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noru atsako į skaitytojų klau
simus, jeigu tie klausimai tu
ri visuomeniškos svarbos. O to-
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kių klausimų atsiranda daug. 
Nuvažiavus j kolonijas asme
niškuose pasikalbėjimuose 
draugai tokius klausimus ke
lia ir jieško atsakymų.

Geriau rašykite Redakcijai 
ir klauskite. Iš to mokinsis vi
si kiti skaitytojai.

Lenkų Valdžios Nota tai 
Naujas Jos Išsišokimas 
Prieš Sovietų Sąjungą

AMERIKIEČIAI LAIMĖJO 
SVARBIAS POZICIJAS 
ši U R. TUNISIJOJE

Mainierių Reikalavimai Yra

Balandžio 29 dieną buvo Ja
ponijos imperatoriaus Hirohito 
gimtadienis. Japonijoje jis 
buvo'iškilmingai atžymėtas.

Mes, amerikiečiai, geriausia 
padarysime, jeigu šitą gimta
dienį atžymėsime pirkimu ka
ro bonų.

Japonijos imperatorius yra 
taip kruvinas, kaip ir Hitle
ris. Jį japonai skaito dievu, o 
mes į jį žiūrime, kaip į dvi
dešimto šimtmečio plėšiką, ku
rio vadovybėje Japonijos val
džia upeliais lieja svetimų, ne
kaltų žmonių kraują.

Hitleris nepasitenkinęs šim
tais tūkstančių francūzų, ku
riuos Petaino valdžia jau par
davė vokiečių vergijon. Jis no
ri jų daugiau. D abar Hitleris 
pareikalavo dar 200,000 ver
gų iš Franc ūži jos.

Francūzų tauta nedovanos 
Lavai ir Petain. Tų Vokietijos 
vergijon pasiųstų francūzų 
ašaros ir kančios turės kada 
nors paskandinti visus Hitle
riui parsidavėlius.

Visai nereikia pykti ant tų 
rašytojų, kurie kalba apie vi
sos vokiečių tautos griekus. 
Jie rašo ir įrodinėja, kad kas 
nors turi būti pamatiniai blo
go su visa tauta, kuri istorijai 
yra davus tokius išsigimėlius 
kaip kaizeris, Hitleris, Goeb- 
belsas.

Ta tema pradėjo pasirody
ti ištisos knygos. Jų autoriai 
medžiagos turi parėmimui sa
vo tezės. Jie įrodo, kad vokie
čiai per amžius buvo mokina
mi ir ruošiami, kad jie turi 
užvaldyti visą pasaulį, kad jie 
yra ir Dievo ir gamtos išrink
ti tai “aukštai” misijai.

Dabar sunku su vokiečiais 
susikalbėti.

Bet šį sykį vokiečių tauta 
bus apvalyta nuo tos viešpata
vimo troškimo pavietrės. Vo
kiečių tauta atgims iš naujo.

Kodėl Hitlerio propagandos 
biuras tik dabar surado, kad 
tie 10,000 lenkų oficierių buvo 
nužudyta prieš du metu? Ko
dėl ėmė du metu tų dešim
ties tūkstančių “lavonų” ka
pą surasti?

Jau tik šitie klausimai turė
tų išblaivinti kiekvieną galvą. 
Jie tuojau turėtų, kiekvienam 
parodyti Hitlerio melą ir ap
gavystę.

Ir parodo. Nei vienas tikras 
nacių priešas jam netiki. Bet 
tam melui tiki ir jį platina 
Hitlerio pastumdėliai.

Iš tokių elementų, matyt, su
sideda lenkų valdžia in-exile.

Du metu naciai turi okupa
vę Smolensko apylinkę. Taip 
staiga jie tą vietą pasiekė ir 
užėmė, jog nespėjo nei rusai, 
nei lenkai iš ten bepabėgti.

Per du metu hitlerininkai 
skerdžia ten rusus ir lenkus. 
Ir tik po dviejų metų, kai jau, 
matyt, visai apsidirbo su tais
žmonomis, visus juos išžudė, 
Goebbelso propagandos biuras 
paskelbė, kad tai padarę bol
ševikai prieš du metu!

To užteko Hitlerio pakali
kams iš lenkų valdžios. Ir jiej laiku ir vietoje.

London. — Imigracinė 
lenkų valdžia Londone pa
skelbė savo pareiškimą, at
siliepdama į tai, kad So
vietų vyriausybė sutraukė 
ryšius su ta lenkų valdžia.

Šia savo nota lenkų val
dininkai atsišaukia tik į ki
tas Jungtines Tautas prieš 
Sovietų Sąjungą ir išdi
džiai susilaiko nuo tiesiogi
nio atsakymo Sovietams.

Lenkų valdžia bažijasi, 
kad jinai, girdi, “su panie
ka atmetus visokį bendra
darbiavimą su vokiečiais.”

United Press, amerikie
čių žinių agentūra, del ,.to 
daro pastabą, jog lenkų 
valdžia oficialiai išvien su 
Berlyno radiju reikalavo, 
kad Tarptautinis Raudona
sis Kryčius ištirtų vokiečių 
įtarimą prieš Sovietų Są
jungą, būk Sovietai nužudę 
tūkstančius belaisvių lenkų 
oficierių ir palaidoję juos 
Katyno miške, Smolensko 

^srityje, paskui užimtoje na-, 
cių. Bet šio bendradarbia
vimo su hitlerininkais len
kų valdžia visiškai nemini 
dabartinėje savo notoje, 

kaip pastebi United Press.
New Yorko Times ko

respondentas Raymond Da
niell telegramoje savo laik
raščiui, tarp kitko, sako,

Šiemet Amerika Pasistatys 
Apie 2,000 Laivų ir apie 
100 Tūkstančių Lėktuvų

New York. — Admirolas 
Emory S. Land, kalbėda
mas Jungtinių Valstijų 
Prekybos Rūmo suvažiavi
me, sakė, kad Jungtinės 
Valstijos šiemet viso pasi
statys 1,900 laivų, apie 19 
milionų tonų, o pernai me
tais Amerika pasistatė 8 
milionus tonų laivų. Jis 
tvirtino, kad ši šalis pasi- 
budavoja daugiau naujų 
laivų, negu visi kiti pasau
lio kraštai.

Wm. L. Batt, Karinės 
Gamybos Tarybos vice-pir- 
mininkas, teigė, jog Ameri
ka šiemet pasistatys apie 
100 tūkstančių lėktuvų, tai 

pradėjo rėkti ir kaltinti bol
ševikus !

Nuėjo per toli!
Federal Communications 

Commission atsisako išmesti iš 
darbo Watson ir Dodd. Ko
misija neklauso kongreso ko
misijos, kuri reikalauja juos 
išvaryti iš darbo, nes jie esą 
“raudoni.”

O kodėl jie “raudoni?” Ogi 
todėl, kad jie “peranksti” pra
dėjo kovoti prieš fašizmą. Bū- 
tent, jie pradėjo kovoti prieš 
fašizmą dar anais metais, rem
dami Ispanijos lojalistus prieš 
Franco, Hitlerį ir Mussolinį.

Susisiekimų komisija sukilo 

kad lenkų valdžioje turėjo 
pasisekimo nacių Goebbel- 
so propaganda apie tai, 
būk Sovietai sušaudę tūks
tančius lenkų oficierių.

LENKŲ VALDŽIOS 
REIKALAVIMAI

Lenkų valdžia šiame savo 
pareiškime Jungtinėms 
Tautoms dargi išstato sa
votiškus reikalavimus So
vietams, būtent: priverst 
Sovietų Sąjungą “paliuo- 
suot tūkstančius lenkų ka
rių šeimų, kad jos galėtų 
išvien su Anglija kovoti Vi
duriniuose Rytuose, ir pa
leist tūkstančius lenkų naš
laičių ir vaikų, taipgi visus 
kovojančius vyriškius len
kus esamus Sovietų kraš
te.”

Čia lenkų valdininkai sa
vinas! ir didžiulį skaičių 
Vilnijos lietuvių, baltarusių 
ir ukrainų, buvusių Lenki
jos užvaldytų, bet paskui 
pabėgusių nuo vokiečių į 
Sovietų Sąjungą.

Londoniškė lenkų valdžia 
toje savo notoje vėl pakar
toja reikalavimą atsteigt 
Lenkijos “čielybę”, taigi iš 
naujo prijungt jai Tarybi
nes Baltgudijos, Ukrainos 
ir Lietuvos žemes su kelio
lika milionų gyventojų.

dveja tiek kaip 1942 me
tais.

Užteks Maisto
Chester C. Davis, fede- 

ralis maisto administrato
rius, pranešė, kad jeigu šią 
vasarą turėsime tik viduti
nį orą, tai Jungtinėse Val
stijose bus priauginta mai
sto daugiau, negu bet ku
riais kitais metais visoj šio 
krašto istorijoj. Jis sakė, 
kad vienas to maisto ket
virtadalis eis karinėms A- 
merikos jėgoms namie ir 
užsienyj ir kaipo parama 
mūsų talkininkams. O trijų 
kitų ketvirtadalių maisto 
užteksią civiliams amerikie
čiams.

Angly Minos Skandina 
Nacių Laivus Baltike
London, bal. 29.— Minos, 

kurių Anglijos orlaiviai pri
sodino į Baltijos Jūrą, nu
skandino jau daugelį Vo
kietijos laivų, gabenusių 

karius ir reikmenis linkui 
Prūsų, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prieplaukų.

Anglijos orlaiviai jau 77- 
tą kartą bombardavo nacių 
Wilhelmshaveną.

Šiaur. Afrika, bal. 29.— 
Amerikiečių kariuomenė, 
grumdamasi artyn Mateuro 
ir Bizertės, šiaurinėje Tu- 
nisijoje, laimėjo naujas 
svarbias pozicijas.

Smarkiai veikia Aštunto
sios anglų armijos žvalgai 
j šiaurius nuo Enfidaville, 
ir suprantama, kad ta ge
nerolo Montgomery armija 
ruošiasi šturmuot tenaiti- 
nes vokiečių apsigynimo li
nijas.

Pirmoji anglų armija, ko
manduojama generolo An

CIO MOBIUZUOJASI KOVAI PRIEŠ 
REIKMENŲ KAINŲ IŠPŪTIMĄ BEI UŽ 
ALGŲ PAKĖLIMĄ DARBININKAMS

Washington. — CIO uni
jų gėneralis pirmininkas 
Philip Murray šaukia nepa
prastą tos organizacijos 
Pildančios Tarybos susirin
kimą, kuris darys tarimus 
prieš reikmenų branginimą. 
Murray sako, jog valdiškos 
įstaigos ir kongresas turi 
padaryt vieną iš dvieju:

“Arba įvykdyt preziden
to Roosevelto patvarkymą 
numušt kainas reikmenų i- 
ki to laipsnio, kur jos buvo 
1942 m. rugsėjo 15 d., arba 
pakelt darbininkams algas 
taip, kad jos atitiktų pa
brangusiam pragyvenimui.”

CIO pirmininkas Murray 
kaltino valdišką Karinių 
Darbų Tarybą ir Žmonių 
Karinių Jėgų Komisiją, 
kad jos “davinėjo įsakymus 
atkreiptus prieš darbininkų 
reikalus,” o tuo tarnu nie
ko rimto nebuvo daroma, 
kad sulaikyt gyvenimo 
reikmenų branginimą.

Sovietų Lakūnai Vėl 
Bombardavo Prūsus
Berlyno radijas pranešė, 

kad “priešų lėktuvai 
atakavo Rytinę Prū
siją” sprogdinančiomis ir 
padegančiomis bombomis, 
naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį.

(Kadangi anglų nei ame
rikiečių lėktuvai neskrido į 
Rytų Prūsiją, tai aišku, 
kad Sovietų lakūnai vėl 
bombardavo ten kariniai 
svarbius pastatus ir punk
tus.)

Talkininky Lėktuvai 
Smogė Ašies Laivam 

į —
šiaur. Afrika, bal. 29. — 

Amerikiečiai ir anglai la
kūnai nuskandino dar šešis 
fašistų laivus Viduržemio 
Jūroje, netoli Tunisijos. 

dersono, į šiaurių rytus nuo 
Medjez-el-Babo, atmušė 
pirmą smarkią vokiečių 
tankų ir pėstininkų ataką, 
bet priešai per antrą savo 
ataką privertė anglus pa
sitraukt šiek tiek atgal ta
me sektoriuje.

Francūzų kariuomenė tu
rėjo naujų laimėjimų prieš 
vokiečius ir italus Pont du 
Fahs srityje.

Neoficialiai lemiama, kad 
francūzai galėsią neužilgo 
užimt ir Pont du Fahs 
miestą, geležinkelio ir vieš
kelių mazgą.

Murray ypač peikė kainų 
administratorių P. Browną 
ir ūkinės (ekonominės) 
lygsvaros nustatytoją Byr- 
nesą, kad jiedu “kartotinai 
leido tūliems bizniams auk
štyn kelti savo produktų 
kainas, tuo pačiu laiku ne
leisdami Karinių Darbų Ta
rybai pridėt darbininkam 
algų, kur jos peržemos.”

Tokiais pasielgimais mi
nimi valdininkai ir įstaigos 
kenkia pačioms Amerikos 
karo pastangoms ir puldo 
žmonių ūpą darbe, sako 
Murray.

“CIO dabar turi atlikti 
labai rimtą pareigą,” parei
škė Murray, — “visus sa
vo organizacijos narius ir 
visą tautą mobilizuoti,” kad 
įvykdyt prez. Roosevelto 
patvarkymus prieš infliaci
ją — kainų išpūtimą arba 
priversti valdines įstaigas 
tinkamai pakelt darbinin
kam uždarbį.

Angly Lėktuvai Pleški
no Wilhelmshavena
London, bal. 2|9. — Praei

tą naktį šimtai didžiųjų 
Anglijos bombanešių vėl 
triuškino ir degino Wil- 
helmshaveno miestą ir te- 
naitinę nacių karo laivyno 
stovyklą Dingo 23 anglų 
bombanešiai.

♦

Amerikiečiai Atakavo
Neapolį ir Messiną

šiaur. Afrika, bal. 29.— 
Amerikos lakūnai vėl die
nos laiku bombardavo ka
rinius taikinius Neapolyje, 
Italijoje, ir Messinoje, italų 
saloj Sicilijoj; užkūrė dide
lius gaisrus ir ore sunaiki
no penkis fašistų lėktuvus. 
Tik vienas amerikiečių lėk
tuvas negrįžo.

Gen. MacArthuro lakū
nai sužalojo japonų laivą.

Teisingi, bet Juos Reikia ir 
Galima Be Streiko Išspręsti
Washington, bal. 28.—Ka- Dėl to krykštautų iš 

rinių Darbų Taryba pave- džiaugsmo Hitleris, Mus- 
dė prezidentui Rooseveltui solinis ir Japonija, bet nu-
pasistengti sulaikyti apie 
450,000 mainierių nuo strei
ko prieš minkštąsias anglia- 
kasyklas.

