skaityti angliškai.

“Office of Civilian Defense žino, kad 
daug mažiau būtų iš Amerikos gyven
tojų pusės kooperacijos naminio fronto 
veikloje, jeigu ne tie milijonai žodžių, 
atspausdintų 35 kalbose neangliškoje 
spaudoje, išaiškinant žmonėms visokias 
taisykles dėl aptamsinimo, dėl apsigyni
mo nuo užpuolimo iš oro, nuo gaisro ir 
tt.

“Rekrutavimo Biuras, karinė Žmogaus 
Jėgų Komisija, Teisingumo Departmen
tas, Agrikultūros Departmentas ir įvai
rios kitos svarbios valdžios įstaigos labai 
daug pasiremia ant neangliškosios spau
dos paskleidimui informacijų bendrai su 
Office of War Information.”

O. W. I. persergėjimas
' “Siųsdami nurodymus neangliškosios 
spaudos redaktoriams ir leidėjams,” sa
ko Cranston, “mes priminėm jiems tū

Airierikols Laikraštininką Gildijos organas, Newspaper Guild, buvo turėjęs eilę 
radijo brograriią. Pirriiajarhę prograrhe dalyvavo—iš kaires j dešinę: William S. 
Gailmor, Gildijos prOž. Jdhri T. McMartus, Peter Duberg, Jille Seibėl ir Richard 
A. Yaffe.

Waterbury, Conn. >

las pavojaus zonas, tūlus žygius, kurių 
reikia vengti visiems, kurie nori pagrei
tinti pergalę. Daugelis redaktorių ištiki
mai prisilaikė tų patarimų ir tuomi jie 
nepakliuvo į tas kilpas, kurias jiems tu
rėjo užtaisęs Goebbelsas ir kiti neapy
kantos apaštalai.

“Tie redaktoriai labai atydžiai vengia 
tokių žinių arba diskusijų, kurios gali 
sukelti pasidalinimą tarpe įvairių tauti
nių kilmių amerikiečių.

“Jie vengia taip vadinamo neutrališ- 
kumo ar išsisukinėjančio atsinešimo lin
kui karo, puikiai suprasdami, kad fa
šistinė Ašis pasirodė galinga ir apsukri, 
žiauri ir begailestinga ir kad jai reikia 
priešintis ir ją aikštėn iškelti kiekvie
nam punkte. Jie žino, kad bet koks ven
gimas pilniausio rėmimo Amerikos karo 
pastangų lošia į priešo rankas ir kad ši
tam visuotinam kare nei vienas šioje ša
lyje negali būti neutrališkas.

“Šitie redaktoriai vengia nepamatuo
tos ir blogais tikslais paremtos kritikos 
mūsų talkininkų....

“Šitie redaktoriai vengia siaurų na
cionalistinių savinimųsi., Jie žino, kad 
ginčų už tam tikrus rubežius reikia 
vengti...”

Kode! Mūsų Valdžia Taip Susirūpinus 
Svetimkalbių Spauda?

“Amerikos valdžia kreipia specialį dė
mesį į neangliškąją spaudą todėl,” nu

sodinę j a Cranston, “kad ji ją skaito vie
na iš visos šalies svarbiųjų susisiekimo 
priemonių. Jinai žino, kad be tos spau
dos milijonai amerikiečių negalėtų pil
nai suprasti šio karo ir, prisidėti prie jo 
laimėjimo. Tokiu būdu valdžios atsine- 
šimas nėra paremtas vien tik toleravi
mu neangliškosios spaudos. Jeigu nean
gliškosios spaudos nebūtų, tai valdžia 
būtų priversta ją įsteigti.

“Mes neturime pilnai tikrų skaitlinių 
apie svetimkalbių spaudos tiražą, bet 
Ayers’ Newspaper Directory sako, kad 
176 svetimkalbių laikraščiai, išleidžiami 
Jungtinėse Valstijose, kiekvienas turi 
mažiausia po 10,000 skaitytojų. Vadina
si, šitie laikraščiai atstovauja* viso labo 
keturius milijonus skaitojų. Drąsiai ga
lima sakyti, kad bendra visų neangliškų
jų laikraščių cirkuliacija siekia mažiau
sia 10,000,000. Skaitlinė gali būti dar 
keliais milijonais didesnė.

“Šitos skaitlinės parodo, kokios dide
lės mūsų gyventojų dalies negalima pa
siekti pagelba angliškosios spaudos. La
bai svarbios mūsų gyventojų dalies visai 
negalima pasiekti be pagelbos kitakal- 
biškosios spaudos.

(Daugiau bus)

Jaunuoliai išvyko Armijon
Balandžio 9 dieną Vilijos 

Choras buvo surengęs išleistu
ves dviem choristams, išeinan
tiem į armiją. Išvyko Petras 
Morozas ir Edwardas Dvilins- 
kas. Jie nuoširdžiai veikė cho
re, lankėsi į visas praktikas, 
darbavosi choro labui, tai tin
kamai ir pagerbti.

Draugės ir draugai susinešė 
tinkamo išsigėrimo ir užkan
džio, gražiai pasižmonėjo, vie
nas, kitas pasakė po trumpą 
prakalbėlę palinkėdami jau
nuoliams pasekmingai kariau
ti prieš hitlerizmą ir po per
galės sveikiems sugrįsti ir vėl 
kartu veikti. Vilijos Choras }
įteikė abiem jaunuoliam po 
tinkama dovanėle. * t

Operetė Trijų Veiksmų
Vilijos Choras suvaidins 

operetę “Kada Kaimas Nemie
ga.” Vaidinimas įvyks gegužės 
2 dieną, Ventos svetainėje, 
103 Green St., po vadovyste 
Bronės Rasimavičiūtės (Lu
cas). Pradžia vaidinimo 7 vai. 
vakare. Choras kviečia visus 
Waterbury ir apylinkės lietu
vius kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti, pamatyti taip puikią 
operetę ir paremti chorą, ku
ris nuolatos patarnauja visuo
menei. Esu tikras, kad atsi- > 
lankę į parengimą būsite pi!- 4 
nai patenkinti, nes matysite 
Lietuvos liaudies gyvenimą.

Waterburietis.

WILKES-BARRE, PA.
Partijos Žodis Per Radijo
Komunistų Partija tars sa

vo žodį į kietosios anglies mai- 
nierius Pirmos Gegužės proga 
per radio. Charles Spencer, 
anglies srityje partijos organi
zatorius kalbės penktadienį, 
balandžio 30 dieną, 9:15 vai. 
vakare, per Wilkes Barre ra
dio stotį WBAX temoj: “Mai- 
nierių Programa Karo Perga, 
lei.”

šeštadienį, gegužės 1 dieną, 
7:30 vai. vakare, bus Pirmos 
Gegužės masinis susirinkimas 
Grudi Hali, 1610 Washburn 
St., Scrantone, kurį ruošia Pir
mos Gegužės Komitetas Lack- 
awana County. Bus, apart 
prakalbų, parodyta Sovietų ju- 
dis: “Rubežius ant Dunojaus.”

Visus kviečiame minėtoj va
landoj pasiklausyti partijos 
organizatoriaus kalbą ir minė
toj dienoj dalyvauti prakalbo- • 
se ir pamatyti taip svarbų ju- 
dį. C. S.

Detroit, Mich.
Labai Svarbi Konferencija
Sekamą ketvirtadienį, ba

landžio 29 d., 7:30 vai. vaka
re, 4097 Porter St., įvyks la
bai svarbi konferencija dėl 
prisirengimo dviejų metų pa
minėjimui užpuolimo ant So
vietų Sąjungos žemės per vo
kiškus banditus. žinom, kad 
pirmiausia nukentėjo nuo vo
kiškų budelių Pabaltijos šalys 
— Lietuva, Latvija ir Estonija 
ii’ dar iki dabar tos tautos 
kenčia neapsakomą vargą ir 
skurdą nuo hitlerininkų per
sekiojimo.

Todėl mes, Detroito progre
syvių organizacijų komitetas, 
turime susisiekimą su kitų tau
tų organizacijomis, kaip tai: 
latvių ir estonų, ir atstovų kon
ferencija šaukiama. Todėl, 
Detroito organizacijų valdy
bos, būtinai dalyvaukite seka
mą ketvirtadienį, Draugijų 
svetainėje ir ten galėsime nu
tarti, kaip mes galėsime pami
nėti birželio 22 d., tą nepa
mirštamą sukaktį žiauraus vo
kiečių užpuolimo ant taiką 
mylinčios šalies.

Konferenciją šaukia D. O. 
Sąryšis. M. Alvinienė.

Medjez-el-Bab srityje, Tu
nisijoje, šėlsta audringi 
tankų mūšiai. _ ?
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Trečias prišlapto

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

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

Sveikinam Kovotojas - Kovo
tojus už Žmonijos Laisvę!

Už Visuotiną Paramą Jungtinėm Tautom Jų Kovoje 
Fašizmo Sunaikinimui; Už Intensyvesnę-Platesnę Veiklą

Iš Philadelphijos Lietu
vių Motery Kliubo

Susirinkimas įvyko balandžio 
15. Narių atsilankė ne dau
giausia šį sykį. Prisirašė nauja 
narė, draugė Žilinskienė.

REZOLIUCIJA
Naujos Anglijos Moterų 

Sąryšio suvažiavimo dele
gates, 11-tą balandžio, So. 
Bostone, širdingai sveiki
nam savo šalies ginkluotas 
jėgas, savo ir Jungtinių 
Valstijų sūnus ir dukteris, 
kurie grumiasi su fašisti
nėm jėgom ir pasiruošę 
grumtis iki piktosios Ašies 
žmogžudžių gaujos bus nu
šluotos nuo žemės pavir
šiaus. Mes lenkiame galvas 
prieš mūsų karžygius, jau 
žuvusius šioje garbingoje 
kovoje už žmonijos laisvę, 
prieš fašistinį barbarizmą.♦ # *

Mes siunčiame karščiau
sius sveikinimus herojiš
kom kovotojom Sovietų Są
jungos, kurios vaidina ne
pavaduojamai svarbią rolę 
gynime savo šalies, savo 
puikių miestų, savo plačių 
laukų, savo ir drauge žmo
nijos laisvės; kurios savo 
pasiaukojimu, savo herojiš
kumu rašo sau amžinai 
gerbtiną istorijos lapą.

* >Įc *

Širdingiausius sveikini
mus siunčiam savo drąsiom 
kovotojom lietuvėm sesu
tėm, kurios herojiškai gru
miasi su'kruvinuoju priešu, 
pavergusiu Lietuvą; kurios 
nesvyruojančiai stovi kovos 
laukuose šalę savo tėvų, 
brolių ir mylimųjų; kurios 
neribotu pasiaukojimu ko
voja už Lietuvos laisvę, gi
na savo tautos garbę.

Už Vienybę — Pries Jos 
Ardytojus

Vieningumas, nuoširdus 
susitarimas kritišku mo
mentu yra svarbiausias pa
matas išlaikymui moralo 
reikalingoj aukštumoj ko
vos ir namų frontuose.

by Alice Brooks

Jūsų maža dukrelė ar 
anūkė norės pati kloti sa
vo lovą, jeigu ant užklo- 
dės bus išsiuvinėta toji vi
liojanti lėlė ir mergaitė 
žinos, jog toji lėlė mėgsta 
dienomis ilsėtis ant jos lo
velės, būti ten jos pačios 
paguldoma. Didysis mo
tyvas yra 13 colių pločio ir 
16 c. ilgio, mažesnių moty
vų yra 12.

