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rikaly ir menševikų spauda 
turi 'kuomi labai džiaugtis. Ji 
džiaugiasi, kad vienas ukrai- 
nas ir kitas rusas patraukė 
dienraštį Laisvę teisman ir iš
trauks nemažai pinigų.

Kodėl tai spaudai taip ma
lonu ir smagu ? Ko čia, rodo
si, laikraštis turėtų džiaugtis 
iš IcitA laikraščio bėdų ?

Tas tik parodo, kad tie du 
skundikai buvo pakurstyti mi
nėtų srovių vadų. Tai savo rū
šies suokalbis. Mes tą jautėme 
iš pat pradžios.

Bet tas suokalbis mūsų ne
išgąsdins. Mes ginsimės ir lai
mėsime. Pažangioji visuome
nė nebus išmušta iš teisingo 
kelio tik todėl, kad jai nori 
pakišti koją jos politinis opo
nentas.

Draugas (bal. 27 d.) dide
lėmis raidėmis ant pirmo pus
lapio skelbia : “Šventasis Tė
vas ragina katalikus gegužės 
mėnesį melstis už taiką.”

Tai blogai. Kokia gali būti 
taika, kol fašistinė Ašis tebė
ra nesunaikinta? Pirma karas 
turi būti laimėtas, pirma mir
tinasis priešas turi būti nuga
lėtas. '

Hitleris ir jo pastumdėliai 
gieda apie taiką. Jis gieda 
apie taiką, nes jis turi užgro
bęs ir pavergęs daug kraštų 
ir milijonus žmonių.

Tos popiežiaus maldos visaj 
ne laiku ir labai ne vietoje. 
Jos klaidina ir demoralizuoja 
katalikus. Jiems reikia ne 
melstis už taiką, bet darbuo
tis karo laimėjimui, priešo su^ 
naikinimui.

Jie turėtų nors šį sykį ne
pildyti labai blogo patarimo, 
nors tas patarimas ateina iš 
taip toli ir iš'taip aukštai.

Tai jau ir po balandžio. 
Įžengiame į gegužės mėnesį. 
Jau keturius šių metu mėne
sius praleidome.

Bet kaip stovi mūsų didžio
sios Lietuvių Literatūros Drau
gijos reikalai ? Iš vienos pusės 
stovi labai gerai, bet iš 
—dar vis blogai.

Gerai tas, kad šių 
knyga “Didysis Lietuvių
tos Priešas” išėjo nepaprastai 
anksti. Taipgi jau ruošiamas 
antrasis Šviesos numeris ir iš
eis gegužės mėnesį.

Gerai ir tas, kad jau geras 
skaičius kuopų yra pamokėju
sios duokles už visus savo na
rius. šiemet pasimokėjusių 
duokles narių daugiau, negu 
buvo pernai šiuo laiku.

Tai visa gerai, puiku ir ma
lonu. Bet, iš antros pusės, dar 
yra desėtkai kuopų, iš kurių 

'nėra gauta duoklių nei už vie
ną narį! Tai jau blogai, tai 
stačiai skandalas!

Ką jūs, tų kuopų nariai ir 
veikėjai, galvojate? Ko lau
kiate? Nejaugi jums neatsi
bosta tie mūsų prašymai ir ra
ginimai ?

Jurgis Kuraitis ir Pranas 
Buknys sušilę renka dienraš
čio Vilnies suvažiavimui pa
sveikinimus. Nesako,k kiek jau 
turi surinkę, bet žinau, kad 
turi nemažai.

Aš kol kas dar neturėjau 
progos pasidarbuoti, 
irgi padirbėti.

Aną vakarą Laisvės raštinė
je susitinku draugą A. Dagį. 
Sako jis: “Nenubėk. Kam da
bar reikia pinigų?”

Well, nesunku buvo jam at
sakyti į tą klausimą. Jis pa
klojo visą dešimtinę: du do
leriai Vilniai, du doleriai do
vanoms lietuviams kovoto
jams Sovietų Sąjungoje, pen
ki doleriai Laisvės apgynimui

kitos

metų
Tau-

Reikės

PREZIDENTAS UŽIMA VISAS UŽSTBEIKIIOTAS KASYKI AS
J. STALINO PAREIŠKIMAS 

M-SIOS GEGUŽĖS PROGA
Stalinas Pagerbia Narsius Talkininkę Oro Žygius, Kaipo Pranašaujančius 
Antrąjį Frontą; Pažymi Augančią Raudon. Armijos Galybę, o Ašies Silp
nėjimą; Kartu su Rooseveltu Sako: Priešai Turės Besąlyginiai Pasiduoti

LONDON, g eg. 1. — Pir
mosios Gegužės proga mar
šalas Juozas Stalinas, So- 
vietą Sąjungos premjeras, 
išleido sekamą pareiškimą, 
paskelbtą per Maskvos ra- 
diją:

Draugai, raudonarmiečiai, 
Raudonojo Laivyno jūrei
viai, komandieriai, politi
niai darbuotojai, partiza
nai ir partizanes, darbinin
kai ir darbininkės, inteli
gencijos darbo žmonės,, bro
liai ir seserys laikinai pa
jungti vokiečių prispaudė
jų, aš vardu Sovietų vy
riausybės ir mūsų Bolševi
kų Partijos nuoširdžiai 
sveikinu jus šia Gegužės 
Pirmąja diena.

Mūsų krašto tautos šioj 
Gegužės Pirmojoj eina į su
sirinkimus žiauriose karo 
sąlygose. Savo likimą jos su 
pasitikėjimu pavedė Rau
donajai Ąrmijai, ir jos nė
ra suviltbs. Sovietų karei
viai visi, kaip vienas vyras, 
pakilo savo kraštui ginti. 
Ir dabar, beveik per dvejus 
metus, jie apgynė Sovietų 
Sąjungos garbę . ir nepri
klausomybę.

1942-1943 m. žiemos ofen- 
syvo laikotarpiu Raudonoji 
Armija griežtai ir skauJ 
džiai sumušė hitlerininkų 
kariuomenę, sunaikino 
delį daugį priešų vyrų 
gos, apsupo dvi priešų 
mijas ties Stalingradu,
ėmė nelaisvėn daugiau 
kaip 300 tūkstančių priešų 
oficierių ir kareivių ir iš
vadavo iš vokiečių jungo 
šimtus sovietinių miestų Ir 
tūkstančius kaimų.

Ta žiemos kampanija pa
rodė, jog ofensyvė Raudo
nosios Armijos galybė pa
augo. Mūsų kariuomenė ne 
tik išvijo vokiečius iš že
mių, kurias jie buvo praei
tą vasarą užėmę, bet taip 
pat atėmė eilę miestų ir ap
skričių, kurie buvo priešų 
užimti beVeik per pusantrų 
metų.
Naciai Turėjo Permest Sa

vo Divizijas iš Vakarą 
Prieš Sovietus.

Vokiečiai pamatė, kad jie 
neįstengs pastoti kelią Rau
donosios Armijos ofensy- 
vui. Net savo kontr-ofensy- 
vui siaurame fronto sekto
riuje Charkovo srityje vo
kiečių komanda buvo pri
versta permest daugiau 
kaip 30 divizijų kariuome
nės iš Vakarų Europos.

Vokiečiai buvę pasimoję 
apsupt Soyietų kariuomenę 
Charkovo 
vokišką Stalingradą mūsiš
kei kariuomenei. Tačiaus 
hitlerininkų komandai ne
pavyko šis bandymas atker
šyt už jų nukentėtą smūgį 
prie Stalingrado.

di- 
je- 
ar- 
pa-

Mūsą Talkininką Pergalės
Tuo pačiu laiku pergalin

goji mūšų talkininkų ka
riuomenė sumušė itąlų-vo- 
kiečių jėgas Libijoj ir Tri- 
politanijoj, apvalė tas sri
tis nuo priešų ir tebepliekia 
juos Tunisijoj, kuomet šau
nios anglų-amerikiečių oro 
jėgos kerta pragaištingus 
smūgius karinės pramonės 
centrams Vokietijoje ir Ita
lijoje, o tatai lemia būsimo 
antrojo fronto atidarymą 
Europoj prieš italų-vokie- 
čių fašistus.

Tokiu būdu smūgiai Rau
donosios Armijos kertami 
iš rytų dar pirmą kartą 
nuo karo pradžios susiliejo 
su mūsų talkininkų smūgiu 
iš vakarų į vieną, bendrą 
smūgį.

Visi šie įvykiai kartu 
sudrebino hitlerininkų ka
ro mašiną iki pat jos pama
tų, pakeitė Jtaro eigą ir su
kūre pradinės" sąlygas, rei
kalingas- pergalei laimėti 
prieš hitlerinę Vokietiją.

To pasėkoje, priešai tapo 
priversti pripažint, kad jų 
padėtis pablogėjo, ir jie 
ėmė staugti apie karo krizį. 
Tiesa, priešai mėgina pa
slėpt kritiškąją savo būklę 
po visuotinos mobilizacijos 
skraiste. Bet jokia skraistė 
negali užslėpt fakto, jog fa
šistų stovykla iš tiesų gyve
na rimtą krizį.

Krizį fašistų stovykloje 
pirmučiausiai parocĮo fak
tas, kad priešai tapo pri
versti išsižadėt pradinių sa
vo intencijų žaibiškai-blic- 
krygu kariauti. Pagyrūniš
kus plepėjimus apie'žaibiš- 
ką karą jau pavadavo jų 
raudos apie neišvengiamai 
ilgą karą.

Kuomet pirmiau vokiečių 
fašistų komanda išdidžiai 
girdavosi savo blickrygo 
taktika, tai dabar šitokia 
taktika atmesta, ir vokiečių 
komanda giriasi jau ne 
tuom, kad jie padarė ar ža
da padaryt blickrygo ofen-

Ambasadorius Litvinov 
Išvyksta Maskvon

Washington. — Sovietų 
ambasadorius Jungtinėms 
Valstijoms, Maksimas Lit
vinovas šią savaitę išvyks
ta Maskvon. Sovietų vy
riausybė pašaukė jį pasi
tart tam tikrais užsieni
niais reikalais.

ir suruošt

Naujas Smūgis Essemii
London.

anglų lėktuvų vėl bombar
davo didžiausius vokiečių 
Kruppų karinius fabrikus 
Essene. Dingo 13 anglų 
bombanešių. Iki šiol anglai 
numetė į Esseną jau 10,000 
tonų bombų iš viso.

Keli šimtai

šyvą, bet tuom, kad jiem 
gabiai pavyko (kaip bai
liams) pasprukt nuo gręsu- 
sio apsupamojo anglų ka
riuomenės smūgio Šiauri
nėje Afrikoje arba nuo ap
supimo iš sovietinės kariuo
menės pusės Demiansko 
srityje.

Fašistų spauda taip ir 
mirga pranešimais apie vo
kiečių armijų sėkmingą 
pasprukimą nuo visiško su- 
pliekimo ir apie ištrūkimą 
nuo antro Stalingrado vie
name ar kitame Rytų ar 
Tunisijos fronto sektoriuje. 
Aišku, jog hitleriniai stra
tegai jau nieku daugiau ne
gali pasigirti.

Ašies Šnekos Apie Taiką,
Antra. Krizį fašistų sto

vykloje parodo ir tas fak
tas, jog fašistai dažnai pra
deda šnekėti apie taiką.

Sprendžiant iš praneši
mų užsieninėje spaudoje, 
žmogus galėtum padaryt 
išvadą, kad vokiečiai norė
tų padaryti taiką su Angli
ja ir Jungtinėmis Ameri
kos Valstijomis atsimeti
mo sąlyga nuo Sovietų Są
jungos arba, priešingai, jie 
norėtų padaryt taiką su 
Sovietų Sąjunga, jeigu ji
nai atsimestų nuo Anglijos 
ir nuo Jungtinių Amerikos 
Valstijų.

Vokiečių imperialistai yra 
tokie begėdžiai, jog savuo
ju mastu mieruoja talki
ninkus, manydami, kad 
vienas kuris iš jų eis į tuos 
spąstus.

Aišku, jog ne todėl vokie
čiai čiauška apieA taiką, kad 
jiem dabar būtų lengva gy
venti. Tie čiauškėjimai tik
tai įrodo, kad jie kenčia 
žiaurų krizį.

Ašis Turi Besąlyginiai 
Pasiduot

Bet kokia gi taika gali
ma būtų daryti su imperia
listiniais fašistais, kurie 
paplukdė Europą krauju ir 
apstatė ją visą kartuvė
mis? Argi ne aišku, jog tik 
visiškas hitlerinių , armijų 
supliekimas ir besąlyginis 
hitlerinės Vokietijos pasi
davimas tegali Europai tai
ką sugrąžinti? Ar ne todėl 
fašistai šneka apie taiką, 
kad jie jaučia, jog artinasi 
jiem pragaištis ' (katastro
fa)?

Vokietijos - Italijos fašis
tų stovykla gyvena aštrų 
krizį' ir jiems priešakyje 
stovi katastrofa. Tatai dar, 
suprantama, nereiškia, kad 
hitlerinėje Vokietijoje ka
tastrofa jau būtų prasidė
jusi. Ne, tatai dar to ne
reiškia.

Hitlerinė Vokietija ir jos 
armijos yra sukratytos ir 
gyvena krizį, bet jos dar 
nesumuštos. Tai būtų len-

Karinė Arn^. Sargyba
Prieš Martinique

Washington. — Jungtinės 
Valstijos sutraukė ryšius 
su admirolu Geo. Robertu, 
valdovu-diktatorium Marti
nique ir Guadeloupe *salų, 
Caribbean Jūroje, ameri
kinio žemyno srityje..

Cordell Hull, Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rius, savo notoje jam rašė, 
kad Robert tarnauja kaipo 
Hitlerio-Vichy Francijos 
valdžios įrankis.

Buvo nužiūrėta, kad Hit
lerio submarinai naudojo 
Martinique salą kaip savo 
stovyklą.

Jungtinių Valstijų laivy
nas ir lėktuvai palaiko savo 
sargybą aipe tas francūzų 
salas. Robert turi 3,000 ka
riuomenės ir trejetą kari
nių laivų.

London. — Anglų ir ame
rikiečių lėktuvai sunaikino 
dar bent 6 fašistų laivus 
netoli Tunisijos, o anglų 
submarinai paskutinėmis 
dienomis 10 priešų laivų.

KIETŲJŲ KASYKLŲ 
MA1NIERIAI TAIP

GI STREIKUOJA
Nustojo Dirbę Daugiau kaip Pusė Miliūno Mainie- 

rių; PrezidL Rooseveltas vėl į Juos Atsišaukia
Washington. — Prez. Roo

seveltas perėmė į valdžios 
žinybą visas užstreikuotas 
angliakasyklas ir paskyrė 
vidaus reikalų sekretorių 
Haroldą Ickes žiūrėti, kad 
kasyklose būtų palaikomas 
darbas valdžios vardu. 
Siunčiama kariuomenė į 
kasyklų sritis, bet prez. 
Rooseveltas labai nenorėtų 
pavartot karinę jėgą prieš 
mainierius.

Buvo pranešta, jog sek
madienį 10 vai. naktį prezi
dentas vėl per radiją
šauks į streikierius, kad 
tuojau grįžtų darban.

Streikuoja 450,000 mai- 
nierių minkštosiose anglia-

kasyklose ir 80,000 kietosio
se.

Prez. Rooseveltas pavedė 
Karinių Darbų Tarybai 
spręsti mainierių reikalavi
mus ir pasiuntė kelis šim
tus valdininkų tyrinėt ang
liakasių skundus, kad mais
tas ten raketieriškai pa- 
brangintas.