Pranešama, kad prezi
dentas atsišauks į mainie- 
rius neiti streikan, nors 
John L. Lewis, Mainierių 
Unijos pirmininkas, pa
skelbė streiką nuo šio šeš
tadienio vidunakčio, kada 
išsibaigia jų sutartys su' 
samdytojais.

Mainierių Reikalavimai
Angliakasiai teis ingai 

reikalauja, kad jiem būtų 
pridėta algos. Kasyklų sri
tyse kasdieniniai reikme
nys yra ypač brangūs ir vis 
dar sparčiai branginami. 
Mainieriai, reikalingiausi 
karui darbininkai, sunkiai 
dirba pavojingose sąlygose; 
o jų uždarbis bendrai yra' 
žemesnis, negu kitose kari
nėse pramonėse.

Nors skelbiama, kad mai
nieriai ir taip “gavę po 7 
dolerius dienai,” bet reikia 
pabrėžti, kad jiem tekdavo 
tik apie pusę dienų per me
tus dirbti.

Kompanijos atmetė būti
nus angliakasiam algų prie
dus; jos atmetė ir reikala
vimą užtikrint darbą per iš
tisus metus.

Bet Jungtinių Valstijų 
valdžia davė pasiūlymą, ža
dantį mainieriams užtikrint 
žmonišką metinę algą.

ŽALINGA KOMPANIJŲ 
IR LEWISO POLITIKA
Kompanijos elgiasi, kaip 

šimtaprocentiniai pelnagro- 
biai. Jos tikisi, kad bus ne
leidžiama mainieriams ka
ro metu streikuoti, tai ka
syklų savininkai ir išsisuk
sią nuo algų pakėlimo mai
nieriams.

Kompanijos faktinai pro
vokuoja streiką su vilčia, 
kad atžagareiviams kongre
se dėl to pavyks išleist aš
trius įstatymus ne tik prieš 
Mainierių Uniją, bet ir vi
sas darbininkų unijas abel- 
nai.

O Mainierių Unijos pir
mininkas John L. Lewis, iš
naudodamas teisingus mai
nierių reikalavimus, yra pa
sinešęs pavartot streiką 
kaip savo “galios” įrodymą, 
kovoje prieš prezidentą 
Rooseveltą ir jo valdžią. 
Juk jis įžūliai atmetė kar
totinus valdžios siūlymus 
per derybas ir mišrias ko
misijas spręst ginčus tarp 
mainierių ir kompanijų.

Visuotinas minkštųjų an- 
gliakasyklų streikas labai 

krikdytų karinę pramonę. 
Teidama, jog po dviejų sa
vaičių dėl tokio streiko tu
rėtų užsidaryt dauguma 
plieno fabrikų.

liūstu amerikiečiai kovoto
jai frontuose.

Mainieriai turėtų priimti 
valdžios pasiūlymą dėlei 

metinės algos užtikrinimo. 
Jie turi reikalaut, kad val
džia žymiai numuštų gyve
nimo reikmenų kainas ir 
kad pakeltų jiem algas pa
gal gyvenimo pabrangimą.

Tokius reikalavimus pri
valo remti visas darbinin
kų judėjimas. O negalint 
susirokuoti su kietaspran
džiais kasyklų savininkais, 
tai valdžia turėtų visas ka
syklas perimti į savo žiny
bą ir vadovybę, kol tik ka-
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Bet tai klausimai, ku
riuos mainieriai turi sprę
sti per derybas su valdžios 
atstovais, o vengti streiko. 
Nes streikas suduotų skau
dų smūgį karinėms Ameri
kos pastangoms kovoj prieš 
žiaurius ir bjaurius mūsų 
visų priešus.
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Washington, bal. 29. — 
Prezidentas Rooseveltas į- 
sakė visiem minkštųjų an- 
gliakaryklų mainieriam nei
ti streikan, o dirbti ir liepe , 
jau sustreikavusiem grįžti 
darban ne vėliau kaip iki 10 
valandos šeštadienį iš ry
to.

Jeigu manieriai neklau
sytų šio įsakymo, tai pre
zidentas grąsino panaudot 
visas karines jėgas, kad 
palaikyt anglies kasimą, be 
jokios pertraukos.
Prezidentas patvarkė, kad 

Mainierių Unija turi pasi
duot Karinių Darbų Komi
sijai spręst angliakasių gin
čus su samdytojais.

Kongresui įnešta bile ka
rui svarbią pramonę reika
le perimt į valdžios rankas, 
jeigu kitaip negalima būtu 
palaikyti normali jos dirbi
mą.
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Roosevelt ir Churchill Tai
kysią Lenkus su Sov.
London, bal. 29. — Diplo

matai sako, kad Anglijos 
premjeras Churchill ir 
prez. Rooseveltas pasiruošę 
taikyt lenkų valdžią su So
vietais.

į 4

London, bal. 29.— Prane
šama, kad Laval, Vichy 
Franci jos “valdovas”, ta
riasi su Hitleriu apie dar 
glaudesnį jųdviejų bendra
darbiavimą.

Stockholm, bal. 29. —Me
nama, kad tai norvegai pa
triotai susprogdino du pre
kinius vokiečių laivus Nor
vegijos prieplaukose.
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Anglų ir Amerikiečių Rimtam 
Pagalvojimui

Lenkų valdžios intrygos prieš Jungti
nes Tautas, o ypač prieš Sovietų Sąjun
gą, turi daug gilesnę prasmę, negu iš 
viršaus atrodo. Be galo svarbi problema 
iškyla prieš Angliją ir Ameriką. Angli
joje veikia visos eilės nacių okupuotų 
kraštų valdžios in-exile. Jos faktinai ir 
tapo Anglijos valdžios įsteigtos. Sikors- 
skio vyriausybė irgi gimė Londone, An
glijos vyriausybės globoje. Na, o ta len
kų valdžia tapo suokalbių, provokacijų 
ir melų lizdu prieš Anglijos didžiąją tal
kininkę. Ir iki šiol nebuvo girdėtis, kad 
kada nors Anglija būtų sudraudus tą len
kų valdžią.

Londone išeiną lenkų laikraščiai, kaip 
aną dieną radijo komentatorius Steel iš
kėlė, begėdiškai atvirai rašo prieš teiki
mą Sovietams pagelbos, prieš Jungtinių 
Tautų militarines akcijas prieš Hitlerį. 
Jie skelbja, 
Europoje, n 
tariškai sumušti Vokietiją. O militariš- 
kas Vokietijos nugalėjimas būtų didžiau
sia nelaimė lenkų tautai, nes tai reikš- 

• tų, kad Raudonoji Armija įveikė vokie- 
: čių ginkluotas jėgas!

Anglijos vyriausybė taipgi leidžia 
tiems laikraščiams šitokią prohitlerinę 
propagandą vesti ir kenkti kar;o pastan
goms.

Čia pas mus irgi veikia visoki pabė
gėlių anti-sovietiniai lizdai. Paimkime 
tiktai lietuvišką situaciją. Smetona ir jo 
šaika tebenuodija lietuvius savo prona- 
ciška propaganda. Pagaliau dar susior
ganizavo iš pabėgėlių Lietuvių Tautinė 
Taryba, kurios pryšakyje stovi žinomi 
hitlerinės propagandos šinkoriai, bjau
riausi intrigantai ir provakotoriai prieš 
Amerikos talkininkę — Sovietų Sąjun
gą. Mūsų valdžia irgi nėra padariusi jo
kių žygių sunaikinimui tų pronaciškų 
lizdų.

Tai visa juk mato ir žino Sovietų žmo
nės. Ką, pavydžiui, Amerika ir Anglija 
pasakytų, jeigu Sovietų Sąjungoje būtų 
susiorganizavusios panašios pronaciškos 
valdžios ir panašūs pronaciški anti- 
amerikoniški, anti-angliški lizdai? Ką 
mes pasakytumėme, ką pasakytų mūsų 
valdžia, jeigu ten eitų bjaurūs priešame- 
rikoniški laikraščiai, kaip Anglijoj ir 
Amerikoje išeiną anti-sovietiški t lenkų 
arba lietuvių laikraščiai?

Mes tuojaus pasakytumėme, kad So
vietų valdžia oficialiai remia tų val
džių, tų lizdų, tų laikraščių priešameri- 
konišką propagandą ir darbus, kad pa- 
gelba tų įstaigų Sovietų vyriausybė ki
šasi į Amerikos vidujinius reikalus. Sa
kytumėme, ir būtumėme teisingi taip 
sakydami, kad Sovietų vyriausybė, to
leruodama tokias anti-angliškas įstaigas 
savo šalyje, kenkia karui, kenkia Jung
tinių Tautų reikalui, su ja negalima nei 
susikalbėti, nei' sugyventi.

k&d nereikia antro fronto 
s tas, girdi, pagelbėtų mili-
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Lietuvių Komitetas 
So v. Sąjungai Gelbėti.

ir kitos daržovės ir 
ketvirtoj grupėj, pie- 
pieniniai produktai; 
grupėj, mėsa, vištie-

Detroit,

Dapkus,

J.

Jussius,

Neapleiskite savo Pergalės 
Daržų. Daug daržininkų entu
ziastiškai užveda daržus, bet 
už kiek laiko jų entuziazmas 
išsibaigia ir viskas dingsta.

Šiandien negalime pavelyti 
jokį eikvojimą sėklų, trąšų ir 
darbo — karo laikas, reikia 
viską taupyti. Laukite pakol 
žemė pasidarys tinkama kasi
nėti ir sodinkite tinkamu lai
ku.

Atsiminkite, kad maistas yra 
karo ginklas... ir yra kiek
vieno asmens pareiga prižiūrė
ti, kad tas ginklas būtų varto
jamas prieš Ašį. Taigi prižiū
rėkite savo Pergalės Daržus.

Kada auginate daržoves dėl 
vitaminų ir sveikatos, sodinki
te ne vienos rūšies, bet kelių.

__ Į

Taip sakytų Amerikos žmonės ir taip 
orientuotųsi linkui Sovietų valdžios 
Amerikos valdžia.

Bet yra posakis, kad “ranka ranką 
mazgoja ir abidvi nori būti lygiai bal
tos.” Kas negera Amerikai ir Anglijai, 
tas, reikia atsiminti, negali patikti So
vietų Sąjungai. O mes norime gerų san
tykių su Sovietų Sąjunga. Mes norime 
Jungtinėse Tautose vienybės. Mes žino
me, kad tiktai bendrai su ja veikdami ir 
kovodami laimėsime šį karą ir galėsime 
įsteigti pastovią taiką. Iš to išsisukti ne
galime. Tą pripažįsta dabar visi.

Tai kam tas erzinimas tos mūsų tal
kininkės? Kam toleravimas tų taip aiš
kiai anti-sovietinių įstaigų ir organizaci
jų, tų anti-sovietinių lizdų? Nenorime, 
kad Sovietų Sąjungoje organizuotus ir 
veiktų anti-amerikoniški judėjimai, nes 
tokie anti-amerikoniški judėjimai karo 
situacijoje būtų taipgi pronaciški judėji
mai. Negalėtumėme pakęsti, jeigu So
vietų vyriausybė globotų tokius judėji
mus. Todėl turi būti aišku, jog šitokių 
judėjimų leidimas negali patikti Sovie
tų vyriausybei.

Karas yra karas. Šį karą mes turime 
laimėti. Ir mes žinome, kaip mes galime 
laimėti ir laimėsime— galime laimėti ir 
laimėsime tiktai bendromis militarinė- 
mis jėgomis, tiktai bendromis didžiausio
mis pastangomis Amerikos, Anglijos, 
Chinijos ir Sovietų Sąjungos. Šis karas 
sprendžia likimą mūsų tautos ir visų 
tautų. Tai ir turi būti iš kelio pašalinta 
viskas, kas kenkia tam reikalui, kas ar
do Jungtinių Tautų vienybę..

Ar Visi Piliečiai Turi Lygias 
T eises?

Karo sąlygos iškėlė butų problemą. 
Nebeužtenka namų gyvenimui industri
niuose centruose. Daugiausia nukenčia 
juodveidžiai. Prieš juos vartojama bjau
ri diskriminacija.

O jie toki pat žmonės, kaip ir baltvei- 
džiai. Jie yra toki pat Amerikos pilie
čiai, kaip ir baltveidžiai. Tai kodėl ta 
diskriminacija prieš negrus? Kokią tei
sę kas nors turi uždėti jiems speciališ- 
kus suvaržymus, atkreiptus prieš juos, 
o ne prieš visus piliečius?

Krašto konstitucija visiems piliečiams 
laiduoja lygias teises. Kas praktikuoja 
diskriminaciją prieš tam tikrą grupę pi
liečių, tas laužo konstituciją, tas nusi
deda įstatymams, tas turėtų būti su
draustas ir nubaustas.

Ne vien tik butų klausimu eina diskri
minacija prieš negrus. Darbo gavime tas 
pats — ne visur, bet daugelyje vietų.

O kas liūdniausia ir pikčiausia, tai kad 
šitos aiškiai nelegališkos ir pragaištin
gos diskriminacijos nesidrovi nei kai ku
rie darbininkai. Darbininkai prieš dar
bininkus!

Tokį piktinantį ir pragaištingą pavyz
dį arba didžiausią gėdą, sakoma, pada
rė automobilistų unijos Detroito Chev
rolet Commercial Body lokalas. Jį pa
veikė ku-kluks-klaniška propaganda. Lo
kalas nutarė pravesti diskriminaciją 
prieš negrus dirbtuvėje, tai yra, priešin
tis ėmimui į darbą negrų! Tiktai todėl, 
kad jų odos spalva juoda, o ne balta— 
unijistai priešingi leidimui į dirbtuvę tų 
darbininkų! Nesinorėtų tikėti, kad šioj 
taip aukštai civilizuotoj šalyje atsiras
tų tokių tamsių, tokių blogos propagan
dos apnuodytų darbininkų. Bet, gaila, jų 
esama.

Šitoks minėto lokalo narių žygis yra 
priešingas ne tik Jungtinių Valstijų kon
stitucijai, bet ir- automobilistų unijos 
konstitucijai. Unijos konstitucijoje pa
sakyta, kad ji siekia suvienyti visus 
darbininkus, “neatsižvelgiant į jų reli
giją, rasę, tikėjimą, spalvą, politinę afi- 
lijaciją arba tautinę kilmę.” Nejaugi tie 
nariai nebuvo skaitę savo konstitucijos? 
Buvo skaitę, žinoma, bet rasinė neapy
kanta, žmonijos ir civilizacijos priešo iš
kepta ir paskleista, apsuko jiems gal
vas.

Labai gerai pasielgė automobilistų 
unijos prezidentas R. J. Thomas, kuomet 
jis pasiuntė po laišką kiekvienam minėto 
lokalo nariui. Jis pasmerkia lokalo tari
mą ir pataria tuojau jį atšaukti. Jeigu 
lokalas to nepadarys, tai unijos viršinin
kai bus priversti atimti iš lokalo čarterį 
ir jį perorganizuoti.