Svarbus įrankis greites
niam karo laimėjimui. Tai 
pareiškia, to iš mūs prašo 
ir mūsų šalies vadovybė, 
to mes prašom iš mūsų ge
ros valios seserų lietuvių. 
Šių svarbių kovų laikotar
piu stovėkit sargyboje lais
vės žmonijos ir mūsų tau
tos. Skelbkit kovą vienybės 
ardytojams, žodžiu ar spau
doj nacių propagandos 
skleidėjams, kurie deda pa
stangas ardyti vienybę lie
tuvių ir Jungtinių Tautų 
eilėse, kenkia visuotinom 
karo laimėjimo pastangom. 
Remkite, platinkite pažan
gią spaudą, kuri šimtu nuo
šimčių stovi už vienybę lie
tuvių ir Jungtinių Tautų 
kovoje sunaikinimui fašiz
mo.

Nelikim Skolingos 
Kovotojom.

Tūkstančiai mūsų drau
gių moterų kovotojų už de
mokratiją ir žmonijos lais
vę jau žuvo. Šimtai tūks
tančių kenčia baisiausią 
priespaudą pažeminimą pa
vergtose šalyse. Jos kenčia, 
jos kovoja ir už mumis. Šis 
baisių kovų laikotarpis rei
kalauja iš mūs daugiau vei
klos, daugiau darbo, dau
giau pasiryžimo — abelno 
taupumo namuose, budres
nio, našesnio darbštumo ka
ro įmonėse, rėmimo Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus ir 
ŪSO. Daugiau atydos rei
kalinga mūsų dailės, kultū
ros - apšvietos organizaci
joms, iš kurių daug mūsų 
jaunimo įstojo į ginkluotas 
jėgas, į kovą sulaikymui- 
sunaikinimui fašistinių bar
barų, kurie pasimojp su
naikinti žmogaus šimtme
čiais sukurtą kultūrą, iško
votą laisvę.

Nepalikim skolingos savo 
sūnam - dukterim. Nepali
kim skolingos skaistiem ko
votojam - kovotojom. Laiki
nai pamirškim savo privati
nius smaguriavimus. Su- 
naudokim kiekvieną liuosą 
valandėlę karo laimėjimo 
reikalams, kare nukentėju
sių šelpimui, spaudos, ap
švietos reikalam. Kiekviena 
geros valios, nuoširdi lietu
vaitė lai jaučia save esan
čia dalimi tos milžiniškos 
žmonių jėgos, kuri nesulai
komai auga, jungiasi spren
džiamai kovai galutinai su
naikinti fašizmą, baisių 
kančių ir nelaimių nešėją, 
ir subudavoti gražesnį, 
kiekvienam laimę teikiantį 
pasaulį. Būkim jos dalimi.

Pirmininkė,
M. K. Sukackienė, 

Sekretorė,
E. Benulienė.

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

Selerių seklų žiupsnį įbėrus 
daržovių sriubon gaunasi sko
nis kaip ir iš pačių selerių.

Turėjom laišką nuo punde
lių vajaus komiteto iš Brook
lyn, N. Y. Laiškas priimtas, 
plačiai apkalbėtas ir nutarė 
veikli pundelių vajuje. Veik 
visos draugės pasižadėjo imtis 
už darbo ir veikti, kaip kat
rai galima. Labai gerai, drau
gės, taip ir reikia. Matot, kaip 
nėra sunku dirbti, kad visos 
imate dalyvumą. Yra smagu 
lankyti ir susirinkimai, kada 
draugės suprantate reikalą bi
le klausimui iškilus, apsiimat 
liuosnoriai padirbėti, nepalie- 
kate ant dviejų arba trijų 
draugių, viso darbo. Galima ti
kėtis ir geresnių pasekmių sy
kiu dirbant.

Mezgimo komisija pranešė, 
kad mezgimas biskelį susilpnė
jo šį mėnesį, bet draugės dar 
vis mezga. Nespėjau pasižy
mėti draugių vardų, kurių 
mezginiai buvo sugrąžinti 
draugei Lamsargienei. Vėliau 
mes paduosime pilną skaitlinę 
pusmetinio veikimo. Draugė 
Lamsargienė pranešė, kad nu
pirko kaip ir bondsą už 40 
dolerių. Rusijos medikalė pa
galba paliudija, kad mūsų 
kliubas tiek aukojo tiems rei- 
kalamas ir tas bond perduotas 
mūsų iždininkei drg. žalnie- 
raitienei.

Į mezgimo fondą paaukavo 
sekamos: Drg. Pildis davė $1 
ir sako — draugės, aš negaliu 
tankiai dalyvaut susirinkimuo
se, tai nors tiek prisidedu. 
Draugė jau ne pirmu sykiu 
aukauja. Taipgi drg. C. Valin- 
tienė i® Egg Harbor, N. J., 
davė $1, irgi ne pirmą sykį. 
Auką pridavė drg. žalnierai- 
tienė. Aš buvau sutikus d. Va- 
lintienž apie pradžią- kovo 
mėnesio, paaukavo $1 ir la
bai apgailestavo, kad aplinky
bės nedaleidžia lankyti susi
rinkimų, nes per toli gyvena, 
bet pasižadėjo remti kliubą iš 
tikros širdies ir nori, kad mū
sų kliubas gyvuotų kuo ge
riausia.

Parengimėlio komisija pra
nešė, kad jau viskas, prirengia 
rodymui Rusijos krutamu pa
veikslų 18 d. balandžio. Pa
veikslai buvo rodomi apie So
vietų Sąjungos čigonų gyveni
mą ir kaip Sovietų dėta pa
stangos apgyvendinti čigonus 
ant ūkių, kad nesibaladotų be 
naudingo darbo. šių judžių 
pirmiau nebuvau mačius, jie 
man patiko, žmonių atsilankė 
gana skailingai, bet galėjo bū
ti daugiau. Gal lietus paken
kė, nes smarkiai pradėjo lyti 
rinkimosi laiku. Draugų rusų 
daug dalyvavo ir matyti, kad 
buvo patenkinti.

Tarp judžių buvo padaryta 
trumpa pertrauka. Drg. žal- 
nieraitienė paaiškino apie Phi
ladelphijos Moterų Kliubo gy
vavimą ir nuveiktus darbus, 
taipgi ir šio parengimo reika
lą paremti Raudonąją Armiją 
ir Raudonąjį Kryžių, sukelti 
pinigų. Atsikreipė į susirinku
sius draugus bei drauges au
kų. Tapo surinkta $28.81. 
Vardan komisijos tariu širdin
gai ačiū. . »

Turiu priminti, kad šiam pa
rengimui daugiausia darbavo
si draugės žalnieraitienė' ir 
Šapranauskienė. Ačiū už pasL 
darbavimą, draugės, atlikote 
sunkų darbą. Matyti, kad pa
sekmės bus irgi neblogos.

P. Walant.

Jungtinių Valstijų kūdikiai figūruoja vaiuje pagel
bėti Sovietų Sąjungos kūdikiams. Paveiksle (is dešinės) 
matome Gale Avant ir Jill Btenner, National Institute 
of Diaper Service paskirtas įteikėjas tos įstaigos dova
nos 500 vystyklų Rusijos Karo Pagalbai, kuri tą dova
ną nusiųs Sovietų kūdikiams.

Worcesterietes Motinų Dieną 
Skiria Dideliam Tikslui

Laukiam 9-tos Dienos Gegužės — Ji Mums Bus Trigubai 
Svarbi ir Apie Tai Norim Pasakyti Visiem Geriem 

Worcesterieciam

Iš Rochesterio Mezgėjų 
Veikimo

17 balandžio turėjom suren
gę vakarėlį sukėlimui pinigų 
dėl vilnų, kuris labai gerai pa
vyko. Turėjom gražų būrelį 
svečių ir viešnių.

Bevalgant ir linksmai pra
leidžiant laiką, draugė A. Mil- 
čienė paprašė, kad paaukautų 
dėl vilnų, kiek kas išgali. Vi
si draugai ir draugės sutiko ir 
aukavo šie:

F. Sabeckas $5. Po $2: R. 
Šerelis, J. žemaitis, J. P. Barz- 
daičiai, A. Milčiai.

Po $1: J. V» Bullei, A. lie
kis, A. Duobai, W. R. Černaus- 
kai, J. D. Vaitai, W. A. Leka
vičiai, J. Labeikai, M. Žemai
tienė, J. Totoriai, Greibienė, 
Čereškienė, R. Barauskas, G. 
Daukas, A. D. Jennejaks, P. 
Vaivodienė, N. Baltakienė, L. 
A. Pultonai, J. B Morkevičiai, 
Pabianskienė, J. Bonikat, M. 
Shurkus, G. A. Galinaičiai, G. 
švedas, V. Bachiulis, Ch. Si
maitis, K. Anderson.

Po 50c: M. Totoris, Vilemai- 
tis, Andrius, F. Rimkus, Mal- 
claikis, A. Vilemaitienė, H. 
Mateikienė, M. Vaidila. Kli- 
mašauskienė 65c; Chesonienė, 
J. Dubickas, P. Baronas po 
25c. Viso aukų yra $44.40. 
Pelnas nuo baliaus $26.59. 
Balanso buvo $15.67. Viso iž
de yra $86.66.

Visiems aukavusiems varde 
mezgėjų širdingiausiai ačiū. 
Dabar vėl turėsime darbo ke
liom savaitėm. Dirbsim, kiek 
tik galėdamos.

Valgius aukavo šios drau
gės: Bullienė, Nauja'Narė, Pa- 
lepienė, Totorienė, Morkevi- 
čienė, Evans, Labeikienė, Pul- 
tonienė, E. Duobienė, L. Be- 
kis, Lekavičienė, Valtienė. 
Gaspadinės — Pabianskienė, 
Bullienė, Lekavičienė, Totorie
nė. Labeika dirbo už baro. Vi
som aukavusiom ir darbinin
kam labai ačiū, r

Kiek Mes Numezgem Per 
Tris Mėnesius

87 svederius su ilgom ran
kovėm ir aukštais kaklais.

49 poras kojinių.
24 poras pirštinių.
10 šalikų.
7 bašlikus ir 4 p. rankaukų.
Viso esame numezgusios 1,- 

165 kavalkus.
Dėvėtų drabužių Sovietų Są

jungai esame sukrovę (supe- 
kinę) ir pasiuntę į RWR, Ine., 
Centra 285 baksus. Tai vis 
mes mezgėjos sutaisom, įde- 
dam pamušalus, kalnierius. 
Mažus daiktus išmazgojam.

Dabar visas darbas bus at
liekamas pas Bekešius, 913

Avenue D. Draugai, kas turi
te atliekamų gerų drapanų ar 
čeverykų, viską aukokite, o 
mes pasiųsime mūsų brangiem 
kovotojam.

Kai buvo atvažiavę Rusijos 
jaunuoliai, jie mums sakė:— 
Draugai, jūs mus aprūdykite, 
o mes- sumušime Hitlerį, nes 
mes neturime laiko daryti dra
panas.

Tai, brangūs draugai ir 
draugės, aukaukime ir dirbki
me, kiek tik galime, o per
galė bus mūsų.