Amerikiečių Pergalė

atsi-

AMERIKOS KOMUNISTU PARTIJA SAUKIA 
SUTRIUŠKINT AŠĮ ŠIEMET! PABRĖŽIA i 
IŠTIKIMYBĘ PREZIDENTO POLITIKAI

New York. — Amerikos 
Komunistų Partija išleido 
manifestą Pirmosios Gegu
žės proga. Pamatiniai jo 
obalsiai yra šie:

“Šioje gegužinėje darbi
ninkų klasė, pradedant nuo 
komunistų ir baigiant ne- 
pažangiaisiais, panaujina 
savo pasižadėjimą ištikimai 
remti Vyriausiąjį Koman- 
dierių, Prezidentą Roose- 
veltą, ir visomis savo jėgo
mis ir pasišventimu padėti 
greičiausiam, tuoj autiniam 
reikalui — Antruoju Fron
tu įsiveržimui Europon.

gvatikystė manyti, jog ka
tastrofa joms ateis pati sa
vaime ir kaipo šiandieninių 
įvykių dalis.

Reikia Naują Didžią
Smūgią Prieš Nacius

Reikia dar „dviejų ar tri
jų tokių galingų smūgių iš 
Vakarų ir Rytų, kaip kad 
buvo suduoti hitlerinėm^ 
armijoms per penkis ar še
šis paskutinius mėnesius, 
kad katastrofa hitlerinei 
Vokietijai pasidarytų tik
ru, įvykusiu faktu.

Todėl, mūsų Sovietų Są
jungos tautoms ir Raudo
najai Armijai, taip pat ir 
mūsų talkininkams ir jų 
armijoms dar tebestovi 
priešakyje sunki ir žiauri 
kova dėlei visiškos pergalės 
prieš hitlerinius pabaisas. 
Ši kova pareikalaus didžių 
aukų iš jų (Sovietų ir tal
kininkų), milžiniško atspa
rumo ir geležinės stiprybės. 
Jie turės sumobilizuoti vi
sas savo jėgas ir galimybes, 
kad sutriuškint priešą ir 
tuo būdu praskint kelią 
taikai.

(Pabaiga kitam numery)

“Darbininkai ir darbinin
kės! Bendrai amerikiečiai! 
Padarykime šią Pirmąją 
Gegužės • diena vieningų 
veiksmų už įvykdymą kari
nių Kasablankos Konferen
cijos tarimų, už karo gamy
bos pasmarkinimą, už vi
suotina karinį mūsų tautos 
sumobilizavimą!

“Pirmyn į bendrąjį 
pavasarini ofensyva Jung
tiniu Valstijų, Sovietų 
Sąjungos ir Angli

jos ginkluotų jėgų dvifren
tiniame kare prieš hitlerinę 
Vokietiją Europoj!

Stiprinkime mūsų krašto 
ir jo talkininkų — Sovietų, 
angįiT ir chinų — draugin
gumą ir kovingą jų santar
vę!

“Sudarykime tvirtą pa
triotine, prieš-fašistinę mū
sų tautos vienybę paramai 
mūsų Vyriausiojo Koman- 
dieriaus karo laimėjimo po
litikos!

“Organizuokime veikimo 
vienybe tam CIO, Ameri
kos Darbo Federaciios ir 
Geležinkeliečiu Brolijų, kad 
padidint patriotinį darbi
ninku vaidmenį, sudrūtint 
tautine vienybe ir nagrei- 
tint nemalės laimėiima!

“Stiprinkime ir platinki
me vienybe nrieš-hitlerinės 
sąjungos, sukurdami bend
ra veikimą tarn darbo uni
tu iudėiimų visuose ameri
kiniuose kraštuose. Sovie^ 
tuose. Anglijoj ir ištisame 
nnsanlvie.

“Viskas šiam tantjp lais- 
x rin i m n Varui! Viskas sn-

TTiHaVim ir sutriuš
kinti fašistu Ašiai Į

A t.idarirt. Anfraii ‘FVftntą 
dabar ir nadarvt, hit.leriz- 
vnni prala 1943 m.!

Amerikiečiai su rankinė
mis granatomis ir durtu
vais atėmė iš vokiečių du 
strateginius kalnus, 16 my
lių į pietų vakarus nuo 
svarbaus centro Mateur, 
šiaurinėje Tunisijoje. Vie
nas tu kalnų yra 2,000 pėdų 
aukščio. /

Naciai 'privertė analus 
pasitrauk^ truputį at 
Medjez-el-Bab srityje.

Berlyno radijas sako. 
Aštuntoji anglų 
pradėjo nauja 
pietinėje Tunisijos 
dalyje, į šiaurius nuo 
daville.

armi

Sovietų Laimėjimai
Maskva, geg. 2. — Sovie

tai atėmė iš naciu svarbia 
karinę aukštuma Į pietus 
nuo Oriolo; užėmė kelias 
pozicijas Kuban srityje, va
kariniame Kaukaze; nušla
vė 1,000 priešų kareivių, 
sunaikino 48 baterijas ka- 
nuolių ir 24 lėktuvus.

Liet Rašvtoias Venclova 
Apdovanotas už Narsą
Maskva. — Lietuvių rašy

tojas Antanas Venclova, at
silankęs į tautinį lietuvi^ 
raudonarmiečių dalinį 
fronte, buvo apdovanotas 
medaliu už Drąsą, .

Tuo laiku vokiečiai smar
kiai bombardavo ir kontr
atakavo 
poziciją. Venclova, civilis 
žmogus, 
švietimo 
mūšį ir drauge su lietuviais 
Raudonosios Armijos ka
riais kovojo per tris valan
das.

Vokiečių šovinys apardė 
lietuviu komandos punktą. 
•Pats Venclova kelis kartus 
buvo mirtiname navoiiiie. 
Bet jis kartu su lietuviais 
kareiviais kovėsi prieš na
cius iki galo, kol priešai ta
po visai atmesti atgal.

lietuvių laikomą

Tarybų Lietuvos 
komisaras, stojo į
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Gen. MacArthuro lakūnai 
padegė japonų laiva 5 000 
tonų.

Washington. — Įsakyta 
įvest 48 valandų darbo sa
vaitę plieno pramonėje.
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Gražiai tuiravojd Goebbetsiii
Kas kitas, jeigu he Keleivis ir Naujie

nos pirmutiniai pasiskubins pakartoti 
visus Hitlerio ir jo pastumdėlių melus 
prieš Sovietų Sąjungą? Tai ištikimiausi 
Gdebbelsb vedamo propagandos biuro 
tur^votojai. Viskas, kas iš ten išplaukia, 
Michelsdnui ir Grigaičiui šventa ir 
teisinga. a

Štai ir dabar, kai lenkų valdžia ištrė
mime užkibo ant Hitlerio meškeres, ši
tie du menševizmo promotoriai tarpe lie
tuvių Amerikoje pasiskubino jai talkon 
ir dar su pagražinimais pakartoja ir už
gina Goebbelso paleistą dvdkiančią 
bombą į Jungtinių Tautų tarpą.

Keleivis, kaip ir visuomet, begėdiškai 
teisina nacius. Ką jie sako ir skelbia, jis 
tam šventai tiki.

Naciai yra mirtinas šio krašto priešas, 
naciai skerdžia amerikiečius Tunisijos 
karo laukuose, o Keleivis neabejoja jų 
teisingumu, jų sąžine ir padorumu!

Ve, pavyzdžiui, ką balandžio 28 dienos 
Keleivyje Michelsonas gieda:

“Molotovas sako, kad tiios lenkų ka
rininkus Smolenske nužudę tfatys na
ciai, tik ant bolševikų bedą nori suver
sti.

“Bet tai yra labai Ii u r bis kas 
pasiteisinimas,” šaukia Michel
sonas. V Juk ne naciai tubs lenktis 
Rusijon nšgdbfeno, bet paties Mo
lotovo žvdlgyba. Ir leiikų valdžid senai 
jėh Mdlbtovą klausinėja, kas su tais 
lenkų kaririinkais atsitiko, bet jis nė'dave 
jokio atsakyčio. Jeigii jis žino, kad na- 
Hii jiios sušaudė, tai kodėl gi jis pirma 
heptanėše apie tai lenkų Valdžiai?”

Viena, vadinasi, naciai nekalti. Antra, 
Michelsonas. kad geriau pasitarnavus 
Hitleriui, iškraipo faktus. Tie lenkų ka
rininkai nebuvo kokios ten žvalgybos su
gaudyti ir išvežti Rusijon. Tie karinin
kai, kaip ir labai daug lenkų kareivių, 

’viso labo apie trys šimtai tūkstančių, 
bUvo suimti kaipo karo belaisviai.

"Bęt J$tf$fikų vhrh>Jathą praktiką 
lietuviai getai žinąJhlft bėgdami iŠ Lie- 
lilVos jie iššdildė ktilkašVaidžiaiš bevelk 
tišus politinius kaŲfthis koncentkačijos 
stovyklose. Taifei IdBai galimus daiktas, 
kad jie taip padAte it su Lenkijos R’ari- 
MHklis.”
Tai irgi iš Gdėbbelšo paskolintas bjau

rus melas. Taip irgi svietui skelbė Goeb- 
belsas. Atsimenate, Goebbėlsas irgi sakė, 
kad prie tb paties Smdlenskb jie radę 
krūvAs lietuviškų lUVohų! Keleivis dar ir 
dabar tą Goebbelso melą tebekartoja.

Grigaitis nebūtų Grigaitis, jeigu ir 
jis nepasiskubintų Hitleriui talkon. Jis 
irgi sako:

Sovietų valdžios “užsikarščiavimas, 
piktais ir melagingais priekaištais tižsu- 
dyia Moibtovd nota liudija, kad jos są
žine nėra gryna. Kodėl Maskva, ažuot 
koiiojusi Sikorskio kabinetą, nepasako, 
kiir dingo tie 8,300 karininkų, kurių len
kai šbniai pasigehda?”

Ta pati giesmė, tas pats mazgojimas 
nacių kruvinų rankų.

Jeigu žmogus nebūtų Hitlerio propa
gandos įrankis ir nenorėtų pakenkti 
Jungtinių Tautų karo reikalams, neno
rėtų patarnauti naciams, tai jis juk ga
lėtų pasistatyti tokius klausimus:

Kodėl naciams ėmė du metu laiko su
rasti dešimt tūkstančių lavonų, jeigu jie 
patys per tuos du metu tų lenkų kari
ninkų nesunaikino?

Už ką juos galėjo žudyti Sovietų val
džia? Kodėl tik ten, kur naciai spėjo 
užklupti ir užgrobti teritoriją, ti’e kal
nai lavonų, o kodėl šimtai tūkstančių to
kių pat lenkų karininkų ir karių, kurie 
buvo išgabenti Sovietų krašto gilumon, 
kur naciai nepasiekė, tebėfa gyvi ir svei
ki? Nė tik gyvi ir sveiki, bet jie tapo 
visai paleistų atiduoti - lenkų valdžiai. 
Lenkų valdžia juos išsivežė į Iraną, 
idant neleidus jiems sykiu su Raudonąja 
Armija kariauti prieš nacius!

Dar sykį: Kodėl tiktai prie Smolensko, 
kur naciai įsiveržė ir užgrobė, buvo len
kai žudomi, o ne kitur? Juk ta pati So
vietų valdžia ir tie patys lenkai!

Šitie klausimai be didelio vargo tei
sybės jieškantį žmogų, be jokių kitų įro
dymų, jau privestų prie išvados, kad'čia 
darbas yra nacių. Taip ir yra. Tai nacių 
kruvinas darbūs, kurį jie bhrido primesti 
Sovietų valdžiai su tikslu padalinti Jung
tines Tautas ir užduoti smūgį jų kari
nėms pastangoms.

Šitą tikslą Hitleris puikiai atsiekė. O 
atsiekė todėl, kad jis turi ištikimų pa
stumdėlių kaip lenkų valdžioje ištrėfni- 
nie, taip asmenyse tokių Michelsonų ir 
Grigaičių.

Or^arii^iaoti Darbininkai Išvien

Darbų Įšaldymas Ir 
Darbininkai

Praėjo tie laikai, kuomet 
darbininkas galėdavo lais
vai kilnotis iš vieno darbo į 
kitą, j ieškodamas geresnių 
sąlygų bei aukštesnės algos. 
Prezidentas t R o o s eveltas 
neseniai patvarkė, kad dar
bininkams draudžiama lais
vai mesti darbą ir jieškoti 
kito, geriau apmokamo. Pa
metimui darbo ir j ieškoji
mui kito turi būti labai 
rimta priežastis.

Kitais žodžiais tariant, 
darbininkai tapo “prišaldy- 
ti” prie darbų. O tas palie
čia dvidešimts septynis mi
lijonus darbininkų!

Prie šito žygio, aišku, 
prezidentą Rooseveltą pri
vedė karo reikalai. Visos 
jėgos turi būti įjungtos į 
karinę gamybą. Ypatingai 
kai darbų yra,, ypatingai 
kuomet pradeda reikštis 
darbo jėgų stoka, padidėja 
tendencija mesti darbą ir

kur darbininkų perdaug, o 
kai kur jų trūksta. Reikia 
atsižvelgti į kiekvieną padė
tį. Buvo pradėję veikti dar
bininkų ir darbdavių bend
ri sričių komitetai. Jie vei
kė gana gerai. Dabar, atro
do, tie komitetai tapo pa
neigti ir vienu pasimojimū, 
vienu mastų bandoma išriš
ti visa problema.

Pagaliau darbų įšaldy
mas surištas sū algomis. 
Prezidentas patvarkė, kad 
algos bus leidžiamos pakelti 
tiktai ten, kur jos žemiau 
standardo, kur darbininkai 
gyvena pūsbadžidi. Ir tai 

bus leista pakelti nedaugiau 
kaip 15 nuoš. Bet toks algų 
išlyginimas niekur nepada
rytas. Darbininkai prišaldo- 
mi prie tokių darbų, kur 
jiems temoka bado algas. 
Tai ir neteisinga ir nesvei
ka nei kraštui, nei karo pa- 
stangoms.Tokia padėtis turi

kelti darbininkuose nepasi
tenkinimą ir nerimą.

• Philip Murray duoda
konkretų pasiūlymą, kaip 
tą klausimą teisin
gai išrišti. Jis siūlo, kad | 
darbų stabilizavimas arba 
įšaldymas turi pūti paves
ta bendriems darbininkų ir j 
darbdavių komitetams. Te
gul šitie komitetai tuojau 
ištiria kiekvienoj ’ srityje 
darbo pajėgų stovį. Tegul 
jie sužino, ar visur darbo j 
pajėgos yra gerai ir pilnai 
išnaudojamos. Tiktai viską 
gerai apžiūrėjus, kur reika
linga, darbininkams turi 
būti uždrausta mesti vieną 
darbą ir jieškoti kito.

Atrodo, kad šis Murray 
pasiūlymas yra geras ir 
praktiškas. Valdžios orgaĄ 
nai, ypatingai p. McNutt, 
turėtų šį pasiūlymą rimtai 
apsvarstyti. Reikia vengti 
nesusipratimo ir ginčų pra
monėje. Bet koks streikas 
šiuo metu yra smūgis karo 
pastangoms. O jų. išvengti 
bus galima tiktai koope
ruojant su organizuotais 
darbininkais.

TimadieĮdfcjG-egužės 8, 1948

v. Molotovas 
SSSR užsienio reikalų liau
dies komisaras, neseniai 
pasiuntęs notą Sikorskio 
valdžiai, pareiškiant, kad 
Sov. Sąjunga nutraukia su 
ja ryšius dėl to, kad toji 
valdžia išvien su Hitleriu 
veda propagandą prieš 
SSSR.

Tie karininkai buvo padėtį į stovyklą 
Smolensko srityje. Tuo tarpu Raudonoji 
Armija turėjo greitai pasitraukti. Ten 
pasiliko tie karininkai ir milijonai So
vietų Sąjungos žmohių. Nacių armija 
juos pasigrobė.

Kaip Molotovas galėjo žinoti daugiau, 
negu Sikorskis, ka& šU tais karininkais 
Arba su tais milijonais Sovietų žmonių 
Atsitiko po nacių hkūpaeija? Tik dabar, 

* kiiobiet naciai pradėjo patys sakyti, kad 
tie karininkai yra nužudyti, paaiŠki, ką 
šu jais padarė naciai — ką padarė su 
this lėhkų karinirikais ir dar su tūks
tančiais ir tūkstančiais civilių gyven
tojų. JuOs’naciai išskerdė!

Tai šitaip kalba fąktai. Kaltinti už tai 
Sovietus, kaltinti Molotovą gali tiktai 
Hitleris ir jam • parsidavėliai sutvėri
mai.

• Kur tik kurioje šalyje naciai pasiliko, 
paliko upelius kraujo ir kalnus lavo
nų; Tą dabar žino .visas svietas. Juk tie 
patys naciai pačioje Lenkijoje- išskerdė, 
sakoma* daugiau kaip milijoną lenkų. 
Tik atsiminkime, kiek tie naciai jau iš
skerdė lietuvių. Ve, tik dabar praneša, 
kad naciai Lietuvoje vėl sušaudė 50 ūki
ninkų.

Bet Michelšbhūi jie švėhti, jie teisin
gi. Jie savo kritnindlystės primeta ki
tiems ii* Michėlsdnaš tam tiki. Juk tie 
patys naciai, kai užgrobė Lenkiją, skėl- 
be Svietui, kad radę tūkstančius ir tūk- 
štaHčiiiš paskerstų vokiečių ir būk jūds 
paskerdę lenkai!

O kad dar storiau pabrėžti ir paro
dyti šaVo įsimylėjimą į nūciuš, tėn pat 
Michelsonas šaukia:

Amerikos organizuoji darbininkai da
vė dar vieną puikų pavyzdį augančio so
lidarumo. Džiugu, kad susitarė ir vienu 
balsu pasisakė Amerikos Darbo Federa
cija, Industrinių Organziacijų Kongresas 
ir Geležinkeliečių Brolijos kainų plau
simu. Organizuoti darbininkai reikalau
ja, kad valdžia, įšaldydama darbus ir al- 
gas, būtinai paskelbtų karą kainų pakili
mui. Darbininkai rėikalaūja, kad kainos 
būtų numažintos iki 1942 metų gegužės 
15 d. normos. Jeigu nebevalia kelti al
gas, tai kad pasivyti pragyvenimą, pra
gyvenimas turi nukristi. Tą gali pada
ryti tiktai valdžia per savo Price Cont
rol Administration ir kitas agentūras 
bei įstaigas.

Ar mūsų vyriausybė išgirs šitą orga- 
iližuotų darbininkų balsą ? At
sakymas . turės būti suteiktas ga
na greitai. Ką riors valdžia tu
rės darytų, kad išlyginus tą prarają, ku
ri .yra pasidarius tarpe kainų ir didelės 
dalies darbininkų algų. Tai reikalinga 
palaikymui krdšte ramybės. Tai reikalin
ga, padarymui darbo išnašesniu ir pakė
limui karinės gkmybos.

Niekas taip nepavojinga gamybai ir 
krašto ramybei bei žftionių solidarumui, 
kaip nepasitenkinimas darbininkų klasė
je. Jie yra darbo jėga. Jie suka mašinas 
ir operuoja susisiekimo priemones. Tie, 
kurie jaučiasi baisiai skriaudžiami, ku
rie mato didelę nelygybę, kurie iš algos 
nebėgai! žmoniškai pragyventi, negali 
visOS sielos įdėti į savo darbą.

Tą turėtų suprasti mūsų prezidentas 
ir visi kiti aukštieji pareigūnai ir va
dai. ' • •• .:

jieškoti kito. O tas, žinoma, 
labai kenkia gamybai. Masi
nis migravimas darbininkų 
gali visai suparaližuoti tam 
tikras gamybos šakas. O tai 
būtų .smūgis karinei gamy
bai ir pačiam karui.

Žmogaus Jėgų Komisijos 
direktorius ponas McNutt 
yra tas žmogus, kuris turi 
pravesti gyveniman prezi
dento patvarkymą dėl dar
bų įšaldymo. Jis, matyt, 
griebėsi už darbo visai ne
atsižvelgdamas į organi
zuotus darbininkus. Reikia 
atminti, kad Amerikos dar
bininkai dabar pusėtinai 
gerai organizuoti. Bet koks 
planas ar žygis, liečiantis 
darbininkus, gali būti tei
singai ir sėkmingai praves
tas iš valdžios pusės tiktai 
su pasitarimu ir kooperaci
ja. darbininkų. To, matyt, 
nepadarė ponas McNutt. 
Todėl iššaukė organizuotuo
se dąrbininkuose nepasiten
kinimą.
* Tuo klausimu kalbėjo 
jPhilip Murray, C. I. O. pre- 
zidentas.Jis sako, kad orga
nizuoti darbininkai nėra 
priešingi darbų įšaldymo 
principui, jeigu tokio val
džios žygio reikalauja karo 
pastangos. Tačiau jis nuro
do didelius netikslumus. 
IrirmHusia, valdžia ir po
nas McNutt tūri skaitytis 
ir tartis; šu organizuotais 
darbininkais. Antra, reikia 
atsižvelgti į tam tikras sri
tis. Visuotinas visoje šalyje 
darbų įšaldymas neišriš 

darbo jėgų klausimo. Kai

KRATINYS
(Feijetohūs)

Šį kartą, mano prieteliai 
ir prietelkos, noriu padary
ti išpažintį, tik, ot, nebeži
nau nuo ko pradėti...

O, ne-ne-ne! Nei vieno 
iš dešimties Dievo prisaky
mų neperžengiau, magary
čioms dar — esu anti-nacis, 
anti-fašistas ir anti-ponas, 
reiškia, tais klausimais su 
manim OK.

Bet štai kame bėda: ma
no makaulėj j'au pradeda" 
nesutilpti tas “dvasinis pe
nas”, kuriuo mus amerikie
čius šeria mūsiį išrinkti ne- 
kurie kongresfnanai, sena-' 
toriai ir kitokios vožnos a- 
sabos, per spaudą ir radio!

Jei ne klystu, rodos, mū
sų šalis veda karą prieš na
cius ir visos kitos šersties 
fašistus. Jei kas vienai mi
nutei ir pamirštų tai, tai se
kančią minutę kas nors ir 
kur nors primins apie šį ka
rą prieš barbarus, siūlyda
mas pirkti karo bonus už 
pergalę prieš Hitlerį ir t.t. 
Tas viskas, žinoma, labai 
gerai — karo bonai yra 
bombos naciams....

Tačiaus, veik kasdieną, 
tai iš vienos vietos, tai iš 
kitos, o tankiausia iš mūsų 
sostinės, Vašingtono, ateina 
“žinios”, ir dar su tam tik- 
kru autoritetiškumu, ku
rias jokiu būdu negaliu su
virškinti bei pritaikyti prie

karo pastangų. Tos “žinios” 
bei “dvasinis penas” ateina 
iš Dies Komiteto, Farm 
Bloko, gi šiomis dienomis, 
iš rfaujutėlio Kerr ^Komite
to, kuris ne tik nori pa
sakyti, kad karą vedame ne 
prieš Hitlerį, o prieš demo
kratiją ir dar savo žodžius 
paremia darbais—pavarant 
iš valdžios darbų geriausius 

fšios šalies demokratus, an- 
ti-fašistus, k. t., Watsoną 
ir Doddą. Kerr Komitetas 
surado, kad jie baisiai “pra
sižengė”; tik įsivaizduokite, 
Watsonas rėmė Ispanijos 
liaudies kovą prieš Franko, 
o Dodd kokiame tai kliube 
gere “cock-tail” su Harry 
Bridges’u!

Dumoju šiaip, dumoju 
taip ir vis išeina kratinys... 
Jei tas būtų Berlyne, būtų 
aišku, neš ten viešpatauja 
naciai, tad tokios žinios bei 
įvykiai — “normalis” apsi
reiškimas. Bet juk čia de
mokratinė Amerika ir ji 
kariauja prieš fašizmą, tad, 
kaip čia atsitiko, kad mūsų 
sostinėj, kur, sakoma, faši
stų “nėra”, demokratai ve
jami laūkan? Nejaugi re- 
publikohai? Irgi negalimas 
daiktas, nes ir jie skaito sa
ve demokartais, net H. 
Hooveris sakosi stojąs už 
demokratiją!

Iš pradžių, perskaitęs

Kerr Komiteto raportą, 
maniau, kad esu neišsimie
gojęs, kuogreičiausia atsigu
liau. Už dvylikos valandų 
vėl valiai analizuoti rapor
tą, bet pasekmės tos pa
čios. Tuomet dui pas tlu- 
močių, tariau sau: veikiau
sia pradedu šlubuoti angelc- 
koj kalboj. Tlumočius irgi 
nieko daugiau nenušvietė ir 
galų gale pasakė: “I give 
up” ir pridūrė; “that’s poi
son, keep away!”

Nuodai, tai nuodai, bet 
kodėl leidžiama šinkuoti ir 
dar net autoritetingai iš 
Vašingtono? Atrodo, kad 
net mūsų vyriausias ko- 
mandierius visų ginkluotų 
jėgų irgi negauna rodos 
Vašingtone su taip vadina
mais nekuriais “žmonių at
stovais,” nes kelionėj Mek- 
sikon viename savo pareiš
kime netiesioginiai ' nusi
skundė, kad kitų miestų ir 
valstijų žmonės daugiau su
pranta apie karą negu Va
šingtono. Tik tas preziden
to apibudinimas truputį nu
švietė tą painiavą. Jis ge
riausia žino, kas darosi Va
šingtone, o ten, kaip pasi
rodo, tūli žmonės labai 
kariauja, kariauja ne prieš 
fašizmą, o prieš demokra
tiškai nusistačiusius žmo
nes.

? To visko aš jokiu būdu 
nepajėgiu sutalpinti 

savo mazgan, kurį nešioju 
virš pečių. Man rodos, kad 
perdaug mūsų šalyje pelė
sių, kas nepaprastai orą ga
dina. Tad ir nenuostabu, 
kad čia jaūni žmonės mirš
ta. Gyventi sąmoningam

Sužeistasis Amerikos lakūnas (negalima jei pažinti) gydosi kur hors Chinijoj; 
tai riiėjord gėh. Doolittle ghipės riarys,—grupės, kuri prieš virš melus laiko bom
bardavo Tokio miestąA Šis lakūnas susižeidė besileidžiant žemyn parašiutu. Jis 
buvo gražiai, svetingai chiniečiį priimtas; Prie jo stovi piilk. John Hilger, amerikie
tis lakūnų vadas.

antifašistui, kas mielą die
ną matant tokią makalienę, # 
aš skaitau herojiškumu...

Barbintas.
I

-

Gen. Giraud Priėmė de 
Gaulle o Admirolą

I ■

šiaur. Afrika. — Gene
rolas Giraūd, vyriausias • 
f ra n c ū z ų komandieriūs 
Šiaurinėje Afrikoje, priėmė 
savo tarnybon prieš Ašį ad
mirolą Em. C. Muselier’ą iš 
generolo de Gaulle Kovo
jančiųjų Francūzų karinių 
jėgų.

Angly Lėkb’vy Minos Sustab
dė Naciį Laivus Baltftč

Stockholm, Šved. —Ang
lijos lėktuvai daūgmeniškai 
sodino minas i Baltijos Jū
ros pietinę dalį. Nacių lai
vai todėl laikinai nustojo 
plaukioję tarp Danijos, Vo
kietijos ir Švedijos.
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KOKIE ASMENYS SĖDI DABARTINĖJE
LENKŲ VALDŽIOJE LONDONE?

Kas tai do žmonės, iš ku
rių susidarius dabartinė 
lenkų valdžia Londone, ir 
kų jinai atstovauja? Šis 
klausimas pasidarė itin 
įdomus, kai Sovietam teko 
pertraukti ryšius su ta val
džia.

Lenkų Patrijotų Sąjun
gos pirmininkas šiomis die
nomis rašė Maskvos Izvies- 
tijose, jog ta lenkų valdžia 
visiškai neatstovauja Lenki
jos žmonių. Niekas tos val
džios nerinko, niekas jai 
įgaliojimų nedavė.

Londone sėdintieji lenkų 
ministerial ir kiti jų vy
riausybės nariai yra tik pa
tys save pasiskyrę Lenkijos 
valdovais. Jie yra pasisavi
nę galią senosios lenkų val
džios, kuri 1939 m. rudenį 
pabėgo nuo vokiečių į užsie
nius.

Senoji Varšavos valdžia 
atmetė Sovietų Sąjungos 
siūlymus padaryt tarpusa
vio apsigynimo sutartį; 
niekinančiai paneigė Sovie
tų pasiryžimų siųst Raudo
nųjų Armiją Lenkijai gin
ti,- jeigu Hitleris ją užpul
tų. O senoji lenkų valdžia 
su savo nešvankiu ir vokie- 
čiavusiu užsienio reikalų 
ministeriu pulkininku J. 
Becku nepajėgė atremti na
cių.

Tuomet nauja grupė po
litikierių jau užsienyje pa
sivadino Lenkijos valdžia. 
O toje grupėje pirmavo štai 
kokie elementai: Becko ar
timi draugai, atžagareiviai 
dvarininkai, didieji fabri
kantai ir armijos oficie- 
riai, rėmusieji - Pilsudskio 
prieš-darbininkišką, pfieš- 
valstietišką valdžią, slopi
nusių lietuvius, baltaru
sius, ukrainus, žydus ir vi
sus kitataučius Lenkijos ri
bose, apart vokiečių.

Šitokia naujoji lenkų 
valdžia iš pradžios buvo ap
sigyvenus “šliachetnoje” 
vietoje, senoviniame An
gers didikų palociuje-pilyje, 
Francijoje. Paskui ta val
džia persikraustė į Londo
nu ir pasirinko generolą 
Vladislovą Sikorskį kaip 
ministerį pirmininką ir vy
riausių komandierių.

SIKORSKIS
Savo jaunystę Sikorskis 

praleido Austrijos valdyto
je Galicijoje ir pusėtinai 
suvokietėjo. Politiniai jis 
laiko save nepriklausomu, 
bet yra narys vadinamų 
Tautinių Demokratų (en- 
dekų) partijos, vyravusios 
reakcininkų partijos Lenki
joje.

Sikorskis atrodė šiek tiek 
geresnių norų žmogus, bet 
silpnavalis, ir kiti lenkų 
valdžios nariai naudojo jį 
kaip savo pastumdėlį. Si
korskio pozicija buvo dali
nai sustiprėjus po to, kai 
jis pasirašė sutartį su So
vietų Sųjunga 1941 m. lie
pos mėnesį. Bet visvien ėmė 
viršų kitos, jį apsupančios 
ponų jėgos.

MAIŠTAS PRIEŠ 
SIKORSKI

Pats sutarties su Sovie
tais pasirašymas, beje, su
kėlė maištų tariamuose 
Lenkijos valdovuose ir trys 

ministerial, protestuodami 
dėl to, pasitraukė iš lenkų 
kabineto. Sukilusiųjų va
das buvo generolas Kazi
mieras Sosnovskis, buvęs 
visų Lenkijos ginkluotų jė
gų galva nuo 1927 iki 1935 
metų, senas pilsudskinin- 
kas, kartus priešas lenkų 
demokratijos ir Sovietų Są
jungos. I

RAČKIEVIČ, PRE
ZIDENTAS

Dabartinės lenkų valdžios 
tūzas yra jos prezidentas 
Vladislovas Račkievič. Jis 
turėjo didelius dvarus “Ry
tinėje Lenkijoje,” kaip kad 
Varšava vadino užgrobtas 
lietuvių, baltarusių ir ukrai- 
nų žemes. Pilsudskis savu 
laiku paskyrė Račkievičių 
Lenkijos senato pirminin
ku. Račkievičius veikė ir 
kaipo pirmininkas Pasauli
nės Gyvenančių Užsieniuo
se Lenkų Sąjungos, sutver
tos “ant abrozo ir paveiks
lo” panašių užsieninių na
cių ir f asistuojančių veng
rų organizacijų.

Kada Račkievič buvo 
Krakovo provincijos guber
natorium, jis kruvino pa
prastus žmonelius, darbi
ninkus ir valstiečius, kurie 
susirinkdavo prašyti pilie
tinių teisių bei geresnių 
kainų parduodamiem jų 
grūdam ir bulvėm.

MIUNICHIETIS 
RAČYNSKIS

Kitas “nepriklausomas” 
tautinis “demokratas” (en- 
dekas) šiandieninėje lenkų 
valdžioje yra Edvardas Ra- 
čynskis, užsienio reikalų 
ministeris, Jis, paskirtas 
pulkininko Becko, tarnavo 
kaip senosios lenkų valdžios 
ambasadorius Londone tais 
laikais, kuomet Hitleris bu
vo visaip užgerinamas. Ra- 
čynskis susijo ir su nelem
tąja Miunichp sutarčia, lei
dusią naciam^ draskyt Če- 
choslovakiją. Pati Lenkija 
tada, pasinaudodama Miu- 
nichu, užgrobė Ciešeno sri
tį nuo Čechoslovakijos. Ir

Du nariai dabartiniame 
lenkų ministeriu kabinete 
priklauso vadinamajai Val
stiečių Partijai, bet tai yra 
stambiųjų žemės savininkų 
partija ir nieko bendra ne
turi su vidutiniais ar smul
kiais ūkininkais. Juk pa
prasti valstiečiai ne kartą 
buvo šaudomi, kai jie pro
testuodavo prieš Valstiečių 
Partijos politiką. Tos parti
jos šulas, Stanislovas Mi- 
kolojačyk yra šiandieninės 
lenkų valdžios vice-prezi- 
dentas.

Tarp ministeriu yra Kva- 
pinskis ir kitas Lenkijos 
Socialistų Partijos narys, 

abudu aršūs Sovietų Sąjun
gos priešai ir nieko bendra 
beturį su socializmu.

KUKIELIS IR ŠTRAS- 
SBURGERIS

Karo ministeris yra M. 
Kukiel’is, jau gana seniai 
pageidavęs, kad Vokietija 
bei kiti kraštai užpultų ir 
sunaikintų Sovietus.

Du lenkų ministerial yra 
nariai neva Lenkų Darbo 
Partijos, kuri iš tiesų netu
ri jokios teisės tokį vardą 
nešioti.

Šiandieninės lenkų val
džios tarpe yra ir klerikalų 
grupė, griežtai nusiteikus 
prieš darbininkų unijas.

Lenkų finansų ministeris 
yra Henrikas Štrassburge- 
ris, iš Vokietijos kilęs len
kas, kuris buvo galva ben
drosios Bankininkų ir Fa
brikantų Sąjungos Lenki
joj.

VALDŽIAI DIKTUOJA 
FAŠISTINIAI GAI

VALAI. >'
Šaliai tokios lenkų valdžios 

veikia ir dažnai diktuoja 
jai fašistinė organizacija, 
vadinama Tautinė Lenkijos 
Stovykla, kuri turi savo 
atstovus lenkų Nacionalėje 
Taryboje. Pastaroji gi de
dasi kaip ir lenkų seimu. 
Tautinė Lenkijos Stovykla 
buvo sukurta nešvariai pa
garsėjusio fašisto Adomo 
Koco.

Vis tai senieji Hitlerio 
ministeriu Ribbentropo ir 
Goeringo draugai, o kandūs 
Sovietų Sąjungos priešai.

Tautinei Lenkijos Stovy
klai priklauso ir dešinieji 
endekai ir Falanga, kleri
kalinio fašizmo garbintojai, 
ir OZN, atviri fašistai, ti
krieji J. Becko palikuonys. 
Su jais yra glaudžiai susi
rišę tokie elementai kitur 
užsieniuose, kaip kad Igna
cas Matušėvskis Jungtinė
se Valstijose, kurie visur 
veda propagandą prieš So
vietus ir net nesistengia 
paslėpti, kad jie siekia pri
jungt Lietuvą Lenkijai.

Visi tokie asmenys ir 
grupės daro stipraus spau
dimo lenkų valdžiai Londo
ne ir ji dažnai vykdo jų va
lią.

Premjeras Sikorskis tik 
iš vardo neva vadovauja 
tai valdžiai šlėktų, dvari
ninkų, fabrikantų,. karinin
kų, klerikalų ir grynai fa
šistinių gaivalų, kurie nuo
lat tarp savęs niaujasi ir 
pešasi dėl viršenybės. Bet 
niekas iš jų neturi jokio 
tikro susisiekimo su Lenki
jos žmonių dauguomene, 
kurių jie net labiau bijo, 
negu nacių. N. M.

Kviečiu Alkoholis
Geriamasis alkoholis pa

prastai dirbamas iš rugių, 
kornų (kukurūzų) ir mie
žių. Bet dabar kariniam 
sproginiam ir kitiem tiks
lam reikia tokios daugybės 
alkoholio, jog ar iš kviečių 
jis pradedama gaminti.

Skaičiuojama, kad su nau
ju derlium Jungtinės Vals
tijos turės 1 bilioną 500 
milionų bušelių kviečių. 
Maistui gi amerikiečiai su
vartoja tik 700 milionų 
bušelių per metus; taigi 
dar lieka 800 milionų bu
šelių.

Jungtinių Valstijų žem
dirbystės departmentas tei
gia, kad atsargai kitiems 
metams užtektų laikyt tik 
kokie 300,000,000 bušelių 
kviečių.

Kariniams ir kitokiems 
reikalams 1943 metais rei
kia 534,500,000 galionų al
koholio, o tiek galima pa- 
dirbt iš 220 milionų buše-

Bakterijų Naikinimas 
Spinduliais

Yra bakterijų, kurios 
žvilga tamsoje. Ir ameriki
nės Westinghouse kompani
jos mokslininkas Rentsch
ler naudoja tas bakterijas, 
idant patirt, kiek reikia ul- 
tra-violetinių spindulių iš 
tam tikrų elektrinių lempų, 
kad sunaikint bakterijas 
kambaryje.

Bakterijos slogų ir dau
gelio kitų paprastų ligų yra 
paskleidžiamos per čiaudy- 
mą ir kosėjimą, o net ir per 
paprastą kvėpavimą. Taigi 
svarbu jas greitai sunaikin
ti, ypač karinėse pramonė
se, kur viename kambaryje 
bei skyriuje dirba daug 
žmonių.

Dr. Rentschler ir jo ben
drai prišvirkščia į atskirą 
kambarį žvilgančių bei 
šviečiančių tamsoj bakteri
jų; ten būna ant tam tikrų 
plokščių pritepta joms mai
sto ir duodama 48 valandos 
laiko bakterijoms veistis. 
Tada tamsoje matoma, kiek 
jų prisiveisė.

Paskui leidžiama įvai
rūs kiekiai ultra-violetinių 
spindulių ir žiūrima, kiek 
bakterijų ir per kiek laiko 
bus tais spinduliais užmuš
ta. N. M.

Galingasis Kasyklų 
Klausytuvas

Už kiek laiko pirm kasy
klai įgriūvant,' kyla tam ti
kri tratėjimo garsai, bet iš 
pradžios jie būna paprastai 
tokie silpni, kad plika au
sim negalima girdėti.

Valdiškas Jungtinių Val
stijų Kasyklų Biuras, todėl, 
stengėsi-išrast ir, pagaliau, 
išrado instrumentą, kuris 
gana iš anksto įspėtų apie 
gręsiantį jgriuvimą. Tas 
instrumentas 10 milionų 
kartų padidina garsus ir 
užrekorduoja juos. Tuo bū
du šis išradimas galėtų ap
saugot daugelio mainierių 
gyvybę.

Bet' jis ir kam kitam 
naudingas, ypač karo metu.

Yra senų švino ir cino 
kasyklų, kurios buvo aplei
stos todėl, jog bijota, kad jos 
neįgriūtų, ir manyta, kad 
todėl iš jų daugiau negali
ma kasti tų metalų rūdos.

Inžinieriai su naujuoju 
instrumentu ištyrė apleis
tąsias kasyklas ir surado, 
jog daugeliui jų dar anaip
tol negręsia įgriuvimas. O 
tose kasyklose buvo palikta 
tūkstančiai tonų švino ir 
cinko, kurie reikalingi ka
rinei pramonei. Taigi da
bar ir vėl traukiami dau
giai šių metalų iš senųjų 
kasyklų. Galingasis gi 
klausytuvas nurodo, kur 
reikia tokiom kasyklom su- 
ramstymo. J. C.

lių kviečių. Tai dar liktų 
280 milionų bušelių vir
šaus.

Iš alkoholio yra dirbama 
ir guma (robas). Taigi 
Amerikai netrūksta me
džiagos gumai. J. C.

Amerikos karo pramonė
je yra ir tokių gabių meta
lo sulydytojų (welderiu), 
kurie turi tik vienų savo 
rankų, o kitų pritaisytų — 
dirbtinę. . :,r.,

VELYKOS MASKVOJE
Velykose Maskvos katali

kai, pravoslavai ir žydai 
ėjo į savo bažnyčias, ir nie
kas nemėgino jų pašiepti ar 
sulaikyti. Kad norintieji ga
lėtų nueiti į vidunaktines 
pamaldas, Sovietų vyriau
sybė atliuosavo net karo 
laiko taisyklę prieš vėlų 
vaikščiojimą gatvėse be rei
kalo.

Kurie tik amerikiečiai 
klausėsi radijo velykų die
noje, girdėjo pranešimus, 
kad 27-nios krikščionių 
bažnyčios tą naktį Maskvoj 
buvo pilnos -žmonių.

Keturios žydų bažnyčios 
Maskvoj taipgi turėjo įva- 
lias publikos savo velykose.

Amerikos ambasadorius 
Sovietams Wm. H. Stand- 
ley, įvairūs kiti amerikie
čiai ir anglai minėjo Vely
kas, atsilankydami į pamal
das katalikų šv. Liudviko 
bažnyčioje.

Pravoslavų katedros pa
maldose giedojo du garsūs 
Maskvos Didžiosios Operos 
dainininkai, baritonas Iva
nas Kozlovskis ir bassas Si
mas Michailov. Jiedu yra 
reguliariai parapijonai.

Šie dalykai buvo paskelb
ti Amerikos spaudoje ir 
mušė šnekas -apgavikų bei 
tamsūnų, kurie pasakoja, 
būk Sovietai persekioją ti
kybą ir neduodą jokio ge
resnio užsiėmimo religi
niams žmonėms.

Apie: krikščionių Velykas 
Maskvoje buvo jau pirmiau 
paduota žinia Laisvėje. Da

MOKINIŲ “VEIDRODIS”
Geriems, darbštiems, 

tvarkiems vidurinių mokyk
lų (high schoolių) moki- 
nims patiks blankos, kurias 
išleido Jungtinių Valstijų 
karo departmentas. Tose 
blankose, pagamintose ben
drai su Federale Švietimo 
Įstaiga, bus.plačiai atvaiz
duotas visas mokinio rekor
das. Penki milionai tokių 
blankų siuntinėjama viduri
nėms mokykloms ištisoje 
šalyje. Jose bus sužymima 
šitokie dalykai:

Mokinio vardas, gimimo 
laikas ir vieta, socialės ap- 
draudos numeris, namų ad
resas ir tėvų bei globėjų 
pilietybė; mokinio gabumas 
regėti ir girdėti, taipgi ne
sveikumai, jeigu jis kokių 
turi.

Kokių dalykų jis mokėsi 
ir kokius pažymėjimus 
(laipsnius) gavo — aukš
čiau vidutinių, vidutinius ar 
žemiau vidutinių; kuri 
mokslo šaka mokiniui pati
ko, o kuri ne; kokius pri
gimtinius gabumus jis tu
ri, kiek klasių užbaigė ir 
kurioj vietoj stovėjo moks
lingumu tarp kitų studen
tų: ar buvo darbštus ir ap
sukrus ar tingus ir apsilei
dęs.

Tose blankose taipgi bus 
pažymima specialiai moki
nio gabumai, mėgiamieji 
sportai ir užsiėmimai; kuo
mi jis geriausiai pasirodė, 
kiek laiko buvo giliau susi
domėjęs bet kuriuo dalyku 
ir ar jis turi kokių ypaty
bių, reikalingų kitiems va
dovauti; ar uždarbiavo be

bar keletas žodžių apie žy
dų velykas tenai.

žydų Velykos Maskvoje
Žydų velykose lankė jų 

bažnyčias, kam tik patiko, 
pradedant nuo senelių ir 
baigiant, Raudonosios Ar
mijos 'kareiviais ir koman- 
dieriais; ir vyriausybė ir 
kiti piliečiai gerbė tą jų tei
sę, užtikrintą sovietinės 
konstitucijos.

Specialė Maskvos Sovie
tų krautuvė pardavinėjo 
macus tai žydų šventei vie
toj duonos.

Tautiniai - religinis žydų 
vadas S. Charubskis savo 
pamoksle prilygino Hitlerį 
senovės Egipto tironui-fa- 
raonui ir ragino savo tau
tiečius įveržt visas jėgas, 
kad- išvien su Raudonąja 
Armija kuo greičiausiai nu
galėt tą šiandieninį farao
ną.

Velionė Rusijos carų val
džia ruošdavo juodašimčių 
pogromus prieš žydus, o 
Sovietų, vyriausybė “duoda 
žydų tautai visas progas, 
kam tik katras tinka savo 
gabumais,” sakė Charubs
kis: “Dabar žydas gali tap
ti leitenantu, generolu, 
Aukščiausio Sovieto atsto
vu ir komisaru,” kaip ir ru
sas ar bet kurios kitos ta
rybinės tautos žmogus.

Eilę Maskvos rabinų pa
sirašė atsišaukima i tikin
čiuosius Amerikos žydus, 
kad jie, kuom tik galedąmų 
padėtų Sovietams pergalę 
laimėti. J. K.

simokindamas ir kokius 
darbus dirbo, ir tt.

Kortos su atsakymais į 
tuos klausimus bus duoda
mos visiems mokiniams ir 
mokinėms apleidžiantiem 
mokyklą, vis tiek ar jie bū
tų ją baigę ar ne.

Nuėjus paskui užsiėmimo 
j ieškoti tokiam jaunuoliui 
ar jaunuolei, ir parodžius 
kortą, samdytojas tuojaus 
galės spręsti, su kuom daug 
maž jis turi reikalo.

Kurių kortos bus geros, 
tai jos padės tinkamo dar
bo gauti; o kurių bus “blo
gi popieriai“’, tie, supranta
ma, visai jų nerodys, net 
slėps, kad lankė vidurinę 
mdkyklą.

Iš mokytojų bus reika
laujama, kad reguliariai 
žymėtų visus minimus da- 
lykuą...apie kiekvieną moki
nį; ir mokiniai žinos, jog 
tatai yra daroma, kasdien 
piešiama protiniai-dvasinis 
jų paveikslas.

Vyriausybė tikisi, jog 
tokiu būdu mokiniai ir mo
kinės vidurinėse mokyklo
se jaus didesnę atsakomy
bę patys savo ateičiai, ryž
tingiau mokinsis ir geriau 
elgsis. T. G.

Skiepai Dantims
Medikalis Armijos Cent

ras Washingtone stengiasi 
išvystyt skiepus (čiepus) 
nuo dantų gedimo. Bandy
mai yra daromi su įvairio
mis gyvomis ir negyvomis 
bakteri j omis.. Ketu riolika 
vyrų savanęriai sutiko, kad

Sulfanilamidas ir 1 
Piktieji Raupai

Nuo senų laikų buvo ži
nomi tam tikri raupai (le
prosy), kurie Skvireckio 
vertime Naujojo Testamen
to yra vadinami “raup- • Msais. . ' t į

Neseniai amerikiečiai gy- - 
dytojai C. Krakower, J. H. 
A^tmayer ir kiti tyrė sul- 
fanilamido vaistus, ar jie 
pagydytų raupsus. Didokas 
skaičius pelių ir žiurkių 
buvo tyčia apkrėsta raupsų 
ligos perais. J

Primaišius vieną procen
tą sulfanilamide prie jų 
ėdesio, buvo sustabdytas tų 
žvėriukų kūnų tolesnis ge
dimas ir mėsų kritimas nuo 
jų, nors pelės ir žiurkės 
nebuvo visiškai paliuosuo- 
tos nuo raupsų.

Tačiaus, kuomet nustojo 
dėt sulfanilamido į jų ėde
sį, raupsai vėl plėtėsi pas 
tas peles ir žiurkes,~gedtr jų 
kūnai ir krito mėsos, ta
čiaus ne taip greitai, kaip 
pas kitas peles ir žiurkes, 
kuriom visai nebuvo duota 
šio maisto.

Minimi daktarai norėjo 
tokiais bandymais ištirt, ar 
sulfanilamidas galėtų pa
gydyt amerikiečius karius, 
jeigu kurie apsirgtų raup
sais, gręsiančiais įvairiose 
karštose salose. M.

Nylonas ir Lucitas
"i's cheminiai padirbtos 
medžiagos nylono pradžioje 
buvo tik verpiami siūlai ir 
mezgamos moterims koji
nės (pąnčiakos), panašios Į. 
šilkines, bet stipresnės. To
liau pradėta iš jo gamint 
įvairūs audimai.

Prasidėjus karui tarp Ja
ponijos ir Jungtinių Valsti
jų, pritruk^ šilko, kurio di
delė dauguma buvo perka
ma iš Japonijos. Šilkas gi 
buvo naudojamas ir žaiz
doms po operacijų susiūti. 
O karo metu daug tokių 
susiuvimų reikia. Pradėta 
tyrinėt įvairūs siūlai žaiz
doms ir atrasta, jog nylo
nas tam geriausiai tinka. 
Jis kūne nepūva, kaip kad 
iš linų ar kitų augalų pa
dirbti siūlai.

Iš nylono audžia ir para
šiutams audeklus.

Viena iš neseniai paga
mintų dirbtinių medžiagų 
yra lucite, panašiai peršvie
čiama kaip stiklas, bet ne
dūžtanti. Tarp kitko, lucite 
turi vieną tokią stebėtiną 
savybę, kad per iš lucito 
padirbtą dūdą kiaurai eina 
šviesa, nežiūrint kaip būtų 
sulenkta dūda. Lucito dūda, 
todėl, yro gydytojų naudo
jama, kada reikia nušviesft 
neprieinamos vidujinės kū
no dalys. Įstatei šitokią, 
tinkamai išlenktą dūdą; 
prie išlaukinio jos galo už
žiebei kad ir kišeninę elek
tros lemputę, tai jau ir nu
šviečiama viena ar kita vi
dujinė kūno dalis. N, 

tuos bandymus ant jų da
rytų. ■ 3

Šių tyrimų pasėkos dar 
per keletą mėnesių nebus 
paskelbtos.

Burmoje anglai atmuš 
japonų ataką.
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ŽMONĖSE
Paskui mūsų garlaivį kitas mažas gar- 

laivėlis velka didelę valtį, taipgi rudą; 
ant jos denio geležinis narvas, narve — 

■ kaliniai, nuteisti ištrėmimu ir sunkiųjų 
darbų kalėjimu. Valties prieky, kaip 
žvakė,( blizga sargybinio durtuvas; smul
kios žvaigždės mėlyname danguje taipgi 
spindi, kaip žvakės. Valtyje tylu, ją nu
švietė mėnulio šviesa, už geležinių kro- 
tų dunkso apvalios pilkos dėmės, — tai 
kaliniai žiūri į Volgą. Pliuškena vanduo, 
tarytum verkia ar bailiai juokiasi. Visa 
aplinkui kažkaip cerkviška, ir alyva taip 
pat stipriai kvepia, kaip cerkvėje.

Žiūriu į valtį ir prisimenu vaiko die
nas, kelionę iš Astrachanės į Nižnį, gele
žinį motinos veidą ir bobutę — žmogų, 
kuris įvedė mane į šitą įdomų, kad ir 
sunkų, gyvenimą, į žmones. O kai aš at
simenu bobutę, visa, kas bloga, pranyks
ta, pasidaro įdomiau, maloniau, žmonės 
palieka geresni ir meilesni...

Mane beveik ligi ašarų jaudina nakties 
gražumas, jaudina šita valtis,—ji panaši 
1 grabą ir taip nereikalinga plačiai išsi- 
iejusios upės laisvėj, šiltos nakties mąs

lioj tyloj. Nelygi kranto linija, tai kilda
ma, tai leisdamos!, kelia malonų širdies 
nerimą, — aš noriu būti geras, reikalin
gas žmonėms.

Mūsų garlaivio žmonės — ypatingi, 
visi jie — seni ir jauni, vyrai ir moterys 
— atrodo man vienodais. Mūsų garlaivys 
plaukia palengva, miklūs žmonės važiuo
ja paštiniais, o pas mus prisirenka vis 
kažkokių tykių dykūnų. Nuo ryto ligi 
vakaro jie geria, valgo ir teršia daugy
bę indų, peilių, šakučių, šaukštų; mano 
darbas — plauti indus, valyti šakutes ir 
peilius; aš dirbu tą darbą nuo šešių ryto 
ir beveik ligi 'pat vidunakčio. Dieną, nuo 
antros iki šeštos valandos, ir vakarą, 
nuo dešimtos iki pusiaunakčio, aš turiu 
mažiau darbo, — keleiviai, ilsėdamiesi 
po valgio, tegeria arbatą, alų, degtinę. 
Šiomis valandomis laisvi visi bufeto tar
nai — mano viršininkai. Užustalėj geria 
arbatą virėjas Smuras, jo padėjėjas Jo
kūbas, virtuvės indų plovėjas Maksimas 
ir oficiantas Sergiejus, kuprius, plačia- 
skruostis, raupuotas, riebiom akim. Jo
kūbas pasakoja visokias šlykštybes, 
juokdamasis raudančiu juoku, rodyda
mas žalius, išpuvusius dantis. Sergiejus

MAKSIM GORKI

_ įstosią ligi ausų savo varliškų gerklę, 
niaurus Maksimas tyli, žiūrėdamas į juos 
rūsčiomis nepagaunamos ' spalvos aki
mis.

— Az-ziatai! Mor-rdva! — prarečiui 
skardžiu balsu ištaria vyresnysis virė
jas.

Šitie žmonės man nepatinka. Drūtas, 
plikutėlis Jokūbas kalba tiktai apie mo
teris ir visuomet nešvariai. Jo veidas 
kvailas, su tamsiomis dėmėmis, ant vie
no skruosto karpa su kuokštele rudų 
plaukų, jis juos suka adatėlėn. Kai gar
laivy atsiranda nuoladi, mitri keleivė, jis 
vaikščioja aplink ją kažkaip ypatingai 
nedrąsiai ir bailiai, lyg elgeta, kalba su 
ja saldžiai ir graudulingai, ant jo lūpų 
atsiranda muilinos putos, jis todėl laižo 
jas greitais apžagto liežuvio judesiais. 
Man kažin kodėl matosi, kad kaip tik 
tokie riebuliai turi būti budeliai.

— Bobą reikią mokėt įkaitinti, —mo
ko jis Sergiejų ir Maksimą; jie klauso į- 
dėmiai ir apsigauna, užkaista.

— Aziatai, — prikliai taria Smuras, 
sunkiai keliasi ir rikiuoja mane: —Pieš- 
kovai — marš!

Savo kajutėje jis įbruka man knygelę 
odiniais viršais ir gula lovon, prie ledau- 
nės sienos.

— Skaityk!
Aš sėduos ant makaronų dėžės ir są

žiningai skaitau:
— “Umbrakulas, išmargintas žvaigž

dėmis, reiškia patogų susisiekimą su, 
dangum, kurį turi jie, išlaisvinę save iš 
profanų ir ydų”....

Smuras, rūkydamas papierosą, prunk
ščia dūmais ir murma: 4

— Kupranugariai! Parašė...
— “Apnuoginimas kairiosios krūtinės ! 

reiškia širdies nekaltybę...”
— Pas ką — apnuoginimas?
— Nepasakyta.
— Tai reiškia — pas mergas... Ak, pa

leistuviai...
Jis užsimerkia ir guli, pakišęs rankas 

po galva, papierosas vos tik dega, prili
pęs prie lūpų kertelės, jis taiso jį liežu
viu, taip užtraukia, kad net jo krūtinė
je kažkas švilpia, ir didžiulis veidas 
skęsta dūmų debesy. (Kartais man mato
si, kad jis užmigo, aš nustoju skaitęs ir 
žiūrinėju prakeiktąją knygą —nusibodo 
ji m iki gyvo kaulo.

(Daugiau bus)

Laisvės Piknike Pardavinės Bonus ir Bus
Vajus ii ALDIJ Ntaijus Nartas

MASS. LIETUVIU KOMITETO 
FINANSINIS PRANEŠIMAS

rin-

gyvena

aplaikiau

lietuvių,

iš Camb-

Einam prie užbaigimo kvo
tos — $6,000. Montello stovi 
pirmoji vietoj. Draugai sukė
lė jau virs $1,500. Iš mažesnių 
kolonijų pirmoj vietoj Stough
ton, kuris sukėlė virš $400.

Čia pranešu, kad nuo balan
džio l-mos iki 25 d.
aukų:

Nuo Haverhill 
$164.41.

M. Krasauskienės 
ridge, $5.

J. Jeskevičius, iš Hudson, 
Mass. $5.

B. Sarapienė nuo Norwoo- 
do LLD 9 kp. parengimo pel
nas, $21.95.

Moterų Sąryšio, per Sty- 
gienę, $10.

West Lynn, Moterų Piliečių 
Kliubo per Stygienę, $8.

Montello lietuvių, per K. 
Beniulis $105.

Getcių šeimos, t iš Bedford, 
Mass., $10.

Lowell lietuvių per J. M. 
Karson, $20.50.

George Likas, iš So. Boston, 
Mass, $20.

Stoughton
Stulgaitienę, 

Norwood©
Trakimavičius, $29.97.

Haverhill lietuvių, per A. 
Dambrauskas, $122į50.

Ir tuo pat laiku nho balan
džio 1 iki balandžio £5 d. iš- 
mdkėjimų turėjau $4.22. Tai 
pelno lieka $592.54.

Nuo seniau buvo $4,975.73.
Dabar yra ižde $5,567.27.
Visiems darbuotojams, kurie 

tik rinkote aukas ant blankų 
bh». kitaip, meldžiu tuojau siųs- 

* ti komitetui, kad mes su pirma

gegužės užbaigtume aukų 
kimą. Draugams ir draugėms, 
kurie perkate money orderius, 
tai pirkite į Norwood© paštą, 
nes jūsų iždininkas
Norwoode, o jei money orde
ris būna išpirktas ant Grybo 
vardo ir Boston Post Office, 
tai kaip reikia iškeisti Nor
woode, tai paštas išskaito tam 
tikrą dalį už perlaidą. Arba 
jei nori, kad pilnai išmokėtų, 
tai iždininkas turi važiuoti į 
Bostono paštą, tai kelionėse 
pasidaro išlaidų. Money orde
rius ar čekius išrašykite John 
Grybas, Norwood, o pasiųski
te F. J. Borisui, 399a West 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Iždininkas, John Grybas, 1190 
Wash. St., Norwood, Mass.

Shenandoah, Pa.
Surinkta Aukos Sovietų Sąjun

gos Botkino Ligoninei 
Sekamai: 

LDS 34 kp., $10.
Po. $5: A. Kazokas ir

Rumford, Me
Mūsų mieste surinkta aukos 

Rusijos Botkino ligoninei 
karnai :

S. Yankauskas, $10. F. 
Pakštei ir A. Kiliėne po
S. S. Puidokas, $4. Jurgis Glo- 
dekis, $2. 
kienė, W. 
ladinskas, 
kantas, J. 
centu: T,

se-

M. 
$5.

Po $1: M. Padgals- 
Padgalskas, A. Ka- 
A. Chuzas, J. Wis- 
J. Stattmere. Po 50 
Dikson, J. Turner,

A. Alenskienė, J. Pidzin. Viso 
$34.

Pinigai pasiųsti Lietuvių Ko
miteto iždininkei. širdingai 
tariu ačiū visiems, kurie pri
sidėjo prie šio gražaus tikslo 
pinigais.

S. Puidokas.

Forest City, Pa

lietuvių, per 
$74.43.
lietuvių, per

M. Kučinskas.
Po $2.50: V. Maurukas, K. 

Naravas, S. Kuzmickas, P. Pi- 
kutis.

Po $2> A. Zalenka, A. Ya
ninas. J. Stagniunas, $1.50.

Po $1: D. Kvalkauskas, A. 
Pojukinas, P. Kvalkauskas, P. 
Meison, J. Malinik, J. Dreske- 
viČius, S. Senkus, P. Saliukas, 
B. Siekis, J. Kučinskas, P. Pi
kulis, E. Buraskas, J. Gray, 
Aldona Gray. x 1

Po 50c: J
Tanurickas,
F. Utka, M. Grigas, J. Grigas,

x čia norime pažymėti var
dus tų asmenų, kurie pirko 
kūponus iš Botkino ligoninės 
knygutės.

Thompson’s Drug Store, 
$3.50.

Po $1: Dr. F. Cathrall, K. 
Ašmėhas, Em. Gulbinienė, Joe 
Gulbinas, M. Stankevičienė, 
M. Bagdonienė, J. Bagdonas, 
M. Mačiulaitienč, T. Kazlaus
kas, H. Race, W. Konchar, V. 
Cooley, H. C. Duemzer.

Po 50c: A. Satunas, M. Ve- 
ninsky, M. Strassman, J. Nu- 
delman, Harold Weiss, P. Yea
ger ir Adam Clipps.

Surinko Jonas Kahdrotas.

Krasavaąe, B.
L. Stankevičienė,

V. Sklaras, B. Besky, J. Ge
gužis, W. Kučinskas. Viso 
$54.50.

Aukų Kolektorius,
S Kuzmickas.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
7-tas Apskritys Pasibrėžė Pa

didinti Draugiją Nariais
Velykų sekmadienį, balan

džio 25 d., Lietuvių . Piliečių 
Kliubo svetainėje, 376 W. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
turėjome labai gerą LLD 7-to 
Apskričio komiteto narių su 
kitais veikėjais posėdį.

Nors nė visi komiteto nariai 
dalyvavo, bet geras buvo po
sėdis todėl, kad jame dalyva
vo geras skaičius So. Bostono 
vietinių veikėjų. Draugas Jo
kūbas Jeskevičius, geras vei
kėjas, net iš Hudsono pribuvo 
į posėdį, nors jis šiais metais 
nėra komiteto nariu.

Tas parodo, kas širdingai 
rūpinasi šių dienų organizaci
jos reikalais, ypatingai Lais
vės pikniko reikalais.

Tai buvo daugiau panašu į 
konferenciją, negu į paprastą 
posėdį. Tikrumoje, tai buvo 
praplėstas draugų veiklesniųjų, 
posėdis paruošimui planų at
eities darbams.

Kaipo apskričio organizato
riui, man teko ir pirmininkau
ti šiame draugų suvažiavime, 
o draugą Joną Grybą išsirin
kome šio posėdžio raštininku, 
nes draugė D. Lukienė, apskri
čio užrašų raštininkė, dėl tūlų 
priežasčių nedalyvavo posėdy
je.

Pirmininkaudamas pastebė
jau vieną dalyką, kuris man 
labai patiko, tai draugų gilus 
sąmoningumas ir mokėjimas 
greitai dalykus spręsti. Šių 
laikų sąlygose mums teko pri
imti naują kryptį, kaip pikni
kų rengimo klausime, taip ir 
kituose organizacijos reikaluo
se, tačiau draugai savo supra
timu labai lengvai ir greitai 
sprendė reikalus visuose pa
keltuose klausimuose. Todėl 
posėdis ėjosi gyvai ir sklan
džiai.

Šiemet nusitarėm spaudos 
pikniką rengti Lietuvos Kuni
gaikščio Keistučio Parke, East 
Dedham, Mass. Ir dėlei ne nuo 
mūs priklausančių priežasčių, 
šiemet ne 4-tą liepos, kaip pir
miau badavo, bet piknikas 
įvyks liepos (July) 18, 1943 
m.

Pikniko surengimui išrinktos 
dvi veikiančios komisijos, ku
rios bendrai su geriausiomis 
pastangomis darbuosis, kad 
surengti puikiausi pikniką 
dienraščio Laisvės naudai. Bū
tent, garsinimo ir programos 
sudarymui komisija, į kurią 
įeina šie trys draugai: J. Gry
bas, K. Beniulis ir J. M. Kar
sonas. Ir kita komisija, taip 
vadinama maisto prirengimui 
komisija, į fturią įeina kiti trys 
draugai: G. Likas, M. Kaz
lauskas. ir A. Dambrauskas.

Ši komisija rūpinsis prista
tymu maisto ir gėrimo. Bet abi 
komisijos 
kad visos 
darbuotųsi 
platindami
aukavimu į pikniko stalą, ar
ba kolonijų atskiri sudaryti

bendrai 
kolonijos 
pikniko 

įžanginius

rūpinsis, 
veikliai 
naudai: 
tikietus,

laimėjimai, priduodant tik 
gryną pelną pikniko naudai; 
skaitlingu dalyvavimu piknike 
ir pakankamu parūpinimu 
darbininkų iš visų kolonijų, 
kurie patarnaus žmonėms.

Šiemet programa bus dai
li, papildyta naujoviškesnė- 
mis meno dalimis. Apart kitų, 
bandysime gauti latvių chorą, 
kuris gražiai dainuoja, vado
vybėje gabaus mokytojo Ed. 
šiugar. Lietuviai jį gerai atsi
mena. Ir dėsime pastangų 
.gauti garsų, ir labai populia
rų duetą, kurį sudaro Gra
bauskas ir Velička iš Brook
lyn, N. Y.

Tai būtų Naujosios Angli
jos lietuviams didelė naujeny
bė. Jie turės būti mūsų didžio
jo pikniko brangiais svečiais. 
Greitu laiku : 
tikrai turėsime 
tuomet plačiai 
per Laisvę.

Šiemet, prie 
padarytas pakeitimas 
įžangos tikietais. Knygutėj bus 
12 tikietų ir visi lygūs po 25c. 
Prie jų eis dvi vertingos dova
nos : du karo bonusai vertės 
po $25. Reiškia, prie įžangos 
bus dvi dovanos.

Kadangi šiemet nebegalėjo
me rengti pikniką senoje vie
toje — Maynard e ir mums pa
prastu senu būdu, tai iš tos 
priežasties pikniko rengimo 
darbas gerokai suvėluotas. Bet 
vistiek draugai ir drauges, ko
lonijų veikėjai, kaip tik gausi
te tikietus, tai griebkimės visu 
smarkumu pardavinėti.

Darbuokimės visomis pajė
gomis, kad šių metų piknikas 
būtų nei kiek ne menkesnis už 
pirmesnius. Nuvažiavimas iš 
visur gana patogus — netoli 
nuo busų kelio. Tik 10c kai
nuoja nuvažiavimas iš bile 
Bostono vietos. Apie tai tėmy- 
kite Laisvėje platesnių prane
šimų ir paaiškinimų.

Kuopų Veikėjai, Dabar 
Sukruskime!

Virš minėtame posėdyje, 
apart kito ko, pakeltas ir pa
čios Draugijos auklėjimo ir sti
prinimo klausimas.

šis praplėstas draugų posė
dis, kur dalyvavo ir viena mo
teris, komiteto narė, draugė H. 
Janulienė, iš Worcester, Mass., 
atsižvelgė ir į mūsų apskričio 
organizacinį stovį. Literatūros 
Draugijos 7-tas Apskritys sa
vo ribose skaitliuoja narius ke
liais šimtais. Jis didelis, pui
kus ir veiklus savo užduotyje, 
bet ant tiek bus visai mūsų 
garbingajai Literatūros Drau
gijai sveikiau ir visas pažan
gusis frontas bus stipresnis, 
ant kiek mūsų organizacija 
bus sustiprėjus. Ant kiek ji 
bus skaitlingesnė nariais, ant 
kiek ji bus galingesnė veda
mose kovose prieš fašistines 
gaujas.

Turint tą mintyje, mes pri
ėjome išvados, jog negalime 
pasitenkinti tik dabartiniu na
rių stoviu. Jog organizacija 
negali pasilikti vietoje. Ji tu-

sužinosime, ką
programoj ir

i paskelbsime

naujų sąlygų, 
ir su

ri augti be paliovos, nes ki
taip ji nyktų. Todėl, nutarėm 
paskelbti vajaus panaujinimą 
už gavimą daugiau naujų na
rių. Nuo šio posėdžio iki Lais
vės didžiajam piknikui, t. y., 
iki liepos 18 dienai visos kuo
pos privalo gauti naujų narių. 
Pradėkime visose kolonijose 
darbuotis labai gyvai gavime 
naujų narių. Pradėkime da
bar, o užbaigsime vajų didžia
jame piknike, kur dar galėsi
me sutikti daug naujų žmo
nių, ir gauti naujų narių.

Draugai ir draugės, iki šiol 
Centro sekretoriaus dr-go šo- 
lomsko paskelbtas raportas 
parodo, kad mes, t. y., mūsų 
apskritys toli gražu nuo to 
skaičiaus naujų narių, kiek 
mes galėjome iki šiol gauti. 
Mūsų apskritys privalo stovėti 
pirmose eilėse naujų narių va
juje, o ne taip, kaip dabar pa
siliko. O mes privalome ir ga
lime gauti naujų narių į kiek
vieną kuopą mūsų apskrityje 
ir tuomi gerokai padidinti vi
są draugiją. Tad imkimės visi 
širdingai darbuotis vajaus rei
kale. Vajų turime suprasti, 
kaip jis turi būti pilname 
veiksme, o ne tik iš vardo.

K o 1 o n ijų korespondentai, 
esate kviečiami rašinėti į mū
sų spaudą — Laisvę ir Vilnį iš 
LLD kuopų susirinkimų ir 
abelno kuopų veikimo. Juk 
LLD kuopos visur plačiai da
lyvauja svarbiuose ^darbuose 
pažangiajame judėjime. Mes 
aktyviai dalyvaujame visokių 
aukų rinkime karo gelbėjimui, 
Raudonajam Kryžiui, Ambu- 
lansų pirkimui ir t.t. Tegul tie 
mūsų LLD kuopų svarbūs dar
bai gražiai ir ryškiai atspindi 
mūsų dienraščiuose, Laisvėje 
ir Vilnyje. Kelkime savo bran
gios kultūrinės organizacijos 
vardą ir prestižą prie kiekvie
nos progos. Traukime į Lietu
vių. Literatūros Draugiją kiek
vieną padorų lietuvį ir lietuvę, 
kuriems draugija savo garbin
ga praeičia suteiks daug ap
švietus ir garbės. Gi pati orga
nizacija irgi didžiuosis pado
riais naujais nariais ii' naujo
mis spėkomis.

Kadangi dabartiniu laiku 
visos lietuviškos kolonijos už
terštos hitlerine propaganda, 
tai padoresni lietuviai vien tik 
ir tegali susirasti švaresnę 
priėjau ką Literatūros Draugi
jos eilėse.

Jeigu gerai pasidarbuosimo 
šio vajaus bėgyje, kad ir trum
pame laike, tai, būdami Lais
vės piknike, liepos 18 dieną, 
jau galėsime pasidžiaugti gra
žiomis vajaus pasekmėmis.

Jeigu bus galima, tai ten 
pat paskelbsime ir kiek kuri 
kuopa gavo naujų narių nuo 
šio paskelbimo.

Kitas vėl gražus darbas bus 
pravestas pačiame piknike, tai 
karo bonų pardavinėjimas.

Laisvės piknike galės žmo
nės užsiregistruoti pasipirki- 
mui bonusų suteikdami savo 
šaliai paskolą ir tuomi pagel
bėti fašistinius priešus sumuš
ti ir pasaulį išvaduoti iš baisių 
pragariškų kančių.

Draugai, per šį laiką, iki 
piknikas įvyks, prisirengkite 
bonusų nusipirkimui pačiame

piknike, tai bus jūsų Ubai gra
žus, patrijotiškas darbas.

Darbuokimės noriai ir ener
gingai visais reikalais, kad pa
gelbėjus greičiau priešą su
daužyti ir laisvą pasaulį lai
mėti.

Darbuokimės energingai už 
išauklėjimą Literatūros Drau
gijos iki dar neturėto aukščio 
narių, skaičiaus. 7-tas Apskri
tys turi pakilti nariu skaičiu
mi.

Organizatorius,
J. M. Karsonas.

Hamilton, Ont, Can.
Hamiltono Lietuviai Parėmė 

Raudonąjį Kryžių
Sūnų ir Dukterų KLSP Drau

gijos 2-ra kuopa ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos 113 kuo
pa, surengė balandžio 10 die
ną šeimynišką pasilinksminimą 
su gėrimais ir užkandžiais, 
Raudonojo Kryžiaus naudai. 
Pasilinksminimas buvo labai 
gražus ir pasekmingas.

Atsišaukus aukų dėl Raudo
nojo Kryžiaus, aukavo sekan
čiai :

Popkovas $7, J. Dudėnas $5. 
J. Baličias, V. Ivanauskas ir 
J. šeinauskas po $4.

V. Dovidėnas, F. Morkūnas, 
S. Survila ir A. Baniulis po $3.

P. Kutis, A. Ivoška, K. 
Frunskis, G.. Bas, M. Genevi- 
čius, Kubilius, žurauskas, J. 
Sukockas, Masauskas, Vaicka,
F. Vaivila, F. Balnis, B. Guda
vičius, P. Povilonis, C. Šalte
nis, J. Burinskas, A. Petronis,
G. Nauzneris, B. Laurinaičiu- 
kas ir J. Kaneva po $2.

M. Stanaitienė, Kubilienė, 
E. Stanaitytė, S. Chrzanavi- 
čius, šaltenienė, Soldier, P. 
Kdmula, Ch. Šaltenis, Kamins
kas, J. Sabetis po $1.

J. Kubiliukas 35 centus.
Be to, J. šeinauskas paau

kojo gėrimų už $3.60, o G. 
Maldeikis už $1.80.

Sekdami kitataučių papro
tį, išsirinkome 3 vakaro šeimi
ninkes, kurios metėsi rinkti 
balsus, kad laimėti 2 prizus. 
Vienas balsas kainavo 1 cen
tą. Rezultatai pasirodė geri. 
Surinko 3,765 balsus arba 
$37.65. Pirmą prizą laimėjo 
A. Ivanauskienė, o antrą — A. 
Maldeikienė. O. Kutienė taip
gi pasidarbavo, nors prizo ne
laimėjo. Draugės šeimininkės, 
kaip Maldeikienė, taip ir Iva
nauskienė, laimėtus prizus pa
aukojo draugijų naudai.

Užkandžius prirengė Kubi
lienė, Ivanauskienė ir Maldei
kienė. Gėrimus supirkinėjo ke
letas darbštesnių draugų.

Bendrai pajamų, su auko
mis, -buvo $130.32. Padengus 
išlaidas, liko $82.81, kurie bu
vo įteikti Raudonajam Kry
žiui Hamiltone.

Parengimų Komisija dėkoja 
šeimininkėms už prirengimą 
užkandžių ir už rinkimą balsų, 
o draugams vyrams už supir
kimą gėrimų. Taipgi visiems 
svečiams už atsilankymą ir 
gausias aukas. Ačiū visiems 
ir visoms.

International Longshoremen’s & Warehousemen’s Unijos Lokalo 
raštinėje. ‘‘Jūsų reikalas yra ir Chinijos reikalas,” sake viešnia, 
traukoje su ponia Chiang Kai-shekie ne stovi unijos veikėjai.

Ppnią Chiahg Kai-shekienč netikėtai apsilankė San Francisco mieste" . r. • - -- -- - 1()h>
Nuo-

Rengėjai.

Pasak Nacių, Rusai Pradėję 
Ofensyvą Kuban Srityje

(čia yra pranešimas iš priešą šal
tinių ir gali būti jų propaganda.)

Berlyno radijas pasakojo, 
kad rusai pradėję didoką 
ofensyvą Kuban srityj (va
kariniame Kaukazo kam
pe) ir smarkiai atakavę vo
kiečius į pietus nuo Lado
gos ežero, Leningrado fron
te. Naciai skelbia, kad at- 
mušę atakas.

Bet paskutinis oficialis 
Sovietų pranešimas nieko 
nesako apie ofensyvius mū
šius prieš vokiečius Kuban 
apygardoj.

Sovietai dažnai nesisku
bina pranešt apie naujus 
savo ofensyvus, kaip paste
bi Associated-Press.



427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

Atsilankę parodykite mums ši 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<

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

J. GARŠV
Graborlus-Undertak 

Laidotuvių Direktorius
IŠbalsamuopa ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

BOKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
[Šigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATARTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
Suprasti demokratijos veikimą

Adv. CHAS. P. KAL '< 
Rnyielh'Autorius , 

.... ......................................Mi n įmini
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Mitine Valstijos Žinios
Kodėl Veidhiaihiauti, o Ne 

Tiesą Sakyti?
Teko pastebėti Vienybėje, 

kad ponas Virbickas niekina
progresyvius delegatus, kurie 
dalyvavo 28 dieną kovo Dar- 
gio šaukiamoje konferencijoje. 
Virbickas pasakoja, kad buvo 
šaukiama konferencija Drau
gijų Sąryšio laiškais ir dėl ge
resnio pagarsinimo, tai Dargis 
garsino ir per radio. Anot jo: 
bolševikams, tai to tik ir reikė
jo. Jų prigužėjo pilna svetai
nė popiergalių prisidarę nuo 
savo grupės, suprask, būk su 
neteisėtais mandatais.

Reiškia, fašistui ir popięra, 
kuri yra progresyvio žmogaus 
rankose ir tai atrodo kokiu tai 
“popiergaliu,” nieko nevertu, 
nepanašiu į dokumentą! žino
ma, taip rašyti gali tik Vir
bickai ir kiti lietuvių vienybės 
priešai, nes kitos sriovės žmo
gus neišdrįstų tokios nesąmo
nės rašyti.

Mano supratimu, jie lietuvių 
visuomenę palaiko už glušą ir 
nieko nevertą! Per keturis ne- 
dėldienius per radio garsino 
konferenciją, kviesdami Pitts
burgho ir apylinkės draugijas 
dalyvauti toje konferencijoje, 
o kada delegatai susirinko, tai 
Virbickas, Dargis ir kiti pama
tė, kad ne jų plauko delega
tai, tai išsigando ir patys iš 
svetainės išbėgo! Tas tik pa
rodo, kad lietuviai nėjo ir neis 
su tokiais vienybės skaldyto
jais, o Virbickai bijo lietuvių

spaudoje, nežinau, pas ką jie 
yra?

Lietuvių Moterų Progresy
vių Draugija ir LLD 87 kuopa 
bendrai surengė parę, kuri da
vė pelno $32. LDS 8-to apskri
čio konferencijoj delegatai 
tam tikslui paaukavo $50. To
kiu būdu pas PLVKKL iždi
ninką sušidare jau $152. Kaip 
matote, tai pradžią jau turi
me! širdingai ačiū, visiems au
kavusiems!

Pq LDS 8-to apskričio kon
ferencijos, toj pačioj svetainėj, 
draugai ir draugės turėjo pasi
tarimą, kad daugiau sukoncen
travus spėkas nupirkimui tų 
dviejų, ambulansų. Pasitarime 
Geo. Urbonas iš Braddocko iš
šaukė į lenktynes Joną Urbo
ną aukų rinkimo reikale. Jis 
sakė: v

—Mudu visi vadina broliais, 
nors mes nesame broliai, tai, 
brolau, eikš ir persitikrinsime, 
kuris gali daugiau sukelti au
kų, braddockietis, ar South 
Side-Soho ?

žinoma, Jonas Urbonas daug 
nešneka, tik reporteriui į ausį 
sušnypštė:

—Na, jis nori man į akį kib
ti, pamatysimi!

Geo. Urbonas turi pusėtiną 
koloniją Braddocke ir jeigu jis 
gerai sukoncentruos darbą, tai 
gali Jonui būti nelengva atsi
laikyti. Pamatysime.

Sekretorė skundėsi, 
lų kolonijų draugai 
už lėtą veikimą,
taip buvo: Po vasario 28 die
nos komitetas planavo greitai 
imtis ęlarbo. Bet kovo 7-tą 
dieną Hargis paskelbė, kad jis 
šaukia konferenciją ant 28 d. 
kovo. Mes gi nenorėjome, 
kad veiktų du komitetai, kad 
būtų visuomenė suskaldyta 
tuo klausimu, mes norėjome 
susitarti su kitų sriovių lietu
viais, nes karo laimėjimas yra 
visų bendras reikalas, to ir 
valdžia nori, kad visos grupės 
vieningai veiktų. Ir laukėme 
tos konferencijos. Mes tiek tik 
padarėme klaidą, kad niekas 
iš mūsų nežinojo, kokiu tiks
lu Dargis šaukia konferenciją. 
Konferencija gi parodė, kad 
tie ponai tik savo politikos 
tikslams ją šaukė, kad jiems 
lietuvių vienybė neapeina, kad 
jie nenori pagelbėti karo išlal
mėjimui. Tas paaiškėjo kon
ferencijoj. Tas mūsų, darbą 
sutrukdė, bet dabar už tai 
smarkiau padirbėkime.

Reporteris.

Lewiston ir Auburn, Maine
Aukos, Parengimas ir Mirtis 

A. Baltrušaičio
Balandžio 2 d. sutikau vie

ną savo pažįstamų mieste, ku
ris sako:

—Ar žinai, kad Leonarija 
Selemoniene tapo išvežta į li- 
gonbutį ?

Kadaiigi jis man daugiau in
formacijų. hedavė, nes skubi
nosi į dirbtuvę, tai sumaniau 
nueiti į jos namus ir pasitei
rauti pas jos gyvenimo drau
gą K. Selemoną. Įėjęs į stubą, 
radau K. S. liūdną ir nupuo
lusiam ūpe, bet pradėjus kal
bėtis paaiškėjo, kad d. L. Se- 
lemonienės gyvybėi didelis pa
vojus negresia. Ėėkhlbant d. 
K. S. sako: Laisvėje mačiau, 
kad daugelis ir mūsų miesto 
lietuvių aukavo dėl Botkino li
goninės, kurioje gydosi pra
kilniausi kovotojai už visos 
žmonijos laisvę prieš žiauriau
sius dvidešimto amžiaus kani- 
balus-hunus. Ir išėmęs iš ki
šenės penkis dolerius padavė 
man, kad pasiųsčiau auką į 
Russian War Relief Lietuvių 
Komitetą.

Aš jam sakau, kad jam 
čiam dabar yra reikalingi 
nigai, nes turėsite išlaidas 
dengti už gydymą savo
venimo draugės. Bet jis atsa
kė, kad reikalas šelptu sužeis
tus raudonarmiečius yra lygus, 
kaip ir jo moteries, o gal dar 
svarbesnis.

Washington. — Praneša
ma, kad Finliaridijos fašis
tų komaridierius Manner- 
heimas jau dvi savaitės kai 
“lankosi” Švedijoj.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4303 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 456 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SAVIDES, JR.
456 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Lice hm No.

107 of the 
at 6802 — 
County of 
premises.
6802 — 15th Ave.,

Alcoholic Beverage Control Law 
15th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed oh the
WILLIS SILVESTRI

Brooklyn, N. Y. ,T

Iš Pittsburgh© Lietuvių Karo 
Laimėjimui Koihiteto

Komitetas jau baigia ga lu
inai susitvarkyti darbus. Se

kretorė išsiuntinėjo pusėtinai 
daug laiškų ir blankų rinkimui 
aukų. Vis dar siuntinėja, nes 
gauna naujų antrašų. Kurios 
draugijos, kuopos arba pavie
niai negavote blankos, o norė
tumėt pasidarbuoti, prisidėti 
prie taip svarbaus darbo — 
nupirkimui Raudonajam Kry
žiui ambulanso ir lietuvių ko
votojams Raudonojoj Armijoj, 
tai kreipkitės sekamu antrašu: 
H. Kairys, 1254 Franklin St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. Ir tuojau 
gausite blankas ir visas infor
macijas parinkimui aukų.

Iki dabar komitetas yra su
rinkęs aukų sekamai: Konfe
rencijoj, vasario 28 dieną, de
legatai suaukavo ' $33. LDS 
142 kuopa prisiuntė tai kon
ferencijai pasveikinimo $5. 
Tai bendrai konferencijoj su
keltą $38.

Kovo 28 dieną delega
tai suaukavo $32. Konferenci
joj aukavusių vardai buvo už
rašyti, bet iki šiol dar netilpo

Bergždžios Hitlerininkų 
Atakos prieš Sovietus

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1310 Flatbush Ave. .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK O’DONNELL 
B. & F. Tavern

1310 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohol to Beverage Con
trol Law at 680 Flatbush Ave. .Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premise*.

680 PATIO CORP.
630 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

gyvena Auburno priemiestyje, 
išėjo anksčiau iš svetainės. At
sisveikindami su manim pasa
kė, kad “Reikia skubintis, nes 
nes nesuspėsime gauti busą, 
kuris pro mūsų gyvenimą ei
na.”

Kaip vėliau pasirodė, tai jie 
ant to būsd nesuspėjo ir važia
vo kitu, iš kurio išlipę, ėjo 
pėsti vieškeliu į savo gyveni
mo vietą. Eidami, priešais pa
matė pilnais garais atūžiantį 
automobilių., o kelias buvo jam 
jau “siauras,” nes jis mėtėsi ir 
krypavo į vieną ir kitą pusę 
vieškelio. Tada Antanas savo 
žmonai sako:

—Sukimės visai iš kelio, nes 
automobilyje važiuoja žmones 
girti ar miegodami.

Bet tas automobilis juos at
rado ir šalyje kelio. Moteris 
pamatė, kad jau jos vyro ne
bėra šalyj jos ir automobilis 
už jos nugaros, už kokių 20 
pėdų įvirtęs į ravą. Priešaky
je automobiliaus nuneštas ma
šinos gulėjo jos vyras. Ant 
greitųjų buvo pašaukta polici
ja ir ambulansas, bet į ligon- 
butį ambulansas nuvežė jau 
mirusį A. Baltrušaitį.

Vairuotojas gi automobilio 
Clarence T. Pratt iš .Mechanic 
Falls, Maine, su savo san- 
draugais, kurie važiavo auto
mobilyje išliko ne tik gyvi, bet 
mažai ir sužeisti.

Ir kada mes, nariai tos va
karienės komiteto, susirinko
me, balandžio 18 d., padaryti 
vakarienės apyskaitą, tai suži
nojome apie tragišką mirtį 
mūsų komiteto nario ir suau- 
kavome dėl nlipitkimo gėlių 
mūsų brangiam draugui!

Aukavo A. Apšegienė vieną 
dolei’į. Po 50 centų: Ch. Pe- 
seckis, J. Liaudanskas, B. Mai- 
noris, M. Dailydaitė, U. Vai- 
tonienė, D. Vaitonis ir Frankis 
Apšega. Po 25c: M. Bironas, 
A. Bironienė, B. Leonas, E. 
Eišmantienė, M. Cereskienė, 
L. BanUliš, K. Biikiš, J. šilai- 
kis, M. Tamošiūnienė, Š. Nor- 
butįėnė ir M. Wildneriehe. Vi
so $7.50.

Antradienį, balandžio 20 d. 
A. Baltrušaitis tapo palaidotas 
Hope Hill (Vilties kalnelyj).

Ilsėkis, broli,..toje pačioje 
motinoje žemėje, iš kurios ato
mų ir molekulų buvai suorga
nizuotas! Mes, pasilikę vary
sime tą pat darbą, kurį ir jūs 
sykiu dirbote, tai yra, sunaiki
nimui hitlerizino. Jums gi, 
brangioji Juozefa Baltrušaitie
ne, vėlinu pergyventi tas liūd
niausias gyvenimo valandas.

Gamtos Sūhus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR♦

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, gegužės 3 d., 1 vai. 

dieną prasidės rankdarbių paroda, 
kurią rengia Russian War Relief 
Komitetas. Bus didžiajame Worces- 
terio depcirtmentinėje krautuvėje, 
Denhom & McKay Boston, 6-to auk
što auditorijoj. Tęsis 3 dienas, geg. 
3-4-5. Kadangi pirmadienį krautu
vės atdaros iki 9 vai. vakaro, tai ir 
paroda bus galima lankyti iki 9 va
landos. Bus ir užkandžių. Patartina 
lietuviams pamatyt šią parodą.

(103-105)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3249 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1762 E. N. York Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SANTO MESSINEO
1762 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y. T

Beer, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
HW 384 has been issued to tne undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1552 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRED CROCE
(The ’.New Broadway Pizzeria)

1552 Broadway, . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
IM 514 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 89 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOAQUIN VI El RO 
. (Frente Unido Rest.)

89 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1610 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn County of Kings, to be consumed 
on' the premises.

MARY ROUSE
1610 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 47 has been issued to the undersigned 
to sell beer and cider at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1814 E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LeROY SCHRAUTH 
LeRoy’s Tavern

1814 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given '.hat License No. 
RL 4322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107. of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HUNT BROS. TAVERN, INC.
2081 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given ‘:liat License No. 
RL 6041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1607 Sheepshead Bay Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ROBERT SUTHERLAND
1607 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 382 has heen issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at lit Utica Avenue,- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE FISCHETTI 
(Utica Pizzeria Rest.)

Ill Utica Ave., Brooklyn, N. Y.. T
__________________________  «________  

r^--'_______________ ......

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

(Shalinskas)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
^sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
Sadidinu tokio 

ydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
S- 512 Marion St., Brooklyn 
■jKamp. Broadway ir Stone Ave. 
ijEprie Chauncey St., Broadway Line 
K TeL GLenmore 5-6191

*

ICHARLES
♦ UP-TO-DATB

♦ BARBER SHOP
♦ K. Degutis, Savininkes
♦ Prielankus Patarnavimas
° 306 Union Avenue
♦ Tarp Ten EyCk ir Maujer Sts.
♦ BROOKLYN
<*> Gerai Patyrę Barbenai

DR. J. J. KASKIAUCIUS
Telefonas! HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Art! Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Balandžio 17 d., šv. Baltra- 
mėjaus Draugystės svetainėje, 
buvo surengta silkių vakarie
nė. Vakarienę surengė Karo 
Išlaimejimo Rėmimo Komite
tas. šis komitetas atstovauja 
kuone visas lietuvių organiza
cijas ir draugystes. Nuo kož- 
nos draugijos yra po du atsto
vu. Tik viena šv. • Baltramė- 
jaus pašai pine draugystė netur 
atstovų ir nępriklauso prie šio 
taip svarbaus ir prakilnaus ko
miteto.

Vakarienė visais žvilgsniais 
nusisekė gerai, žmonės buvo 
patenkinti valgiais ir gėrimais. 
Komiteto nariai darbavosi pa
sekmingai. Vis^s pelnas 
skiriamas Raudonajam 
žiui. Apmokėjus Visas 
das pelno liko $54.05.

žinoma, tiek pelno nebūtų 
likę, jeigu prijaučianti šiam 
prakilniam darbui nebūtų au
kavę. Nors ir pats esu šio 
komiteto narys, bet nežinau, 
kas ką aukavo, nes man pirmi
ninkė komiteto — M. Daily
daitė pridavė tik vardus au
kavusių, bet ką aukavo, nepri- 
davė. Aš žinau tik dviejų au
kas: Julia Stukienė aukavo 2 
bušeliu 'bulvių ir Jonas Lidu- 
danskas aukavo 30 svarų juo
dos dūduos. Kiti šie asmenys 
yra aukavę: M. Cereskienė, 
Jieva Eišmantienė, L. Kaunec- 
kienė, J. Baltrušaitienė, U. 
Vaitonienė, T. KalVelienė, A. 
BikUlčiėhė, B. Šimakaitifenė, A. 
Apšegienė, M. Viidheriehė, F. 
brigotas, ,'Ž. Norbulienė, J. Sa
baliauskienė, A, Bitbniėhė, J. 
ĘaUciehė, j. Milašienė, D. 
Žlarskienė, M. Tamdšiunienė, 
R. Kėndrotienė, K. fereitmoze- 
ris ir J. Sittiataltekienė. Visas 
pelnas,. $54.05, tapo perduotas 
į Raudonojo Kryžiaus vietinį 
skyrių.

Jeigu kas būtų laike šios 
vakarienės pasakęs, kad rytoj 
šioje pačioje svetaihėje bus 
renkahios aukos dėl vieno iš 
komiteto narių dėl įėlių, tai 
iiiek&s nebūtų tam tikėjęs, nes 
visi kortirt'etd dariai buvo svei
ki ir pilni energijos, darbavo
si, kad kaip galima gėriau pa
tarnauti suširinkusiai phblikai 
ir padaryti daūgiau pėlho 
Raudonajam Krežiui, kuris su
vartos pinigus dėl sušelpimo 
mūsų karžygių, kurtė pasi
šventę yra paaukoti savo gyvy
bę dėl sunaikinimo žvėriškiau
sių kanibalą nacią-fašistiį.

Bet traldija įvyko. Buvo 
taip: Draugas Antanas Baltru
šaitis, su savo žmona, kurie

Per sekančias 30 dienų, mes darome Sį speciali pasiūlymą savo 
seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

Naudokitės Gera Proga

. London, bal. 30. — Kaip 
stipri Sovietų fronto linija, 
galima spręst iš to, jog rau
donarmiečiai atlaikė visas 
iš vokiečių atimtas pozici

 

jas /į)eX paskutines dvi sa
vaites, ežiūrint, kad naciai 
atvejų J,tvejais atakavo tas 
pozicijas, kaip pastebi As
sociated Press, amerikiečių 
žinių agentūra.

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

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper, 
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti, 
SODĖOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūhe mineralinių druskų.
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus Ir sumažfha viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LĄX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nenialonu-l 
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
atba kreipkitės asmeniškai.

. WAt Health foods
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

Akiniai 
už $7.50

30 Dienu 
NuolaidaKRISLAI

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
ir vienas doleris Apšvietos 
Fondui.

LLD nariai, gavote naująją 
knygą — “Lietuvių Tautos Di
dysis Priešas.” Man atrodo, 
jog tai labai gera ir naudinga 
knyga. Ją reikia kiekvienam 
perskaityti.

Perskaitę knygą nepatingė
kite parašyti apie ją spaudai. 
Mums labai reikia daugiau 
diskusijų ir kritikos apie nau
jas knygas.

Man atrado, kad be galo 
sunku gyventi tiems, kurie vis
ko bijo, visko išsigandę. O to
kių žmonių yra nemažai.

Jie nepriklausys prie orga
nizacijas, nes bijo, jie ne0a- 
aukos geram tikslui, nes bijo, 
kad kas nors nesužinotų.

Tarpe dviejų sienų, ar kur 
nors kamputyje, kūr niekas 
negirdi ir niekas nemato, jie 
tau nukalbės smarkiau, negu 
didžiausi reVoliUcijonieriai. Jie 
tiesiog kalnus nuvers. . .

Bet jie bijo... bijo patys 
savo šešėlio. Jų. baimės akys 
tokios didelės, jog mato ir ten, 
kur nieko nėra ir kur nereikia 
hiatyti.

Jie baisiai skursta dvasiniai.

Hartford, Conn.
Lietuvis iii. J. Švilpa išrado 

mostį palengvinimui reuma- 
tiškų skausmų. Ji taipgi nau
dojama skaudulių naikinimui 
ir nuo kitokių nemalonumų. 
Ta moštis užvardyta MIRAČL 
OlftTMĖNT.

Juozas Brazauskas labai 
džiaugiasi Stebūklingos Mbs- 
ties pagalba savo skaudėjusiai 
kojai. Jis net ir spaudoj sten
gėsi apie tai paskelbti. Džiau
giasi ir kiti gerais rezultatais, 
kurie turėjo progos, reikalui 
esant, tą mostį panaudoti.

Platesnių informacijų apie 
tai galima gauti iš paties

M. J. Šviijids, P. O. Box 73, 
Station A, Hartford, Conn.
jos yra įvairių rūšių, naudo

jimui skirtingų nesmagumų 
prašalihiiriūi.

(Skelbimas)

CHARLES I. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

stiairiboinis 5e. arba 3c. vertes, viso UŽ 
35 Centus. 4 r . ;

Reikalaudami rašykite:

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
Philadelphia, Pa. 
Teleforuui Poplar Mill
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Iš garsiosios filmos “Mission to Moscow”: kairėje stovi patsai ambasadorius, 
Joseph E. Davies, o greta jo—Waiter Huston, losiąs ambasadoriaus rolę. Tai ne
paprastai įdomus veikalas, pagamintas Warner Brothers Studijose; dabar rodo
mas Hollywood Teatre, New Yorke.

K. Petrikienė Išėjo 
Ligoninėn

Katrina Petrikienė pereitą 
penktadienį pasidavė ligoni
nėn — New York Hospital, 
525 E. 68th St., New Yorke. 
Randasi daktaro J. Waluko 
priežiūroje. Pakol kas būna 
tik tyrinėjimui, kol nustatys 
būdus tolimesniam gydymui. 
Ji turė^ pasiduoti operacijai.

K. Petrikienė, plačiai žino
moji prakalbininkė ir veikėja, 
yra narė Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto, 
Sovietų, Sąjungai karo pagal
bos teikimui lietuvių komiteto, 
Moterų Apšvietoš Kliubo pir
mininkė ir mezgimo vedėja 
(iki liga privertė’ darbą ap
leisti), taipgi dirbo Raudona
jam Kryžiui ir daug kitų bė
gamų karo laimėjimui darbų. 
Tad jos liga yra skaudi ne 
vien tik jai pačiai, bet ir vi
soms karo laimėjimo pastan
goms, visam pažangiajam ju
dėjimui.

Linkime K. Petrikienei greit 
pasveikti ir vėl būti su mu
mis tuose daugcriopuose dar
buose.

’’Mission To Moscow” 

-- Puikus, Svarbus 

eikalas
(Pabaiga)

Ambasadorius sueina su an
glų, francūzų, lenkų diploma
tais Maskvoje, kurie lošia bi
lijardą, geria ir juokiasi iš vis
ko, kas dedasi Tarybų Sąjun
goje, užtikrindami ambasado
rių, kad Penkerių Metų planas 
yra nesąmonė, kad Stalino vy
riausybė neturinti jokio žmo
nėse pasitikėjimo, )etc., etc. 
Ambasadorius važiuoja į So
vietų Sąjungos fabrikus, į far- 
mas, į aliejaus šaltinius, į an
glies kasyklas. Viskas jį ste
bina. Viskas nepaprastais tem
pais kyla pirmyn, ko jis nie
kad niekur nėra matęs. Ir jis 
tą praneša prezidentui ir vals
tybės departmental.

Ambasadorius dažnai susi
tinka su Litvinovu, kuris jam' 
patinka, nes kovoja už taiką. 
Kur tik jis eina, vis mato sta
tybą, žmonių entuziazmą, pa
siryžimą, meilę savo kraštui. 
Podraug jis pastebi, kad šian 
ir ten atsiranda sabotažo. 
Trockistų teismo laiku amba
sadorius sėdi teismabutyje ir 
viską tėmija, viską žymisi. Jis 
priešingas tiems, kurie tuos 
teismus pašiepė. Gyvenimas 
paskui parodė, kad tie, kurie 
šaipėsi, šaipėsi iš savęs.

Ambasadorius turėjo pasita
rimą su Stalinu, kuris įspėjo jį, 
kad Anglijos tuomlaikinė val
džia veda pragaištingą politi
ką ir Sovietų Sąjunga, tuo bū

du, bus priversta daryti tam 
tikrus žygius, nepaisydama 
Anglijos.

Iš Tarybų Sąjungos ambasa
dorius grįžta. Jis nžfcuka An- 
glijon. Ten tariasi su Churchi- 
llu, kuris tuomet dar nebuvo 
valdžioje, ragindamas jį dary
ti ką nors, nes pasaulis greit 
bus apimtas vieno didelio karo 
gaisro.

Filmoje atsakoma, kodėl 
Tarybų Sąjunga padarė ne
puolimo sutartį su Vokietija, 
kodėl ji turėjo kariauti su Suo
mija, kodėl Tarybų vyriausybė 
sušaudė Tuchačevskj, Buchari- 
ną ir kitus išdavikus, niekšus.

“Mission to Moscow” filmą 
labai užimanti. Aktoriai savo 
roles atlieka puikiai, ypačiai 
Walter Huston, Ann Harding 
(ambasadoriaus ir jo žmonos 
rolėse) ; taipgi Oscar Homolka 
(Litvinovo rolėje). Kitų rolės 
trumpesnės ir dėl to jose ak
toriai negalėjo pasirodyti taip, 
kaip ilgesnėsėse.

Šis veikalas labai daug pa
sitarnaus Amerikos žmonėms 
pažinti geriau Tarybų Sąjun
gą, .jis pasitarnaus, taigi, vie
nam bendram tikslui, karui 
laimėti ir taikai pąsaulyje į- 
steigti. J

Filmą rodoma apie 2 vai.
Mano vienintelis patarimas 

kiekvienam: nueikit pamatyti 
“Mission to Moscow.”

Ndr.

“China” Turi Daug Žiūrovų
Chinijos padėtį ir kovas per- 

statanti filmą “China,” su Al
an Ladd ir Loretta Young fil- 
moje ir Harry James su savo 
orkestrą asmeniškai, Para
mount Teatran, New Yorke, 
sutraukia didžiausius kiekius 
lankytojų, kokius teatras turė
jęs per 17 metų savo gyvavi
mo. Pirmomis dviem dieno
mis turėta 53,000 lankytojų.

Patku* Judi* anie nepa'enkiamą Chinijos 
žmonių drijaij. kurie pasiryžę sumuAi ir 

sutriuškint kraugerius japonus.

'CHINA'
ra LORETTA YOUNG. ALAN LADD ir 
6*0 kHg. Labai itpiidingas. nepraleistinns 
judi. I
♦ TAIPGI DIDELIS VAIDINIMAS SCE
NOJE su HARRY JAMES ir Jo Orkestru 
»r GO1.DRN GATE KVARTETU «

PARAMOUNT

Dingęs Vaikas Atsirado
Keturių metų Anthony La- 

Paglia buvo dingęs iš savo na
mų, 8422 Glenwood Rd., bet 
sekamą dieną rastas už kelių 
blokų. Moteris, su kuria vai
kas rasta, sakė radus gatvėj 
jį vieną, verkiant, ir parsive- 
dus namo pavalgydinti ir pa
guldyti.

“Esu Amerikietis” 
Diena

New Yoi'ko valstijos guber
natorius Thomas E. Dewey, 
paskelbė gegužės 16-tą bū
siant “Esu Amerikietis” diena. 
Apie tai, kaip ji bus apvaikš
čiojama mūsų mieste, žinių tu
rėsime vėlesnėse laidose.

Gegužinėj Dalyvavo ir 
Jos Pionieriai

Ne visi vokiečiai yra naciai. 
New. Yorke yra daug vokiečių 
darbininkų unijistų ir jie su 
savo unijomis išėjo dalyvauti 
gegužinės minėjime, Yankee 
Stadiume, 161st St. ir River 
Ave., New Yorke, gegužės 2- 
ros popiečio 1 vai.

Viena iš tokių unijų yra Ba
kers Lokalas 1-mas. Ir visos 
Kepėjų linijos Jungtinė Tary
ba, atstovaujanti 22,000 unijis
tų darbininkų, užgyrė geguži
nę. «

Lokalas 1-mas veikia York- 
villėj, 350 E. 85th St., New 
Yorke. Pirmoji jo organizaci
ja susiformavo Karol iaus 
Markso ir Frederick Engelso 
sandarbininko Joseph Wcid- 
meyer pradėtame darbininkų 
organizavimo vajuje 1853 m. 
Ir lokalo eilėse yra tokių na
rių, kurie dalyvauja gegužinė
se kas metai. Pavyzdin, John 
Arndt, 75 m., kas metai daly
vavęs didžiuosiuose darbinin
kų paraduose nuo pat įstojimo 
unijon 1893 metais.

Už Viską Skolingas Unijai

Arndt pasakojo, kaip var
gingai jie skurdo seniau ir 
kaip dėka darbininkų judėji
mui gyvenimas pagerėjo:

“Aš išmokau savo amato 
miestelyje netoli Brandenburg, 
Prūsijoj, kur mokiniai dirbo 
tik už maistą, be jokios algos. 
Atvykau Amerikon 1890 m. ir 
miegojau ant maišų kepyklo
se, o mitau atmatomis, kurio
mis maitindavo kepėjus board- 
ing-butuose.

“Mano pirma alga buvo tik 
keturi doleriai savaitei. Ir aš 
dirbdavau • 14 valandų kas 
naktį, dar su viršlaikiu, ir 20 
valandų šeštadienį.

“Tada aš įstojau unijon ir 
nuo to laiko kovoju jos eilė
se. Mes numažinom valandas 
pusiau ir padidinom algas. Už 
viską aš esu skolingas unijai.”

Ir jis žino, kad gegužinė yra 
didžiausia demonstracija už 
darbo žmonių vieningumą ir 
pergalę, tad jis dalyvavo kiek
vienoje per 50 metų ir nepa
vargo.

įkaitino Ernus Uždraustą 
Mokesti 

v

John Doherty, taksų kolek
toriaus raštinės, Brooklyne. 
tarnautojas, įkaitintas dviem 
taksų mokėtojams išpildęs 
blankas ir už patarimus paė
męs po $30. Taksų depart- 
mento tarnautojam nėra drau
džiama padėti išpildyti blan
kas, bet draudžiama už tai im
ti mokestį. Jeigu priimama, 
tai skaitoma kyšininkyste.

Raudonosios Stampos: A, B, 
C ir D vertė pasibaigė su ba
landžio 30-ta. Stampa E gera 
šią savaitę ir bus gera per vi
są gegužės mėnesį. Ir toliau 
kas savaitę prasidės nauja ei
lutė štampų ir bus geros per 
visą gegužės mėnesį. Su rau
donom stampom perkame mė
są, sviestą ir kitus riebalus, 
taipgi sūrį ir kenuotą žuvį.

Mėlynos Stampos; D, E ir F 
irgi pasibaigė balandžio 30-tą. 
Stampos G, H ir J yra galioje 
dabar ir bus per visą gegužės 
mėnesį. Su mėlynomis stampo- 
mis perkame visokias kenuotas 
daržoves ir vaisius, taipgi jų 
sunkas, džiovintus žirnius, pu
peles ir t.t., kenuotas sriubas, 
keptas pupeles.

Baltos Stampos pirmoj kny-, 
gėlėj :

No. 17 gera pirkimui poros 
batų iki birželio 15-tos.

No. 23 gera svarui kavos 
iki gegužės 30-tos.

No. 12 gera penkiem sva
ram cukraus iki gegužės 31- 
mos.

Perkama Be Štampų: viso
kia paukštiena, švieži ir rūky
ta žuvis, farmerski ir kiti 
minkšti sūriai, šviežus vaisiai 
ir daržovės, grūdiniai-miltiniai 
valgiai, džiovinti vaisiai, vai
sių prezervai ir sviestai (jel- 
lies-jams).
STEIKUI REIKĖS DAUGIAU 

PUNKTŲ
Kainų Administracija pa

tvarkė, kad pradedant gegu
žės 2-ra būtų imama už stoi
kus po vieną punktą daugiau 
per svarą.

Jautienos steikai — round, 
top round, bottom round, tip 
round ir flank — bus po 9 
punktus per svarą. Kiaulienos 
“chops’ai” ir “hamės” taipgi 
po 9 punktus.

Pigesnieji šmotai (cuts) —

Academy of Music Teatre
Per savaitę, baigiant 5-ta 

gegužes, Academy of Music, 
126 E. 14th St., New Yorke, 
rodoma komedija “It ‘Ain’t 
Hat” su Abbott, Costello ir 
Grace McDonald vyriausiose 
rolėse. Taipgi rodoma filmą 
“Young Mr. Pitt,” kurioj vai
dina Robert Donat su Phyllis 
Calvert. Priedams rodo Walt
Disney’s filmą.

Už velykišką geraširdystę— 
penėjimą Prospect Parko žvė
rių—du vyrai nubausti pasi- 
mokėti po $5, kiti 10 vyrų ir 
moterų pasimokėjo po $3. 

smegenys, gilės, uodegos, lie
žuviai, skilviai jautienos ir 
kiaulienos, taipgi kiaulienos 
kulnukai, kojos, snukiai bus 1 
punktu mažiau.

Nauji sąrašai turės būti iš
kabinti bučernėse šį pirmadie
nį.

Sekamose laidose mes įdėsi
me lentelę, parodant, kiek ku
rioms mėsoms dabar reikės 
punktų.

Roxy Teatras Duos Aktą 
Graikų Parengime

Gae Foster merginos iš 
Roxy Teatro perstatys savo pa- 
skilbusį aktą “Evzone” Grai
kijos karo paramai ruošiama
me didžiajame mitinge Madi
son Square Gardene, New Yor
ke, gegužės 18-tą. Aktas per
stata Graikijos karį mūšyje. 
Akto išpildyme padės choras 
iš 300 balsų.

Mitingui jau išparduota ti-
kietų už 28 tūkstančius dole
rių. Siekiama sukelti $100,- 
000, už kuriuos siųs Graikijon 
maistą. ' •

* LIETUVIŠKAS. *

TRAKTYRIUS

I
 (VALGYKLA IR ALINA) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokiųVynų ir Degtines 

Kasdien Turime -

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku411 Grand Sfc Brooklyn

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

A

Bergen St. stoties policija 
turėjo visą bačkutę alaus už 
dyką, bet visi likosi neragavę. 
Priežastis — bravamės trok- 
manai pametė, o policistai ra
do. Gi taisyklės reikalauja 
rastus daiktus sugrąžinti, kas 
ir buvo padaryta su bačkute.

/ Tyrone. Power, An
na Baxter ir Dana An
drews filmoje “Crash 
Dive,” dabar rodomoj 
Roxy Teatre, 7th Ave. 
ir 50th St., New Yorke. 
Greta filmos yra ir sce
nos aktai.

REIKALAVIMAI
Reikalinga opereiteris dirbti prie 

Armijos oficierių marškinių. Kreip
kitės: F. & L. Sportwear, Inc., 537 
Broadway (4-tos lubos), New York 
City, N. Y. ♦ (104-109)

PAJIEŠKOJIMAI
t

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

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

i

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL...PRACTICAL

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
• Tel. Stagg 2-2178

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Girtais 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN1UOTAS GRABORIUS
Liūdėsio 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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