Jokia darįo unija neprivalo toleruoti 
jokios rasinės bei kitokios diskriminaci- 
jos. . ....

Priešai Užpuolė Mūsų 
Dienraštį

Tam tikra lietuvių politi
kierių klika susirado kita
tautį savo plauko asmenį ir 
užvedė bylą prieš dienraštį 
Laisvę. Reikalauja dešim
ties tūkstančių dolerių. Už 
ką jie reikalauja, jau buvo 
rašyta.

Jokios skriaudos bei nuo
stolių Laisvė nėra padariu- 

skaito sau 
kad Lais- 
lietuviškų 
fašistinei 
mes gali-

si niekam. Jei jie 
už skriaudas tai, 
ve pastoja kelią 
pro-nacių pietai 
propagandai, tai
me tik pasidžiaugti iš to
kių skriaudų jiems ir už tai 
pinigų nemokėsime.

Nepaisant, kokias užpul
dinėjimo metodas dienraš
čio Laisvės politiniai prie
šai naudos, Laisvė neatsi
sakys nuo kovos prieš fa
šizmą. Lietuviškieji pro- 
naciai, priešakyje su Hit
lerio agentu Dr. Ancevičiu 
papylė daug džiaugsmo A- 
merikos lietuviuose dėl Hit
lerio įsiveržimo į Lietuvą 
ir į Sovietų Sąjungą. Bet 
Laisvėje paduotos žinios iš 
vokiečių teroro Lietuvoje 
išblaškė tuos “džiaugs
mus.” Taipgi nuplėšė mas- 
ką nuo Hitlerio šnipo An- 
cevičiaus, nuduodančio Lie
tuvos patrijotu ir pastatė 
aiškioje nuogumoje Hitle
riui tarnaujančiais tuos lie
tuvių laikraščius, kurie 
spausdino Ancevičiaus hit
lerinę propagandą. Už tai 
pro-naciai dūksta, už tai 
yra prieš Laisvę užvesta ši 
byla. Jie nori finansiniai 
sunaikinti dienraštį Lais
vę.

Laisvės prieteliai pažįsta 
savo priešų piktas intrigas 
ir jie neduos jiems atsiekti 
savo bjaurių tikslų. Laisvės 
skaitytojai ir rėmėjai žino, 
kad karo metu mūsų dien
raščiui yra sunku verstis 
finansiniai. Jie taipgi su
pranta, jog ir priešas, pa
sinaudodamas tomis aplin
kybėmis, iš pasalų griebia 
Laisvei už 
nieko nela
dienraščiui paramą..

Šiuom kartu dienraščiui 
aukų gavome:

Po $5: ALDLD 103 kp., 
Hudson, Mass., M. Mockus, 
Queens Village, N. Y.

P. J. Masys, 
Mich., $4.

Po $3:00 D. G. 
Quincy, Mass.

Po $2.50: A.
Sparrows Pt., Md., C. Po- 
cevičius, Detroit, Mich.

Po $2: K. Maziliauskas, 
Bayonne, N. J., K. Valent, 
Stoughton, Mass., J. Uzu- 
bal, Chicago, LIL, Pete Ga-

ven, Diamond, Ohio, 
Bagdonas, Pittsfield, Mass. 
Mr. ir Mrs. Stasiulis, Eli
zabeth, N. J.

Po $1: Wm. Geibes, Cle
veland, Ohio, B. Damaus
kas, Torrington, Conn., J. 
Mazenis, Clinton, Ind., J. 
Andrijauskas, Oak Hill, W. 
Va., J. Jenčaitis, Wilkes- 
Barre, Pa., V. J. Stankus, 
Easton, Pa., Mike Kirkus, 
Chicago, Ill., E. Kasmočie- 
nė, B’klyn, N. Y., Chas. 
.Goodas, Roslyn, Wash., 
Pranas Evaska, New Lon
don, Conn., P. Balsys, New 
London, Conn.

J. Grineveckis, Scranton, 
Pa., 75c., M. Bartis, Na
shua, N. H., 65c., L. Kum- 
pick, New Kensington, Pa., 
50c ir G. Lekas, Boston, 
Mass., 50c.

Gražus pluoštelis aukų, 
tai smūgis priešams. Šios 
aukos buvo skirtos dienraš
čio bendriems reikalams. 

. Tiesioginiai bylos vedimui 
aukojo šie prieteliai:

Po $5: K. Mikolaitis, Bal
timore, Md., ir B. Baleišis,

Po $3: Valys Bunkus, 
Brooklyn, N. Y., S. Radu
sis, Bayonne, N. J., J. Til
vikas, Easton, Pa.

K. Maziliauskas, Bayon
ne, N. J., $2; J. Cedronas, 
iš Brooklyn, N. Y., $1; A. 
Hentz, Hartshorne, Okla., 
$1 ir J. Ruseckas, Brook
lyn, Y., $1.

Antanas Krapas, Newark,

Iš Baltimorės gavome se
kamą rezoliuciją:

Draugai! Matę spaudoje 
pasimojimą teismu bausti 
mūsų dienraštį Laisvę' už| 
iškėlimą faktų aiškumo j e I 
apie veiklą Amerikos fašis- į 
tų ir jų pakalikų. Mūsų A 
LDLD 25 kp. nariai pilnai 
sutikdami su dabartine 
Laisvės vedimo taktika, ir 
laikytame kuopos susirin- 
me bal. 12 d., pasižada pa
gal išgalę remti dienraštį 
Laisvę, kaip moraliai, taip ir 
materialiai, ir ant toliau 
darbuotis, kad palaikius 
pilnai spaudos laisvę mūsų 
šalyje.

Kuopos Valdyba. Per 
sekr. O. Kučiauskaitę.

Laisvės bylos reikalu yra 
išsiuntinėti laiškai ir aukų 
rinkimui blankos organiza
cijoms. Prašome sekamuose 
savo susirinkimuse nepa
miršti juos perskaityti ir 
veikti apgynimui savo dien
raščio.

Laisvės Administracija

Prezidentas Rooseveltas kalbasi su Meksikos prezi
dentu Camacho, važiuodami automobilium Meksikos 
mieste Monterrey. Tai buvo pirmas Amerikos ir Mek
sikos prezidentų susitikimas 34-rių metų bėgyje.

Gražiai Pasidarbuota
Botkino Ligoninei

Gale vasario mėnesio, 
Lietuvių Komitetas Sovie
tų Sąjungai Gelbėti buvo 
išsiuntinėjęs mūsų organi
zacijų vienetoms štampų 
knygeles, prašant pasidar
buoti Maskvoj esamai’Bot- 
kino ligoninei.' Vajus; bai
gėsi su gan gražiomis pa
sekmėmis. Už parduotas 
štampas ir aukomis suplau
kė netoli $4,000. Į taip 
trumpą laikotarpį, tai labai 
graži ir nuoširdi parama, o 
reikia ir tai atmint, — tai 
ne visos lietuvių kolonijos 
Sovietų Karo Pagelbai au- j 
kas siunčia per 1_____
Komitetą. Daug yra susiri-1 
šę su miesto bei valstijos 
komitetais.

'Kalbiniai skyriai prie 
Russian War Relief, Inc. j 
buvo pasibrėžę sukelt šim
tą tūkstančių dolerių minė
tai ligoninei, gi sukėlė — 
šimtą dvyliką tūkstančių, i

Gauti pinigai greitai pavers
ta į reikmenis ir išsiųsta į 
Sovietų šalį. Ligoninės iš
laikymui vajus yra tęsiama 
ir toliau. Lietuvių Komite
tas, specialiai, vien tik Bot
kino ligoninės reikalu, va
jaus neveda. Komitetas rū
pinasi abelna Sovietams ka
ro parama, o toji abelna, 
įeina ten, kur labiausiai pa- 
gelba yra reikalinga.

Komitetas dėkoja vaji- 
ninkams ir visiems aukoju
siems tam kilniam reikalui, 

-- - - o kadangi žiaurusis karas 
Hotnviii nesiliauja, tad nereikia nei 

c | plataus aiškinimo, kaip vi- 
- - - sokeriopa parama yra rei

kalinga. Lai nepraeina nei 
viena proga nepaprašius 
vienokiu bei kitokiu būdu 

'Sovietų narsuoliams pagel- 
I bos.

PRIŽIŪRĖKITE SAVO PERGA
LĖS DARŽUS

Chinijos moterys šiuo metu dirba visokius darbus (nes vyrai paimti i frontą ar
ba dirba dar sunkesniuose darbuose). Nuotraukoje matome chinietes dirbančias 
prie geležinkelio tiesimo.

Sekite originalį sodinimą su 
kitais.

a) Nesodinkit per daug vie
nos daržovės vienu kartu. 
Svarbu, kad mes viską suvar
totume, kas tik auga.

b) Kada sodinate, laikyki
tės praktiškų patarimų. Viską 
gerai apsvarstykite — kokio 
derliaus kiek norite turėti.

Mūsu Kasdieninė Dieta
Racijonavimas visokių rūšių 

maisto ir reikalingumas užlai
kyti mūsų karo laiku sveika
tą ir jėgas reikalauja atsar
gaus prižiūrėjimo savo kasdie
ninės dietos. Jungt. Valstijų 
žemdirbystės D e p artmentas 
sako, kad mūsų kasdieninė 
dieta privalo turėti septynias 
rūšis maisto. Pirmoj grupėj 
randasi žalios ir geltonos dar
žovės; antroj grupėj apelsi
nai, tomatės ir “grapefruit,” 
arba žali kopūstai arba salo
tų žalumynai; trečioj grupėj 
bulvės 
vaisiai; 
nas ir 
penktoj 
na, žuvis, kiaušiniai arba džio
vinti žirniai ir pupos, riešutai, 
pynacų sviestas; šeštoj grupėj, 
duona, miltai arba iš grūdų 
maistas; Septintoj grupėj, 
sviestas arba “margarine.”

OWI.

Švedija Raginama Neduot 
Naciam Nuolaidų

Stockholm, Šved. —švedų 
Komunistų Partija savo at
sišaukime kovai prieš fašis- 
mą, tarp kitko, reikalauja, 
kad Švedijos valdžia panai
kintų nuolaidas, kurias ji
nai iki 
kams.

šiol davė hitlerinin-
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Nuodai, Peršami Amerikos Lietu
viams Pavidale Vaisto

Brošiūra, parašyta vieno atbėgusiųjų “per beržyną ir Berlyną”. — Durniau nukal
ba už patį profesorių. — Anti-semitas ir Lietuvių Tautinės Tarybos veikėjas. — 

Koks jis daktaras: hitlerilogijos ar kreizelogijos?

Netikėtai į mano rankas 
pateko dar vienas “litera
tūros šedevras,” šį kartą 
parašytas tūlo dr. Petro Vi
leišio. Tasai “šedevras” va
dinas “Pavergtoji Lietuva” 
ir turi net 32 puslapiu. Kas 
brošiūrą išleido — nepasa
kyta. Matyt, ją išleido pats 
autorius. Kieno lėšomis? 
Pasilieka skaitytojo ‘ vaiz
duotei leidėjas surasti. Už
tenka priminti, jog brošiū
ros autorius ’ neatrodo nei 
kiek gudresnis už profeso
rių Pakštą, — tūlais atžvil
giais, drįsčiau sakyti, net 
durnesnis. Bet vistik bro
šiūra platinama tarp Ame
rikos lietuvių ir dėl to ne- 
prošalį dėl jos turinio tar
ti keletą žodžių.

Pirmiausiai dr. Vileišis 
išgiria gerbūvį ir laisvę, 
viešpatavusią smetoniškoje 
Lietuvoje. Girdi, tuomet 
Lietuvos šeimininku buvę 
ne fašistai, bet “ūkininkas 
ir darbininkas” (tokis, 
kaip dr. Vileišis). Viskas 
ir viskas jiems priklausę. 
Dvarų nebelikę. Lietuvos 
valstiečiai ir darbininkai 
taip gerai gyvenę, kad ne
turėję kur dėti mėsos—kas 
savaitę Lietuva “išveždavo 
po 25,000 kiaulių, kas su
daro kasdien po 5-7 ištisus 
prekių traukinius...” (p. 
7), ir tt., ir tt. Lietuva, sa
ko autorius, išgabendavusi 
į užsienį daugiau gėrybių, 
negu Latvija, Estija, Suo
mija bei Lenkija! Galima 
įsivaizduoti, kokia laimė 
tuomet Lietuvoj viešpata- 

. vusi!
“Visos Lietuvos partijos 

turėjo gerų ir garbingų vy
rų, kuriems visi lietuviai 
būtų mielai sutikę patikėti 
krašto likimą” (?). Vadi
nasi, Lietuvoje viešpatavo 
žmonėse didelė meilė. Gal 
būt dėl tos didžiulės meilės 
Smetona, kuriam dirbo dr. 
Vileišis, visas kitas parti
jas uždarė, palikdamas tik 
fašistų-tautininkų partiją. 
Ten pat (p. 8) Vileišis pa
stebi: “Vieni tik komunis
tai buvo nekenčiami, nes jų 
tarpe lietuvių nebuvo.” Šis 
autoriaus pasakymas, deja, 
neatrodo nei originalus, 
Bs —tą “ar-

daug anks- 
doję jo vien- 
dekvienas ži- 
a melagingas

tuojau pa
klaus: Jeigu komunistuos 
lietuvių nebuvo, tai kam 
Smetona sušaudė Kazį Gie
drį ir Karolį Požėlą? O kai 
juos ir prie jų Greifenber- 
gerį ir Čiornį — sušaudė, 
argi smetonininkai neskelbė, 
kad jie sušaudė komunis
tus? Kas yra A. Sniečkus? 
Preikšas? Gedvilas? Guze- 
vičius? Tai tik keli iš tūks
tančių lietuvių komunistų. 
Tai tik keli vadai. Auto
rius, galimas daiktas, juos 
apskelbs žydais ir baigta, 
bet tuomi jų tautybės vis- 
vien jis nesunaikins.

Autorius eina toliau. Jis 
“ima nagan” Tarybų Są
jungos diplomatus, ypačiai 
Tarybų Sąjungos atstovui 
Kaune, Pozdniakovui, ten
ka. Girdi, jis šnapsu papir
kinėjęs sau šalininkus Lie
tuvoje. Vileišis teigia, kad 
jis yra matęs, jog “Pozdnia
kovas su savo sėbrais (Ko

Rašo MIKAS PLIKAS 
kiais? — M. P.) įvairių 
šampanų ir šnapsų išgerda
vo tiek, kiek visi kiti Kau
ne gyvenusieji svetimų val
stybių atstovai 
visais Kauno 
nesugebėdavo’ išgerti. ..”!

drauge su 
gyventojais

štai, kad nori! Iki šiol 
Lietuvos žmonės manydavę, 
kad “tautos vadas” gėrimu 
sukirsdavo visus Lietuvoje 
gyvenančius pijokus, bet, 
p. Vileišis suranda ką kitą. 
Jis pats “matė,” kaip daly
kai stovi! Pats p. Vileišis 
taipgi neišspjauna tos 
“Dievo dovanos.” Ar tik p. 
Vileišis ne iš pavydo taip 
rašo? Tasai Pozdniakovas, 
matyt, buvęs dar stipresnis 
ir už tautos vadą, ir už patį 
Vileišį, ir už visus diploma
tus Kaune, ir už visus Lie
tuvos žmones!