Viešnios iš New Yorko
Iš Centro, New Yorke, buvo 

atvažiavusios Mrs. B. D. Bur- 
hoe ir Miss Worburton peržiū
rėti mūsų mezgimą ir “peki- 
nimo” darbus. Viską , labiau
sia išgyrė ir stebėjosi, kaip 
mes tokia maža grupė tiek 
daug darbo padarome.

Prie “pekinimo” dirba šie 
draugai: M. Totoris prikolek- 
tuoja baksų ir šniūrų.; Labei
ka ir J. Vaitas renka baksus 
ir suriša. Baksus visada “pe- 
kina” V. Bullienė, E. Duobie
nė, D. Valtienė, L. Bekešienė. 
Kaip kada padeda ir daugiau 
draugų — A. Bekis, černaus- 
kas, Galinaitienė.
Aukos Vilnonis Nuo LDS 50 

Kp. Baliaus Kovo 20 d.

Po $2: R. šerelis, N. čereš- 
kai.

Po $1: R. Barauskas, P. An
derson, J. Labeika, J. Vaitas, 
U. Klimašauskienė, W. R. čer- 
nauskai, J. V. Bullei, J. Toto
riai, J. Stanley, P. Mockeviče, 
Geddy Vaitas, S. Gendrėnas, 
N. Baltakienė, Ch. Galinaitis. 
J. Druseikis, J'. Andruškeviče, 
J. Motiejūnas po 50c. F. S. 
Kaurakis, B. Gudelis po 15c. 
Viso 20 dol.

Pirmiau ypatiškai buvo au
kavę šie draugai ir draugės: 
A. Arlauskas ir N. Baltakienė 
po $2; F. Kurkulis, Mrs. Van 
Apeldorn, A. Evans, Ch. Si
maitis po $1. Viso $8, per abi 
grupes viso $28.

Varde mezgėjų visiems au
kavusiems širdingai ačiū. Už 
šiuos pinigus jau nupirkta vil
nos, numegsti svederiai ir pa
siųsti mūsų brangiem kovoto
jam. L. Bekešienė.

Mūsų darbščiosios aldie- 
tės savo susirinkime, įvy
kusiame 12 balandžio, sku
biai praleido raportus, už
baigė nebaigtus reikalus.

Šį mėnesį mezgėjos su
grąžino 12 kavalkų gatavų 
mezginių.

Paaukota $5 Ispanijos ko
votojų reikalams ir draugė 
A. Vasilienė paėmė aukų 
rinkimo blanką. Paaukota 
$5 Laisvės bazarui. Pasiųs
ta rezoliucija prezidentui 
Rooseveltui, prašant jo rū
pintis buvusiais Ispanijos 
kovotojais prieš fašizmą, 
kurie dar vis laikomi kon
centracijos kempėse Afri
koj.

Daugiausia Laiko Imta 
Svarstymui 9-tos Gegužės 

Trigubos Iškilmės
Kodėl mes pavadinome 

šios dienos parengimą (kon
certą-teatrą) trigubu?

Kovo mėnuo turi labai 
svarbią dieną, kovo 8-tą. 
Tai moterų tarptautinė die
na. Diena, kurioje pažan
gios moterų grupės pager
bia savo pirmtakūnes kovo
tojas už moterų teises ir 
abelnos žmonijos šviesesnę 
ateitį. Peržvelgę savo pirm- 
takūnių sunkias kovas, ku
rias jos turėjo vesti sun
kiose aplinkybėse, mūsų šių 
dienų darbuotojos įgauna 
reikiamos inspiracijos - ūpo 
tęsimui ankstybųjų kovoto 
jų pradėto darbo.

Mes neturėjom progos at
žymėti moterų tarptautinės 
kovo, mėnesį, tai prisimin
sim ją 9-tą gegužės. O 9-ta 
gegužės yra motinų gerbi
mo diena (Mothers Day). 
Sudėję dvi svarbias dienas 
į daiktą jau tinkamai turi
me ir atžymėti jas. Čia mū
sų aldiėtės sudarė pilnoj to 
žodžio prasmėj puikią pro
gramą, koncertą ir teatrą.

Montello dramos ratelis 
ir dainininkių grupė atvyks
ta su savo jaunu, gabiu va
dovu J. Steponavičium. Jie 
suvaidins mums “Vargšą 
Tadą” ir moterų grupė 
duos gražią dainų progra
mą. Worcesterieciai turės 
progą pirmu sykiu išgirsti 
vieną žymių pirmaeilių 
Mass. valstijos solisčių, 
draugę Steponavičienę, ku
ri yra jau pasirodžius, gra
žiai atsirekomendavus kele
tą sykių laike savo trumpo 
buvimo Mass, valstijoj. Ji 
yra scenos veteranė, nepai
sant savo jauno amžiaus. 
Worcesterieciai turės pro
gos ją girdėti 9-tą gegužės.

Antra solistė bus vietinė 
Frances Kurgoniūtė- (Bou- 
don).

Šiame motinų - moterų 
koncerte dalyvaus ir Bosto
no vyrų kvartetas.
, Trečias svarbus dalykas 
prisideda, tai moterys šio 
parengimo pelną skiria do
vanoms - siuntiniams lietu
viam raudonarmiečiam, lie
tuviam vaikučiam ir civi
liam, esantiem Sovietų Są
jungoj. Rengėjos pačios su
darys pundelių dovanų ir 
prašo visus geros valios lie
tuvius - lietuvaites atnešti 
pundelius dovanų ar liuosų

daiktų, iš kurių bus sudary
ti siuntiniai.

Antradienio Laisvėj, ba
landžio 20-tą, tilpo sąrašas 
daiktų, iš kurių galima su
daryti siuntiniai.

Pradžia mūsų koncerto 
bus 3:30 vai. po pietų. Pra
šom visus rengtis dalyvauti 
ir gražiai pasirodyti su do
vanom.

Rengėjos,

So. Boston, Mass.
Iš Atsibuvusio Naujosios An
glijos Moterų Sąryšio Paren
gimo, Balandžio 11 Dieną, Ku

ris Puikiai Pavyko -•
Publikos buvo daug. Pir

miausia buvo rodomi krutami 
paveikslai. Po to sekė puiki 
koncertinė programa, kurią iš
pildė pasižymėję daininkai: 
Mrs. G. Steponavičienė, solis
tė; Montellos Moterų Kliubo 
Choras, vadovybėje G. Stepo
navičiaus; Ignas Kubiliūnas; 
Frances Beauden iš Worceste- 
rio; Bevardis Kvartetas iš So. 
Boston. Pianu akompanavo 
drg. Griciūtė. Pirmininkavo 
Ivonne Niaurienė.

Pertraukoje d-gė M. K. Su
kackienė paprašė publikos pa
aukoti, pagal išgalę, dėl siun
timo pundelių dovanų lietu- ....
viams raudonarmiečiams ir lie
tuviams vaikučiams, pabėgu
siems nuo hitlerinio teroro į 
Sovietų Sąjungą.

Draugai ir draugės aukojo 
sekamai: Po $5 — M. Kra
sauskienė, Gitcius, A. ir K. 
B arčiai.

Po $1 : D. Jusius, P. Vaškie
nė, Kiaunienė, Vasiliauskienė, 
Andreliūnienė, Brazas, Kaz
lauskienė, J. Žekonis, Marcin
kevičienė, J. Butkus, Domb- 
rauskas, T. Niukienė, V. Nor- 
butas, M. K. Sukackienė, pro- 
fesor. B. F. Kubilius, Rose 
Barry (policistė), J. Casper, 
J. Gudlauskas, N. Vaišvilienė, 
J. Wheeten, M. Masteika, F. 
Kežis.

Po 50c. aukavo: J. Grigai
tienė, Sinkilis, R. Chubarkis, 
J. Waškienė, N. Grybienė, R. 
Musila, Kapčiūnienė, Tama
šauske, J. Gitcius, J. Bružie
nė, A. Buividienė, V. Kviet- 
kas, Aitutienė, B. Chubarkie- 
nė. Sukelta $75.30.

Prašau atleisti, jeigu kurių 
vardai per klaidą liko neuž
rašyti.

Varde N. A. Moterų Sąryšio 
visiems aukotojams tariu šir
dingą ačiū.

Už Moterų Komitetą, H. T.

Mūsų Stampos ’___
Raudonųjų štampų su raidė

mis A, B, C ir D laikas baig
sis šį penktadienį, balandžio 
30-tą.

Balandžio 25-tą įėjo galion . 
raudonųjų štampų eilutė su 
raide E ir ji bus gera bile ka- ;|j 
da gegužės mėnesį. O kas sek- | 
madienis iš eilės įeis galion A 
kita eilutė štampų, su raidė
mis F, G, H, J ir galios per r 
visą gegužės mėnesį. Kožna 
eilutė turi 16 punktų.

Raudonosios stampos reika
lingos pirkimui mėsos, sūrio, 
sviesto, ir kitokių riebalų, taip
gi kenuotos žuvies.

šviežia ir rūkyta žuvis te
bėra perkama be punktų.

.Ramios
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| ŽMONĖSE III maksimgorki Mass. Lietuviu Ambulansu Komiteto 
Pranešimas Visiems Lietuviams

(Tąsa)
— Ta-aip... Kokia buvo moteris, a?..

• Jo pati įsikišdavo ir sakydavo bobu
tei:

— Atsimenate, aš jai talmą buvau do
vanojusi, juodą, šilkinę, su stiklo vėri
niu?

— Kaip gi...
— Visiškai dar gera talma buvo...
— Taip, taip, — murmėdavo šeiminin

kas, — talma, paima, o gyvenimas —šei
ma!

— Ką čia tu kalbi? — įtariamai klaus
davo jo pati.

— Aš? Taip sau... Linksmos dienos 
praslenka, geri žmonės praeina...

— Nesuprantu aš, kam tai dera? — 
nerimastaudavo šeimininkė.

Paskui bobutę veda pasižiūrėti nau
jagimio, aš kraustau nuo stalo arbati
nius indus, o šeimininkas, susimąstęs, 
įyliai man sako:

— Gera senelė, tavo bobutė....
Aš širdingai dėkingas jam už tuos žo

džius, o pasilikęs vienas su bobute, sakau 
jai, su širdies skausmu:

— Kam tu vaikšęioji čia, kam? Juk tu 
matai, kokie jie..

— Ak, Aleksiuk, aš visa matau, —at
sako ji, žiūrėdama į mane su gražia vei
do šypsena, ir aš gailiuosi: na,, žinoma, 
ji visa mato, visa žino, žino ir tai, kas 
dedasi tuo laiku mano sieloj.

Atsargiai atsigręžusi, beg neina kas, 
ji apsikabina mane, širdingai sakyda
ma:

— Neateičiau aš čionai, jeigu tavęs čia 
nebūtų, —kam jie man? Ir senelis ap
sirgo, sugaišau aš su juo, nedirbau, pi
nigų nebeturiu... Jie žadėjo tau algos še
šis rublius metams mokėti, tai aš ir ma- 
nąu—ar neduos gi bent rublio? Tu juk 
apie pusmetį jau pragyvenai...—Ir šnab
žda man ausin: Jie liepė išbarti tave, 
neklausai nieko, sako. Kad tu, balandė
li, pagyventum pas juos, pakentėtum 
bent porą metelių, kol sustiprėsi! Paken
tėk, a?

Aš prižadėjau kentėti. Tai labai sun
kų. Mane slegia nuobodus, • tuščias gy
venimas, ir aš gyvenu, kaip sapne.