Na, ir Pozdniakovas vai
šindavęs “budelių kompani
ją”: Paleckį, Cvirką, Ven
clovą, Krėvę - Mickevičių, 
Mickį, Pakarklį, Kauno 
operos dainininkę Staškevi- 
čiūtę, ir t.t., ir t.t. Tą viską 
Vileišis yra matęs!.. .

Paleckio niekas niekad 
Lietuvoje neareštavęs, sako 
Vileišis. Jis pats “policijos 
įspėtas,” “Paleckis iš Kau
no išvyko ir pasivaikščiojęs 
kelis mėnesius kaime (ko
kiame? — M. P.), sugrįžo 
Kaunan...” (p. 12). Už 
ką jį policija “įspėjo”? Nu
gi už tai, kad jis reikala
vęs liaudies vyriausybę įs
teigti Lietuvoje/ Už tai, 
kad jis, kai Tarybų Sąjun
ga grąžino Lietuvai Vilnių, 
tos pačios dienos vakarą 
“surinko Vilijampolės prie
miestyje penkioliką ar dvi
dešimts žydelių (mano pa7 
braukta. — P.) ir atvykęs 
girtas prie Sovietų pasiun- 

šūkauti 
rėkė

tinybės pradėjo 
‘valio/ o žydeliai 
‘ura’.. . ” (p. 11).

Ar dabar jums aišku, už 
ką Paleckį Kauno policija 
“įspėjo” — ištrėmė?!

Auksinės Torielkos ir 
Auksinės Šakutės.

Bet Pozdniakovas, Palec
kis — maži žmonės, mažiu
kai vyrai. Apie juos daug 
rašyti daktarui nei neapsi
moka. Jis po to pradeda 
varyti per šerengą patį Ta
rybų Sąjungos premjerą— 
Juozą Staliną. Tik pagalvo
kite, kokis tas baisūnas! Jis 
“nuolat puotas kelia.” “Val
gius kaip koks senosios 
Romos ištvirkęs imperato
rius iš auksinių torelkų val
go ir net auksiniais peiliais 
mėsą pjausto... O Stalinui 
gražiausios balerinos ap
tingusią širdį kutena...” 
(p. 14). Jis važiuoja vienu 
kartu net 12-ka automobi
lių ir visi “Rolls Royce”! 
Stalinas gyvenąs “auksu iš
puoštuose rūmuose.” Stali
nas iki šiol “tik ardė ir ar
dė, bet nieko sukurti nesu
gebėjo ...” Na, ir, trumpai 
ir storai, daktaras Vileišis 
pareiškia, kad Stalinas ir 
jam tolygūs (kaip jis va
dina, “budeliai”) “nieko 
kito nemoka .ir neišmoko 
apart nekaltų žmonių žudy
mo ir auksinių torelkų lai- 
žymo ...” (p. 15).

Matome, kokius naujus 
atidengimus apie Staliną 
mums daktaras Vileišis pa
tiekė !

■n .tari, r

šitaip

Amerikon atsibeldęs 
kokis nedakepelis ši- 
rašo apie to krašto

Iki šiol mes buvome, aiš
ku, apie jį-kitokios nuomo
nės. Chutcbillas, lordai 
Beaverbrookas, W i 11 k i e, 
Hopkinsas, Harrimanas, ir 
daug kitų žymiųjų pasaulio 
vyrų — valstybių pareigū
nų, žurnalistų, rašytojų — 
kuriems teko progos Stali
ną sutikti, su juo kalbėtis, 
aiškina mums, jog Stalinas 
yra genijus, nepaprastai 
sumanus, didžiai darbštus, 
nepaprastas karo strate
gas. Stalino sumanumui ir 
energijai dėka, ’Tarybų Są
junga įsteigė didelę pramo
nę, sukūrė galingąją Rau
donąją Armiją, ją apgink
lavo, suorganizavo visas 
tarybines tautas, visą liau
dį žmonijos priešui mušti. 
Visas laisvę ir taiką mylįs 
pasaulis džiaugiasi tuo fak
tu, kad Stalino suorgani
zuota ir išauklėta Raudono
ji Armija išgelbėjo pasaulį 
nuo žmonijos sunaikinimo, 
nuo bestijiško nacizmo go- 
vėdų. Šitaip sako, 
mano apie Staliną didieji 
valstybių vyrai.

Bet štai, atsiranda “lie
tuviškas genijus” ir pareiš
kia, jog tas viskas tėra tik 
“monkey business,” nes 
Stalinas mokąs tik žudyti 
žmones, viską ardyti, auk
sines, torielkas laižyti ir 
auksiniu peiliu mėsą pjaus- 
tyti!

Jeigu dr. Vileišis už tokį 
atidengimą dar negavo iš 
Adolfo medalio, jis būti
nai turėtų jį gauti pirmiau, 
negu Adolfas galą gaus. 
Neturėtų pamiršti Vileišio 
ir tautos vadas, — jis dar 
turbūt tų medalių turi “zo- 
postui.”

Tuomet, kai mūsų krašto 
talkininkė taip didvyriškai 
muša bendrą mūsų neprie
telių, 
kažin 
taip 
aukštąjį pareigūną, valsty
bės galvą. Ir savo plepalus 
skleidžia Amerikos žmonė
se.

Tai daugiau negu keista!
Apie tarybinę santvarką 

Lietuvoje autorius paauko
ja, nemažai vietos. Tik pa
galvokite: “dviejų ar trijų 
hektarų ūkiai Lietuvoje iš 
ūkininkų yra atimti” (p. 
18). Kuo daktaras tą pa
reiškimą remia? Dievai jį 
žino. Tarybų vyriausybė 
“atėmė iš lietuvių visus ra
dijo aparatus” (p. 20)! Ta
rybų vyriausybė atimdinė- 
jusi iš tėvų vaikus ir juos 
pasirįžo padaryti “bezpri- 
zorninkais” (benamiais, 
valkatėlėmis), ir tt., ir tt.

Mongolai, Chiniečiai, 
Žydai.

Užtenkamai daktaras pri
rašė ir apie raudonarmie
čius, prieš kuriuos šiandien 
visas laisvę ir taiką mylįs 
pasaulis lenkia savo galvas. 
Koki gi tie raudonarmie
čiai? Ogi: “maži, išdžiūvę, 
prakaitu pasmirdę, aiškiai 
matėsi, kad žmonės daug 
kentėjo. Daugel matėsi ki
niečių ir kitų mongolų, azi
jatų. Tankose beveik vieni 
mongolai su suglaustoms 
akytėms sėdėjo... jie nešė
si šautuvus kulneliu, kuris 
liūdnai galvą nuleidęs ant 
trijų kojų (!) leidženo...” 
(P. 23).

Arba štai, pasak Vileišio, 

“sąmoningi vilniečiai” klau
sia raudonarmiečio Vilniu
je: “ar tu matei kiaulę?” 
Ans atsako: “mačiau.” 
Tuomet “sąmoningi vilnie
čiai” atsako: “meluoji. Sa
ko tu ne tik kiaulės nema
tei, bet' kiaulienos neuos
tei, žinai kodėl, nes tavo bo- 
sai-komisarai patys tik ko- 
šerną mėsą pripažįsta, (va
dinasi, jie yra žydai. — 
M. P.), ir dėl to visas Ru
sijos kiaules išnaikino. Sa
ko, išnaikink komisarus, 
tada kiaulieną valgysi...” 
(p. 24). Raudonarmiečiai 
nebuvo matę savo gyveni
me laikrodžio, — jį pirmu 
sykiu pamatę Lietuvoje. 
(Matyt, ten buvo dideli lai
krodžių fabrikai) ir jie, 
raudonarmiečiai “negalė
davo atsistebėti, kad jie 
taip lygiai ir vienodai ei
na.” (p. 25).

Kai Raudonoji Armija 
atėjo į Kauną, tai “Tankų 
triukšmas ir kiniečup iš
kraipyti veidai žmonėms 
ūpą begalo numušo...” (p. 
26). Tarybinei santvarkai 
Lietuvoje esant, Lietuva 
buvo valdoma “ne lietuvių, 
bet tų azijatų, bušmenų, 
gruzinų, kirkizų ir mongo
lų.” (p. 30). Na, ir tie “a- 
zijatai” dirbo. Tarybų val
džia, sako daktaras Vilei
šis, “pastatė prie kiekvieno 
ūkininko šeimos po ginkluo
tą kareivį” (vadinasi, po 
vieną “azijatą” kiekvieno 
ūkininko namuos!).

Profesorius Pakštas yra 
parašęs durnų dalykų, ta
čiau daktaras Vileišis, kaip 
sakėme, ir jį “subytina.”

Nesigaili daktaras pipirų 
ir žydams. Nors jis yra 
“Lietuvių Tautinės Tary
bos” narys, kur įeina be
rods ir pora žydų, tačiau jo 
“traktate” taip ir marguo
ja anti-semitiniai spirgu
čiai. Girdi, net ir mažus 
ūkininkus (kuriems tarybi
nė vyriausybė davė žemės), 
bolševikai skriaudžia, nes 
lietuvio ūkininko “mažutis 
ūkelis kokiam nors žydui ar 
totoriui ar bušmenui teks...” 
(p. 18). Vienas raudonar
mietis, pasigėręs “su kaž
kokia zydelkaite baliavo- 
jo. ..” “Kauno kunigų se
minarijos rūmai atiduoti 
žydams...” ir tt., ir tt,

Žydai, chiniečiai, mongo
lai — žydai buvę Lietuvos 
šeimininkais. Kur dingo 
lietuviai? Kur dingo rusai? 
Kur dingo baltarusiai, 
ukrainiečiai, ir kitos tau
tos, sudarančios Tarybų 
Sąjungą? Jos išnyko. Jų 
daktarui Vileišiui nėra!

Šitokią brošiūrą dr. Vilei
šis (nežinia keno pinigais) 
išleido ir platina Amerikos 
lietuviuos. Skaitytoją galiu 
užtikrinti, kad nei pats 
Goebbelsas tokios šlykščios, 
tokios nachališkos, tokios 
melagingos brošiūros nebū
tų sugebėjęs pagaminti.

Ir toji brošiūra platina
ma tuomet, kai Tarybų Są
jungos liaudis, kai josios 
didvyriškoji Raudonoji Ar
mija pasirįžusiai muša mū
sų bendrąjį priešą, hitleriz- 
mą.

Kaip tą viską galima su
derinti? Kas atspės?

Baigiant, įdomu būtų 
žinoti, iš kur ir už ką Vilei
šis gavo daktaro titulą? 
Kokios rūšies daktaras jis 
yra? Jeigu galima būtų 
spręsti jo titulą pagal jo šį 
“veikalą,” tai kiekvienas 
lengvai galėtų pasakyti, 
kad jis yra vienas iš dvie
jų: arba daktaras hitlerilo- 
gijos arba tiesiog daktaras 
kreizelogijos.

Jungt. Valstijų Kova 
Su Transportacija

Giraud Valdžia I rane 
Afrikoj Planuoja Ap- 

rėžt Žydu Teises
Transportacijos kova konti

nentinėse Jungt. Valstijose da
bar atrodo išlaimėta. . . bet 
laikinai.

OWI tiki, kad visuomenės 
supratimas visos transportaci
jos padėties yra būtinai reika
lingas dėl jos kooperacijos 
valdžios programoje konserva
vimui gumos, ir pasidalinimo 
automobiliais.

Kad visuomenė geriau su
prastų militarės ir civilių 
transportacijos problem as, 
OWI padarė tyrinėjimą šios 
padėties.

Darbo organizacijos, unijos, 
ir kitos transportacijų kompa
nijos, kaip ir valdžios agentū
ros buvo konsultuotos priren- 
gime šio raporto.

Praėjusių kelių mėnesių 
transportacijos patvarkymai 
seka:

1. Geležinkelių transportaci- 
ja žymiai geresnė negu per 
praeitą karą. Geležinkeliai 
transportuoja kariuomenę ir 
civilius patogiai ir be jokių 
trukdymų.

2. Refrigeratoriai (šaldytu- 
viniai karai), kurie grįždavo 
tušti į vakarus arba į pietus, 
dabar grįžta prikrauti tavorų.

3. Autobusai, gatvekariai, 
automobiliai ir net bakskariai 
(box cars) pristato darbinin
kus prie darbo ir į namus.

• 4. Tankų karai (tank cars) 
dabar transportuoja didelę da
lį aliejaus, kuris taikos metu
būtų keliavęs vandenio takais, j

190 NAUJŲ PILIEČIU TURI 203 GIMINES 
MILITARINEJE TARNYBOJE

Naturalizavimo teisme teisė
jas vidurvakariuose rado, kad 
190 pilietybės aplikantų per 
vieną mėnesį turėjo 203 gimi
nes Jungt. Valstijų militarinėj 
tarnyboj. Apart to, tų aplikan
tų net 41 sūnūs laukė įstojimo 
kariuomenėn.

Skaitlines išdavė teisėjas 
Dan Pyle iš St. Joseph Circuit 
Court, South ifend, Indiana. 
Teisėjas Pyle sako, kad pagal 
tas skaitlines, natūralizacija 
turi kitokią reikšmę. Jis sakė, 
kad, apart ėmimo ištikimumo 
prisiegos, skaitlinės parodė, 
kad naujas pilietis nori būti 
šio šalies patriotu.

190 prašytojų, kurie tapo 
piliečiais, buvo iš 14 tautybių 
iš sekamų šalių : Iš Vengrijos 
53, iš Lenkijos 24, iš Italijos 
19, iš Belgijos 18, iš Jugosla
vijos 17, Didžiosios Britanijos 
17, Vokietijos 16, Švedijos 7, 
čechoslovakijos 6, Rusijos 5, 
Olandijos 4, Rumunijos 2, Lie
tuvos 1, ir iš Šveicarijos 1.

Skaitlinės parodo aukštą na
turalizavimo rata ir žema imi
gracijos ratą. Pagal Earl G. 
Harrison, Immigration and 
Naturalization Komisijonie- 
riaus, skaičius ateivių gyvento
jų, nupuolė 641,396- nuo pra
džios’ateivių registravimo pro
gramos. Pabaigoje 1940 m.

Raudonosios Armijos kavaleristai, raiteliai, kažin kur Kubaniaus srityje, 
pasirengę pulti priešą.