Kartais aš galvoju: reikia bėgti. Bet 
dabar prakeikta žiema, naktimis stau
gia pūgos, palėpėse dūksta vėjas, braška 
sušalusios gegnės, — kur bėgsi?

Pabėgioti manęs neleisdavo, bet gi ir 
laiko tam nebūdavo: trumpa žiemos die
na tirpte sutirpdavo besiruošiant.

Bet aš turėdavau eiti cerkvėn; šešta
dieniais — mišparams, šventadieniais — 
vėlyvosioms mišioms.

Man patikdavo būti cerkvėse; stovėda
mas kur nors kampe, kur laisviau ir tam
siau, aš mėgdavau žiūrėti iš tolo į alto
rių: jis tarytum tirpsta žvakių ugny, Be
damasis tirštomis auksinėmis srovėmis į 
pilkas akmenines grindis; pamažėle juda 
tamsios šventųjų paveikslų figūros.

Vis aplink garmoningai susilieję su 
choro giesmėmis, viskas gyvena keistu 
pasakos gyvenimu, visa cerkvė tyliai siū
buoja, lyg lopšys, — siūbuoja tirštoj, 
tamsioj tuštumoj.

Kartais man matydavosi, kad cerkvė 
nuskendusi giliai ežero vandenin, pasi
slėpusi nuo žemės gyventi ypatingu, į 
nieką nepanašiu gyvenimu. Turbūt, šitą 
jausmą sukėlė manyje bobutės pasakoji
mas apie Kitežo miestą, ir dažnai aš, 
mieguistai draug su kitais linguodamas, 
choro giesmių, maldų šnabždesio ir žmo
gių atdūsių liūliuojamas, tyliai kartoda
vau skambų, liūdną pasakojimą:

Ir tarė Savaofo Viešpats
Šviesiam Mykolui Arkangelųi:

— 0 nueik gi tu, Mykolai,
Supurtinki žemę ties Kitežu,

1 Panardinki Kitežą į ežerą;
Ir tegul ten žmonės meldžiasi

> Be atilsio ir be nuovargio
Nuo rytinių maldų iki vakarinių
Visas šventąsias pamaldas
Per visus amžių amžius!

Tais metais mano galva buvo pilna 
bobutės eilių, lyg avilys medaus; ro
dosi, aš ir galvodavau jos eilėmis.

Cerkvėje aš nesimelsdavau,—nesmagu 
būdavo kartoti bobutės • Dievui piktas 
senelio maldas ir verkšlenamas psalmes; 
aš buvau tikras, kad bobutės Dievui tai 
negali patikti, taip pat, kaip ir man ne
patiko, be to, jos buvo išspausdintos 
knygose, — vadinas, Dievą moka jas at
mintinai, kaip ir visi raštingi žmonės.

Todėl cerkvėje tomis minutėmis, kai 
širdį suspausdavo neaiškus saldus liūde
sys, arba kai ją draskydavo praėjusios 
dienos nuoskaudos, aš stengdavaus pats 
sugalvoti maldas; kai tik prisimindavau 
liūdną savo gyvenimą, žodžiai patys su
sipindavo į skundus:
— Viešpatie, Viešpatie, —ilgu man! 
Kad nors greičiau aš užaugčiau! 
Skursti,' kaip aš — ne gyvenimas, 
Viešpatie, — aš pasismaugsiu!
Velnio bobutė Matriona vis bara, 
Kaip vilkas, ima ji dantis kalenti, 
Iš mokslo — neišeina nieko gera, 
Viešpatie, — man labai sunku gyventi!

— Apsupę prakeiktieji totoriai 
Ir savąja biauriąja galybe, 
Apsupę jie puikų Kitežo miestą 
Ir šviesiąją valandą, iš ryto...

Oi gi, Viešpatie, Dieve tu mūsų, 
Šventoji Dievo Motina!
Oi, leiskit jūs savo vergams 
Pabaigt rytmetines maldas, 
Pabaigti klausyt šventą raštą!

v Oi, neleiskite totoriui 
Šventosios cerkvės išjuokti, 
Žrųonų, merginų — išgėdinti,

Mažų vaikelių — jiems žaisti, 
Senų senelių — žiauriai nukankinti!

Q užgirdo Savaofo Viešpats, 
Užgirdo Dievo Motina

|| ’ Tuos žmonių dūsavimus, 
Krikščioniškus skundus.

Daugelį savo “maldų” aš ir lig šiol te
beatmenu, — mažų dienų proto darbas 
labai giliai įsmenga sielon ir nebeišdyla 
visą gyvenimą.

Cerkvėje būdavo gera, aš pasilsėda
vau ten taip pat, kaip miške ir lauke. 
Jaunutė širdis, jau pažinusi daugybę 
nuoskaudų, suteršta gyvenimo šiųrkšty- 
bių, nusivalydavo neaiškiose, karštose 
svajonėse.

Bet aš eidavau į cerkvę tik esant di- i 
deliems šalčiams, arba kai pūga padūku
siai siausdavo mieste, kai matydavosi, 
kad dangus tarytum sušalo, o vėjas su
draikė jį sniego debesimis, ir žemė, taip
gi sušalusi po pusnimis, niekuomet nebe
prisikels, nebeatgis.

Tyliomis naktimis man labiau patik
davo vaikščioti po miestą, iš gatvės į 
gatvę, nusikraustant į pačius tyliausius 
užkampius. Būdavo, eini — lyg skriste 
skrendi; vienas, kaip mėnulis danguje; 
pirma tavęs šliaužia tavo šešėlis, gesina 
sniego kibirkštėles sniege, juokingai įsi
beda į stulpelius ir tvoras. Viduriu gat
vės žengia panaktinis, su barškalu ran
kose, susisupęs plačiais kailiniais; šalia 
jo dreba šuo.

Šis griozdiškas žmogus panašus į šu- 
nio būdą,—ji išėjo iš kiemo ir slenka 
gatve nežinia kur, o nuskriaustas šuva 
— paskui ją.

Kartais sutinku linksmas paneles ir 
jaunus vaikinus — aš manau, kad ir jie 
taipgi pabėgo nuo pamaldų.

Retkarčiais iš apšviestų namų pro lan
gelius į skaidrų orą išsiveržia kažkokie 
ypatingi kvapai — švelnūs, nepažįstami, 
primeną kitą gyvenimą, man nežinomą; 
stovi palangėj ir, gaudydamas kvapus ir 
garsus, spėlioji: koks čia gyvenimas, ko
kie žmonės gyvena šiuose namuose? 
Cerkvėj pamaldos, o jie linksmai ūžia, 
juokiasi, skambina kažkokiomis ypatin
gomis gitaromis, per langelį plaukia sty
gų skambėjimas.

Ypatingai domino mane žemas vieno 
gyvenimo namas tylių gatvių — Tichono 
ir Martyno — kampe. Aš aptikau jį mė
nesienos naktį, prieš užgavėnias; pro 
kvadratinį langelį, draug su šiltais ga
rais, sravėjo gatvėn ypatingas garsūs, 
lyg kažkas labai stiprus ir geras dai
nuotų, susičiaupęs; žodžių nesigirdėjo, 
bet daina pasirodė man nuostabiai pažį
stama ir suprantama, nors 
klausyti rikdė stygų skambėjiųias, 
įkyriai pertraukdamas dąiną. 
Aš atsisėdau ant stulpelio, supratęs, }tad 
čia grojo kažkokiųo smuiku, stebuklin
gai ir neištveriamai galingu, — kad net 
klausyti buvo beveik skąųdu. Kartais jis 
Rainavo taip galingai, kad, rųdėsi, vįsas 
namas dreba ir gaudžia stiklai ląngupse. 
Lašėjo nuo stogų, iš manp akįų ’taįpgi 
ėmė lašėti ašaros.

(Daugiau bus)
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Balandžio 1$ d., Lietuvių 
žinyčioje, So. Boston, Mass., 
įvyko komiteto ir direktorių 
posėdis, šis mitingas buvo lą- 
bąi svarbus. Iš dų’ęktoyių ne
galėjo pribūti draugę M. K. 
Sukackienę iš Worcester ir 
draugė K. Wallap iš Broękton. 
Draugė Sukackienė įgaliojo 
draugę Helen. Janulis, kad ji 
ne tik savę atstovautų, bęt ir 
ją. O draugę K. Wallan atsto
vavo drg. K. Beniulis. T^pgi 
mitinge buvo ir my§ų ę.ntuzias- 
tingi darbuotojai ir rūpęstįngi 
draugai -— M. Kazlauskas, J. 
Mastięka, George Likas. Iš 
korespondentų buvo drg. Jo
nas Petruškevičius. Drg. J. 
Karsonas yrą dĮręktpFįųs ir sy
kiu koresponderitas.

Kovo 14 d., 1913 met. įvy
kusiam Mass. Lietuvių Komi
teto mitinge buvo nutartą, kad 
apie vidurį gegužės mėnesio 
mums būtinai reikalingą šis 
darbas baigti. Kovo 14 d. 
mitinge taipgi buvo nutarta 
turėti viename iš žymių Bos
tono mieste viešbučių didelis 
mitingas visų Mass, lietuvių ir 
sykiu įteikti dovanas dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus ir 
Sovietų Sąjungos ir lietuvių 
dalinio Raudonojoj Armijoj. 
Dėl tūlų derybinių priežasčių 
gal nebus galima apie vidurį 
gegužės mėnesio įvykdinti šis 
Komiteto ir mūsų visų gera- 
dėjų nutarimas bei išpildyti 
mūsų tikslas, nežiūrint kaip 
to trokšta komitetas ir direk
toriai. Tačiau, kad ir ilgiau 
reikės palaukti, mes prašome 
mūsų visų gerų draugų turėti 
kantrybę ir sykiu būti pasi
rengę pribūti į didelį mūsų do
vanų perdavimo mitingą. Ka
da toks mitingas įvyks ir ko
kioj formoj jis įvyks, tai šiuo 
kartu bus dėl visų slaptybė. 
Mūsų komitetas pradėjo dery
bas vesti ir kaip tik prieis 
prie pabaigos savo derybų, 
taip greitai pradės rūpintis su 
mitingu.

Kadangi dar randasi trūku
mas pinigų, tai ir dėl šios prie
žasties negalima galutinai dar
bas baigti. Iki balandžio 22, 
1943 metų, priskaitant čekį iš 
Haverhill, Mass., kurį prisiun
tė drg. A. P. Dambrauskas— 
$122.50, viso yra pas mūsų iž
dininką $5,460.00. Vadinasi, 
dar trūksta $540.00 iki $6,000 
sumos, kuri mums būtinai rei
kalinga. Kita, ambulansas dėl 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
daugiau kainuos, negu $2,000. 
Šiuos žodžius rąšant dar jūsų 
komitetas neturi pilnų infor
macijų, kas liečia kaina, už 
kiek pinigų bus galima nupirk
ti ambulansas su visais mo
derniškais įrengimais. Taigi, 
broliai ir seserys, visi pasisku
binkite, kurie turite pinigus su
rinkę ant blankų, malonėkite 
priduoti mūsų iždininkui iš- 
pirkdami money or.dęr ant 
Jphn Grybas, Norvyood, Mass., 
ir tą rnoney orderį prisiųskite 
man, kurį aš užrękorduosiu ir 
atiduosiu mūsų iždininkui.

Komitetui • yra aišku, kad 
šis darbas randasi prie širdies 
kiekvieno doro lietuvio ir lie
tuvaitės. Mums taipgi aišku, 
kad jau artinasi šiltesnis oras 
ir mes numatome, kad bus rei
kalinga plačiai darbuotis, ypa

Wafa Up, America n si
Wakeup, Apxarl-

Make Ąjąericą’s 
answer roar ouį 
ęvęr the world. 
Every citizen must

back the United States Army 
and Navy to victory—bac^ them 
with work and mopey.

Do your part: Buy United 
Statęs Defense Bonds and 
Stamps ąt your post office, bank, 
or savings and loan association, 
det defense Štampu ąt your rę- 
tall store or from the carrier boy 
of this newspaper.'

v ** • ** ... a 

tingai dėl Russian War Relief, 
Inc.

Massachusetts Lietuvių Ko
mitetas kviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites prisidėti prie šio 
kilnaus darbo ir jį greitai 
baigti, taipgi visus draugus ir 
drauges, kurie turite surinkę 
pinigus ant blankų, greitai 
persiųsti mūsų iždininkui, kaip 
viršuje nurodyta. Klaidų ran
dasi, kurios bus visos ištaisy
tos, kuomet darbas baigsis. 
Mass. Lietuvių Komiteto Sekr.

3tĮ9 Broadway, 
So. Boston, Mass.

AUKOS AMBULANSU 
PIRKIMUI

Pasidarbavo Mąsu Seni Vete
ranai Ąntąnas Buividas, Geor
gę Likas, Abu iš Bostono. A. 
P. Dambrauskas, V. Kancevi- 
čius iš Haverhill, Mass., Mary 
Krasauskai iš Cambridge įr J. 
JaŠkiąyičius iš Hudson, tylass.

Sulyg blankų, kurias išdavė 
Mass. Lietuvių Komitetas, drg. 
Antanas Buividas iš Dorches
ter, pridavė $73.00. Aukotojų 
vardai: A. Buividas $10, Jo
nas A. Vaitkunskas $10, Kas
tantas Kaloseus $10.

Po penkis dolerius aukavo: 
Teklė Nukas, Paul Nukas, J. 
Bužiavičius, Mary Bužiavičius, 
Emily Sinkus, J. Pukevich, J. 
Sinkevičius, Juozas Vaznis, A. 
Pollack du dolerius ir Frank 
P. Csalens vieną dolerį. Viso 
drg. A. Buividas perdavė se
kretoriui $73. Komitetas dėko
ja jums, drauge, už jūsų tokį 
širdingą pasidarbavimą, taip
gi ir draugams aukautojams.

Draugė Mary Krasauskas 
prisiuntė du money orderiu; 
vieną nuo Congress Beauty 
Equip. Co. ant $5, kitą nuo 
Gittzių šeimos iš Bedford, 
Mass., už $10. Daug dėkui au
kautojam ir draugei Krasaus
kienei.

Draugas J. Jaškiavičius iš 
Hudson, Mass, taipgi prisiun
tė čekį nuo gydytojo Dr. I. T. 
Karsi berg.

Drg. George Likas aukavo 
pats $10, taipgi jis pridavė 
auką ir drg. Jono Vitkausko 
$10?

Haverhill, Mass. — Per pa
sidarbavimą drg. A. P. Dam
brausko, ant blankų jis surin
ko $106. Drg. Dambrauskas 
buvo drūčiai susirgęs per mū
sų vajų, tačiau jis surado sa
vyje energijos ir noro pasidar
buoti. Komitetas širdingai dė
koja jums, drauge, ir velija 
daug geros sveikatos dėl jūsų 
ateityje. Apart drg. Damb
rausko, taipgi mūsų Sovietų 
Sąjungos Komiteto narys (Rus
sian VVar Relief, Inc.) drg. V. 
Kancevįčius pasidarbavo. Jis 
sukinko ant blankų $16.50. Vi
so labo čekį prisiuntė drg. 
Dambrauskas $122.50.

Draugių moterų pasidarba
vimas taipgi buvo širdingas. 
Kovo 30 d., 1943 m., draugė 
Ona Pečiukonienė prisiuntė 
čekį $164.41. Viso iš Haver
hill, Mass, gauta $286.91.. La
bai apgailstąųju, kad mūsų 
draugai, haverhilliečiai, neda- 
sivarė iki $30.0 lygiai, tačiau 
tai yra mažniekis.

Koipitetas širdingai dėkoja 
aukotojams ir Marbuotojams. f • • < t * -
Kiti draugai turi taip lygiai 
pasidarbuoti, kaip prūsų ha- 
verhilliečiaį. Geriau vėliau, <» • * » 
negu nieko. Kur Milford, 
Mass., Peabody, Lynn ir dar 
daugelis kitų miestelių ?

Sekretprius.

Japonų racijas skelbė, 
būk jie turėję teisę žudyt 
suimtus Amerikos lakūnus.

Kubos respublika taipgi 
pradėjo mobilizuoti savo 
armiją.

Nacis tankistas, išlindęs iš tanko, kabo negyvas, 
nes jis nespėjo pabėgti—buvo nukirstas mūsų karių 
šūvio. Tai įvyko Tunisijoj. Tokių mirčių priešo ka
riai sutinka labai dažnai.

PITTSBURGH. PA.
/

Rezoliucija, Priimta Šių Metų 
Balandžio 18 Dieną, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 8-to 
Apskričio Konferencijoj, Įvy
kusioj LDS 160 Kuopos Sve

tainėje, 1320 Medley St.,
N. S. Pittsburgh

Kadangi tūli pro-naciški ele
mentai pasiėmė ant savęs au
toritetą kalbėti visų Amerikos 
lietuvių* vardu ir susiorganiza
vo į taip vadinamą Lietuvių 
Tautinę Tarybą ir Amerikos 
Lietuvių Tarybą. Jų tikslas 
yra pakenkti Jungtinių Valsti
jų ir Jungtinių Tautų karo 
pastangoms, sukuriant pasida
linimą čionai tarpe lietuvių.

Ir, nepaisant pakartotų mū
sų valdžios patarimų tauti
nėms grupėms vengti ginčinio 
pobūdžio klausinių, tokių, 
kaip, pavyzdžiui, kas liečia 
šiuo tarpu okupuotų kraštų 
būsimą valdžių formą, šitie 
elementai per tas, viršuje mi
nėtas, tarybas dar labiau pa
didino savo ardantį anti-ame- 
rikinį, pro-nacišką veikimą, 
nuolatos keldami Lietuvos at
eities tarptautinius santykius 
ir valdžios formą, kokia turė
tų būti įsteigta Lietuvoje po 
karo ir vesdami piktą fašisti
nę kampaniją prieš mūsų ga
lingąjį talkininką Sovietų Są
jungą, kaip parodo jų rezoliu
cijos, pastaruoju laiku priim
tos jų masiniuose susirinki
muose, laikytuose po priedan
ga minėjimo Lietuvos 25 me
tų nepriklausomybės paskelbi
mo.

Ir tų tarybų nariai ir ben
dradarbiai, kaipo redaktoriai 
ir leidėjai įvairių laikraščių, 
kaip Amerika, Tėvynė, Vieny
bė, Draugas, Naujienos, Nau
joji Gadynė, Keleivis ir kiti, 
1941 metais, kuomet hitleri
niai barbarai maršavo į Lietu
vą, skersdami vyrus, moteris 
ir vaikus ir degindami miestus 
ir kaimus, sveikino juos (na
cius) kaipo Lietuvos išlaisvin
tojus, kaipo Lietuvos išvaduo
tojus “nuo bolševikų.”

Ir iki pat šiai dienai jie te
beskleidžia pro-nacišką propa
gandą tarpe lietuvių, pakarto
dami ir pamėgdžiodami kiek
vieną nacių propagandos biu
ro Berlyne Goebbelso išleistą 
melą ir provokaciją.

Taigi mes, Pittsburgho lie
tuviai, delegatai LDS 8 Aps
kričio konferencijoj, griežtai 
protestuojame prieš tų asmenų 
ir tarybų pro-nacišką veiklą ir 
pasmerkiame jų pastangas pa
sėti pasidalinimą ir kivirčus 
tarpe mūsų; ir

Kad mes dar kartą pabrė
žiam savo pilniausį pasitikėji
mą mūs prezidentui, Franklin 
D. Rooseveltui, kaipo Jungt. 
Valstijų ginkluotų, jėgų ko- 
mandieriui; apjungtai Jungti
nių Tautų vadovybei; Atlanto 
čarterio principams ir išlais
vintų kraštų žmonėms, tame ir 
Lietuvos žmonėms, kad jie pil
nai sugebės nusispręsti savo 
likimą po laimėjimo šio karo; 
ir

Kad, suprasdami tą faktą, 
jog vyriausia šiandien prieš 
amerikiečius problema yra nu
galėti Ašies jėgas, mes ragi
name visus lietuvius amerikie
čius dirbti geriau dirbtuvėse, 
padvigubinti savo pastangas 
dėl Karo Bonų Kampanijos; 
padidinti savo paramą Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, ŪSO 
ir kitoms panašioms įstaigoms; 
pagelbėti kiekvienam mūsų 
talkininkų reikalui, kaip kad 
Russian War Relief, United 
China Aid ir t.t.; kelti aikštėn 
ir kovoti prieš visus gandus 
arba prieš propagandą, kuri 
yra skleidžiama tarpe lietuvių 
Amerikoje; ir apvienyti savo 
eiles dėl mūsų valdžios karo 
pastangų; ir

Kad šios rezoliucijos kopija 
būtų pasiųsta Jungtinių Vals
tijų prezidentui, valstybės se
kretoriui ir abiejų Kongreso 
Butų nariams, ir spaudai.

Rezoliucijų Komisija:
K. Kairys,
D. P. Lekavičius, 
C. Lucas.

Linden, N. J.
Jaunas Lietuvis Kapitonas
Linden Observer rašo, kad, 

gal būti, jauniausias amžiumi 
Jungtinių Valstijų orlaivyne 
yra kapitonas Joseph Davis. 
Jis yra lietuvis, mūs dienraščio 
skaitytojo sūnus Juozas Užda- 
vinis (Davis).

Kapitonas Joseph Davis, Jr.

Kapitonas Joseph Davis yra 
dar tik 24-rių metų amžiaus, 
o jau 8-ni metai, kaip tar
nauja Amerikos Orlaivyne 
Korpuse. Dabartiniu laiku jau
nas kapitonas J. Davis atlie
ka labai svarbius darbus Jung
tinių Valstijų Rytų Pakraštyje.

Jauno kapitono tėvai gyve
na 313 Park Ave., Linden. 
Garbė tėvams, kad pavyzdin
gai išauklėjo sūnų ir geriausi 
linkėjimai jaunam lietuviui 
kapitonui Joseph Davis, atlie
kančiam garbingas pareigas 
mūsų laisvės, šalies ir namų 
apgynime.

Reporteris.

Talkininkų lakūnai ga
lingai atakuoja Ašies jėgas 
Tunisijoj.
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Sovietai Nukovė 800 Nacių, 
Atgavo Punktą ties Ilmen 

Sovietų Oficialiai Pranešimai

MASS. UNIJOS UŽ ANTRĄ FRONTĄ
----------- ----------------------------- --------- .----------------- X----- 0

LONDON, bal. 27. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Sovietiniai lėktuvai nuskandino Barents jūroje vieną 
didelį priešų transporto laivą ir vieną žvejinį laivą, 
naudojamą kariniams tikslams.