“Big Inch” vamzdis (pipeli
ne), kuris slenka vis arčiau į 
rytus iš Texas valstijos, jau 
dabar perduoda 60,000 bač
kų aliejaus į dieną Norris City, 
Illinois.

5. Laiveliai, kurie buvo ne
vartojami, dabar pristato ka
ro reikmenis upėmis ir kana
lais.

6. Trokai transportuoja pre
kes į abi puses — veždami ir 
parveždami.

7. Lėktuvai priima pasažie- 
rius, kurie turi atlikti svar
bius darbus.

Kitos pusės transportacijos 
problema nelabai šviesi. OWI 
raportuoja, kad :

1. Mūsų transportacijos įren
gimai jau baigiasi.

2. Geležinkelių pasažieriniai 
įrengimai, busai, automobiliai, 
padangos ir tankų karai irgi 
baigiasi, ir nebus atnaujinti.

3. Darbininkų trūkumas yra 
labai rimtas, ir gali dar pa
blogėti.

Transportacijos problemos, 
kurios pasilieka neišrištos, yra 
transportacija aliejaus ir 
sportacija darbininkų .į 
fabrikus.

Raportas įspėja, kad
žinkelių operavimas turės pri
silaikyti tam tikrų taisyklių ir 
privatūs pasažieriniai automo
biliai turės prisidėti prie tran- 

j sportavimo grupes žmonių, 
kad palengvinti transportaci
jos problemą.

tran
kavo

gele-

OWI.

Harrison sakė, kad 4,921,452 
ateiviai užregistruoti. Gruo
džio 31 d., 1942 m., rokuoja- 
ma, kad buvo tik 4,280,056.

Kalbėdamas apie ateivių re
gistravimo programą, Komisi- 
jonierius Harrison pasakė, kad 
“šiandien žinome daug dau
giau apie mūsų nepiliečius ne
gu apie mūsų piliečius.”

“Ateivių- užregistravimo pro
grama ir identifikavimo certi- 
fikatų programa davė tokių 
informacijų mūsų valdžiai, ku
rios neišpasakytai svarbios už
laikymui tautos vidujinio sau
gumo,” jis sakė: “Jos davė 
mums informacijų, pagal ku
rias mokslininkai ir legislato
rial gali išmintingiau skaitytis 
su mūsų nepiliečių grupėmis.”

FLIS—Common Council.

PLATŪS SOVIETŲ
KŪNŲ ŽYGIAI

London, bal. 28. — Vakar 
Sovietų lakūnai atkakliai 
pleškino pasirinktas di
džiąsias nacių geležinkelių 
stotis užfrontėje .ir vokiečių 
orlaivių stovyklas. Sovietų 
artilerija sudaužė daugelį 
priešų fortų, karinių rūsių 
ir kanuolių pozicijų.

New York. — Prancūzų 
generolo Giraud’o valdžia 
Šiaurinėje Afrikoje nesi
skubina panaikint fašisti
nės Vichy Franci j os val
džios išleistus įstatymus 
prieš žydus. Dar daugiau. 
Giraud pats planuoja ap- 
rėžt pilietines žydų teises 
po karo, nepaisant, kad 
Jungtinės Tautos ir Kovo
jančiųjų Francūzų vadas 
gen. de Gaulle reikalauja 
lygių teisių visiem pilie
čiam, vis tiek, kokios tauty
bės jie bebūtų.

Francūzų Respublikiečių 
Komitetas sučiupo ir dabar 
paskelbė 
Giraud’o

tariamą slaptą 
įsakymą, kuris 

duoda šitokius patvarky
mus kaliniams francūzų 
viršininkams:

“Žydus oficierius, sar- 
džentus ir kareivius pa
skirt į darbus tokiuose bū
riuose, kurie nedalyvauja 
karo veiksmuose.

“Tanki reikalinga, kad 
žydai neįgytų karo vetera
nų vardo, nes tatai galėtų 
patarnaut žydų teisėms po 
karo.”

Francūzų Respublikiečių 
komiteto pareiškimas, at
siųstas Overseas (užjūri- 
nės) Žinių Agentūros, sa
ko, jog tatai įrodo, kad ge
nerolas Giraud ruošiasi at
imt “žydų tikybos žmonėms 
pilietinę lygybę ir laisvę po 
karo.”

Kubos Darbininkai Šil 
tai Pasitiko Litvinova

Havana, Kuba. — Kai 
Sovietu ambasadorius 
Jungt. Valstijoms, Maksi
mas Litvinovas lankėsi di
plomatiniais reikalais Ku
boje, žmonės jį visur drau
gingai ir šiltai pasitiko. 
Tarp kitų, atsiuntė jam 
sveikinimus ir Kubos Dar
bininkų Konfederacija..

Litvinovas, iš savo pusės, 
sveikino visus Kubos darbi
ninkus, parodžiusius tokį 
draugingumą Sovietų Są
jungai.

Madison, Wis. — Wis- 
consino valstijos aukštesny
sis teismas uždraudė mer
ginom žemiau 21 metų am
žiaus eit į saliūnus.

Tiondon. — Anglų kari
niam lėktuvui nukritus 
auto-buso, 11 žmonių 
mušta bei sudegė; šeši 
vojingai sužeisti.

ant 
už- 
pa-

Portugalijon buvo pri
versti nusileist trys kari
niai Amerikos lėktuvai, iš
sibaigus jų gazolinui.



ŽMONĖSE MAKSIM GORKI

ir

jis laimingas, jis

(Tąsa)
Šventikas pakėlė galvą ir tarė:
— Ir tai negerai! Eik....
— Ir šunį mėčiau....
—- Kitas! — pašaukė tėvas Dorime- 

dontas, žiūrėdamas pro mane.
Aš nuėjau, j aūdamasis apgautas ir 

nuskriautas; taip bijojau aš tos išpažin
ties, o viskas pasirodė nebaisu ir net ne
įdomu! Įdomus buvo tiktai klausimas 
apie knygas, man nežinomas, aš prisimi
niau gimnazistą, skaičiusį pogrindy kny
gą moterims, ir prisiminiau “Gerą da
lyką’’ — pas jį taipgi buvo daug juodų 
knygų, storų, su nesuprantamais pieši
niais.

Kitą dieną man davė penkioliką kapei
kų ir išsiuntė prie komunijos. Velykos 
buvo vėlyvos, jau senai buvo sutirpęs 
sniegas, gatvės pradžiūvę, keliai dulkė
jo; diena buvo saulėta, linksma.

Pire šventoriaus azartiškai lošė bobu
tėmis didelė amatninkų kompanija; aš 
nutariau, kad paspėsiu priimti komuni
ją, ir paprašiau lošėjų:

— Priimkite mane!
— Kapeika už priėmimą, — išdidžiai 

pareiškė šlakuotas ir rudas žmogus.
Bet ir aš taip pat išdidžiai tariau:
— Trys antrajai porai iš kairės!
— Dėk pinigus!
Ir prasidėjo lošimas!
Aš išsikeičiau penkioliką kapeikų, pa

dėjau tris kapeikas po bobutėmis; kas 
išmuš šitą porą — gauna pinigus, nepa
taikys — aš gausiu iš jo tris kapeikas. 
Man pasisekė: du taikė į mano pinigus, 
ir abu nepataikė, —aš išlošiau šešias ka
peikas iš suaugusių, iš^vyrų. Tas labai 
pakėlė mano dvasią...

Bet kažin kuris lošėjas pasakė:
— Pridabokite jį, vyručiai, nes gali pa

bėgti su laimikiu...
Čia aš įsižeidžiau ir pareiškiau, pasi

karščiavęs :
— Devynios kapeikos po kraštine kai

riąja pora!
Vienok tai nepadarė lošėjams pastebi

mo įspūdžio, tiktai kažkoks mano metų 
berniūkštis suriko, perspėdamas:

— Žiūrėkite, 
braižytojo vaikiūkštis iš žvaigždulių, aš 
jį pažįstu!

Sudžiūvęs amatininkas, sulyg kvapo 
kailiadirbis, pasakė klastingai:

— Velniūkštis? Ger-ra-ai...
Pritaikinę, jis numušė mano porą 

paklausė, pasilenkęs prie man£s:
— Bliauni?
Aš atsakiau:
— Po kraštine dešinąja — trys!

Ir nušluosiu, — pasigyrė kailiadir
bis, bet pralošė.

Daugiau, kaip triskart iš eilės, negali
ma dėti pinigų, — aš ėmiau mušti kitų 
statymus ir išlošiau dar keturias kapei
kas. Bet kai vėl atėjo mano eilė, aš tris
kart pastačiau ir pralošiau visus pinigus, 
kaip tik laiku: pamaldos pasibaigė, 
skambino varpais, žmonės ėjo iš cerk
vės.

• — Vedęs? — paklausė kailiadirbis, no
rėdamas nutverti mane už plaukų, bet 
aš ištrūkau, nubėgau ir, pasivijęs kažko
kį šventadieniškai apsitaisiusį vaikiną, 
mandagiai pasiteiravau:

— Jūs buvote prie komunijos?
• — Na, tai kas? — atsakė jis, įtariamai 

mane apžiūrinėdamas.
Aš paprašiau jį papasakoti man, kaip 

dalina komuniją, ką tuo metu sako šven
tikas, ir ką turėjau aš daryti.

Vaikinas piktai pasišiaušė ir baugi
nančiu balsu sustaugė:

— Prasivalkiojai komuniją, eretike? 
Na, o aš tau nieko nesakysiu, tegul tė
vas išdirbs tau kailį!

Aš bėgau namo, įsitikinęs, kad pradės 
klausinėti ir tikrai sužinos mane nebu
vus prie komunijos.
z Bet, pasveikinusi mane, senutė tiek te
paklausė :

— Zakristijonui už šilumą ar daug 
davei ?

— Penkias kapeikas, — ant nuomonės 
pasakiau aš.

— Ir trys kapeikos—per akis,, o kitus 
sau būtum pasilikęs, baidykle!
• ...Pavasaris. Kiekviena diena vis gra
žiau .pasidabinusi, kiekviena nauja diena 
skaistesnė ir meilesnė; svaiginančiai 
kvepia žolės ir beržai, nesulaikomai 
traukia į lauką klausyti vėversėlįo, atsi
gulus aukštielninkam ant šiltos žemės. 
0 aš valau žieminius drabužius, padedu
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suklostyti juos į skrynią, trupinu tabo
kos lapus, mušu dulkes iš baldų, nuo 
ryto ligi nakties kraustau nemalonius, 
nereikalingus man daiktus.

Laisvomis valandomis man nėra gy
venimo ; bėdinoj mūsų gatvėj—tuščia, to
liau — uždrausta vaikščiot; kieme pikti, 
nuvargę grioviakasiai, susivėlę virėjos ir 
skalbėjos, kiekvieną vakarą — šunų ves
tuvės; visa man taip priklu, kad norisi 
apakti.

Aš lipu į pakraigę, pasiėmęs žirkles 
ir spalvoto popierio, karpau iš jo įvai
rius piešinius ir puošiu jais gegnes. Man 
norisi eiti kur nors, kur mažiau miega, 
mažiau riejasi, nelenda taip įkyriai prie 
Dievo su savo skundais, neskriaudžia 
taip dažnai žmonių piktu teisimu.

Per Velykas atneša į miestą iš Granų 
vienuolyno stebuklingąjį Dievo Motinos 
paveikslą; jis kieminėja mieste ik pusės 
birželio ir aplanko visus namus, visus 
butus visų miesto parapijų.

Mano šeimininkus jis aplankė šiokią 
dieną, iš ryto; aš valiau virtuvėje vari
nius indus, kai jaunoji šeimininkė persi
gandusi suriko iš kambario:

— Daryk didžiąsias duris, Stebuklin
gąją neša!

Aš dūmiau žemyn, murzinas, taukuo
tom ir moliuotom rankom, atidariau du
ris, — jaunas vienuolis su žibintu vienoj 
rankoj ir smilkytuvu kitoj tyliai sumur
mėjo:

— Drybsote? Padėk...
Du vyrai nešė siaurais laiptais sunkų 

paveikslą, aš jiems padėjau prilaikyda
mas nešvariomis rankomis ir petimi pa
veikslo karštą, užpakaly ėjo sutingę vie
nuoliai, nenorom giedodami storais bal
sais:

— Švenčiausioji Dievo Motina, melsk 
Dievą už mu-us...

Mane apėmė liūdnas įsitikinimas:
— “Įsižeis Ji už tai, kad aš, murzinas, 

nešu Ją, ir nudžius mano rankos...”
Paveikslą pastatė priešakiniam kampe 

ant dviejų krėslų, apdengtų švaria stal
tiese, iš šonų prie paveikslo atsistojo, pa
laikydami jį, du vienuoliai, jauni ir rau
doni, lyg angelai, — mėlynakiai, džiaugs
mingi, puikiais plaukais.

Meldėsi.
— 0, Gailestingoji Motina, — aukštu 

balsu vedžiojo didelis popas, raudonu 
pirštu čiupinėdamas paputusią ausį, pa
slėptą ilguose plaukuose.

— Švenčiausioji Dievo Motina, pasi
gailėk mū-ūsų, — lėtai giedojo vienuo
liai.

Aš mylėjau Dievo Motiną; sulig bobu
tės pasakojimais, tai Ji sėja žemėje 
vargšų žmonių nuraminimui visas gėles, 
visus džiaugsmus, — visa, kas gera ir 
gražu. Ir kai reikėjo bučiuoti Jos ranką, 
nepastebėjęs, kaip daro suaugėliai, aš, 
susijaudinęs, pabučiavau paveikslą į vei
dą, į lūpas.

Kažin kas stipria ranka nubloškė ma
ne į kampą. Nepamenu, kaip išėjo vie
nuoliai, išnešdami paveikslą, bet labai 
gerai atsimenu: šeimininkai, apstoję ma
ne, besėdintį ant grindų, su didžiausia į 
baime ir rūpesčiu svarstė, — kas dabar 
gali man nutikti?

— Reikia pasikalbėti su šventiku, kur 
mokytesniu, — kalbėjo šeimininkas ir ■ 
be pykčio barė mane:

— Neišmanėli, kaip gi tu nesupranti, i 
kad į lūpas bučiuoti negalima? O dar... 
mokykloj mokeis...

Keletą dienų aš laukiau pasmerkiamas 
ir maniau — kas gi bus? Nešiau paveik
slą nešvariomis rankomis, pabučiavau 
kaip nepridera,—nepraeis man tai vel
tui, nepraeis!

Bet, matyt, Dievo Motina atleidę nuo
dėmę, netikėtai papildytą dėl tikros mei
lės. Arba Jos bausmė buvo taip maža, 
kad aš net nepastebėjau, jos tarp dauge
lio bausmių, kurias man tekdavo patirti 
nuo gerų žmonių.

Kartais, ^norėdamas paerzinti senąją 
šeimininkę, aš sakydavau jai:

— O Dievo Motina, matyt, pamiršo 
mane nubausti...
' — O tu palauk! — piktai žadėdavo 
senutė. — Dar pamatysim....