Balandžio 25 d. mūsų oro jėgos sunaikino bei suža
lojo apie 40 vokiečių trokų su kareiviais ir reikmeni
mis, susprogdino du amunicijos sandėlius ir sudaužė 
vieną traukinį.

Vakariniame fronte tapo užmušta virš 200 vokiečių 
kareivių ir oficierių ir nutildyta keturios baterijos ka- 
nuolių ir penkios baterijos mortirų. Mūsų lakūnai su
naikino aštuonis priešų lėktuvus pačiose jų stovyklose; 
dar trys vokiečių lėktuvai buvo nušauti žemyn per kau
tynes ore.

Kuban klonyje ėjo kova kanuolėmis, kulkasvaidžiais 
ir šautuvais. Sovietiniai lakūnai per 10 minučių mūšį 
ore nukirto žemyn penkis vokiečių orlaivius.

Šiaurvakariniame fronte priešų pėstininkai viename 
sektoriuje’ (ties Ilmen ežeru, į pietus nuo Leningrado) 
atakavo mūsų pozicijas. Skaitlingesnėm vokiečių jėgom 
buvo pavykę pastumt sovietinę kariuomenę atgal ir 
įsiveržt į vieną apgyventą vietą. Raudonarmiečiai ne
leido hitlerininkams įsitvirtint naujoje jų pozicijoje, 
padarė kontr--ataką ir išgrūdo priešus laukan. Tapo 
sunaikinta apie batalionas (800) vokiečių pėstininkų.

Žitomiro srityje partizanai minomis suardė karinį 
vokiečių traukinį, garvežį su 14 vagonų.

Bal. 26. — Bielgorodo srityje sovietiniai artileris
tai sunaikino šešis požeminius vokiečių apkasus, su
sprogdino amunicijos sandėlį, nutildė vieną bateriją 
mortirų ir tris baterijas kanuolių/

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

CHUNGKING, Chinija, bal. 26. — Jungt. Valstijų 
oro jėgų pranešimas:

Mūsų bombanešiai ir lėktuvai kovotojai bombardavo 
ir apšaudė svarbias japonų švino ir cinko kasyklas ir 
jų įrengimus Namtu, Burmoj, bal. 24 d. Buvo pataiky
ta į liejyklą ir geležinkelio kiemus.

Paskui amerikiečių lakūnai vėl atakavo tuos taiki
nius.

Chinai lakūnai, nariai Keturioliktosios Jungtinių 
Valstijų Oro Jėgos, dar pirmą kartą dalyvavo šiuose 
mūsų žygiuose.

Priešlėktuvinės japonų kanuolės šaudė labai, bet ne
vykusiai. Jokie japonų lėktuvai ore-nepasipriešino, ir 
visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo į savo stovyklą.

Balandžio 25 d. didelis būrys japonų lėktuvų kovoto
jų mėgino atakuot vieną mūsų stovyklą Hunan provin
cijoj (Chinijoj). Japonai turėjo dveja tiek daugiau lėk
tuvų. Kautynėse ore mūsų lakūnai sunaikino penkis 
priešų lėktuvus ir turbūt dar keturis kitus. Mūsų lakū
nai ir lėktuvai buvo nėkiek nepažeisti.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo į savo stovyklą.

John Lewis Jau Sukurs
tė 14 Tūkstančių Mai- 

nieriy Streikus
Washington. — Mainie- 

rių Unijos pirmininko J. 
L. Lewiso pastatyti anglia
kasių distriktų organizato
riai jau iššaukė streikan 14 
tūkstančių mainierių Penn- 
sylvanijoj, Illinojuj, Ken
tucky ir Alabamos valsti
joj, bet Lewis pasakoja, 
būk minkštųjų kasyklų 
mainieriai ten patys savai
me sustreikavę.

Lewis atmetė valdiškos 
Karinių Darbų Tarybos at
sišaukimą užbaigt tuos vie
tinius streikus, vengt vi
suotino 450,000 minkštųjų 

angliakasyklų streiko, o 
ginčus su kompanijomis dėl 
algų ir kitų sąlygų pavesti

Great Neck, L1.

Springfield, III.
.------- 1---------

Judžiai Gerai Pavyko
Balandžio 18 dieną Lietu

vių Literatūros Draugijos 7 
kuopa turėjo parodymą juda
mų paveikslų. Įžanga buvo 
44 centai, žmonių susirinko 
apie 250. Judami paveikslai 
buvo apie Sovietų Sąjungą, 
tai yra, apie Leningrado did
vyriškas kovas, kaip Raudo
noji Armija ir civiliai gynėsi 
nuo barbariškų hitlerininkų ir 
finų užpuolimo.

Taip pat, buvo paveikslai, 
parodanti, kaip kovoja parti
zanai Čechoslovakijoj ir kito
se priešo pavergtose šalyse. 
Buvo matyti žvėriškų vokiečių 
žiaurumas — pakarti civiliai 
žmonės, arba krūvos lavonų— 
vyrų, moterų ir vaikų, išžudy
tų. Patys žmonės priversti iš
sikasti sau duobes, naciai juos 
šaudo, jie krinta į jas. Iš to 
matosi, kad Hitleris su savo 
barbarišku mokslu pavertė vo
kiečius į baisesnius sutvėrimus, 
kaip žvėris. Jie, atėję į sveti
mą šalį, pavergė ją, žudo ir 
terioja jos žmones. Tai dabar
tinė Vokietija yra visai kito
kia, kaip keletas desėtkų me
tų atgal buvo, kada per ją 
važiavome į Ameriką, nors ir 
tada vokiečiai labai nedraugiš
kai atsinešė linkui emigran
tų. . .

Paveikslai vaizdavo vietomis 
sunkias kovas raudonarmiečių 
prieš užpuolikus, kaip kur ci
viliai žmonės stoja kovon prieš 
tuos bestijas! Oh, tai ir mūsų 
senoj tėvynėj Lietuvoj žmono- 
liai turi gyventi po tais baisū
nais ir civilizacijos priešais! 
Jie turi vargti po hitlerininkų 
žandarų teroru, o nuo jų ati
ma duona ir viską! k- k-

Pelnas nūo parengimo ski
riamas sušelpimui Sovietų Są
jungoj vaikų — našlaičių, ku
rie šioj žiaurioj kovoj neteko 
savo tėvų, motinų, ir giminių. 
Tikslas labai geras, parengi
mas pavyko. Mūsų visų parei
ga visaip padėti jiems, mūsų 
šalies vyriausybei, Raudonajai 
Armijai, kad greičiau būtų 
nusuktas sprandas tam hitle
riškam žvėriui, kad greičiau iš- 
laimėtume mums užkartą ka
rą, kad greičiau išlaisvintume 
iš po tų barbarų Lietuvą ir 
daugiau ten išgelbėtume žmo
nių nuo fašistų teroro ir mir
ties.

A. Čekanauskas.

Boston, Mass. — Atstovai 
nuo CIO ir ADF unijų suda
rė Suvienytą Darbo Komitetą 
minėjimui Pirmos Gegužės. 
Milžiniškas mitingas įvyks di
džiuliame Boston Commons 
Parke, kurio bus obalsis: “Už- 
pulkime Europą Dabar Karo 
Pergalei Prieš Nacius!” Šis 
milžiniškas susirinkimas šau
kiamas penktadienį, balandžio 
30 dieną, 5 vai. vakare, tai 
yra, po darbo valandų.

Tarpe kalbėtojų bus: Mi
chael J. Quill, prezidentas 
Transporto Darbininkų Unijų; 
Joseph Salerno — prezidentas 
Mass. CIO unijų; Rose Nor
wood — prezidentė! Women’s 
Trade Union League of Bos
ton, dalies ADF; John S. R. 
Bourne, — prezidentas New 
England Congress , for Equal 
Opportunities ir visa eilė ki
tų. Masinio susirinkimo rengė
jai pasisakė, kad jų tikslas 
pravesti mitingą šioj dvasioj:

(1) Pilna parama preziden
to Roosevelto karo pergalės 
programai ir paruošimui tuo- 
jautinio užpuolimo ant Hitle
rio .Europoj.

(2) Už draugiškesnius ir 
tvirtesnius ryšius tarpe Jung
tinių Valstijų, Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Chinijos.

(3) Už tvirtą solidarumą 
tarpe Amerikos darbo unijų ir 
darbo žmonių, prieš penktosios 
kolonos veikimą.

(4) Už sutvirtinimą tarp
tautinio darbo žmonių solida
rumo ir bendradarbiavimo, ne
atsižvelgiant į politinius ir re
liginius įsitikinimus.

(5) Savęs apsisaugojimui ir 
greitesniam' karo laimėjimui 
sutvirtinti mūsų naminį fron
tą, įvesti daugiau planingumo 
į ekonominį gyvenimą.

(6) Pilna parama preziden
to Roosevelto anti-infliacijos 
politikai.

Po šaukimui susirinkimo pa
sirašo visų didžiųjų unijų, vei
kėjai ir organizatoriai. Mes 
pasitikime, kad lietuviai masi
niai dalyvaus susirinkime ir 
parems šią mūsų karo laimėji
mo programą. Koresp.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Mezgėjų susirinkimas ir sykiu 

draugiškas arbatos ir žaislų vaka
rėlis įvyks šeštadienį, geg. 1 d., 8 
vai. vak., 2 Atlantic Street. Todėl 
kviečiame visus draugus ir drauges 
dalyvauti. Mezgėjos prašomos su
nešti visus mezginius, nes jie turi 
būti išsiųsti lietuviams raudonar
miečiams. — Mezgėjų Komitetas.

(100-102)

PHILADELPHIA, PA.
Draugystė Lietuva rengia balių 

gegužės 1 d., 4647 Melrose Street. 
Bus šokiai, galėsite linksmai pra
leisti laiką. Parengimas ruošiamas 
naudai Raudonojo Kryžiaus. Kvie
čiame narius ir svečius dalyvauti.— 
Kom. (100-102)

BALTIMORE, MD.
Baltimorės Lietuvių Moterų Mez

gėjų Kliubas rengia draugišką ge
gužinį išvažiavimą. Sekmadienį, geg. 
2 d., Deltuvą ūkėje, 4811 Benson 
Ave., Arbutes, Md. Kviečiame drau
gus ir prietelius skaitlingai daly
vauti. Kadangi išvažiavimas įvyks 
prieš pietus, tai nereikės vežtis val
gio, nes ant vietos turėsime Crab 
Soup, Roast Beef ir kitokių skanių 
užkandžių. Taipgi ir alaus. Įžanga 
nemokama. — Rengėjos. (100-102)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. narių susirinki

mas įvyks gegužės 2 d., 2:30 vai. 
dieną. YMHA salėjo, Walnut ir Fer
ry Sts. Malpnėkitc būti visi laiku.
— Sekr. (100-102)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gegužės 2 d., 1 vai. die
ną, YMHA salėje, Ferry ir Walnut 
Sts. Nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime.—Evelyn Farion, Sekr.

(100-102)

CLEVELAND, OHIO
Visi Veikiančio Komiteto delega

tai įsitėmykite, kad V. K. susirinki
mas įvyks penktadienio vakare, ba
landžio 30 d„ LDS Kliube, 930 E. 
79 St. Susirinkimas bus svarbus, da
lyvaukime visi. — J. N. Simans, 
Sekr. (100-102)

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ukėsų Kliubo 

Koncertas ir šokiai įvyks šeštadienį, 
geg. 1 d., Liberty Hali, 329 Broad
way. Šokiai 6 v. vak., koncertas bus 
biskutį vėliau. Dalyvaus Sietyno 
Choras iš Ncwarko, vadovaujant B. 
Šaknaitei, taipgi solistė Kazokytė 
iš Brooklyno. Taipgi rusų šokikų 
grupė iš Newarko. Tikietų kaina 
55c su taksais. Užkviečiame visus 
lietuvius vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. — Rengėjai. (100-102)

J. GARŠVA ]
G r ab orius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

; sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 

^dydžio, kokio pa- 
V 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

F. W. Slialins
(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

H-------------------------------------------------1|

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

tel. EVergreen 8-7179 
H----------------------------------------------- -h

• CHARLES*
4 UP-TO-DATE ♦

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
® BROOKLYN •

Gerai Patyrė Barberini 4.
• O 0 <► ®

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Svarbus Parengimas
Interracial Conference, ku

rioje priklauso visokių tautu 
žmonių ir jos tikslas yra pa
laikyti tarpe tautų vienybę ir 
bendradarbiavimą šiame karo 
laike. Ji yra nutarus surengti 
puikų pasilinksminimo vakarą. 
Parengimas įvyksta ketvirta
dienį, balandžio 29 d., A. J. 
Kasmociaus ' svetainėje, 91 
Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Parengimas susidės iš 
puikios dailės-meno progra
mos, kurią išpildys įvairių tau
tų menininkai.

Nuo lietuvių dainuos Pir-

myn Choras, po vadovyste mo
kytojos Almos Kasmočiūtės.

Trumpos kalbos, kurias pa- 
sakys kunigas ministeris
Brown ir St. Povilo Episcopal 
bažn. kunigas William Grime. 
Skanūs valgiai, gėrimai, šokiai 
ir kitokį pasilinksminimai vi
siems veltui it jokios pinigines 
rinkliavos nebus darotna. Tai 
dar pirmas toksai tarptautiš- 
kas susirinkitnas - parengimas. 
Taipgi pirmihihku šio vakaro 
bus kunigas - ministeris Wil
liam Grime. Todėl visiems lie
tuviams yra svarbu dalyvauti 
šiame taip svarbiame parengi
me.

Koįri. Narys.

PIRMOJI GEGUŽES
šiemet Pirmoji gegužes Amerikoje bus apvaikš-

I
* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINA) 

Rheingold E^tra Dry Alus 1 
Didelis pasirinkimas visokių i

Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime

karštų Užkandžių

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

GREAT NECK, N. Y.
InteracižU Kon., kurioje priklauso 

visokių tautų žmonių ir kurios tiks
las palaikyti tarpe tautų vienybę ir 
bendradarbiavimą šiame karo laike, 
nutarė surengti puikų pasilinksmi
nimo vakarą. Įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 29 d. A. J. Kasmočių sa
lėje, 91 S/eamboat Rd., 7:30 v. v. 
Programoje dalyvaus įvairių tautų 
menininkai: Lietuvių Pirmyn cho
ras, vadovaujant Almos Kasmočiū
tės; trumpas kalbas, kurias pasa
kys Ministeris Brown (kunigas) ir 
Stį Povilo Episcopal Bažnyčios, ku
nigas William Grime; bus skanūs 
valgjai ir gėrimai, šokiai ir kitokį 
pasilmJjsrjimimai visiems veltui, ir 
nebus jokios piniginės rinkliavos. 
Tai dar pirmas toks svarbus tarp
tautinis parengimas įvyks. Pirmi
ninkaus kunigas William Grime. 
Todėl visiems lietuviams yra svar
bu dalyvauti šiame parengime. — 
Kom. narys. (100-101)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.būkite Amerikos piliečiais

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
už $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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

spręst komisijai, kuri būtų 
sudaryta iš valdžios, unijos 
ir kompanijų atstovų.

Karinių Darbų Tarybos 
atsišaukimas į Lewisą ir 
kitus mainierių Unijos vir
šininkus sako:

“Mes atsišaukiame į jus 
kaip į unijos vadą raginti 
darbininkus tuojau darban 
sugrįžti pagal prezidento 
(Roosevelto derybinio tai
kymosi) planą, idant savo 
kraštui karo metu paga
mini kuo daugiausiai ang
lies, kuri reikalinga dau
gybei būtinųjų karinių dar
bų.”

čiojama svetainėse. Ji bus itiihima masiniuose mi
tinguose. Visi pažangūs žrnohės, kuHehts nereikės 
tą dieną dirbti kariniuose darbuose, privalo daly
vauti Pirmosios Gegužes minėjimo mitinguose.

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

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

MONTELLO, MASS.
Liet TUut. Namo salėje, gegužės 1 d. dalyvaus 

Liuosybes Choras ir Moterų Apšviėtos Grupė, po 
vadovybe Gfeorge Steponavifch. Bus kalbėtojai iš 
Bostono. Taipgi turėsime muzikos Šokiams ir šiaip 
pasllinkšhlininių. Įžanga veltui. Kviečia Kompartijos 
Komitetas.

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.*

Adv. CttAS, P. KAL 
Kny relBsAųtojriul

..........................

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

stampbmis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
85 centus.

Reikalaudami rašykite:

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

. p. , .. '/A-.-''’*'
mw.iyti H , Į,, ji >,-t—

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

4« 4’ 4* 
Liūdėsi© valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
4* 4* 4* ,

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



Beitas Puslapi
lyfer^l Trečiadienis, Baland. 28, 1&4Š '

NewWkoM%Ėž^Zinlos
Motery Baliuje Bus 

Mezginių Paroda
Jau visi yra girdėję apie 

mezgėjas ir daugelis yra gau
siai aukoję mezginiams, bet 
ne visiems taikėsi matyti, į ką 
jų doleriai pavirsta pas mez
gėjas’

Kad supažindinti visus su 
savo darbu, Moterų Apšvietos 
Kliubo ir mezgėjų rengiama
me baliuje šį šeštadieni, gegu
žės (May) 1-mą, mezgėjos 
įrengs mezginių stalą ir čia 
pat esančios mezgėjos kiek
vienam žingeidaujančiam su
teiks informacijų. Visi kvie
čiami atsilankyti pamatyti mū
sų darbą ir pasilinksminti. O 
to pasilinksminimo nauda ir 
vėl eis paramai naujų darbų. 
Įžanga tik 25c. Bus ir dovanu.

Baliuje nuo 6 v. v. svečiai 
galės gauti karštų ir šaltų vai
šių. Bus šokiai, trumpa pro
grama ir viskas, ko reikia 
smagiam pažmoniui, kuris gal 
jau bus paskutinis Laisvės sa
lėje, pirm užėjimo vasaros 
karščių. Rengėjos.

Bony Parduota Arti 
4 Bilionų Sumai

Antrajame Federalio Rezer
vo Distrikte, Į kuri Įeina didy
sis New Yorkas ir artimos 
apylinkės, šiame karo bonų va
juje pereitą pirmadięnį jau 
buvo išpirkta $3,885,000,000 
vertės bonų.

Distriktas originaliai turėjo 
trijų bilionų dolerių kvotą, bet 
vajui gerai vykstant pakėlė sa
vo kvotą iki 4 bilionų ir da
bar trūksta tik 115 milionų.

Moterys Mokinasi 
Taisyt Mašinas

Brooklyne jau keli šimtai 
moterų išėjo pradinio automo
bilių mechaniko kursus. Jos 
dabar moka ne vien tik vai
ruoti mašiną, kas taip pat be 
galo svarbu mokėti, bet ir pa
taisyti smulkius, namie patai
somus mašinos trūkumus.

Būrys tokių moterų sudaro 
Am. Moterų Ligoninių Rezer
vo Korpusą. Jos reikalui esant 
pavaduoja kariuomenėn išėju
sius vyrus vairavime ambulan- 
sų.

Kita grupė jau pamatiniai 
prasilavinusių ima aukštesni 
mechanikams kursą 105th 
Field Artillery Armorėj, 171 
Claremont Ave.

Bandys iš Laivo Išimti 
Nors Kiek Turto

Su eksploduojančiomis me
džiagomis panertas laivas prie 
Tompkinsville, Staten Island, 

.būsiąs tuojau pradėtas tyrinė
ti iškėlimui iš jo tiek turto, 
kiek dar galima išgelbėti. 

* — - -... ........ ■■ ■ ..... - -
—..............................

j GEGUŽINĘ LIETUVIAI VAŽIUOS 
DIDELIU BŪRIU

J Pirmos Gegužės apvaikš- 
čiojimą, šiemet Įvyksiantį sek
madienį, gegužės 2 dieną, 
Yankee Stadiume, New Yor
ke, lietuviai važiuos dideliu 
būriu. Tam yra priežasčių net 
kelios:

Mitingas bus vienu dideliu 
darbo žmonių šūviu prieš fa
šizmą karo ir namų frontuose 
ir jame norės dalyvauti kiek
vienas pergalės ant fašizmo 
norintis lietuvis, norės pridėti 
savo balsą prie bendro darbi
ninkų šūkio už pergalę.

Mitingas bus labai įdomus, 
su daugeliu labai atstovingų 
žmonių iš visų Amerikos gy
venimo sričių ir svetimšalių 
svečių kalbėtojuose, taipgi me
niška programa.

Mitinge dalyvavimui nerei
kės išlikti iš darbo, nes įvyks
ta sekmadienio popietį. Nerei
kės ir privargti, nes nebus 
maršavimo, tik mitingas di
džiausioje New Yorko sporto 
aikštėj, kur kiekvienas pribu
vęs laiku ir galėjęs įeiti vidun 
bus aprūpintas sėdyne ir sma

giai, bet naudingai praleis lai
ką atvirame ore.

Parankumui nežinančių ke
lio, Lietuvių Komitetas susi
rinks prie Laisvės salės, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Visi 
norinti važiuoti su komitetu 
prašomi čia susirinkti 11 vai. 
ryto, nes kelias yra tolokas, 
o mitingas prasidės 1 vai. die
ną.

Kelrod is

Stadiumas randasi E. ,161st 
St. ir River Ave., New Yor
ke. Arčiausia privažiuojama 
IRT Jerome ir Lexington 
Avės, traukiniais, einančiais į 
Woodlawn, gaunamais Bo
rough Hali, Brooklyne ir 14tb 
St., New Yorke, taipgi Inde
pendent linijos Grand Con
course traukiniais, gaunamais 
Hoyt- St. stotyje, Brooklyne, 
arba 42nd ir 59th St. stotyse 
New Yorke.

Laisvės raštinėj ir pas pla
tintojus dar randasi keletas 
desėtkų tikietų, Įsigykite juos 
iš anksto. Kaina 55c.

L.K. N.

Filmos-Teatrai
“Desert Victory’’-Puikus 
Dokumentalis Veikalas

Globe Teatre (New Yorke) 
šiuo metu rodoma nepaprasta 
filmą — viena vaizdingiausių- 
jų filmų, taip ryškiai pasta- 
tančių prieš stebėtojo akis 
mūšius fronte. Toji filmą — 
“Desert Victory.”