Puošdamas pakraigės gegnes arbati
nio popierio, švino lapelių, medžio lapų 
piešiniais ir visokiais kitokiais nieknie
kiais, aš dainuodavau šventųjų giesmių 
gaidomis visa, kas tik ateidavo į galvą, 
kaip daro kalmukai kelionėje:

(Daugiau bus>

o Penktądienis, Bąland. 30,19434
Ta

I
 f .

Lotynų Amerikos Res 
publikos Sustabdo 
Penktąją Koloną

Kada FBI agentai Jungt. 
Valstijose atsargiai seka visus 
penktosios kolonos darbus su
ardyti tautos karo pastangas, 
mūsų kaimynai į pietus taip 
pat nepasiduoda Ašies įsibrio- 
vimams. '

Raportai iš kitų Amerikos 
respublikų į Office of Coordi
nator of Inter-American Af
fairs parodo, kad jie su atsi
davusiu pasiryžimu bando su
laikyti Ašies įsikišimą į vaka
rų žemyno reikalus.

Iš Montevideo, Urugay, at
eina žinios apie darbus “Em
ergency Advisory Committee 
for Political Defense of the 
Continent.” O r g an iz acija 
įsteigta praeitą pavasarį at
stovauti Amerikos respublikas. 
Komitetas svarsto žygius kon
troliuoti priešvalstybinę pro
pagandą, espionažą, sabotažą 
ir panašius veikimus. Apsaugo
ti kontinentus komitetas išvys
tė pasiūlymus kuo atsargiau
sia prižiūrėti susisiekimus tar
pe vakarų žemyno ir neutralių 
šalių už Atlantiko. Tikslas yra 
sulaikyti Ašies agentus nuo 
vartojimo komunikacijos lini
jų espionažo tikslams.

Anksčiau Argentina apriba- 
vo pranešimus iš Ašies pasiun
tinybių toje šalyje savo val
džioms, jiems davė siųsti tik 
100 žodžių radijo kodeksų per 
dieną, tokiu būdu sulaikė siun
timą informacijų apie Alijan- 
tų laivus.

Komitetas ragino artimą 
bendradarbiavimą tarp cenzū
ros įstaigų įvairių tautų vaka
rų žemyne ir Jungt. Tautų, ir 
pasiūlė sistemą visapusiniams 
susitarimams, kurie įvykdins 
vienodus cenzūros veikimus.

Kitos Lotynų Amerikos ša
lys irgi pasiryžę sustabdyti 
penktąją koloną ir espionažo 
veikimus .

Čilės valdininkai ypatingai 
veiklūs. Ta šalis buvo 19-ta 
šalis pertraukti santikius su 
Ašim. Bet pirmiau Čilė pra
vedė įstatymus, kurie detaliai 
išaiškino daugelį rūšių, prieš
valstybinių veikimų ir juos 
vadina prasižengimas prieš 
tautos saugumą. Jie įgaliojo 
prezidentą Rios, kuris pravedė 
įstatymą iššaukti saugius bū
dus •pertraukimūi santykių su 
Ašimi. Čilė pradėjo daug aš
triau nustelbti veikimus po 
Rąu.l Morales, vidaus ministe- 
rio.

Tūkstančiai priešų - ateivių 
buvo suimti Brazilijoj ir be
veik visi pasiųsti į koncentra
cijos stovyklas. Civile, milita- 
ripė ir spęcialė policija patro- 
liuoja Brazilijos ilgą ir tuščią 
krantą.

Raportai iš kitų Amerikos 
respublikų parodo, kad jos vi
sos dedą pastangas išrauti 5- 
tąją koloną ir šnipus.

Venezuela, pav., suvaržo 
■veikimus Ašies tautiečių vid- 
vasario mėn. atšaukdama skai
čių konstitucijinių gvarantijų. 
šios gvąrantijos apėmė nuo
savybę ir pardavimą nuosavy
bių, važiavimą iš arba sugrį
žimą į šalį, pakeitimus adre
so, ir dalyvavimus industriji- 
niupse užsiėmimuose, ypatin
gai visuomenės tarnybų įstai
gose.

Uruguay “Committee for In
vestigation Anti-National Ac
tivities” peržiūrėjo knygas ir 
kitus daiktus German Trans
atlantic Banko, kuris yra fi
nansinis agentas Ašies veiki
mų. Taip daroma gauti infor
macijų ir identifikuoti atski
rus agentus.

Meksikos vidujinis apsigy
nimo darbas sekamai aiškina
mas pagal Miguel Aleman, 
Vidaus Sekretorių. “Vidaus 
Departmentas Politinių ir So
cialių Investigacijų stebi visus 
Ašies tautiečius įvairiais bū
dais ir varžingai juos kontro
liuoja.”

Kolumbijoj, valdžia plačiai 
tyrinėjo espionažo būrius. Ke
li Vokietijos pavaldiniai su
areštuoti Cartagenoj. Pagal 
radiją El Mundo, Kolumbijos 
slapta policija rado įtartiną 
aparatą, radijo fotografijų, 
dokumentų ir korespondenci
ją

Kuba neseniai suėmė 250 
priešų-ateivių per dviejų die
nų vajų. Policija ir armijos 
ginkluotos jėgos veda areštus. 
Daugelis ateivių įtarti espiona- 
žu ir pro-ašies veikimais, bu
vo japonai. Prasikaltėlius in
ternuos Isle of Pines (saloje).

Ecuador Vidaus Departmen- 
tas neseniai pranešė provinci
jų valdininkams, kad svetim
taučiai negali pakeisti gyveni
mo vietas miestuose be leidimo 
iš “Office of Immigration and 
Aliens” arba policijos, šis 
žingsnis, tikima, sustiprins 
kontroliavimą ateivių su prieš- 
valdiškais palinkimais.

Matyti iš viršminėtų žinių, 
kad Amerikos respublikos, 
kartu su Argentina, nepaisant 
tos šalies diplomatinių santy
kių su Ašies jėgomis, ardo 
Ašies darbus. Ašies pinigai ir 
turtas suimti. Ateiviai užre
gistruoti. Varžingi apsaugo- 
jantieji būdai priimti ir užlai
komi. Slapti agentai net dabar 
susekti džiunglėse, kalnuose, 
miestuose ir kaimuose. Tas vis
kas buvo pradėta ir pastūmė
ta plačia tarp-amerikine koo
peracija.

FLIS—Common Council.

Chicagos Žinios
Antro Fronto Atidarymui ir 
Roosevelto Pozicijos Parėmi

mui Mitingas

Gegužinės paminėjimo de
monstracija šiemet įvyks salėj 
—Armory, 16th St. ir Michi
gan Ave. Pradžia 3 vai. po 
piet, gegužės 9 dieną.

Šisai masinis mitingas—de
monstracija — bus už antro 
fronto atidarymą ir už parė
mimą prezidento Roosevelto 
pozicijos karo laimėjimui.

Darbo unijų nariai skaitlin
gai perkasi įžangos tikietus. 
Jie užims dalį salės. Taipgi 
bus jaunimo skyrius. Armoryj 
telpa 5,000 žmonių.

Principalis kalbėtojas darbi
ninkų solidarumo dienos pami
nėjime bus William Z. Foster, 
Komunistų Partijos preziden
tas, be to, kalbės pagarsėjęs 
negras veikėjas Ben Davis, J r.

Gegužės 9-tą pripuola moti
nų diena, tai kartu bus atžy
mėta ir ta reikšminga moti
nų pagerbimo sukaktis.

Muzikalę programą išpildys 
“Greater Chicago Military 
Band,” kuriam vadovauja ka
pitonas Frank Broz.

Chicagietis Yra Japonų 
Nelaisvėj

Puskarininkas A. L. Green 
yra Japonijoj nelaisvėj. Jo tė
vai gyvena 6833 Crandon Ave.

Green tarnavo marinuose. 
Jis yra vienas iš 17-kos pa
kliuvusių į japonų nelaisvę. 
Pirmiau buvo manyta^ kad jis 
buvo žuvęs su japonais kovo
se Bataan mūšiuose. Dabar 
gauta žinią, kad yra nelaisvėj.
Vienaą Chicagietis Sužeistas, 

Kitas Užmuštas
1 Gautą žinia, kad Martin 

Meilią, kurio sesuo gyvena 
11700 So. Michigan Ave., bu
vo sužeistas Pietvakarinėj Pa- 
cifiko dalyj ir sveiksta.

Daumont Valentine, kaip 
praneša karo departmentas, 
liko užmuštas Afrikos mūšiuo
se. Jo motušė gyvena 11026 
So. Harding Ave.

Gegužės 3-čią Jaunimas Už
valdys Chicagą

i Chicagos Jaunimo pirminin- 
ikas Griffith paskelbė, kad ge-
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SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus Vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

mini, politinį ir kultūrinį lietuvių- gyvenimą Amerikoje.
Poslapių 320. Kaina $1.00.

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

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KASKIAUCIU8
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

1

Gyvenimo vieta —
St., Cambridge, 

3 floro.
John Burba.

“Gyvenimo Saulėleidis” 
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimų 
Parašė ir Išleido Graborius 

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAB 
800 puslapių, kaina $1.25.

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

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50o.

Vokiškieji Grobikai — Iffirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 82. Kaina 10c.
• • • • • i • •

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

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

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

Kaina $1.00.

New Yorko Pasaulinės Parodos
K

Paveikslų Albumas
Būtinai Įsigykite ši papuošalą savo namų knygynui Tai pui

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

56 puslapių; kaina 25c.

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

Cambridge, Mass.
Buvau nuėjęs pas Petrą Gri

galiūną į jo barbernę. Pa-

gūžės 3-čią jaunimas paims 
valdyti miestą. Jie išsirinks 
savo majorą, teisėjus ir kitus 
pareigūnus.

Jaunimas tą dieną ne tik 
valdys miestą, bet jie organi
zuojasi smarkiai pravesti lau
žo rinkimą, sako Leverone, 
metalo rinkliavos direktorius, 
kuris eina pareigas Karo Pro
dukcijos Taryboje.

klausiau, ar tamista esi Gri
galiūnas ? Atsakymą gavau, 
kad ne. Bet paaiškino, kad P. 
Grigaliūnas serga, padarė ope
raciją. Jau devinta savaitė, 
kai serga. Dabar randasi na
mie.

Gerbiami Laisvės skaitytojai, 
draugai ir pažįstami, aplanky
kite mūsų draugą ir Laisvės 
skaitytoją.
6 Centre
Mass., ant
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40 Vokiečių Lėktuvų Sunai
kintą So v. Fronte per Dieną

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, bal. 29. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Kuban apygardoje sovietinė kariuomenė vedė artile

rijos dvikovas su vokiečiais. Viena mūsų tankų grupė 
paskutinėmis dienomis sunaikino 11 vokiečių kanuolių, 
18 mortirų, 17 kulkasvaidžių ir išmušė iš veikimo ketu
ris priešų tankus. Sovietų lakūnai vakar čia per dieną 
nušovė žemyn 15 vokiečių lėktuvų. Be to, ugnim iš mū
sų priešlėktuvinių kanuolių buvo sunaikinta dar 8 vo
kiečių lėktuvai.

Į pietus nuo Biely j miesto sovietiniai kovotojai su
naikino devynis vokiečių kanuolių lizdus, keturis fortu- 
kus, vieną patrankų bateriją ir daugiau kaip kuopą 
hitlerininkų.

Į pietus nuo Balaklejos mūsų žvalgai nušlavė apie 100 
vokiečių kareivių ir oficierių. Sovietiniai lėktuvai Štur- 
movikai šioje fronto dalyje sunaikino 15 priešų lėktu
vų pačioje jų'^sto vykioj e, o mūsų lakūnai per kauty
nes ore nušovė žemyn dar du priešų lėktuvus.

Leningrado fronte sovietinė artilerija, bombarduo
dama priešų pozicijas, sunaikino šešioliką vokiečių ka
nuolių lizdų, taipgi eilę karinių rūsių ir tris stebėjimo 
punktus.

Balandžio 27 d. sovietinės oro jėgos įvairiose fronto 
dalyse sunaikino bei sužalojo apie 40 vokiečių trokų, 
pilnų kariuomenės ir reikmenų; susprogdino amunici
jos sandėlį ir nutildė keturias baterijas priešų patran- 
kų.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia labai šaunų 

parengimą, kur galėsite pažaisti su 
paveikslukais. Bus ir užkandžių su 
gėrimais. Įvyks sekmadienį, geg. 2 
d., 3 vai. dieną, Laisvės Choro sa
lėje, 155 Hungerford St. Kviečiame 
narius dalyvauti ir taipgi atsives
kite ir nenarius, linksmai praleisi
me laiką. — Kom. (102-103)

LAWRENCE^ MASS.
Sekmadienį, geg. 2 d., Rusų salė

je, 287 Irving Ave., 3-čią vai. dieną, 
bus rodoma kalbančios filmos. Ren
gia Mass. Lietuvių Kom. Pirkimui 
Ambulansų. Paveikslus rodys J. 
Klimas, iš Brooklyn, N. Y. Įžanga 
40c, su taksais. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, pamatyti 
labai žingeidžius paveikslus. — 
Kom. (102-103)

Jersey City, N. J.

ELIZABETH, N. J.
Sekmad., geg. 2’ d. įvyks mezgė

jų susirinkimas. Vietinės ir iš apy
linkės draugės malonėkite dalyvau
ti. LDP Kliube, 408 Court St., 3-čią 
vai. dieną. — B. Makutėniene, sekrž 

(102-103)
hartfordTconn.

ALDLD moterų kliubo susirinki
mas turės būt 2 d. gegužės, 6 v. v. 
Nors bus ir parengimas, mes vis ra
sime vietos pasitart, nes daug rei
kalų yra ir atidėliot nepatogu. Tai
gi, draugės, būkime visos po antra
šu 155 Hungerford St. — V. Kaz- 
lau, sekr. (102-103)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. gegužės, 8 v. v. Liaudies Name. 
Visi nariai turėtų’ dalyvaut, nes bus 
svarbus susirinkimas ir nariai užsi
mokėję už 1943 m. gaus naują šių 
metų knygą. — Sekr. (102-103)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. narių susirinki

mas įvyks gegužės 2 d., 2:30 vai. 
dieną. YMHA salėje, Walnut ir Fer
ry Sts. Malonėkite 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)

Bal. 28. — Į vakarus nuo Rostovo - prie - Dono so
vietinė artilerija sudaužė 10 vokiečių fortukų ir kari
nių rūsių.

Į pietus nuo Balaklejos sovietiniai kovotojai dalinai 
sunaikino apie kuopą vokiečių pėstininkų.

Volchovo fronte (į pietus nuo Leningrado) sovieti
niai artileristai nutildė tris vokiečių mortirų baterijas. 
Mūsų gvardijos leitenantas Trubiakovas per dieną, šau
dydamas iš užslėptos vietos, nukovė 24 vokiečių oficie- 
rius ir kareivius, stačiusius tiltą per vieną upę.

Amerikos, Kanados Lakūnai 
13-ką Karty Atakavo Kišką

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, bal. 28. — Laivyno pranešimas: 

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Balandžio 26 d. mūsų armijos lėktuvai padarė vie- 

nuoliką atakų prieš japonų įrengimus Kiskos saloje 
(vakariniuose Aleutuose). Buvo pataikyta į svarbiau
sią priešų stovyklų vietą ir j jų lėktuvų aikštę ir sunai
kinta eilė pastatų, taipgi padaryta japonam nuostolių 
North Head’e. Kanadiečiai lakūnai su amerikiniais 
Warhawks lėktuvais padarė dvi kitas atakas.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Balandžio 27 anksti rytą didieji Jungtinių Valstijų 

bombanešiai atakavo japonų įrengimus Kahili ir Balla- 
le, Shortland salos srityje, ir Vilą, centralinėse Saliamo
no salose; sukėlė gaisrus Ballale ir Viloj.

Vėliau tą patį rytą didieji mūsų bombanešiai vėl ata
kavo Kahili.

NEW DELHI, Indija, bal. 28. — Jungtinių Valstijų 
oro jėgų pranešimas:

Didieji Amerikos bombanešiai balandžio 26 d. bom
bardavo Rangoono centralinės geležinkelio stoties vie
tovę (Burmoj); labai sužalojo japonų sandėlius ir už
kūrė gaisrus. Susidūrimuose ore buvo pavojingai su
žalotas vienas japonų lėktuvas kovotojas.

Balandžio 27 d. vidutiniai mūsų bombanešiai ataka
vo priešų įrengimus Thazi geležinkelių mazge, viduri
nėje Burmoje; pataikė į garvežių pastoges, sandėlius, 
garvežius, bėgius ir geležinkelių kiemus. Japonų lėktu
vai kovotojai pasipriešino, bet tapo sėkmingai atmušti 
atgal.

Visi mūsų lėktuvai ir lakūnai saugiai sugrįžo.

Anglai Sunaikinę 5 Na- Du Generolai Parvyko 
ciy Konvojaus Laivus Amerikon Pasitarti

Išėjo Į Kariuomenę
Tai jau bus ketvirtas jau

nuolis Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 133 kuopos narys, 
išėjo tarnauti Dėdei Šamui. 
Išėjo Vernickas, kuris buvo 
vienas iš tų sūnų, kuris buvo, 
galima sakyti, galva šeimynos 
ir savo uždarbiu šelpė motiną 
našlę su didele šeimyna. Ne
tekimas sūnaus nutraukė moti
nai įplaukas, kuomet tos įplau
kos buvo taip reikalingos pra
gyvenimui. Atsisveikinant, Vy
čių kuopa ir bažnytinis choras 
įteikė po $5, o LDS 133 kuopa 
pamokės jaunuolio mokestis 
iki pasibaigs karas ir jaunuolis 
paVvyks vėliai į namus. Nuo 
savęs linkiu Vernickienei būti 
tvirtai, su pasiryžimu, kad jos 
sūnus išėjo tarnauti, kovoti už 
demokratijos laimėjimą.

Malonus Svečias
26 d. balandžio viešėjosi 

Jersey City, Stasys Uždavinis 
su motere iš Haverhill, Mass. 
Tėvai buvo atvykę atlankyti 
sūnų su marčia, anūką, ir svo
tus Smithus, taipgi dukterį, 
kuri dirbau Medical Centre, 
kaipo slauge, nepamiršo ir ma
nęs aplankyti, kaipo draugą, 
senu laiku kartu veikiantį or
ganizacijose, kuomet teko gy
venti Haverhillyj. Pasikalbėję, 
apsimainę žodžiais, Stasys sa
ko, štai $12 aukų dienraščiui 
Laisvei nuo Haverhill draugų. 
Laisvė traukiama į teismą ir 
mes visi Laisvės skaitytojai tu
rime ateiti jai į pagalbą. Už
davinis norėjo aplankyti Lais
vės įstaigą, bet mano darbo 
aplinkybės neleido su Stasiu 
vykti. Atleiskite, pinigus ir 
vardus aukavusių perduosiu 
Laisvės įstaigai. Ačiū!

24 d. balandžio, užsidegus 
laivui Jersey City prieplauko
je, kuris buvo prikrautas eks- 
ploduojančia medžiaga, poli
cija per radio įspėjo Jersey 
City, Bayonnės, dalies Br’kly- 
no ir Staten Island gyventojus 
laikyti atdarus langus; tikėta
si, kuomet eksploduos, tai sa
vo smarkumu sukrės visus na
mus. Bet ugniagesiam ir poli
cijai pavyko laivą degantį ati
traukti nuo prieplaukos giliau 
į jūrą ir nuskandinti. Tokiu 
būdu išvengta sukrėtimo.

Ir mūsų LDS 133 kuopa ne
pasiliko negavus nei vieno 
naujo nari šiame vajuje. Ba
landžio mėnesj įsirašė drg. 
Mineikis ir kolei vajus pasi
baigs, gal bus galima gauti 
ir daugiau.

NASHUA, N. H.
Proga pamatyti žingeidžias kal

bančias filmas. Sekdam., geg. 2 d., 
7 v. v. Lenkų salėje, 15 School St. 
Įžanga 45c, su taksais. Rengia 
Mass. Liet. Kom. Pirkimui Ambu-1 
lansų. Paveikslus rodys J. Klimas 
iš Brooklyn, N. Y. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (102-103)

Žo. BOSTON, MASS.
Mezgėjų susirinkimas ir sykiu 

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

(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 Newarko, vadovaujant B. 
Šalinaitei, 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)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas ne

įvyks sekantį sekmadienį, gegužės 
2 d., nes daugelis narių priklauso 
prie Sietyno Choro, kuris dalyvaus 
Cliffsaidės parengime. Prašome įsi- 
tėmyti, kad susirinkimas įvyks 9 d. 
gegužės, 2 vai. dieną. Prašau narių 
dalyvauti, gausite naują knygą. 
Knygą gaus tik tie, kurie užsimokė
ję duokles 1943 metams. — V. Z.

(101-102)

tų i 12 Apskr. pusmetinę konferen
ciją, kuri įvyks 23 d. gegužės, 11 v. 
ryto, 325 E. Market St., Wilkes- 
Barre. Todėl kviečiame visus narius 
dalyvauti. — M. Kazlauskas.

(101-102)

SO. BOSTON, MASS.
Piliečių Kliubo susirinkimas įvyks 

3 d. gegužės, 8 v. v., 376 Broadway. 
Kviečiame narius dalyvauti ir atsi
vesti naujų kandidatų prisirašyti 
prie kliubo. Girdėjau, kad A. Dum- 
brauskas prirašęs 5 naujus narius ir 
žada atsivesti į susirinkimą. — J. 
Shukis. (101-102)

E------------------------------------------------- 1|

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL TRiangle 6-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeL EVergreen 8-7179 
a------------------------------------------------ ei

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. (lb0-102)

BALTIMORE, MD.
Baltimorės -.Lietuvių Moterų Mez

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

WATERBURY, CONN.
Pamatykite nepaprastai gražų 

veikalą, išgirskite mūsų tėvų kraš
to dainas, praleiskite vakarą su 
šimtais Waterburio lietuviais, gegu
žės 2 d., sekmadienį, 7:30 vai., 103 
Green St. Vilijos Choras suvaidins 
puikiai organizuotą spektaklį, trijų 
aktų muzikalę operetę “Kada Kai
mas Nemiega.” Šis parengimas bus 
paskutinis šiame sezone, būkite vi
si ir visos. Rezervuokite sau vietą 
įsigydami įžangos bilietus iš anksto. 
— Rengėjai. (101-102)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 2 d., 1:30 vai. dieną. Pro
gresyvių Kliubo salėjo, 325 E. Mar
ket St. Visi nariai dalyvaukite, tu
rėsime daug reikalų aptarti ir bus 
delegatai renkami įi ALDLD 12 Ap
skritį. — J. Jančaitis, sekr.

(101-102)

PITTSTON, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. gegužės. Paprastoj vietoj ir pa
prastam laike. Bus rinkimas delega-

PIRMOJI GEGUŽES
šiemet Pirmoji gegužes Amerikoje bus apvaikš

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

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

Iškilm^JWks popietyje, 1-mą vai. Įžanga 55c. Kvie
čiame lietuvius dalyvauti.

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

Liuosybės Choras ir Moterų Apšvietus Grupė, po 
vadovybe George Steponąvich. Bus kalbėtojai iš 
Bostono. Taipgi turėsime muzikos šokiams ir šiaip 
pasilinksminimų. Įžanga veltui. Kviečia Kompartijos 
Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 1 d. gegužės įvyks Pirmos Dienos Ge

gužės Apvaikščiojimas masiniame mitinge. Kalbės 
Wm. Z. Foster is, bus ir kiti kalbėtojai ir muzikalė 
programa. Town Hall, 150 North Broad St. 8 v. v.
Rodys judžius “General Suvorov” iš Sovietų Sąjun

gos. Lietuviai prašomi dalyvaut. — Rep.

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, 30 d. balandžio, 8 v. v. Polish Natio

nal Home, 100 Governor St. Kalbės žinomas kalbėto
jas John Williamson. Taipgi bus ir vietinių gerų 
kalbėtojų. Visi kviečiami dalyvauti paminėjime. 
Įžanga 25c.

CLIFFSIDE, N. J.
Koncertas ir Šokiai įvyks sekma

dienį, gegužės 2 d. Rengia Lietuvių 
Organizacijos iš Cliffside Parko ir 
Fairview, (LDS 3-čio Apskr.). Char
les Green salėje, 267 Walker St., 
Fairview. Koncerte dalyvaus Siety
no Choras iš Newarko. Durys atda
ros 6 v. v. Muzika, grojant Pavidžio 
orkestrai, prasidės 7 v. v. Bus vai
šinimų. Įžanga 50c, su taksais. Pa
rengimas ruošiamas naudai Am. 
Raud. Kryžiui. Kviečiame visus da
lyvauti. (101-102)

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
P 

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

Fc KARLE SZ
♦ UP-TO-DATE ♦

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ♦
• BROOKLYN •
4 Gerai Patyrė Barberlal 
•o • o •

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kūro reikalu prašome* kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

X

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome 8} special} pasiūlymą savo 

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

30 Dienų
Nuolaida

Altiniai 
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.

London. — Kariniai ang
lų laivai naikintuvai ir lėk
tuvai užklupo vokiečių kon
vojų —eilę prekinių laivų 
ir lydinčius karinius nacių 
laivus — netoli šiaurinių 
Franci jos pakrančių. Ang
lų kanuolių šovinai ir oro 
bombos pataikė ir, matyt, 
nuskandino du prekinius 
priešų laivus ir tris nedide
lius karinius laivus.

Anglijos lėktuvai veikliai 
dėlioja minas į Baltijos Jū-t 
rą. Tos minos kenksiančios 
Hitlerio jėgom, plukdomom 
prieš Sovietus.

Washington. — Atvyko 
generolas J. W. Stilwell, 
Amerikos armijos koman- 
diėrius Chinijos - Burmos- 
Indijos srityje, ir gen. 
Claire L. Chennault, tenai- 
tinių Amerikos oro jėgų 
komandierius. Jiedu tarsis 
su Jungtinių Valstijų kari
nio štabo galva, generolu 
George C. Marshall’u Wa
shingtone apie tolesnius 
veiksmus prieš japonus 
Burmoje ir Chinijoje; pas
kui vėl grįš į'tą karo lau
ką.

ALDLD 16-tos Kuopos Nariam
Draugai: Sekmadienį, 9-tą 

d. gegužes, tuojau po LDS 133 
kuopos susirinkimo įvyks LLD 
16-tos kuopos susirinkimas. Vi
si nariai turite dalyvauti, yra 
atėjus šių, metų knyga iš Cen
tro ir atsilankę galės pasiimti. 
Taipgi yra ir kitų svarbių rei
kalų apkalbėjimui. Susirinki
mas prasidės apie 11:30 vai. 
ryte. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti.

K. Biuras.

DŽIAUGSMAS AŠIAI
Berlyno ir Romos radijai 

džiaugėsi, kad naciams pa
vyko privest lenkų valdžią 
prie tokių išsišokimų, jog 
Sovietai turėjo pertraukti 
ryšius su ja.

bokite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygeles Autoriai

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

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Faktai Apie Gegužinę

Išsikirpkite šį lapelį ir turė
kite su savim, kad patys žino
tumėt ir kitiems galėtumėte 
pasakyti.

Gegužinę rengia darbininkų 
unijos—AFL ir CIO; remia 
šimtai kitų organizacijų.

Įvyks šį v sekmadienį, gegu
žės 2 dieną, 1 vai., Yankee 
Stadiume, E. 161st St. ir River 
Ave., New Yorke.

Stadiumas Privažiuojama:
IRT—Jerome arba Lexing

ton traukiniais, * einančiais į

Woodlawn. Gaunami Union 
Square ir kitose didžiosiose 
stotyse, New Yorke.

Independent (8th Ave.) — 
Grand Concourse traukiniais. 
Gaunami 42nd St. stotyje. Iš- 
sėsti 161st St. stotyje.

Norinti važiuoti kartu su lie
tuvių Komitetu susirinkite prie 
Laisvės salės 11 vai. ryto. 
Įžangos tikietus po 55c iš 
anksto įsigykite Laisvės rašti
nėj ir pas platintojus.

Žymusis Solistas Robeson 
Dainuos Gegužinėj

Filmos-Teatrai
“The White Savage”

Ši filmą yra rodoma Rivoli 
Teatre, New Yorke. Apie ją 
buvo daug rašyta, plačiai gar
sinta, kaip ir visos kitos di
džiosios filmos. Filmą yra spal 
vuota ir labai gražiai padary
ta. Taipgi aktoriai geri ir vei
kalas suloštas pirmaklasiai.

Tačiau filmos turiniu nega
lima susižavėti. Man ji atro
dė be galo tuščia. Užsimezga 
ir pasibaigia maždaug taip : 
Ant vienos salos Chinijoj gy
vena karalaitė. Ją žmonės my
li ir jos klauso. Ji ten turi 
‘‘amžiną šaltinį,” šventvietę. 
Tas šaltinis ar mėlyno vandens 
prūdas išgrįstas auksinėmis 
plytomis. Per amžius taip bu
vo. Per dvyliką metų tūlas 
baltveidis taisėsi prie to auk
so. Aplinkui jį sukasi šaika 
niekšų. Jie nužudo karalaitės 
brolį ir primeta žmogžudystę 
tūlam gražiam vaikinui, kurį, 
kad ir biedną, taip neapsako
mai pamylėjus ta karalaitė. Jis 
nubaudžiamas mirtim ir pave
damas alkaniems liūtams. Jis 
užkeliamas ant stulpo, aukš
tai. Kai pavargs ir nukris kie
man, liūtai suplėšys. Bet, ži
noma, jis išsigelbsti pagalba 
karalaitės tarnaitės berniuko. 
Jis suranda tikruosius krimi
nalistus. O dievas ateina ir nu
baudžia žemės drebėjimu 
“griešninkus.” Karalaitė ir jos 
mylimasis, žinoma pasilieka 
mylėtis ir gyventi! Rep.

stenogramose, šitie stenogra- 
miniai dokumentai tuomet bu
vo patikrinti amerikinių ste
bėtojų ir vertėjų, man prašant, 
ir pasirodė esą teisingi, užra
šyti taip, kaip mes girdėjome 
kaltinamuosius kalbant.”

Walter Huston vaidina am
basadoriaus rolę, o Ann Har- 
ding’iūtė — ponios Davies ro
lę. Dalyvauja daugybė akto
rių.

“Mission to Moscow” recen
zija tilps šeštadienio Laisvėje.

Embassy Newsreel Teatruose
Embassy Newsreel Teatruo

se (New Yorke) nauja progra
ma. Parodoma Jimmio Doo
little vadovaujamas užpuoli
mas iš oro ant Tokio miesto.

Kitos žinios paveiksluose: 
Britų kariai dalyvauja kari
niuose veiksmuose Burmoje.

Prezidentas F. D. Roosevel- 
tas Meksikoje, — netikėtas 
prezidento susitikimas su Me
ksikos prezidentu Camacho.

Sporto žinios.
Mr. Fulton Lewis, Jr., ko

mentuoja. Taipgi II. V. Kal- 
tenborn.

Na, ir daugiau kitų svarbių 
žinių ir žinelių, be to, trumpų 
veikaliukų matysite.

Būkite Moterų Baliuje 
ŠĮ Šeštadienį

Gražus ir galingas Paul Ro- 
besono balsas, girdėtas ir 
aukštai įvertintas didžiuosiuo
se kultūros ir meno centruose 
visame pasaulyje, bus girdi
mas Yankee Stadiume šį sek
madienį, gegužės antrą, dar
bininkų gegužinės minėjime, 
šešios dešimtys tūkstančių dar
bininkų, ir jų draugų turės 
progą pasigėrėti to didžiojo 
artisto dainomis.

Vien tik. dėl tų dainų kiek
vienam verta būti Yankee Sta
diume. Tačiau ne vien tik no
ras išgirsti dainų, bet ir kitos 
priežastys ves tuos desėtkus 
tūkstančių žmonių į tradicinės 
darbininkų gegužinės apvaikš- 
čiojimą.

Gegužinėj bus pasisakyta už 
greitą ir visuotiną pergalę ant 
nacių ir visos jų brutališkos 
žmogžudingos Ašies; bus pasi
sakyta už vieningą ir visuotiną 
rėmimą tos pergalės; pasisa
kyta prieš visus tuos, kurie

bruka skerspaines . tai perga
lei. Tai dėl to kiekvienam, kas 
dar iš lovos pasikelia, šiemet 
be galo svarbu būti gegužinės 
minėjime, nes čia bus pareikš
tas darbo žmonių balsas, mi
nių balsas, kuris turi būti ga
lingas. Prie jo turime prisidė
ti kiekvienas.

Gegužinės mitinge bus gali
ma ir daug svarbių informaci
jų išgirsti, nes kalbės žymūs 
kalbėtojai, darbo unijų ir kitų 
organizacijų vadai, taipgi 
miesto majoras Fiorello II. La
Guardia. Jie išaiškins daug di
delių ir svarbių klausimų.

Tasai milžiniškas ir įdomus 
mitirigas įvyks jau šį sekma
dienį, gegužės 2 d., 1 vai., 
Yankee Stadiume, 161st St. ir 
River Ave., New Yorke. Įžan
gos tikietų po 55c dar galima 
gauti Laisvės raštinėj ir pas 
platintojus. Įsigykite iš anks
to, kad nuvažiavus nereikėtų 
liktis už Stadium© vartų.

Komunistai Gavo Virš 
5,000 Naujų Narių

Aido Choro Narių 
Atydai

Ambasadorius Davies Užgiria 
Filmą “Mission to Moscow”

Visų dideliu nekantrumu 
laukiamoji filmą “Mission to 
Moscow” jau pradėta rodyti 
(Hollywood Teatre, New Yor
ke). Tai Warner Brothers’ stu
dijų kūrinys. Ambasadorius 
Davies, pagal kurio knygą ši
toji filmą buvo padaryta, be 
jokių išimčių užgiria filmą. 
Buvusis ambasadorius sako:

“Filmą ‘Mission to Moscow,’ 
padaryta pagal mano knygą, 
kurioje įėjo pranešimai valsty
bės sekretoriui, koresponden
cijos ir dienynas, tik ką už
baigta daryti. . . ir ji susilau
kia mano užgyrimo. Nors fil- 
moje yra šen ir ten dramati
niais sumetimais padaryti ma
ži nutolimai, filmą yra tikra 
ir korektiškai atvaizduojanti 
istoriją, kaip aš ją mačiau.

“Kiek tai liečia teismus 
(trockistų ir buchariniečių), 
filmą paduoda žodžius, saky
tus pačių kaltinamųjų, kaip tie 
žodžiai buvo užrašyti teismo

Gerų vaišių, smagių šokių ir 
draugiško pasilinksminimo va
karas, rengiamas Moterų Ap- 
švietos Kliubo ir mezgėjų, jau 
netoli. Jis įvyks šio šeštadie
nio vakarą, gegužės 1-mą, 
Laisvės salėje, 419 Lorimor St., 
Brooklyne. Įžanga tik 25c.

Svečiai, ypatingai turintieji 
jieškotis kur nors vakarienių, 
kviečiami ateiti anksti, nes 
skanių karštų kepsnių ir šal
tų užkandžių ir gėrimų galėsi
te gauti nuo 6 vai., su lyg sa
vo pasirinkimo ir apetito. Mo
terys, kaip žinia, visuomet į 
savo balių suneša geriausius 
išteklius, prideda darbo ir dėl 
to svečius gerai priima. Kvie
čiame visus. Rengėjos.

New Yorko valstijos komu
nistai, kaip skelbia spaudoj 
Israel Amter, organizacijos 
pirmininkas, ir Gilbert Green, 
sekretorius, perviršijo naujų 
narių gavimo kvotą šiame va
juje. Jis baigsis gegužės 1-mą. 
Tęsėsi tris mėnesius.

Kvota perviršyta savaite 
pirm užbaigimo vajaus. Gauta 
5,178 nauji nariai. Erie apskri
tys, Buffalo distrikte, išėjo pir
muoju su 111.2 nuošimčiais. 
Kings apskritys, Brooklyn, va
dovauja didmiestyje su 103.5 
nuošimčiais. New Yorkas se
ka su 102.7 nuošimčiais. Bronx 
tik išpildė kvotą, gavo 700 
naujų narių.

Brooklyne vyriausiu lenkty- 
niuotoju buvo žinomasis Mies
to Tarybos narys Peter V. Cac- 
chione, padėjęs ir lietuviams 
komunistams sėkmingame va
juje, kuriame gauta keliolika 
naujų narių. O jo vyriausiu, 
bet draugišku oponentu buvo 
Elizabeth Gurley Flynn, žino
moji kalbėtoja ir kolumnistė. 
Ji dirbo New Yorko kreditui.

Vadai sveikina sekcijų ir 
kuopų, veikėjus ir narius už 
atliktą didelį darbą, kuris, sa
ko jie, šiuo momentu “yra ak
tu aukščiausio patrijotizmo,” 
kadangi komunistai visur yra 
pirmiausiais kovotojais už 
greitą ir visuotiną pergalę ant 
fašizmo. K.

Prašome visų Aido Choro 
narių dalyvauti šį vakarą pa
mokose, Laisvės salėje. Reikės 
gerai prisiruošti, nes choras 
užkviestas dainuoti šeštadienio 
vakare tarptautiniame paren
gime, 2061 Lexington Ave., 
New Yorke. Todėl, aidiečiai, 
būkite visi 8 vąj, pamokose.

’ ” ——— r —— \

Mokytojų Žmonos Prie 
Darymo Bandažų

Brooklyn© Kolegijos fakul
teto narių žmonos nusprendė 
padaryti 50,000 bandažų, ka
riuomenės reikalams iki pa
baigos mokyklos sezono. Jos 
susirenka viename kolegijos 
prieškambarių penkius kartus 
savaitėje ir jau yra padariu
sios 18,000 bandažų.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 Šo. 4th Street 

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

• •
VALANDOS:

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Daug Naują Kunigy
Brooklyne vyskupas Molloy, 

pereitą antradienį, įšventino į 
kunigus 41 asmenį, iš kurių 35 
pasiliks tarnyboje Brooklyne. 
Ceremonijose, St. James pro- 
katedroj, dalyvavo apie 1,000 
dvasiškių ir šiaip publikos.

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
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REIKALAVIMAI
Reikalinga moterų ir merginų 

dirbti J. Eisenberg dirbtuvėje.. Pa
tyrimo nepageidaujame. Prašome 
kreiptis: 173 Hudson St., New York 
City, N. Y. (antros lubos) (102-103)

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:

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

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

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

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

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

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

6. P. B. LAX tabletėlčs 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 j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.
• VITAL HEALTH FOODS

465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St.,, Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-0191

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma'New Yorke ant 

Highway. 114 akerių žemės. 9-nių 
kambarių namas. Dvi barnės. Ce
mentiniai fliorai. Geležiniai stenci- 
liai, saila kornam gyvuliams, gąra- 
džius, vištinyčia. Yra gražus sodas, 
taipgi yra didelės girios. Parsiduo
da prieinamai. Pardavimo priežas-; 
tis, savininkas turi gerai apmoka- 
rųą Defense darbą ir negali vesti 
farmos darbo. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas: Ralph La- 
maitis, 919 Glenmore Ave., Brook
lyn, N. Y. (101.-103)

Parsiduoda 50 akrų farma, labai 
gera žemė, gražios pievos, upelis ii’ 
miškiukas. 5-kių kambarių namas 
ir gera barnė. Arti prie gero kelio— 
State Road. Arti prie miesto, gal
vijai ir visi ūkiui apdirbti įrankiai. 
Kaina $1800 pinigais. Kirman, Sa
ratoga, N. Y. (102-103)■ * - • •

Penktadienis, Bąlanti. 30,1943

va-

Rembish, 33 m

USEFUU" PRACTICAL

Federaliame Teisme, Brook
lyne, dar 4 vyrai Įkaitinti ven
gime drafto. greit 

pirš-

Laisvės bazaras praėjo, bet 
draugai 
šieji 
prisideda
jiems už

Mr. ir 
beth, N.

Petras 
hold, N.

dirbinių, kurių 
sunku pastebėti 

bet juos

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

tapo 
areštuotas. Sužinojus, kad jau 
17-tu kartu, jį pasiuntė Belle
vue ligoninėn ištyrimui proto.

" Žįlrtii. - <<

AIR WARDEN 
15 jewel* 

$29”

military 
ring 
$15.00

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

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

Išėjo Kariuomenėn
Eugene Dainius, (Jordan), 

sūnus laisviečių Juozo ir Ge
novaitės Dainių, išėjo Jungti
nių Valstijų kariškon tarnybon 
balandžio 29-tą. Išvyko į 
Camp Upton.

Eugene buvo gimęs ir vai
kystę praleido Providence, R. 
J. Prieš keletą metu tėvui at
vykus dirbti Laisvės spaustu
vėj, čion persikėlė ir jo šei
myna. Eugene čionai baigė 
mokyklą ir per keletą pasta
rųjų mėnesių jau gyveno dar
bininko gyvenimu, dirbo prie 
žiūronų ir akinių išdirbimo 
kariuomenei ir jau turėjo įsi
gijęs draugų. Išleisdami tar
nybon, šapos darbininkai Eu
gene apdovanojo militarišku 
setu ir pinigais.

Kaip naujas gyventojas, 
taipgi dar labai jaunas —per
eito sausio 5 suėjo 18 metų— 
Eugene tarp lietuvių gal ne 
daugeliui pažįstamas ir pats 
ne daug pažinčių turėjo, ta
čiau būdavo tankus svečias pa
rengimuose ir yra narys Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
1-moj kuopoj (kur veikia jo 
tėvas, pastaruoju laiku yra iž
dininku), taipgi kartu su tė
vų, o kartais užvaduodamas 
tėvą,' yra išplatinęs daug lite-Į 
ratu ros, pasitarnavęs darbinin
kų judėjimui, kuris stovi prie
šakyje kovos prieš fašizmą.

Kartu su Eugene išėjo ir 
r t 4penki jauni jo draugai iš šios 

apylinkės. Vienu iš tų yra 
George Shookster. Dennis’ų 
auklėtinis. George su broliuku 
ankstyboje vaikystėje neteko 
tėvų, jie žuvo automobilių ne
laimėje. Prieš kiek laiko mi
rė ir auklėtojas, bet vaikai 
pasiliko su savo globėja, naš
le Mrs. Dennis, gyvenančia

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

' KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

m
WATCHR5

$30.00

ELIZABETH 17 jewel* . $2475

Daugiau Aukų Bazarui Reikia Daugiau Kraujo 
Davėjų

laisviečiai, neturėju- 
progos prisidėti tuomet 

dabar. Dėkojam 
dovanas.
Mrs. Stasi u lis, Eliza- 
J., aukojo $2.
Steponavičius, Free-

New Yorko Fondas 
Pradės Vaju

Brooklyn© skyrius šiame 
džiojo New Yorko Fondo 
juje turi kvotą pusės miliono 
dolerių. Iš tų pinigų yra tei
kiamos sumos 406 religinėms 
ir svietiškoms labdaringoms 
Įstaigoms. Viso miesto kvota 
yra puspenkto miliono dolerių. 
Vajus prasidės gegužės 4-tą.

Balčiūnų, name, 38 Stagg St.
ląnkime jaunuoliams sėk

mingos tarnybos ir sveikiems, 
laimingai sugrįžti sumušus pa
baisą fašizmą, kuris užkūrė 
pasaulį karo gaisru.

Brooklyn© Raudonasis Kry
žius atsišaukia daugiau krau
jo davėjų šį penktadienį, pir
madienį ir antradienį, nes tom 
dienom registrantų turi daug 
mažiau nustatytos kvotos. Te- 
lefonuoti dėl susitarimo seka
mai : TRiangle 5-8040.

Neregė Darbininkė 
Gavo Požymį

Mary Murphy, neregė brook- 
lynietė darbininkė Solar Ma
nufacturing firmoj, gavo lai
vyno “E” sagutę už atsižymė- 
jimą karo produkcijoj. Mena
ma, kad ji buvo pirma neregė 
darbininkė, pasamdyta karo 
darbui.' Ji dirba prie inspek
cijos gatavų 
netobulumus 
nuoga akimi,
atranda neregės išlavinti 
tai.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tol. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga <=^

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

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus BrooklyneStat 

®<b-esas

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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