Filmoje nėra jokios intrigos, 
jokio padailinimo, jokių pa- 
marginimų. Tai' nuotrauka, 
meistriškai padaryta tų mūšių, 
tos pergalės, kurią britai at
liko prieš Ašį Afrikoje perei
tą žiema, t *■ •

Atsimename tuos laikus, ka
da pereitą rudenį britai buvo 
pradėti stumti linkui Aleksan
drijos miesto, Egipte. Jie tuo
met daug prakišo kareivių ir 
karinės medžiagos. O Hitleris 
ir Mussolinis džiaugėsi, kad jų 
Rommelis neužilgo būsiąs 
Aleksandrijoje, Kairo mieste 
ir prie Suezo Kanalo.

Nuo čia stebėtojas pradeda 
sekti britų pasiruošimus prie
šui sumušti. Britanijos prem
jeras Churchillas nuvyko į

Majoras Atsikirto Jį 
Grasinantiems nuo

Gegužinės
New Yorko miesto majoras 

LaGuardia pereitą pirmadienį 
buvo 'užkluptas reporterių 
klausinėti, ar vis dar kalbės 
bendros darbininkų gegužinės 
masiniame mitinge po to, kai

Egiptą. Su savimi jis nusiga
beno ir naujus generolus — 
Aleksandrą ir Montgomerį — 
ir jiems pavedė kariuomenės 
vadovybę su įsakymu sumušti 
priešą.

Na, ir britai, gerai pasiruo
šę,- pradeda mušti. Paleidžia 
daugybės kanuolių baražą. 
Maišosi tyrų dulkės, su debe
simis dūmų ir ugnies liepsno
mis. O to chaoso tarpe vei
kia kariai, pėstininkai, minų 
jieškotojai, kulkosvaidininkai; 
kaip koki siluetai: riaumoja 
milžiniški tankai. Baisus mū
šis, milžiniškas karo jėgų su
koncentravimas Egipto tyrlau
kyje.

Ir taip Montgomerio vado
vaujamoji britų kariuomenė 
muša, daužo priešą; palaužia 
jį; priešas bėga šimtus mylių, 
bėga pajūriu iki Tripolio, o 
paskui į Tunisiją (kur jis yra 
baigiamas smaugti).

Viskas tas gražiai atvaiz
duota filmoje. Į šitų žodžių 
rašytoją “Desert Victory” pa
darė gilų įspūdį; tokį, kokį 
kadaise į jį padarė “Moscow 
Strikes Back.” Ndr.

Paškevičius Sužeistas 
Afrikoje

Edwardas P. Paškevičius, 
140 Forbell St., buvo vienu iš 
496 sužeistų mūšiuose prieš 
nacius šiaurinėje Afrikoje, 
šiame paskiausiame sąraše, 
Karo Departmento paskelbta
me balandžio 26-tą, yra 57 
kariai iš didžiojo New Yorko 
ir artimų apylinkių.

Tame sąraše taipgi randasi 
seržantas Alphonsas J. Zenka, 
nuo So. 2nd St. ir karys Jonas 
Siena, Myrtle Ave.

• Ta pačia diena paskelbtas 
sąrašas patekusių nacių be- 
laisven 156 asmenų, tarpe ku- 
rių randasi 5 newyorkieciai.

Apdegęs Laivas Glūdi 
Įsmigęs Seklumoj

Pereitą šeštadienį Jersey Ci
ty prieplaukoje užsidegęs su 
sprogimais prikrautas prekinis 
laivas buvo sėkmingai prige
sintas ir išstūmus iš prieplau
kos įklimpo seklumon aukštu
tinėje įlankoje, tik kaminai ir 
stulpai kyšo iš vandens.

Išstūmimas iš prieplaukos 
degančio laivo skaitomas lai
mingai pasibaigusia nelaime, 
nes jeigu būtų eksplodavęs 
prieplaukoje, galėjo daug ką 
padegti ir ištrankyti. Vienu 
tarpu per radiją buvo įsakyta 
apylinkės gyventojams atida
ryti langus, bet patiems laiky
tis atstu nuo jų, nes tikėtasi 
eksplozijų.

Tetos Palikimai Nepati
ko Giminėms

Jau buvo minėta, kad tūla 
74 metų panelė, turtinga 
Edith Grinnell Bowdoin, mir
dama paliko šuneliui $10,000, 
po mažiau savo tarnams ir po 
mažiau kai kuriems savo gi- 
minems. . •

Kaip ir tikėtasi, giminėms 
nepatiko jos palikimas. Ir ne 
vien tik dėl šunelio Šero. Ra
dosi turtingas daktaras, buvęs 
jos gydytojas ir draugas, ku
riam palikta didžiuma jos tur
to. O turto ji paliko daug, apie 
pusantro miliono dolerių. Tad 
vienas giminaitis, gavęs iš jos 
palikimo $5,000, pusę to, kiek 
šunelis, užprotestavo testa
mentą ir jisai turės būti spren
džiamas teisme.

Scena iš partizano laidotuvių, dramatiškai perstato
ma filmoje “Russians at War,” rodomoj Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd Street, New Yorke.

Laivyno Didvyris Bus 
Gegužinės Mitinge

New Yorke
Basil D. Izzy, laivyno šau

lys, 20 meti) vaikinėms, kuris 
dabar keliauja po pietinių 
valstijų karo fabrikus pasako
damas darbininkams apie su
sikirtimus su priešais jūrose ir 
svarbą mūsų kariams turėti ko 
daugiausia karo įrankių iri 
amunicijos. atskris kalbėti 
bendros gegužinės masiniame 
mitinge Yankee Stadiume.

Izzy ir kiti du jūrų didvy
riai, prekinio laivyno įgulos 
nariai, Nickie Hoogendam ir 
Cornelius Vanderslot, holan- 
dai jūrininkai, bus specialiai 
pagerbti tame mitinge. Izzy 
atskris New Yorkan iš pietų 
su leidimu Laivyno Depart
mento.

Bučeriai Streike Prieš Urmu 
Parduotuves

Virš pusantro šimto košer- 
nų bučerių Bronxe nusitarė 
nepirkti ir neparduoti mėsos 
iki urmu parduotuvės duos to
kias sąlygas, su kuriomis bus 
galima >parduoti mėsą varto
tojams Kainui Administracijos 
nustatytomis lubinėmis kaino
mis.

Bučeriai pastatė p i kietus 
prie tų bučernių, kurios neno
rėjo pertraukti biznio iki iš
sprendimo kainų klausimo.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

ŠVENTO JURGIO LIETUVIŲ DRAUGYSTES 
AUKSINIO JUBILĖJAUS

Dėl Kainų
Jau minėjome, kad vištienos 

kainom New Yorke uždėta lu
bos, leista imti ne daugiau 
43.8 (tikrumoje 44) centų už 
svarą.

Isaacs Remia Ispanijos 
Pabėgėlių Paramai

Rinkliavą
Stanley M. Isaacs, buvęs 

Manhattan prezidentas, dabar 
Miesto Tarybos narys, už gyrė 
Bendro Priešfašistams Gelbėti 
Komiteto skelbiamą rinkliavą 
su tokiu pareiškimu :

“Ispanijos respublikos pa
bėgėliai — tie, kurie pirmieji 
kariavo prieš fašizmą ir kurie 
buvo sumušti dėlto, kad jie 
buvo demokratijų apleisti, pa
likti patys vieni kariauti prieš 
Hitlerį ir Mussolinį, užsipelno 
paramos kiekvieno amerikie
čio, kuris tiki į demokrati
ją. •

Rinkliava bus 13, 11 ir 15 
gegužės.

Nuo gegužės 17-tos žadama pūstų, 
nuo cento iki trijų centų per 
svarą nustatyti mažesnes kai
nas jautienai ir avienai.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Laikinai uždėtosios lubinės 
kainos ant šviežių tomeičių, 
ankštyse pupelių, morkų, ko- 

ankštyse žirnių, salotų
ir špinakų paliekamos ir to
liau neribotam laikui.

New Yorko šeimininkės per 
kovo mėnesį sutaupiusios 420,- 
000 svarų atliekamų riebalų 
karo industrijai.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
ItSF Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga

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

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

World-Telegram ir New York 
Post, taipgi tūli asmenys pa
krikštijo gegužinę “komunisti
ne,” kaip krikštijama kiekvie
nas pergalės ant fašizmo 
žingsnis, kuriam norima pa
kenkti. Į tai majoras atsakė:

“Aš manau, kad jis (mitin
gas) tarnaus naudingiems 
tikslams ir aš tenai eisiu.”

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Purvėnai Nuo Sūnaus 
Gavo Smagių Žinių

Al. Purvėnas, Juozo ir Mar
celės Purvėnų sūnus, esąs ka
riuomenėj užjūryje, neseniai 

įtapo pakeltas į štabo seržan
tus. Tai buvo tėvams smagi 
žinia. Greta žinios, beje, atė
jo Purvėnams ir bukietas gė
lių pasveikinimui tėvų pava
sario šventėmis. To nesitikėję, 
tėvai buvo labai nustebę ir 
sykiu nudžiuginti. Al. tą pa
sveikinimą atsiuntęs telegrafu.

Al. Purvėno sėkminga tar
nyba džiaugiasi ir visi jo drau
gai, kurių Al. turi apsčiai LDS 
jaunime ir senime, taipgi cho
ristuose, su kuriais jis visuo
met kartu veikė ir draugiškai 
sugyveno.

BANKETAS
Atsibus

Šeštadienį, Gegužes-May 15
Prasidės 6-tą Valandą Vakare

KLASHUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L

Nusipirkite Mileto tuojaus, kad nepritrūktų. Asmuo, nusipirkęs 
Miletą už $2.715, gaus valgyt, gerti, girdės gražią 

programą ir galės pasišokti.
Bilietus galite Įsigyti visų lietuviškų laikraščių raštinėse, pas 

radijošius, pas Komisijos pirmininką S. M. Karvei), sekretorių 
J. LeVandą, J. A. Draugeli, Prot. sekr. Ch. Nečiunską ir pas 
kitus komisijos bei komiteto narius.

Pasinaudokite Šio nepaprasto jvykio proga, nesigailėsite.
NuoSirdžiai kviečia jubilėjaus komisija ir
Sv. Jurgio Draugystės Pildantysis Komitetas.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Jono Ra

gelio, paeina iš Lietuvos Kamajų 
parapijos, Rokiškio apskričio. Į 
Ameriką atvažiavo 1911 m. Pirma 
gyveno New Jersey valstijoj. Kaipo 
su gimine norėčiau susisiekti. Pra
šau kreiptis:

John Ragelis, 58-54 Maspeth Avė., 
Maspeth, N. Y. ’ (99-104)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus mėne
sinis susirinkimas jvyks trečiadienj, 
balandžio 28 d.,. 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
Svetainėj, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Nariai dalyvaukite. — Sekr. 
Ch. Nečiunskas. (99-100)

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 virėjas. Valandos 

trumpos. Atlyginimas geras. Sekma
dieniais nereikės dirbti. Prašome 
kreiptis po antrašu: 716—3rd Avė., 
Brooklyn, N. Y. Tel. St. 8-9526.

(99-101)
Reikalingi darbininkai į kriaučių 

dirbtuvę. Apsiuvėjai ir rankovių 
įdūrė jai (Tops over and sleeves 
over siuvėjai), sustatytojai (side 
joiners) ir paipotojai. Taipgi ope- 
reitoriai ant Louis Filling mašinos 
—koutų finišiavimas. Prašome kreip
tis pas S. M. Karvelis, 45 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. Ev. 7-2494.

(99-101)

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TELEPHONE
STAG G 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

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. T
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS




