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Amerikiečiai paėmė svarbų 
Šiaurės Afrikoje punktą—Ma- 
teur. Tai reikšmingas laimėji
mas! Jis priartins visišką Tu
nisijos užkariavimą. Vadinasi, 
mūsų kovūnai, mūsų kariai pa
rodo pasauliui, kad jie nėra 
“žali,” kaip tūli juos pirmiau 
apibūdino; jie moka ir 
puikiai priešą mušti.
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KRISLAI
Mes Laimime Afrikoje.
Uja Erenburgas Apie Lietu* 

vą ir Lietuvius.
Venclova Apdovanotas.
Matys 90 Milijonų Žmonių.

Darboi žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

1

Andai 
zidentas 
neužilgo 
mušti iš

pre-čechoslovakijos
Benešąs pasakė, jog 
priešas bus pradėtas 
visų pusių.

Stalinas, savo pareiškime, 
padarytame Gegužės Pirmąją, 
taipgi parodė optimizmo — 
dar keletas didesnių smūgių, 
užduotų priešui iš rytų ir va
karų jį, priešą, visiškai da- 
baigs sunaikinti, sakė jis. Jis 
bus priverstas besąlyginiai pa
siduoti.

Generolas 
na pasakė, 
priešas bus 
mėnesį.

Visi trys
trys žino, ką kalba. Todėl rei
kia tikėtis, kad neužilgo mes 
matysime duodamus priešui 
mirtinus smūgius Europoje, — 
matysime antrąjį frontą.

Giraud ana die- 
kad iš Tunisijos 
išmuštas dar šį

žymūs vyrai. Visi

Kiekvienas skaitytojas pri
valo būtinai perskaityti šiame 
laisvės numeryje telpantį II- 
jos Erenburgo gražų straipsnį 
apie Lietuvą ir lietuvius kovū- 
nus.

Erenburgas yra vienas žy
miausiųjų Tarybų Sąjungos 
rašytojų ir žurnalistų.

7

“Tarybines Lietuvos respu
blikos liaudies švietimo komi
saras, rašytojas, poetas apdo
vanotas medaliu už drąsą... . ”

Šitokia žinia prieš keletą 
dienų nuskambėjo amerikinėje 
spaudoje.

Venclova apdovanotas už 
tai, kad jis. apsilankęs Lietu
viškajame Pulke Raudonojoj 
Armijoj, tuojau stojo į mūšį 
drauge su lietuviais kovūnais. 
Ir tame mūšyje laikėsi, iki 
priešas buvo atmuštas!

Tai poetas, kuris moka meis
triškai valdyti ne tik plunks
ną, bet ir šautuvą.

Patsai seniausias lietuvių 
poetas Liudas Gira jau seniai 
vilkėja raudonarmiečio unifor
mą.

Kitas jaunas, žymus lietuvių 
rašytojas, — mūsų gerb. dak
taro Kaškiaučiaus giminaitis, 
A. Liepsnoms, taipgi yra Lie- 
tuviškąjame Pulke.

M

S*

Apskaičiuojama, kad Ame
rikoje vidutiniai gerą, populia- 
rę filmą mato apie 90 milijonų 
žmonių.

“Mission to Moscow” yra 
daugiau, negu vidutiniai gera 
filmą. “Mission to Moscow” 
yra kino šedevras. Tai gyvoji 
politinė istorija, objektyviai 
vaizduojanti bene patį svar
biausi į žmonijos gyvenime lai
kotarpį. Filmoje vaidina apie 
175 aktoriai! Tūlų iš jų rolės 
trumpos, tiesa, bet svarbios.

“Mission to Moscow” ati
dengia uždangą ir parodo, kas 
už jos dėjosi prieš antrojo pa
saulinio karo prasidėjimą.

“Mission to Moscow” — bū
tinai reikalingas kiekvienam 
amerikiečiui pamatyti veika
las.

O Warner Brothers, kurie 
filmą pagamino, priklauso di
delis nuopelnas!

KONGRESMANAI NUTARĖ 
DOVANOT’ TRIS KETVIR
TADALIUS SENU TAKSŲ
Washington. — Jungti

nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas 313 balsų prieš 
95 priėmė tokį sumanymą 
taksų:

Palikt apie tris ketvirta
dalius (“dovanot”) taksų 
už 1942 m. algas ir šiaip ne- 
perdideles pajamas. Taigi 
90 iš kiekvieno šimto tų, 
kurie šiemet kovo mėnesį 
sumokėjo ketvirtį taksų už 
1942 m., jau neturėtų dau
giau mokėt taksų už per- 
nykščias įplaukas.

Pradedant nuo liepos 1 d. 
šią vasarą, reguliariai at- 
skaityt 20 procentų algos ar 
kitų įeigų federaliams tak
sams, ,kurie taipgi padeng
tų ir dabartinius vadina-

mus Pergalės Taksus (po 5 
procentus).

Pagal dabartinį taksų su
manymą, būtų paimama 
penktadalis algos bei kitų 
nęperdidelių įplaukų, ta- 
čiaus, netaksuojant $11 sa
vaitinės algos-pajamų pa
vieniams, $22 vedusienis be
vaikiams ir taip pat be tak
sų paliekant tam tikrą įei
gų dalį dėl kiekvieno užlai- 
kytino vaiko.

Farmeriar ir bizniai, ku 
riem neina nuolatinės vie
nodos įplaukos reguliariai 
kas savaitę ar kas mėnesį, 
turėtų sumokėti taksus tam 
tyčia paskirtu laiku.

Dabar šis taksų sumany
mas bus * svarstomas ir 
sprendžiamas J u n g tinių 
Valstijų senate.

Lietuvių Dainos Šiltai
Priitntos Sov. Uraluose

\ i

Amerikos Bombininkai 
Naikino Nacių [rengi
mus Antwerpe, Belgijoj

Pirmadienį Bus Nusta
tytos Kainos Daugeliui 

Maisto Produktą 
( V ~ W <

MASKVA. — Garsiai Lietuvos operos dainininkei 
Aleksandrai Staskevičiūtei buvo surengta eilė koncertų 
plačioje Sovietų Uralu srityje vasario ir kovo mėne
siais šiemet. Tuose koncertuose ji dainavo rinktines 
lietuvių dairias tokiuose pramonės centruose, kaip 
Sverdlovsk, čeliabinsk, Molotov, Pervouralsk, Nižnij 
Tagil, Krasno-Kamsk ir kitur. Koncertų maršrutą jai 
suruošė visos Sovietų Sąjungos Meno Komitetas.

Tai dar pirmą kartą Uralu istorijoj dainavo lietuviš
kas dainas pirmosios rūšies dainininkė didingose fil
harmonijos salėse ir erdviuose, puikiai įrengtuose dar
bininkų kliubuose, kaip stebi J. Žiugžda, žymus lietu
vių rašytojas, pranešdamas spaudai apie Staškevičiū- 
tės koncertavimą:

Čia, paniūriomis karo dienomis, intelektualai, stu
dentai ir darbo kareiviai iš milžiniškų fabrikų taip 
grožėjosi jautriomis, melodingomis Lietuvos dainomis, 
kad tartum jas gerte gėrė savo klausa.

Šie koncertai, tačiau, reiškė daugiau, negu Uralu 
žmonių supažindinimą su lietuvių daina ir muzika. Jie 
pažymėjo nepajudinamą draugingumą tarp Lietuvos 
ir kitų Tarybinių Respublikų. O tas draugingumas yra 
vienas iš užtikrinimų, kad vokiečiai bus sumušti, Tary
bų Lietuva išlaisvinta, ir tautinis lietuvių menas ir kul
tūra triumfuos gimtinėje savo žemėje.

Daugelyje miesų, kur lietuvaitė artistė Staškevičiū- 
tė koncertavo, ji taip pat dainavo per radiją, ir ją 
klausovai šiltai sutiko.

(Tąsa 5-tam pusi.)

AMERIKOS KARIUOMENĖ į
TAIP PAT ARTINASI 1

PRIE TEBOURBOS

Anglija. — Didieji Ame
rikos bombanešiai, Lekian
čios Tvirtumos daugmeniš- 
kai dienos laiku bombarda
vo nacių naudojamus fabri
kus ir prieplaukas Ant- 
werpe, Belgijoj; ir labai ge- 
ari pataikė. Visi ameriki
niai bombanešiai sugrįžo.

Amerikiečiai prarado tik 
tris lengvuosius lėktuvus 
kovotojus; užtat šie lėktu
vai nušovė žemyn du vokie
čių lėktuvus, o bombanešiai 
dar kelis priešų orlaivius.

Tai buvo jau antras šį 
mėnesį amerikiečių oro žy
gis prieš nacius užimtuose 
Europos kraštuose.

Rooseveltas Siunčia 
Daviesą pas Staliną
Washington.— Preziden

tas Rooseveltas paskyrė 
Josephą E. Daviesą kaip 
specialį savo pasiuntinį 
tuojau vykt į Sovietų Są
jungą. Davies, pirmiau bu
vęs Amerikos ambasadorius 
Maskvoj, yra palankus So
vietų Sąjungai žmogus.

Amerikinė spauda spėja, 
kad prez. Rooseveltas pave
dęs Davies’ui, tarp kitko, 
kviest Staliną pasimatyt su 
Rooseveltu.

Šiaur. Afrika, geg. 5. — 
Amerikos kariuomenė šian
dien iš ryto atėmė iš vo
kiečių Eddekhilą, tiktai už 
6 mylių į vakarus nuo Te- 
bourbos, geležinkelio ir 
vieškelių centro viduriniai- 
šiaurinėje Tunisijoje.

Viena amerikiečių armi - 
jos dalis dasigrūmė iki pen
kių mylių nuo Ferryville, 
geležinkelio ir vieškelių 
miesto, stovinčio už penke
to mylių nuo Bizertės, fa
šistų laivyno bazės, šiauri
nėje Tunisijoje. Ferryville 
yra stambi elektros dirbyk- 
la, kuri gamina elektrą Bi- 
zertei.

Didžios amerikiečių ka- 
nuolės jau bombarduoja 
Bizertės prieplaukas ir ki
tus karinius įrengimus.

Francūzų kariuomenė pa- ■ 
žygiavo dar dvi mylias pir- 
myn į pietus nuo Pont du 
Fahs. ■’

Amerikiečiai ir Prancū
zai pasigrūmė pirmyn šiau
riniais Achkel ežero pa
kraščiais, pasiekdami pun
ktus arčiau kaip 10 mylių 
nuo Bizertės.
Anglai Tik 20 Mylių nuo K* 

Tunisijos Sostinės . į
Pirmoji anglų armija už

ėmė pozicijas jau tik apie 
20 mylių nuo Tuniso, Twv 
nisi jos sostinės. Anglai šia
me fronte sunaikino bei iš
mušė iš veikimo dar 12 na
cių tankų.

Pirmoji anglų armija čif 
nuo balandžio 21 d. iki šio. 
paėmė nelaisvėn 4,000 vo
kiečių ir 1,000 italų karių.

Washington. — Maisto 
administratorius Prentiss 
M. Brown ateinantį sekma
dienį paskelbs, kiek.yra lei
sta, pradedant nuo pirma
dienio, verslininkams dole
riais ir centais imt už 
paukštieną, pieną, duoną, 
kiaušinius, sviestą, šviežią 
sūrį, cukrų, grūdinius val
gius, išgarintą - sutirštintą 
(kenuose) pieną, miltus ir 
eilę kitų valgio reikmenų.

Skirtinguose miestuose 
kainos bus truputį skirtin
gos, atsižvelgiant į vietines 
sąlygas.

Kainų Administracijos 
valdininkai pripažino, kad 
maisto biznieriai paskuti
niu laiku ėmė sauvališkai 
brangias kainas iš pirkikų, 
tartum nežinodami, jog val
džia buvo uždėjus kainų lu
bas įvairiem produktam."

Sovietą Lakūnai Pleški
na Nacius Minske ir Kt

LIETUVIS T. LABANAUSKAS 
ATAKAVO JAPONIJA 1-ME 

TEN AMERIKOS ORO ŽYGYJ
Labanausko Tėvas Gavo Medalį už Sūnaus Narsą

Kenosha, Wis. —Ameri- naus. Laiškas, rašytas sau
sio 9 d. šiemet, atėjo iš Kui- 
byševo (Sovietų Sąjungos) 
per Amerikos ambasadą, 
visai necenzūruotas. Iš
braukta tik vardas miesto, 
iš kurio laiškas pasiųstas.

Sardžentas Labanauskas 
rašo, jog tada pas juos oras

BULGARIJOS KARALIUS PABĖGO 1S SOSTINES 
NUO GEGUŽINES DEMONSTRANTU

trauke

gi Jr graikų Trakijoj, kur 
graikai maršavo išvien su 
bulgarais.

Fašistų komanduojama, 
Bulgarijos kariuomenė nu
šovė 60 žmonių graikiškoje 
Trakijoje, kaip praneša 
United Press, amerikiečių 
žinių agentūra.

Atkeleiviai iš Bulgarijos 
sako, kad dėl žmonių sąjū
džių prieš hitlerininkus be
veik visiškai sustojo trauki
nių judėjimas ir telefonų 
veikimas. Nuo balandžio 22 
d. jau negali ateiti ir nacių 
propagandos laikraščiai. ’

Bulgarijoj matoma vis 
daugiau'' vokiečių kariuo
menės, esą, “tvarkai palai
kyti” prieš nacių priešus, o 
Sovietų pritarėjus.

Istanbul, Turkija. —Pra
sidėjus tūkstantinėms de
monstracijoms P i rmojoj 
Gegužės, Sofijoj, Bulgari
jos sostinėje, karalius Bo
ris nežinia kur slaptai pa
bėgo iš miesto.

Demonstrantai
svarbiausiomis Sofijos gat
vėmis, sudarydami mylios 
ilgio eiles ir šaukdami: “ša
lin Hitlerį! Išspirt vūkiečius 
iš Bulgarijos! šalin fašiz
mą! Tegyvuoja laisva Bul
garija!”

. Ryšium su šia demonstra
cija vien Sofijoj buvo areš
tuota 700 asmenų.

Panašios darbo žmonių 
demonstracijos Pirmojoj 
Gegužės Įvyko Varnoj, Bur- 
gase, Plovdive ir kituose 
Bulgarijos miestuose, tai-

vuš oficialį leidimą, dabar 
jau galima pranešti, jog 
Henrio Labanausko sūnus, 
sardžentas T. Labanauskas 
(dalyvavęs pirmajame Ja
ponijos bombardavime iš 
amerikiečių pusės) randasi 
dabar internuotas Sovietų buvo 43 laipsniai šalčio že- 
Sąjungoje,

Sardž. Labanauskas yra 
vienas iš tų amerikiėčių la
kūnų, kurie su savo bomba- 
nešiu nusileido 40 mylių į 
vakarus nuo Vladivostoko, 
Sibire, po to, kai Labanau
skas su majoro Doolittle 
(dabar jau generolo) lėktu
vų būriu bombardavo Japo
nijos sostinę Tokio (ir ki
tus japonų miestus) 1942 
m. balandžio 18 d*

Sovietų vyriausybė, pagal 
tarptautinius įstatymus, in
ternavo nusileidusius ame
rikiečius.

(Tai -buvo vienintelis ne
dingęs amerikiečių lėktu
vas iš viso to būrio. Kiti 
amerikiniai bombanešiai 
žuvo, turėdami nusileist 
blogose vietose Chinijoj bei 
jos pakrantėse. Keletą iš 
suimtų Amerikos lakūnų 
japonai nužudė.)

Sardžentas T. Labanaus
kas yra 27 metų amžiaus. 
Jis įstojo į Jungtinių Vals
tijų armiją pirm devynių 
metų. Pradžioj per keletą 
metų jis tarnavo pėstinin
kuose kaipo virėjas, o pąs- 
kui persikėlė į oro laivyną.

Labanausko tėvas Henry 
Laban (auskas), gyvenęs po 
num. 5703 22nd , Avenue, 
Kenoshoj, gavo šiomis die
nomis laišką nuo savo sū-

miau zero, o tenaitiniai ru
sai sako, kad jau daug me
tų, kai jie tokią “šiltą” žie
mą turėję.

Iš visko matyt, kad Laba
nauskas yra pasitenkihęs 
savo likimu; sveikas ir tin
kamai aprūpintas.

Sovietų Sąjungos diplo
matai kviečia tuos ameri
kiečius lakūnus į visokius 
parengimus ir į operą. La
banauskas mėgsta skaityti 
ątsiunčiamus per Amerikos 
ambasadą žurnalus.

Pereitą lapkričio mėnesį 
Labanausko tėvas Henrikas 
buvo apdovanotas Lekian
čioje Kryžiaus (Flying 
Cross) medaliu už sūnaus 
atsižymėjimą bombarduo
jant Tokio, Japonijoj.

Su tėvu Labanausku gy
vena sesuo Jennie, o. du bro
liai, Leo, 26 metų, ir Hen
ry Jr., 24 metų, tarnauja 
Jungtinių Valstįjų armijo
je.

Sovietai Šturmuoja Vo
kiečius Kuban Srityje; 
Nukirto 125 Lėktuvus

Žuvo Komanduojantis | 
Amerikos Generolas An
drews Oro Nelaimėje
London, geg. 5. — Sudu

žus lėktuvui saloje Islandi
joje, praeitą pirmadienį žu
vo Amerikos generolas Įeit. 
Frank M. Andrews, 59 me
tų amžiaus, kuris buvo vi
sų amerikinių karo jėgų 
komandierius Europos sri
tyje ir žymus lakūnas.

Kartu su generolu And
rews užsimušė metodistų e- 
piskopalų vyskupas Ad. W. 
Leonard, galva amerikiečių 
armijos ir laivyno kapelio
nų, atstovas 31-nos protes- 
tonų religijos. Platesnių ži
nių apie šią nelaimę kol kas 
neskelbiama.

Gen. Andrews tapo pa
skirtas vyriausiu Ameri
kos karo veiksmų koman- 
dierium Europos srityje po 
to, kai jo pirmtakūnas 
gen. JSinsenhower buvo pa
siųstas iš Anglijos į Šiau
rių Afriką.

London, geg. 5. — Ber
lyno radijas pripažino, kad 
Sovietai privertė vokiečius 
pasitraukt iš Krimsko, na
cių buvusios tvirtumos 17 
mylių^ į šiaurių rytus nuo 
Novorossiisko, Juodosios 
Jūros uostamiesčio, vakari
niame Kaukazo kampe. Vo
kiečiai sako, kad Sovietų 
laivai iškelia daugiau ka.- 
riuomenės krantan toj sri- 
tyj.

Didžiosios Sovietų kanuo- 
lės perkūnuoja, daužyda
mos nacių apsitvirtinimus 
ties Novorossiisku. Šėlsta 
nuolatiniai įnirtę . mūšiai 
ore.

Sovietiniai lakūnai per 
dvi dienas vien šiame fron
te nukirto žeijnyn 125 prie
šų lėktuvus.

Kenoshietis.

Lenkų val-

1,000 nacių Kuba-

man,
Vil- 

į virš 
tuo-

i f. T

Maskva, geg. 5. — Rau
donarmiečiai vienu smūgiu 
nukovė 
nėj.

■ Maskva, geg. 5. — So
vietų bombanešiai ir lėktu
vai kovotojai viesuliųgai ir 
nuolat atakuoja nacių , ka
riuomenės sutelkimus Min
ske, Brianske ir kitur už
frontėje.

Amunicijos Eksplozija Užmu
šė 13 ar Daugiau Žmonių

Jurgis Kuraitis sakė 1 
kad jis jau turi surinkęs 
nies suvažiavimui dovanų 
$50. Kiti draugai taipgi 
mi rūpinasi.

Vilniečių suvažiavimas artė
ja; kurie dar neįteikėte jam 
sveikinimo, — pasiskubinkite.

Elkton, Md. — Įvyko ne
paprastai smarki Triumph 
sprogimų fabriko eksplozi
ja. Užmušta bent 13 darbi- 
ninku, gal net iki 25-kių. 
Tuzinai kitų sužeista. Val
džios agentai tyrinėja eks
plozijos priežastį.

Hitlerininkai Sudegino 10 
Lenkų Kaimų

London; — Neseniai na
ciai sudegino 10 kaimų 
Liublino srity j, Lenkijoje,, 
keršydami už priešvokiškus 
žmonių veiksmus. Tinka

mus darbui tų kaimų gy
ventojus hitlerininkai išsi
varė Vokietijon.

Sikorskio šneka Apie Drau
giškumą Sovietams 

‘ London
džios ministeris pirminin
kas Sikorskis sakė, kad len
kai norį palaikyt draugiš
kumą su Sovietais, bet, esą, 
negali daryt “perdaug nuo
laidų” Rusijai.
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Žinių ApžvalgaRHdges, daug dauginti jp&tarnaut? kraš
tui, jėigu hoi’s dalį Ws fchergijos ir to 
laiko paaukotą pAėniiihūi nagah ibkftį 
McLean ir Mdnroe!

Lenkai Patilti Neatstovauja
l Letikų Žmonių

Štai mūsų rankose anglų kalba Ameri
koje leidžiamas žurnaliukas “Poland 
Fights” ir brošiūra “Unconquered Po
land”. Abudu leidiniai Lenkų Darbinin
kų Grupės.

Tai didelis glėbis žinių apie tai, kaip 
naciai užkariavo Lenkiją ir pavergė jos 
žhiohes, apie įvestą okupantų terorą ir 
apie lenkų partizanų kovas. Skaitant 

jas šalti šiurpuliai nueina per žmogaus 
kūną.

Pusantro milijono lenkų darbininkų 
vokiečiai išgabeno Vokietijon į vergiją!

Du milijonai žydų išžudyta!
Štai, ve, Skarzysko mieste naciai su

ėmė 300 darbininkų ir visus iš mašininių 
kanuolių nuskynė!

Štai prie Varšavos Miedzeszynoj žydų 
j vaikų sanatorijoje naciai sušaudė visus 

vaikus ir visą štabą—viso 250 žmonių!
Varšavoje žydų našlaičių prieglaudo

je visi našlaičiai užmušti!
Tai šitokie žvėrys yra naciai. Tai ši

tie žvėrys yra okupavę Lenkiją.
Bet kai šitie žmogžudžiai, šitie žmog- 

ėdžiai aną dieną pasakė, kad ne jie, bet 
rusai nužudė dešimtį tūkstančių lenkų 
oficierių, tai ponai iš lenkų valdžios jiem 
patikėjo. Patikėjo tiems žmogžudžiams 
ir pradėjo melo ir šmeižto kampaniją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Ką gi tas parodo? Ogi tą, ką savo no
toje pareiškė Molotovas: lenkų valdžio
je sėdi Hitlerio šalmiukai. Jie neatsto
vauja ir negali atstovauti lenkų tautos, 
lenkų žmonių.

Sako, Perdaug Tų Ceremonijų
Chicagos dienraštis Vilnis šitaip išsi- 

reiškia dėl Jungtinių Valstijų santykių 
su viršininkais salos Martinique:

“Jungtinių Valstijų valdžia, pagaliaus, 
nutraukė ryšius su Martinique diktato
rium adm. Robert, kuris visą laiką buvo 
ištikimas Vichy agentas. Pirm to, mūsų 
šalis tik blokadavo Martinique, bet dėl 
blokados kentė tos francųzą kolonijos 
liaudis, o ne Roberto klika.

“Nutraukiant ryšius su Roberto kli
ka, jai dar duota suprasti, kad jeigu ji 
pereis Amerikos pusėn, tai jai bus at
leista.

“Iš vienos pusės griežtumas, o iš ki
tos pusės vėl tas pats pataikavimas. Ro
berto kliką, perdėm hitlerinę kliką reL 
kia išvyt iš Martinique ir kontrolę tos 
svarbios strateginės salos perduot kovo
jančiai Francūzijai. Ji, gen. de Gaulle 
vadovaujama, yra mūsų ištikimiausias 
draugas.

“Jei ne Valstybės Departinento keista 
“strategija”, tai tą francūzų kolonijų 
klausimą jau senai galima buVo išspręs
ti.

“Martinique ir Guadeloupe liaudis ne
kenčia admirolo Roberto kaip pikčiau
sios siurbėlės. Gal patys francūzai ir vie
tos negrai jį greičiau nuvers, negu mū
sų šalies valdžia”. ....... ... .... .. . ... .

Komunistai Apie Rooseveltą 
Ir Mainierius

' Pasirodo, kad Amerikos komunistai 
pilnai užgiria prezidento Roosevelto pa
darytus žygius išvengimui mainįerių 
streiko. Gegužės 4 dieną ilgam edito- 
riale “Mainieriai Laikosi su Vyriausiu 
Komąndiėrium” Daily Worker sako:

“Visa šalis sveikina prezidehto Roo
sevelto žygius ats’teigimui anglies gamy
bos sukimui šaliės karinės mašinos.

“Ji taipgi sveikins vyriausio koman- 
dieriaus atnaujintą užtikrinimą, kurį 
jis padarė apsaugojimui didžiosios mai
nierių unijos, numušimui reikmenų kai
nų ir’ apsvarstymui mainierių skundų.

“John L. Lewis buVo priverstas pasi
traukti. Jis žinojo, kad mainierių patri- 
j otizmas atsilieps į prėzidėnto pašauki
mą. Jis suprato, kad C.I.O. ir abelnai or
ganizuoti darbininkai palaiko preziden
tė žygius.

“Phėzidėnto -prakalba dar kartą paro
dė, kad per paskutinius kelius mėnesius 
valdžia rimtai ir konstruktyviai svarstė 
mainierių reikalavimus...”

Soliau laikVaštis išreiškia troškimą, 
valdžia suras būdus praš'alinimui 

visu nesusipH'timų anglies ptaniohėje ir 
kad mainieri'ų teisingi reikalavimai bus 

jpafenkihti ..vienoje ar kitoje formoje.
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Vėl Atsikreipiame į
Rašo Elmer Davis 

Direktorius Office of War Information.
Gegužės pirmą dieną laikėme Lietuvių Literatūros 

Draugijos Centralinio Komiteto susirinkimą. Rimtai 
apsvarstėme visus Draugijos reikalus. Nors trumpai 
norime pasidalinti mintimis su visais Draugijos na
riais.
Draugės ir Draugai: Jūs gavote arba prie pirmos 

progos gausite naująją knygą “Lietuvių Tautos Didy
sis Priešas”. Mums atrodo, jog tai labai puiki ir ver
tinga knyga. Skaitykite ją patys, bandykite su ja pa
siekti lietuvius nenarius mūsų Draugijos ir gaukite 
juos į mūsų eiles. Lai ši knyga patarnauja gavimui į 
Draugiją naujų narių!

Žurnalo “Šviesos” 2-rą numerį taip pat gausite dar 
gegužės mėnesį. Vadinasi, jau būsite gavę du numeriu 
už šiuos metus. Tai reiškia, kad būsite gavę iš Draugi
jos gana didelį glėbį puikios literatūros. Pirmiau kny
gą gaudavote pabaigoje metų, gi šiemet gavote pava
sarį. Tas reiškia, kad Centro Komitetas įdėjo didelių 
pastangų, kad aprūpinti narius tuomi, kam ši Draugi
ja vyriausia ir gyvuoja, būtent, suteikimui savo na
riams apšvietos priemonių. Be to, mes jau rūpinamės! 
gavimu rankraščio 1944 metų knygai. Planuojame 1944 
metų knygą lengvesnio pasiskaitymo. Gal gausime ko
kią gražią apysaką arba gerų apysakų rinkinį. Prašo
me narius duoti savo pasiūlymus tuo reikalu.

Bet koks dabar mūsų Draugijos organizacinis sto
vis? Turėtų jis būti labai puikus, nes juk nariai dirba 
ir galėtų visi be prašymo ir raginimo anksti pasimokė- 
ti savo duokles, kurios yra tokios mažos! Deja, negali
me sakyti, kad mūsų organizacinė padėtis yra šimta
procentinė. Tiesa, 3,176 nariai jau pasimokėjo savo 
duokles už šiuos metus. Tiesa, kad 62 kuopos jau yra 
pilnai pasimokejusios už visus narius ir sudaro garbes 
surašą. Mes nuoširdžiausiai sveikiname tų kuopų na
rius ir veikėjus. Jie yra pavyzdžiu visiems nariams, vi
soms kuopoms, visai Draugijai!

Abelnai paėmus, iki šiol yra atsiuntusios į Centrą 
mažiau daugiau duoklių 127 kuopos. Bet su dideliu ap
gailestavimu reikia atžymėti, jog per šituos keturius 
mėnesius net 43 kuopos nėra prisiuntusius Centrui nei 
vieno cento duoklių, nei už vieną narį! Tų kuopų nei 
viršininkai nėra pasimokė j ę duoklių. Tai jau didelė ne
garbė ir nepaisymas savo Organizacijos. Tai didelis ap
sileidimas ir nesirūpipimas savo Draugija.

Ypatingai į tas kuopas ir jų viršininkus ir narius 
mes norime atsikreipti. Draugai, jūs: gaunate-“Švie
są.” Jūs nefrite gauti naująją knygą. Bet kas nors turi 
padengti kaštus. Kas nors turi apmokėti bilas. Už dy
ką nepadaroma nei knyga, nei Šviesa. Reikia apmokėti 
spaustuvei. Jeigu visi viršininkai ir nariai taip elgtųsi 
ir per keturius mėnesius nemokėtų nei cento duoklių, 
tai juk nebūtų galėjus išeiti nei knyga, nei Šviesa. Ką 
tada jūs sakytumėte? Kokiam stovyje tada atsidurtų 
visa mūsų Draugija? Ar jūs apie tai kada nors pagal
vojate?

Prašome pagalvoti! Prašome pagalvoti visų narių, 
kurie tebesate nemokėję duoklių už šiuos metus.

*
Tik du mėnesiai beliko iki liepos 1 dienos — gegužė 

ir birželis. Pagal Konstituciją, po liepos 1, nebegali 
būti geram stovyje nariai, kurie nepasimokėję duoklių 
— kitais žodžiais, susispendubja ir nebegali gauti 
Draugijos leidžiamos literatūros.

Centro Komitetas nori ir deda visas pastangas, kad 
kiekvienas narys pasimokėtų duokles iki liepos 1 die
nos. Išpildykime savo konstituciją. Pasirodykime ge
rais Draugijos patrijotais ir sąmoningais darbo žmonė
mis, garbingais lietuviais!

Užsimokėkite duokles tuojau, dabar, be atidėliojimo!
L. L. D. Centro Komitetas.

biriuosius rytus, sako, kad 
daugelis japonų žmonių, 

neišmoko neapkęsti 
japonų

Bombardavimas Vokietijos 
Iš Oro

Atrodo, kad nepaliauja
mas bombardavimas Vokie
tijos yra efektingas psicho
loginiai ir materialiai. Vo
kiečių laikraščiai pripažįs
ta, kad jie niekad netikėjo 
to Sulaukti. Alijantų bom- 
banešiai skrido toliau už
praeitą savaitę ir nukentė
jo didelius nuostolius. Bet 
jie atakavo dideliais skai
čiais ir juos sutiko daug 
kovotojų lėktuvų — tie lėk
tuvai buvo labai reikalingi 
vokiečiams Rusijoj ir Tuni- 
sijoj, bet jie buvo laikomi 
namie sustabdyti bombane- 
šius. Vokiečiai irgi nuken
tėjo didelius (nuostolius. 
Skraidančių tvirtovių už
puolimas lėktuvų fabriko 
Bremene balandžio 17 d., 
įvyko aršiausiose aplinky
bėse. Jie skrido dienos lai
ku ir vokiečiai sužinojo, 
kad jie atvyksta prieš vie
ną valandą, kas davė vokie
čiams laiko koncentruoti la
bai stiprią kovos jėgą. 16 
skraidančių tvirtovių žuvo. 
Bet tas buvo mažas nuošim
tis tų, kurios dalyvavo, ir 
jie nušovė net 63 vokiečių 
lėktuvus ir gal daugiau. 
Vokiečiai patirs, kad apsi
saugojimas yra labai bran
gus dalykas, mums irgi 
brangus, bet mūsų bomba- 
nešiai daug prisideda prie 
bendrų karo pastangų, ne 
tik sulaikydami vokiečių 
lėktuvus namie apsisaugo
jimui ir sunaikindami juos, 
bet ir pažeidimu Vokiečių 
industrijos ir transportaci- 
jos.

Japonų Nužudymas 
Amerikos Lakūnų

Japonų valdžios praneši
mas, kad jie nužudė kelis iš 
mūsų lakūnų, kurie buvo 
paimti nelaisvėn per Tokyo 
oro puolimą, nebuvo surpri- 
zas Azijos žmonėms, kur 
japonų valdžios veiksmai 
yra gerai žinomi. Ir mums 
nebuvo keista, kad Japonai 
savo notoj mūsų valdžiai 
pasakė, kad ši žmogžudystė 
— kurią japonai pavadino 
“egzekucija” — buvo inspi
ruota aukštų idealų supra
timo. Jie taip galvojo, tie 
militariniai gengsteriai, 
kurie valdo Japoniją. Pa
našiai galvoja ir dauguma 
jų žmonių, nes tie civilizuo
ji žmonės, kurie buvo žy
mūs japonų visuomenės gy
venime praeities laikais, 
dabar liko nužudyti arba 
prašalinti iš viešo judėji
mo.

Bet tie, kurie pažįsta to-

dar 
amerikiečių, kad 
teismas nuteisė Amerikos 
lakūnus mirti todėl, kad 
įtikinti japonų visuomenę 
amerikiečių bjaurumu. Ga
limas dalykas, kad jie norė
jo išprovokuoti mūsų val
džią į reprizus prieš japonų 
belaisvius, ir sulaikyti ja
ponų pulkus nuo pasidavi
mo. Jeigu tas žiaurumas 
buvo įvykdintas tuomi tiks
lu, jis nepasisekė. Karo De
partamentas tuoj pranešė, 
kad mes niekada nepultu
me ligi japonų lygio su ker
štavimais prieš nekaltus ja
ponų karo belaisvius, 
prezidentas pareiškė,

Kur Galas Tiems Skandalams?
Mūsų krašto sostinėje Washingtone 

> prasidėjo naujas politinis skandalas. Ja
me vėl įvelti gana aukšti pareigūnai, 
daugiausia, matyt, Republikonų Parti
jos žmonės. Skandalas surištas su in
trigomis kaip čia, amerikinėje scenoje, 
taip pasaulinėje arenoje.

Šį skandalą iškėlė aikštėn Kongreso 
komisija, kuri tyrinėja karinius kon
traktus dėl gaminimo amunicijos ir gin
klų. Jau seniai visam svietui žinoma, 
kad fabrikantai darosi milžiniškus pel
nus, gauna iš valdžios riebius kontrak
tus/ Bet šis Kongreso komisijos tyrinė
jimas parodė daugiau, negu netikslumus 
su tais kariniais kontraktais. Jis parodė 
reakcinio elemento intrigas ii^ suokal
bius paveikti į naminę ir tarptautinę po
litiką, pakreipti savo pusėn karo ir būsi
mos taikos reikalus.

Washingtone po numeriu 2101 R 
Street yra didelis, puošnus namas. Už 
jį randos kas nors moka po penkius šim
tus dolerių į mėnesį. Ten jau seniai di
delius, puošnius balius ir skanias vakarie
nes ruošia tūlas John R. Kaplan, pasiva
dinęs John R. Monroe, kuris esąs pra
lobęs iš laužo biznio! Visai Amerikai 
žinomas su savo reakcine politika sena
torius Bridge per kokius metus laiko bu
vęs dažnas svečias pas Monroe. Bet pri
sipažino, kad vieną sykį vienoje tokioj 
puotoje kovo 25 dieną1‘dalyvavo ir Jung
tinių Valstijų laivyno sekretorius Frank 
Knox su savo žmonele. Bet, girdi, tada 
visai nebuvo kalbėta apie jokius kari
nius kontraktus. Tik po kelių pakvieti
mų jis ten sutikęs dalyvauti, nes tikėjęs 
ten rasiąs ir susitiksiąs senatorių Brid
ges. Daugiausia buvę kalbėta apie karo 
eigą, apie europinius ir visapasaulinius 
reikalus!

Apart kitų svečių, dalyvavęs ir Arch
duke Otto von Hapsburg, kuris sapnuo
ja ir intriguoja apie atsteigimą Austri
jos-Vengrijos Imperijos po šio karo. Jo 
brolis Felix irgi dalyvavęs.

Monroe užsispyrusiai ir keliais atve
jais kvietęs pas save ant vakarienės 
Donald M. Nelson, pirmininką War Pro
duction Board; William Jeffers, Rubber 
Production Director; Robert P. Pater
son, Under Secretary of War, ir gene
rolą Hershey, Director of Selective Ser
vice. Bet šitie vyrai pakvietimo nepri
ėmę ir Monroe puotose nedalyvavę. Mon
roe visiems sakęs, kad jis esąs didelis, 
stambus ir labai įtakingas pramonės šu
las.

Bet,'‘žinoma, Monroe nėra joks šulas. 
Jis, matyt, yra tiktai įrankis. Kas už jo 
nugaros stovi, tai Kongreso komisija 
kol kas neskelbia, ar gal dar nepatyrė.

Prieš kiek laiko buvo pagarsėjusi pa- . 
našių puotų ruošime tūla ponia McLean. 
Dabar aptilo. Visa Amerika pasipikti
no. Pas tą ponią nuolatiniu svečiu būda
vo Suomijos fašistinės valdžios ambasa
dorius Procope. Dabar staiga pagarsėjo 
visai niekam pirmiau . nežinomas koks 
ten Kaplan (Monroe).

Ką veikia mūsų Teisingumo Depart- 
mentas, kad ten pat savo panosėje ne
mato tų keistų puotų ir intrigų ? Proku
roras Biddle, kuris tiek daug laiko ir 
energijos eikvoja persekiojimui ištikimo, 
patriotingo darbo unijų vado Harry
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kiekvienas japonų karinin
kas, kuris prisidėjo prie šių 
nežmoniškų darbų, bus at- 
sakomingas už tai, ir nu
teistas. žodis “atsakomin- 
gas” gali apimti daugelį jų.

Šių žudynių efektas šioj 
šalyje visur įvykdė tvirtą 
nusistatymą, kuris yra visų 
amerikiečių. Leiskite man 
paskaityti ištrauką iš vieno 
laikraščio editorialo. 
žinome šiandieną,
brutalus yra mūsų priešas 
anoj pusėj Pacifiko, ir tas 
turėtų paskatinti mūsų pa
stangas dėl greitos ir visa- 
pusinės pergalės.

“Amerikos žmonės nepri
ims susitartą karo užbaigi
mą. Negali būti jokios tai
kos su žmogžudžiais. Mes 
turime iškovoti besąlyginį 
pasidavimą iš mūsų ašies 
priešų. Mūsų • priešai nepa
siduos, ir vienintėlis būdas 
m ūsų gyvenimą išsaugoti 
yra militarise pergalė.”

Ši ištrauka yra iš Salt 
Lake laikraščio “Pacific 
Citizen,” organas Japonų- 
Amerikiečių Piliečių Lygos. 
Tai įrodo, kad Amerikos 
piliečiai japonų kilmės, ku
rie užaugę šioj šalyje ir pa
sitiki Amerikos laisve ir 
demokratija, pasmerkė šį 
japonų žiaurumą, kaip ir 
kiti Amerikos piliečiai. 
Shelby stovykloj, Mississip
pi, yra 3,000 Amerikos ka
reivių japonų kilmės. Va
kar jie įdėjo mėnesio algą į 
Karo Bonus įrodyti, kaip 
jie reagavo į šį paskutinį 
Tokio pasielgimą. Tūkstan
čiai kitų amerikiečių japo
nų kraujo iš Hawaii ir 
“Relocation” stovyklų va
karuose, dabar priimami į 
kariuomenę — visi iš jų ži
nomi, kaipo šios šalies lo
jalūs piliečiai, ir norinti 
atkeršyti už tokį žiaurumą, 
kaip ir kiti amerikiečiai.

! Weiidell L. Wil liete, garbes pirmininkas United China Relief Komiteto, priima 
iš Mortoš Sawders j’dsidš nupiešta “pdštėrj/’ pavadintą: “Chinija-— Pirmoji Stojusi 
KoVoh” (Chin a*—First to Fight).
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W. Yurkevičiui, Montello, 
Mass.—Dėkui už rašinėlį apie 
tąjį ‘Plymoutho barabanščiką, 
bet dėl vietos stokos mes ne
galėsime jo išspausdinti Lais
vėje.

S. čižūmli, Lowell Mass. — 
Kaliforniečių adresų pasiuntė
me ten, kur prašėte.

Vincui Bistrui, Waterbury, 
Conn. — Dėkui už prisiuntimą 
iš angliško laikraščio iškarpos.

George Bridickas, Shenan
doah, Pa. — Už prisiuntimą 
iškarpos dėkui. Prie progos 
pasinaudosime.

Roma Bijo Įsiveržimo į 
Italų Salas

Romos radijas pareiškė 
baimę, kad talkininkai gali 
įsiveržt į Italijos salas Si
ciliją ir Sardiniją, net ne
laukdami, kol jie visiškai 
nušluos fašistų Ašį Tunisi-
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Tai Tokiems Kovotojams Jis Žuvo Gėdingai, Kaip
Siusime Dovanas Tautos Išdavikas

Lietuvos Širdis
Uja Erenburgas yra vie

nas žymiausiųjų tarybinių 
rašytojų. Jo vaizdžiais ir 
giliais raportažais gėrisi vi
sas civilizuotas pasaulis. 
Dažnai jo raštų telpa ko
mercinėje amerikiečių spau
doje. Jis plačiai skaitomas 
ir Lotynų Amerikoje ir ki- 

• tuose kraštuose, šis Eren- 
burgo rašinys tilpo Raudo
nosios Armijos dienraščio 
Raudonoji žvaigždė laidoje 
š. m., bal. 25 d.—Red.

Nėra mažų šalių. Nėra 
mažų tautų. Meilė keičia 
proporcijas. Pasauliu tam
pa mažytis kaimas, o pary
žiečiai, kurie aistringai my
lėjo savo didmiestį, švelniai 
dainuodavo: “Paryžiau,
mano kaimeli...”

Lietuvoje gyveno trejetas 
milijonų žmonių. Bet argi 
galima apibūdinti širdį su 
aritmetikos pagalba? Lie
tuviai myli savo kraštą su 
jo žaliuojančių girių tyla, 
su jo žiedais ir pusnynais, 
su plačiomis upėmis 
ir šaltinėliais. Nuo neatme
namų laikų lietuviai kovojo 
su gobšiaisiais ir nuožmiai
siais kryžiuočiais., Vokietis 
buvo kaimynas ir vokietis 
buvo baidyklė, kuria lietu
vės motinos gąsdindavo sa
vo vaikus: “Cit, rėksny, 
antai — ateina vokietis!” 
Kovoje prieš kryžiuočių ri- 
tierius Lietuva išugdė savo 
valią, savo sielą, savo isto
riją.

Aš noriu papasakoti apie 
du lietuvius. Tai paprasti, 
kuklūs, žmonės. Bet juk tik
rasis didvyriškumas visada 
būna paprastas, niekada jis 
neužriečia nosį.

Jonas Daunys buvo teks
tilės darbininkas Kaune. 
Gimė jis Žemaitijoje, o že
maitis — kietas, kaip tit
nagas. Lietuvoje sakoma: 
žemaitis niekada neužsileis. 
Žemaičio niekada nepriver
si nusilenkti. Jonas Daunys 
visada vaikščiodavo tiesiai, 
jis nemokėjo vaikščioti ki
taip. Vokiečiams užpuolus 
Tarybų Sąjungą, Dauniui 
teko pakelti skaudų smūgį: 
vokiečiai nužudė jo žmoną 
ir dvi dukreles. Jos buvo 
bebėgančios į rytus, bet vo
kiečiai jas pasivijo ir nužu
dė. Ir taip viena diena 
Daunys prarado savo lai
mę. Jis išgelbėjo savo sūnų. 
Jis išgelbėjo savo garbę. Jis 
pasitraukė į rytus, ir pasi
traukė ne tam, kad savo 
gyvybę gelbėtų, o kad išgel
bėtų Lietuvą. Jisai tapo 
raudonarmiečiu. Daunys 
daug iškentėjo. Kas gali 
apsakyti, kokią širdgėlą jis 
išgyvendavo,' prisiminęs sa
vo žuvusią šeimą, savo su
degintus namus, savo pa
vergtą Lietuvą? Bet kuo 
didesnį skausmą Daunys 
jautė savo širdyje, tuo gar
siau jis dainuodavo. Jisai 
žinojo, jog daina veda ko
votoją į mūšį. Jis žinojo, 
jog daina veda į Lietuvą. 
Jisai buvo pripažintas ge
riausiu dainininku visame 
pulke. Oriolo žemėje, toli 
nuo Lietuvos, tarp sniego 
audrų ir pusnynų Daunys 
dainavo:
Eina garsas nuo rubežiaus,— 
žirgus reik balnoti.
Daug kryžiuočių nuo Malburgo 
Rengias mus terioti...

Zosė Dieninaitė buvo var
gingo Ukmergės amatinin
ko duktė. Ji mėgdavo skai

tyti, ji mokėsi, svajodavo. 
Kai vokiečiai įsiveržė į Lie
tuvą, ji buvo Kaune. Pra
važiuodama pro savo gim
tą miestą, ji būtinai norėjo 
stabtelėti ir pasimatyti su 
tėvais. Ji pamatė namo 
griuvėsius. .Zosės tėvai bu
vo žuvę, brolis sunkiai su
žeistas. Zosė Dieninaitė pa
siliko viena pasaulyje, vie
na su savo liaudimi. Šita 
jaunutė ir drovi mergaitė 
užsispyrusi * reikalavo, kad 
ją priimtų sanitare. Ko- 
mandierius atsakė: “Bet 
juk tu nepajėgsi pakelti su
žeistojo.” Zosės akyse su
blizgėjo ašaros. Komandie- 
rius buvo augalotas, plačia
petis. Mažytė Zosė tarė: 
“Aš išnešiu du tokius, kaip 
Jūs ...” Visi nusijuokė. 
Zosė Dieninaitė tapo sani
tare. Atėjo vasario dienos. 
Lietuvių raudonarmiečių 
pulkas puolė priešo pozici
jas. Tai buvo neišbrendamų 
pusnynų laikas. Per juos 
negalėdavo privažiuoti gur
guolės. Tarpais nebebūda
vo nei šaudmenų, nei duo
nos. Žmonės savo rankomis 
pervilkdavo patrankas iš 
Vietos į vietą. Arkliai, ir tie 
krisdavo neišlaikydami. 
Bet žmonės nekrito. Žmo
nės ėjo pirmyn. Pirmyn ėjo 
ir Daunys. Jis ėjo, trauk
damas dainą apie vokiečius 
plėšikus. Šitie atėjo ne tik 
nuo Malburgo, o ir nuo Es- 
seno, nuo Dortmundo, nuo 
Karaliaučiaus, nuo Štral- 
zundo. Jie atėjo į Rusijos 
širdį, į kraštą, apdainuotą 
Turgenevo. Jonas Daunys 
žinojo, jog kovodamas už 
Oriolo laukus, jis kovoja už 
savo mieląją Lietuvą. Pir
majame mūšyje jis nudėjo 
keturis vokiečius. Jisai at
siminė žmoną, mergytes. 
Jis viską atsiminė. Jis gar
siai šaukė: “Pirmyn!” 
Penktasis vokietis įžūliai 
prasišiepęs s u riko 
Dauniui: ‘‘Ruse, pa
siduok!” Daunys nesileido 
į kalbas: jis tylomis nudėjo 
ir penktą. Tai buvo pačia
me mūšio įkarštyje. Vokie
čiai paleido perkūnišką ug
nį. Daunys prišliaužė prie 
pat spygliuotųjų vielų už
tvaros kalnelio viršūnėje, 
sviedė granatą ir atsistojo 
visu ūgiu. Kuopa išgirdo 
gerai pažįstamą balsą: “Už 
tėvynę! Už laisvę!” Visi 
matė, kaip iš Daunio rankų 
iškrito automatas. Pamatė 
tai ir Zosė Dieninaitė. Šita 
tripi mergaitė per dvi kau
tynių dienas išnešė šešias
dešimt du sužeistuosius. Po 
priešo ugnimi ji šoko prie 
draugo. Daunys dar tebe
stovėjo. Daunys dar tebe
šaukė: “Pirmyn!” Paskui 
jis parpuolė. Zosė pasilen
kė ties juo. Kulka prakir
to mergaitės krūtinę. Bū
dama sunkiai sužeista, ji
nai atrado jėgų aprišti 
Daunio žaizdai. Jie buvo 
priešaky. Priešo ugnis pa
smarkėjo? Dar vienas spus
telėjimas, ir jie vokiečių 
naguose. “Draugai, reikia 
juos išgelbėti!”. šaukė jau
nas snaiperis Ražiukas. 
Kuopa puolė kalvą. Prieša
ky ėjo leitenantas Lisaus
kas. Kad ir sužeistas į vei
dą, jis apie viena tegalvojo: 
išgelbėti draugus. Vokie
čiai neatlaikė spaudimo, ir 
strategiškai svarbi kalva 
atiteko lietuviams. Ant kal

vos gulėjo du nebegyvi kū
nai : Daunio ir Zosės.

Kas gi užėmė šią aukš
tumą? Gal Jonas Daunys, 
kuris mirė šaukdamas “pir
myn”? Gol Zosė, atskubė
jusi jam pagalbon? .Gal lei
tenanto Lisausko kovoto
jai?

Dviejų savo draugų jie 
neišgelbėjo, bet jie atkaria
vo iš godaus priešo sklypą 
rusų žemės. Jie pasistūmėjo 
žingsnį į vakarus — prie 
savo gimtosios Lietuvos. 
Jie nudėjo nemaža priešų, 
ir kas žino, — gal tarp nu
dėtųjų budelių buvo ir tie, 
kurie nužudė Daunio šei
mą, kurie nukankino Zosės 
tėvus?...

Aš papasakojau savo 
skaitytojams apie Daunį ir 
Zosę, norėdamas priminti 
apie mažytę šalį su didžia 
širdimi. Mes žinome, jog 
yra žmonių, mėgstančių 
pakalbėti apie Lietuvos lai
svę. Daunys su Zose nekal
bėjo apie Lietuvos laisvę. 
Jie mirė dėl jos. Ištikimy
bės priesaiką jie įrašė savo 
pačių krauju rusų žemėje. 
Ir nėra tokio rašalo žurna
listų ar diplomatų plunks
nose, kuris įstengtų šitą 
priesaiką išbraukti.

Uja Erenburg.

LAIŠKAI
Drg. A. Bimba.
Brangus Drauge!

Čia prisiunčiu $25 dėl 
Pundelių Vajaus Komiteto. 
$20 yra nuo Ohio Lietuvių 
Vienybės Konferencijos Ko
miteto, iš kurių komitetas 
pageidauja, kad būtų pada
linta $10 lietuviams rau
donarmiečiams ir $10 lietu
viams vaikams. $5 aukavo 
Povilas Boika, 12908 Aus
tin Ave. Tik' neteko paklau
sti, kuriems jis pageidauja, 
kad būtų pasiųsta. Už tai 
pavedu Jums tą nuspręsti.

OLVK. Komitetas nusi
tarė parsitraukti 5 Punde
lių Vajaus blankas ir iš
siuntinėti jas Komiteto na
riams į Youngtown, Akron 
ir Middlefield, parinkimui 
aukų. Todėl meldžiu prisių
sti.

Su draugiškais linkėji
mais,

Juozas N. Simons, 
Cleveland, Ohio.

Ižd. F. Pakalniškienei. 
Gerbiama Tamsta:

Mes' aplaikėm nuo Jūsų 
komiteto laišką, kuriame 
buvo prašoma aukų dėl nuo 
karo nukentėjusių Lietuvių 
Sovietų Sąjungoj. Jūsų lai
šką priėmė ir po trumpo 
apsvarstymo visi vienbal
siai nutarė pasiųsti dešimtį 
dolerių, kuriuos aš čia ir 
pasiunčiu. Tegul komitetas 
valug savo nuožiūros nu
perka ko reikalingiausių 
dalykų, kas būt prieinama 
siųsti dėl lietuvių karių 
Sovietų Sąjungoj arba vai
kučių.

Šiuos pinigus arba money 
orderį siunčia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
134 kuopa, Cudahy, Wis.

Širdingai liekame,
134 kuopos pro t. sekr.

John Dručas.

Brooklyn. — Netoli nuo 
čia nukrito karinis lėktu
vas; užsimušė du amerikie
čiai oficieriai.

Kitoje vietoje skaitysite laišką, gautą nuo vieno lietu
vio karžygio iš Sovietų Sąjungos. Skaitysite ir gal ne 
vienam iš jūsų iš susigraudinimo ištrykš gaili ašara.

Tokių lietuvių kovotojų yra tūkstančiai Raudonosios 
Armijos lietuviškuose pulkuose. Tai jiems mes ameri
kiečiai norime pasiųsti dovanų. Tos dovanos dar dau
giau pakels tų kovotojų dvasią, dar smarkiau jie kirs 
kruvinajam Lietuvos ir visos žmonijos priešui.

Todėl atsiliepkite į Pundelių Vajaus Komiteto atsi
šaukimą.

Lai šis kovotojo balsas pasieks šimtus kiltaširdžių 
Amerikos lietuvių! 1

Pundelių Vajaus Komitetas
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

mot/nai
Tavo veidas išbalęs, išvargintas skausmo, 
Tavo rankos supančiotos varžančiais pančiais. 
Tu likai tarp patrankų pritrenkiančio gausmo 
Priešo smurtui, žiauriajai vergovei ir kančiai.
Tu matei, miela motina, degančius miestus, 
Kraujuose ten paplūdusius žūstančius sūnus.
Tave niekšiški priešai išdrįso paliesti
Ir užgniaužti' tau žadą. Tegu jie pražūna!
Neilgai tu turėsi, motule, vergauti,
Neilgai tu dejuosi skausmų nukankinta,
Neilgai tau teks skursti, liūdėti, badauti— 
Štai jau laisvės diena rytuose skaisčiai švinta.
Grįšim mes pas tave jau netrukus, motule, 
Apkabinsi™ išvargusią tavo krūtinę.
Nukautų milijonai fašistų štai guli.
Greit vėl būsi laisva, tu Tarybų tėvyne!

Z. Valiausiais,-
Palangos vaikų stovyklos pionierius.

Dabar gyvena Tarybų S-goj, Udmurtijoj, Debiosų 
lietuvių vaikų name. Amžius—14 metų.

Štai Lietuvio Karžygio Balsas
Gruodžio 12, 1942. 

Brangūs giminaičiai!!!
Sveikinu jus, švogeri, 

Pauliute ir jūsų sūnų And
riejų. Sykiu sveikinu ir švo- 
gerį Joną. Ir siunčiu jums 
širdingus linkėjimus.

Tuo pat kviečiu kuo dau
giausia prisidėti prie su
naikinimo budeliško hitle- 
rizmo, kuris antri meti sa
vo kruvinomis rankomis 
kankina ir žudo mūsų ne
kaltus brolius, sesutes, se
nelius, net ir mažus vaikus. 
Sumynė jie savo purvino
mis kojomis mūsų brangią 
Lietuvos žemę. Panaikino 
mūsų Lietuvos gražų var
dą, taip pat nori išnaikinti 
visą Lietuvos liaudį. Bet ši
tas jiems nepavyks. Nes 
Lietuvos vardas s buvo ir 
bus, nes jis yra nemiršta
mas. O mes Lietuvos vai
kai — darbo žmonės šian
dieną prisijungę prie di
džiosios Tarybų Sąjungos, 
turėdami ginklą rankoj, at- 
keršysim ir žiauriai atker
šysiu) budeliams hitlerinin
kams. 'Nes mus atkeršyti 
šaukia mūsų draugų nekal
tai išlietas kraujas. Ir mes 
šiandieną lietuviai kaip vie
nas prisiekėm, kol akys ma
tys, kol rankos pajėgs gink
lą išlaikyti, mušti ir mušti 
prakeiktuosius šunis hitle- 
rinkus, pakol jų neliks ir 
žymės mūsų tarybiškoj že
mėje.

Mums darbo žmonėms 
gyvenimas buvo pražydęs, 
bet neilgai. Užpuolus niek
šams vokiečiams mūsų Ta
rybų Sąjungą sykiu ir mū
sų brangią Lietuvą, visa 
Lietuvos darbininkija grie- 
bėmės už ginklo ir stojom 
kovoti prieš hitlerinius gro- 

c 

bikus. Tokiuo būdu tekb iš
siskirti su savo mylima šei
ma, kurios ir šiandieną ne
žinau, ar gyvi ar jų visai 
jau nėra, nes tokiu staigiu 
užpuolimu vokiečių nespė
jo pasitraukti į Didžiąją 
Tarybų Sąjungą.

Galiu jums pilnai tarti 
žodį, kad nebetoli ta diena, 
kada bus vėl mūsų brangi 
Lietuva tarybiška ir vėl 
mums nušvis saulutė, ir vėl 
kursime naują žydintį ta
rybišką gyvenimą. O jei 
tektų žūti kovoje su vokiš
kais grobikais, • praneškite 
mano mylimai šeimai, bro
liams ir draugėms, kad aš 
žuvau herojiškai, didvyriš
kai kaip Raudonosios Armi
jos karys. Aš žuvau tam, 
kad jie gyventų, kad jie lai
svi būtų. Tegul mano šei
ma, mano motina, ir mano 
Lietuva žino, kad aš juos 
mylėjau tikrai.

Mirtis vokiškiems okupan
tams !

Jūsų švogeris, 
J. Kairys.

Mano antrašas:
SSSR., 1985 Polevaja
. poetą, Čast 666,

J. M. Kairis.

Kanibališkieji naciai išžudė tūkstančius 
raudonarmiečių belaisvių. Nuotraukoje ma
tome daugybę kūnų — tai raudonarmiečių 
belaisvių, kurius naciai išžudė, kai jie turė
jo greit trauktis iš Zimovnikių miestelio Ry
tų Fronte. Barbarai žudo ne tik raudonar
miečius, jie žudo masėmis ir civilinius gy
ventojus. Bet jie už tai susilauks atlygi
nimo!

Tai buvo Tarybų Sąjun
gos—Vokietijos fronte, 1942 
metais birželio pradžioje.

Naktis buvo šviesi, aplin
kui ramu. Netoliese, už 
duobėmis išrausto lauko, 
dūlavo miškas. Atrodė, kad 
ir jame nė krust. Tik tylus 
medžių šlamėjimas lyg ar
dė tą tylumą.

Bet štai iš miško ėmė 
slinkti pilkai apsivilkę ka
reiviai. Pasilenkę, dairyda- 
mies, jie žengė pirmyn, 
rankose laikydami automa
tus. Pasidarė aišku. Hitle
rininkai ėjo į naktinę ata
ką. Jiems daugiau priartė
jus pasigirdo minosvydžių 
baterijos papliūpa. Pirmo
se puolančių gretose daug 
kas sukniubo. Likusieji su
mišę ėmė trauktis atgal. 
Netikėtai • iš miško pusės 
sutratėjo kulkosvydis ir 
pilkųjų kareivių gretos dar 
labiau praretėjo. Keista, 
bet tokia jau vokiečių tak
tika. Jei kareiviai geruoju 
nešoka mirčiai į nasrus, tai 
reikia juos paraginti, kad 
ir kulkosvydžiu.

Hitlerininkų ataka greit 
atslūgo. Mat, per taikli bu
vo jiems priešininko ugnis. 
Lauke liko dar daugiau 
duobių ir šen bei ten gulėjo 
nužudytųjų lavonai.

“Gefreiter Povilas Čap- 
kauskas,” — skaitome do
kumente, rastame pas vie
ną minos skeveldra nužu
dytą hitlerininką. “Čapkau
skas,” vadinasi — lietuvis. 
Ir iš tiesų pas efreitorių 
randami lietuviški laiškai, 
ir jam siųstų, ir tuos, ku
riuos jis ruošėsi išsiųsti.

Ko atėjo Povilas Čapkaus- 
kas į hitlerininkų ’ kariuo
menę? Kaip galėjo jis, lie
tuvis, lieti savo kraują už 
tuos, kurie pavergė ir nute- 
riojo mūsų gimtąją Lietu
vą?

' Čapkauskas į tuos klausi
mus jau neatsakys. Prieš 
mus guli jau nebe lietuvis, 
bet šlykščia hitlerininkų 
uniforma apsivilkęs negy
vas mūsų tautos išdavikas.

Išdavikas Čapkauskas tu
rėjo sužiedotinę Anelę Ku- 
biliūtę. Ji gyvena Kaune, 
Radvilėnų pi. 54 No. Su ja 
nuolat susirašinėdavo ir 
nuolat jai meluodavo.

“Aš netikiu. Tiek daug 
baisių dalykų man pripasa
kojo sugrįžę nuo jūsų su

žeistieji, kad jau vilties nu
stojau ...” — atsako Kubi- 
liūtė Čapkauskui savo ge
gužės 17 dieną rašytame 
laiške. Veltui stengėsi jis 
savo laiškais apgauti kitus. 
Įvairiais keliais plinta Lie
tuvoje tiesa apie baisią lie
tuvių padėtį Tarybų Są
jungos - Vokietijos fronte. 
Ir kur gi vilties nenustosi, 
kai hitlerininkai varo lietu
vius, kaip menkavertę pa
trankų mėsą, į pačias pavo
jingiausias vietas.

“ Bet ką mes turime da
ryti, kada mes esame bejė
giai...”, rašo Kubiliūtė ki
tame laiške. Netiesa! Savo 
tautą mylįs lietuvis nėra 
bejėgis. Bejėgis prieš jį yra 
hitlerinis okupantas. Ar 
suvedžiotas, ar varu verčia
mas tarnauti vokiečiams, 
doras lietuvis visada turi 
surasti ir suranda būdą ne
tarnauti mūsų tautos prie
šui. Štai į Raudonosios Ar
mijos pusę neseniai perėjo 
Juška Stepas, kilęs iš Tel
šių apskr. Plungės valsč.< 
Noriškių km. ir Jasionka 
Vladas, šaltkalvis iš Kėdai
nių. Jie žinojo, kad Raudo
nojoje Armijoje yra lietu
viškų junginių, kuriuose 
yra susispietę geriausi mū 
sų tautos sūnūs, ir jie su 
prato, kad mirtinas nusi 
kaitimas yra kovoti prie 
tuos, kurie savo kovos v< 
liavose yra įrašę “Laisv 
Lietuva.” Ne, Juška, Jl 
sionka ir daugelis kitų, a1 
sisakiusių tarnauti fašisti 
niams okupantams, nėr; 
bejėgiai. Nėra bejėgiai i. 
tie patriotai, kurie dezer 
tyruoja iš vokiečių kariuo
menės ir eina į partizanų- 
kiurius, keršydami vokiš
kiems pavergėjams už nu
niokotą mūsų tėvynę Lietu
vą, už mūsų tautiečių kan
čias ir ašaras.

Jų jėgą, jų savo tautos 
meilę jau patyrė ant savo 
kailio hitleriniai smurti
ninkai.

Balandžio 17 dieną Čap
kauskas išsiuntė Kubiliūtei 
40 markių. Štai lauko pašto 
kvitas. Už kruvinus gra
saus jis išsižadėjo lietuvio 
vbrdo, už kraujais apšlaks
tytas okupantų markes jis 
ėjo žudyti ’savo laisvę ir tė
vynę mylinčius žmones.

Hitlerininkų viešpatavi
mo dienos yra suskaitytos. 
Nebeilgai siautės Lietuvoje 
rudasis maras. Prisikėlusi 
naujam, laisvam gyveni
mui Lietuva minės savo ko
votojus patriotus. Čapkaus- 
kus ir panašius išdavikus, 
ar tai gėdingai žuvusius, 
ar kur besislapstančius, 
taip pat minės. Su karčia 
panieka kiekvienas lietuvis 
apie juos pasakys: tautos 
išgamos. Ignas Beržinis. 
(Iš “Už Tarybų Lietuvą”)

Pelnagrobystė iš Laivjj 
Statybos Anglijoje

London. — Valdiški ty
rinėjimai parodė, jog laivų 
statymo kompanijos Angli
joj paėmė iš valdžios dau
giau kaip 80 procentų gry
no pelno už 32 užsakytus 
karinius laivus. Bet dabar, 
bijodamos teismo, jos suti
ko grąžint valdžiai apie 11 
milionų dolerių ekstra pel
nų.

Anglijos vyriausybė pla
nuoja griežčiau - apribot 
kompanijom pelnus už sta
tomus karinius laivus.



MAKSIM GORKI S,ŽMONĖSE II
.(Tąsa)

Būdavo* vakare atsisės jis, didžiulis, 
baltas, ir valandomis sėdi tylom, paniu
ręs, žiūrėdamas į tekančią tolumą. To
kiomis valandomis visi ypatingai bijoda
vo jo, o aš — gailėdavau.

Išeidavo iš virtuvės Jokūbas, supra
kaitavęs, įkaitęs; pastovėdavo, kasyda
mas pliką makaulę, ir, numojęs ranka, 
prapuldavo.

Kartais aš išdrįsdavau prieiti prie jo, 
jis sunkiai atkreipdavo akis į mane.

-Ką? j
— Nieko...
— Gerai....
Aš vis dėlto paklausiau jį vieną tokią 

valandą:
— Kam tamsta gązdini visus, juk tam

sta geras?
Jis nesupyko.
'— Tai aš tik tau geras.

Bet tuojau atvirai pridūrė, susimąs
tęs:

— O gal iš tikrųjų aš visiems geras. 
Tiktai neparodau šito, negalima šito ro
dyti žmonėms, nes jie užlamdyti gali. 
Ant gero kiekvienas lipa, kaip ant kup
sto baloje... Ir užmynios. Eik, atnešk 
alaus....

Išgėręs butelį, jis nučiulpė ūsus ir pa
sakė:

— Kad tu, paukšteli, būtum didesnis, 
aš daug ko tave išmokyčiau. Aš turiu ko 
pasakyti žmogui, aš ne kvailys... Tu 
skaityk knygas, jose turi būti visa, kas 
reikalinga. Knygos didelis daiktas! Nori 
liaus?

— Aš nemėgstu.
— Gerai. Ii’ negerk. Girtuokliavimas— 

ai nelaimė. Degtinė — velnio dalykas, 
[ad būčiau turtingas, vyčiau aš tave 
loky’tis. Nemokytas žmogus — jautis, jį 
ors į jungą, nors ir mėsai, o jis tiktai 
iodega švytuoja....

Kapitonienė davė jam Gogolio tomą, 
lŠ perskaičiau “Baisųjį kerštą,” man la- 
>ai patiko, bet Smuras piktai riktelėjo:

— Niekai, pasaka! Aš žinau, yra kito
kių knygų...

Atėmė iš manęs knygą, atnešė iš ka- 
pitonienės kitą ir niūriai įsakė:

— Skaityk Tarasą... kaip jį? Atrask. 
Ji sako — gerai... Kam — gerai? Jai ge
rai, o man gal ir negerai? Plaukus nusi
kirpo! O kodėl gi ausų nenusikirpo?

Kai Tarasas pasiūlė Ostapui pasimuš
ti, virėjas gardžiai nusijuokė.

Tūkstančiai Priešfašistiniy Kovotojų 
Tebėra Koncentracijos Kempėse Afrikoj
Priešfašistinių Tremtiniu Ko

mitetas vėl teiravosi Washing
tone, kaip dalykai stovi su 30,- 
000 priešfašistinių kovotojų 
Afrikos koncentracijos kempė-
se. Gautas atsakymas, kad 
Afrikoje yra susidaręs Komi
tetas, susidedąs iš Amerikos, 
Anglijos ir Francijos atstovų, 
kurie svarsto tų kovotojų pa
dėtį. Bet nėra jokio užtikrini
mo, kad jie bus išlaisvinti.

Gauta taipgi žinių iš Afri
kos, kad tie kovotojai laikomi 
tose pačiose sąlygose, kaip ir 
pirtna. Daugiausia jie dirba 
prie kontraktorių darbų tie
simui kelių. Jie gauna po 14 
centų į dienų atlyginimo. Dir
ba po aštria ginkluota sargy
ba. Verčia juos dirbti ilgas va
landas. Po darbo vėl suvaro 
ir uždaro koncentracijos kem
pėse, kaip kokius kriminalis
tus. . s

Tų kovotojų išlaisvinimui 
darbas plačiai vedamas. Tūks
tančiai rezoliucijų, dešimtys 
tūkstančių laiškų ir ant petici
jų parašų nuolatos plaukia į 
Washingtonu. Delegacijos nuo
latos klabina vyriausybės du
ris. Bet pasekmės nedidelės. 
Paliuosuota dar visai nedidelis 
kovotojų skaičius.

' Paliuosuotaisiais taipgi kas 
nors turi rūpintis. Kai kurių 
sveikata visai pašlijusi, reikia 
jiems tuojaus suteikti pagalba. 
Kai kurie reikia pervesti į Me
ksiką, Kubų. O tai pasidaro

F ftkug išlaidų.
Komitetas veda vajų sukėli

mui pusės milijono dolerių

— Puiku! O ką gi? Tu mokytas, o aš 
stiprus! Ką spausdina! Kupranugariai...

Jis klausė įdėmiai, bet dažnai murmė
jo:

— A, niekai! Negalima juk žmogų 
perkirsti nuo peties iki sėdynės, negali
ma! Ir ietimi pakelti negalima — suluš 
ietis! Aš pats kareivis...

Andri j aus išdavystė sukėlė jame pasi
bjaurėjimą. •

— Niekšiškas vaikas, a? Dėl mergos! 
Tfu...

Bet kai Tarasas nušovė sūnų, virėjas, 
nuleidęs kojas nuo lovos ir pasirėmęs į 
ją rankomis, susilenkė ir pravirko, —ty
liai riedėjo per skruostus ašaros, lašėda
mos ant denio; jis šnirpštė ir murmėjo:

— Ak, Dieve mano... Dieve mano...
Ir staiga suriko man:
— Tu gi skaityk, velniūkšti!
Jis vėl pravirko dar balsiau ir grau

džiau, kai Ostapas mirdamas suriko: 
“Tėve, ar girdi gi tu?”

— Visa pražuvo, — kukčiojo Smuras, 
— visa, a! Jau galas? Ak, prakeiktas da
lykas! O būta žmonių, tasai Tarasas—a? 
Ta-aip, tai bent — žmonės....

Paėmė iš mano rankų knygą, įdėmiai 
ją apžiūrėjo, apšlakstęs viršus ašaro
mis.

— Gera knyga! Tiesiog — šventė!
Paskui mes skaitėme “Ivanhoe”, — 

Smurui labai patiko Ričardas Plantage- 
netas.

— Štai kur tikras karalius! — įtiki
namai sakė jis. Man ta knyga buvo nuo
bodi.

Apskritai mudviejų skoniai buvo skir
tingi, — mane labai buvo patraukusi 
“Apysaka apie Tomą Jonesą” — senybi- 
nis vertimas “Istorijos Tomo Džonso, 
raštinio,” o Smuras murmėjo:

— Kvailybė! Kas man rūpi, tasai To
mas? Kuriem galam jis man? Turėtų 
būt kitokios knygos...

Kartą aš pasisakiau jam, kad žinau,— 
yra kitokių knygų, nelegališkų, uždrau
stų; jas tegalima skaityti tik naktį, .po
grindžiuose.

Jis išvertė akis, pasišiaušė.
— Kaip tai? Ką tu meluoji?
— Aš nemeluoju, mane apie jas popas 

per išpažintį klausinėjo, o prieš tai aš 
pats buvau matęs, kaip jas skaito ir ver
kia....

(Daugiau bus)

tam svarbiam tikslui. Lietu
viai taipgi turėtų prisidėti su 
žymia suma.

Nuo kovo 13 iki balandžio 
28, 1943,.sekami tam tikslui 
prisiuntė aukų:

LDS 1 kuopa, Brooklyn, N.

$10.

nkos surinkusi $17.50.
Waterbury,

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis,

F. Šimkienė, Ke.amy, N. J., 
ant bla

Petras Bokas, 
Conn., ant blankus surinkęs, 
$10.50.1

LDS jaunuolių kuopa, Her
rin, Ill. $2.

J. Stanevich, Summerlee, W. 
Va., ant blankos surinkęs, 
$7.36. ■

K. Vaicekauskiene, Bing
hamton, N. Y., ant blankos 
surinkusi, $5.

A. Dočkienė, Cicero, III., 
ant blankos surinkusi, $5;40.

Balandžio 29 d. priduota 
priešfašistiniam komitetui tos 
visos aukos—- $60.76. Komite
tas ačiuoja visiems aukų rin
kėjams ir aukavusiems.

Komitetas taipgi labai dė
kingas toms lietuvių draugi
joms, kurios pasiuntė prez. 
Rooseveltui rezoliucijas reika
laujant paliuosuoti tuos kovo
tojus. Į

Komitetas širdingai prąšo ir 
toliau prisidėti prie to didelio 
darbo, visais galimais būdais 
remti tuos kovotojus. Kurie 
dar turite aukų rinkimui blan
kų, prašomi toliau tęsti aukų 
rinkimą. ‘ *’ •

J. Gasiunas.

Naciai Kreipiasi į 
Turkiją dėl Taikos

London. — Girdėt, jog 
fašistų Ašis kreipėsi į Tur
kiją, kad siūlytų Jungti
nėms Tautoms taikytis su 
Hitleriu, Mussoliniu ir Ja
ponija.

Hartford, Conn.
Kalbės A. Bimba

Kada bus laisva Lietuva? 
Kas jai tų laisvę duos? Kada 
Jungtinės Tautos laimės šį ka
rų ? Ką mes lietuviai turime 
daryti, kad pergalingai šis ka
ras būtų baigtas?

Šiais ir kitais labai svarbiais 
klausimais galėsime išgirsti at
einantį sekmadienį atsakymus, 
Kliubo svetainėje, 227 Law
rence St., kur įvyks labai svar
bios prakalbos ir kalbės visų 
gerai žinomas ir senas Ameri
kos lietuvių veikėjas Antanas 
Bimba, iš Brooklyno.

Lietuviai, nepaisant jūsų nu
sistatymo politikoj ar religijos 
klausime, jūs visi esate kvie
čiami dalyvauti šiose prakal
bose ir išgirsti Ahtano Bimbos 
kalbų. Kan) nebus kas aišku, 
tai galėsite duoti klausimų. 
Prieš mus visus stovi pareiga: 
remti mūsų vyriausybę, kaip ir 
kas galime, kad karų išlaimė- 
tume.

Prakalbos įvyksta sekmadie
nį, gegužės 9 dienų, pradžia 4 
vai. po pietų. Visiems yra pro
ga dalyvauti ir čia ant vietos 
pasipirkti karo laimėjimo bo- 
nų. Prakalbas rengia Literatū
ros Draugijos 68 kuopa. Visus 
ir visas kviečiame dalyvauti.

<a

Ką Veikia Mūsų Dar* 
bo Unijos? /

Daugiausia krašto atydos 
dabar turi į save atkreipus 
mainierių unija — United 
Mine Workers of America. 
Ji yra įvelta į ginčus su 
anglies kompanijomis dėlei 
naujo kontrakto. Senasis 
kontraktas pasibaigė pra.- 
džioje balandžio. Kadangi 
karas, tai streiko nebuvo. 
Bet derybos nutruko įr 
streiko pavojus vėl iškyla. 
Angliakasių streikas butų 
didelė tragedija kraštui.

Anglies kompanijų užsi
spyrimas nesvietiškas. Nors 
valdžios įstaigos patarė, 
kad kompanijos sutiktų už
tikrinti mainieriams 52 dar
bo savaites per metus ir 
tuomet mainieriai neberei- 
kalautų algų pakėlimo, bet 
kompanijos tą pasiūlymą 
atmetė. Dabar visas reika
las eina į War Labor Board 
išsprendimui. ,

Didžiausia šiuo tarpu 
mainierių bėda, tai John L. 
Lewis. Jis, kaip žinoma, 
taip nusistatęs prieš Roose- 
veltą, jog visai nebepaiso 
karo reikalų.. Šitose karo 
pastangose Lewis visai ne
dalyvauja. Ir todėl mainie
rių unija, kaipo tokia, nėra 
pilnai įsitraukus į karo rei
kalus. Tuo tarpu tūkstan
čiai ir tūkstančiai mainie
rių sūnų randasi ginkluoto
se jėgose. Jie ten pasiryžę 
paaukoti viską, o Lewis ant 
savo gaidų gieda.

Kita didelė ir svarbi uni-
< f

ja, kuri prasilaužė į ko
mercinės spaudos špaltas, 
tai jūrininkų unija — Na
tional Maritime Union. Jos 
nariai jau yra daugiausia 
pasiaukoję ir nukentėję šia
me kare. Tūkstančiai jūri
ninkų jau amžinai ilsis gi
liųjų jūrų dugne kartu su 
tais laivais, kuriais jie ga
beno karo reikmenis Euro
pon bei Afrikon ar Azijon.

Todėl šios unijos balsas 
yra svarbus. Jinai susirū
pino reikmenų gabenimo į 
karo frontus reikalais. Ji
nai sako, kad valdiškoji ko
misija, kuri prižiūri ir 
tvarko tų reikmenų gabe
nimą laivais, neatlieka savo 
pareigų. Visur vilkinimas ir 
trukdymas. Tas padidina 
pavojų jūrininkų gyvybei.

Jūrininkų unija taipgi 
patiekė konkretų planą 
prašalinimui visų trūkumų 
iš tavorinio laivyno. Deja, 
valdžios organai jį atme
tė. Unijos vadai žada nenu

(
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“Kelkis, Kutbertai, nes mes galime pabivėlttoti ant 
pares, kurių tu ruoši šių naktį...” • _

tilti. Jie antru kartu iškelia 
viršun tuos trūkumus ir 
reikalauja greito dėmesio.

Labai rimti ginčai jau se
nai eina tarpe mašinistų., 
unijos — International As
sociation of Machinists ir 
bene skaitlingiausios . viso
je Amerikos Darbo Federa
cijoje karpenterhį unijos. 
Pastarajai vadovauja pa
garsėjęs reakcijonierius 
Hutcheson. Darbo Federa
cijos taryba palaiko kar- 
penterių pusę. O visas gin
čas sukasi apie jurisdikci
ją, tai yra, kurie darbinin
kai turi priklausyti kuriai 
unijai.

Abi unijos, reikia atsi
minti, yra Amerikos Darbo 
Federacijoje. Tačiau šitie 
jurisdikciniai vaidai taip 
paaštrėjo, jog mašinistų u- 
nijos vadovybė nusprendė 
paleisti narių nubalšavimui 
klausimą ar unija bepasi- 
liks Amerikos Darbo Fede
racijoj. Nariuose yra pla
čiai 4šsi vysčius mintis, jog 
reikia pasitraukti iš Fede
racijos, kol, girdi, Federaci
jos taryba nesuvaldys Hut- 
chesono unijos.

Referendumo sumanyto
jai nesako, kad ’ mašinistų 
unija iš Federacijos eis į C. 
L O. Jeigu nariai nubalsuo
tų pasitraukti iš Federaci
jos, tai unija veikiausia tū
lam laikui pasiliktų nepri
klausoma.

Medžio pramonės darbi
ninkų unija — Internatio
nal Woodworkers of Ame- 
ca — savo konstitucijoje 
turi fašistinį punktą, 1 kuris 
draudžia komunistams pri
klausyti prie unijos. Tasai 
reakcinis punktas piktina 
narius. Matyt, jau yra susi
daręs didelis sentimentas 
už unijos konstitucijos pa
taisymą, už išmetimą to fa
šistinio paragrafo.

Tai parodė įvykus svarbi 
konvencija tos unijos šiau
rinės Washingtono valsti
jos dalies distrikto. Kon
vencijoje dalyvavo 54 dele
gatai nuo 16 lokalų. Už 
konstitucijos pataisymą bal
savo 50 delegatų, o tik ke
turi tebalsavo prieš.

Japonų Tokio radijas sa
kė, kad jie turį lėktuvų tik 
trumpam karui.

Jei pirksi botais — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

>
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Detroito Žinios
Dar Apie Pažangiečių Būsimų 

Parengimų
Kaip jau buvo rašyta pir

miau, kad šį šeštadienį, gegu
žės 8 d., Lietuvių Moterų Pa
žangos Kliubas rengiasi tin
kamai atžymėti Motinų Dieną, 
arba pagerbti motinas, nes ge
gužės 9 d. pripuola motinų 
diena. Kadangi ta diena yra 
užimta su kitų organizacijų 
parengimu, todėl mums pri
sieis diena anksčiau tą progą 
išnaudoti. Kadangi, veik kiek
viena Pažangos Kliubo narė 
turi išėjusį savo sūnų į Jung
tinių Valstijų kariuomenę, o 
kitos net po du ar daugiau, 
tą progą prisieis panaudoti ir 
pagerbti ne tik motinas, bet 
ir jų sūnus, kurie kariauja už 
apgynimą laisvės.

Vakaro eiga bus įvairi. Bus 
pora kalbėtojų iš gabių narių 
Moterų Kliubo. Bus koncerti
nė programa iš Moterų Cho
ro ir dainuos kai kurios moti- 
nos su savo dukrelėmis. Ve- Yla, Liaudies Balso redakto-
liau bus vakarienė ir šokiai 
prie geros muzikos. Parengi
mas įvyks 4097 Porter St., 
pradžia nuo 7 vai. vakare. 
Įžanga moterims 50c, vyrams 
75c, ir gėrimai veltui. Už va
karienę turės paskirai mokėti.

Todėl, moterys, ar tai būtu
mėt kliubietės ar pašalinės, 
dalyvaukite šeštadienio vaka
re ir kurios turite išleidusios 
savo sūnus į J. V. tarnystę, 
priduokite vardus M. Alvinie- 
nei ar O. Krakaitienei, tai bus 
pažymėti jų vardai ant bule- 
tino svetainėje. Į parengimą 
kviečiame visus vyrus ir mote
ris, jaunus ir augusius!

M. Alviniene.

Earl Browderio Prakalbos
Gegužės 10 d., tai yra, se

kamą pirmadienį, 7:30 vai. 
vakare, kalbės d. Earl Brow- 
deris, Graystone Ballroom, 
4237 Woodward Ave. Kurie 
skaitė knygą, parašytą d. E. 
Browderio “Victory and Af
ter” ir kitus jo raštus, tie la
bai daug įvertina jo gabumą 
ir atydžiai seka jo pareiški
mus. Todėl pirmadienio vaka
re, kam tik yra galima, pri
valome dalyvauti E. Browde
rio prakalbose. Įžanga 35c. 
Apart Browderio, bus ir dau
giau kalbėtojų ir programa. 
Visus kviečia dalyvauti tarp
tautinė komisija. M. A.

LLD 52 Kp. Reikalai
Balandžio mėnesio susirin

kimas LLD 52 kp. liko atkeis- 
tas— vietoj po pietų, įvyko 
ryte dėl priežasties iškilmės 
įteikimo Raudonajam Kryžiui 
nuo pažangiųjų lietuvių komi
teto Canteen ir Station veži
mų. Mes, nenorėdami tam dar
bui pakenkti, tai pakeitėm su
sirinkimą. Dabar gegužės mė
nesio susirinkimas pripuola 
geg. 16 d., bet tą dieną įvai
rių tautų žmonės rengiasi pa- 
roduoti mieste, taipgi ir mes 
lietuviai esame prisidėję ten 
dalyvauti ir todėl vėl LLD 52 
kp. susirinkimas reikės laikyti 
nuo 10:30-ryte, Draugijų sve
tainėje.

Kadangi LLD 52 kp. turi 
labai daug svarbių reikalų ir 
taipgi mes norime, kad gegu
žės mėnesį visi nariai būtų pil
nai užsimokėję už 1943 me
tus. Knygos 1943 metų jau 
randasi kuopos šėpoj ir kiek
vienas narys privalo įsigyti ir 
atydžiai perskaityti. Tai labai 
įdomi ir naudinga knyga: “Di
dysis Lietuvių Tautos Priešas.” 
Kurie dar nesate mokėję už 
1943 m., tai tuojaus priduoki
te mokesčius kp. sekretoriui J. 
Alvinui, J. Luobikiui, Ant. Go- 
tautai ar J. Gugui. šie visi 
valdybos nariai yra įgalioti 
priimti duokles nuo narių, ku
rie negalite atvykti į k p. susi
rinkimą. Daugelis yra naujų 
narių įstoję, bet nėra gavę 
knygų, malonėkite atvykti 
geg. 16 d., 10:30 vai. ryte, į 
susirinkimą ir galėsite gauti 
knygas, kas jums priklauso.
Apie Windsorreciu Koncertą

Per ilgą laiką draugai wind-

etvlrtadienis, Geguž. 6, 1943

••
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soriečiai arba LLD 21 kp. bu
vo perstoję veikti ir parengi
mus rengti, bet dabartiniu lai
ku kuopa padidėjo narių skai
čiumi ir windsoriečiai pradėjo 
rengti parengimus. Kiek man 
yra žinoma, ši kuopa turėjo 
vieną parengimą rudenį, antrą 
geg. 2 d. ir, kaip man atrodo, 
detroitiečiai kanadiečius mėgs
ta ir gausiai lanko jų parengi
mus. Man puolė į nuožiūrą, 
kad gegužės 2 d. koncerte ma
tėsi ne tik virš pora šimtų 
žmonių detroitiečių, bet buvo 
atvykę žmonių net iš Pontiac, 
Mich, ir keletas iš tolimos 
apylinkės. Koncerto eiga buvo 
gausi iš solo dainų, duetų ir 
L. M. Pažangos Choro, de
troitiečių. Taipgi Rusų Stygų 
grupė puikiai paskambino ir 
dvi grupės labai puikiai pašo
ko. Rusų grupės ir Moterų 
Choras daugiausiai atsižymėjo 
koncerte.

Pertraukoj kalbėjo d. J.

rius. Jis kalba nuosekliai ir ’į 
tašką. Buvo atsišaukta aukų 
dėl laikraščio paramos ir su
rinko $164.

Alvinas.

So. Boston, Mass. \
Atžymėjimui Motinų Dienos 

(Mother’s Day), pagerbimui 
motinų, ALDLD 2-ros kuopos 
Moterų Skyrius ir žinyčios Mo
terų Ratelis rengia puikų va
karėlį gegužės (May) 9 dieną, 
G vai. vakare, 376 Broadway.

Bus graži programa, suside
danti iš dainų ir trumpų vei- 
kaliukų ir muzikos.

Čia bus pagerbtos visos mo
tinos, ypatingai tos motinos, 
kurių sūnūs šiandien randasi 
Dėdės Šamo ginkluotose jėgo
se, kurie yra pašaukti atlikti 
tą didelį žmonijos išlaisvinimo 
darbą.

Motinai, kuri turės daugiau
sia sūnų kariuomenėje, bus 
įteikta puiki dovana.

Šio parengimo pelnas ski
riamas dovanoms lietuviams t 
raudonarmiečiams ir lietu
viams vaikučiams, • pabėgu
siems į Sovietų Sąjungą nuo 
hitlerizmo teroro. Todėl pra
šome visus geros valios lietu
vius atsilankyti ir prisidėti prie 
šio taip svarbaus darbo. Dau
gelis draugių jau pažadėjo 
sudaryti pundelius ir atnešti į 
parengimą.

Kviečia visus dalyvauti,
Bendras Moterų Komitetas.

Pittsburgh, Pa.
Labai Svarbu Dalyvauti Abie

juose Susirinkimuose

Pittsburgh Lietuvių Vieny
bės Komitetas Karo Laimėji
mui laikys susirinkimą gegu
žės 9 dieną, 2 vai. po pietų, 
1320 Medley St., N. S. Pitts- 
burghe. Visi komiteto nariai 
būtinai turi dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių reikalų ap
tarti kas dėl komiteto veiklos.

Literatūros Draugijos 87-tos 
kuopos susirinkimas įvyks tą 
pat dieną ir toj pat svetainėj, 
7 vai. vakare. Prašau visus na
rius dalyyauti paminėtu lai
ku ir vietoj, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Smagu • pranešti nariams, 
kad yra jau atėję knygos “Di
dysis Lietuvių Tautos Priešas” 
iš Centro. Kožnas narys, už
simokėjęs $1.50 duoklių, turės 
teisę gauti tą labai svarbią 
knygą. Dabartiniu momentu ši 
knyga lietuviams yra labai rei
kalinga, taip, kaip maistas, 
kuris atgaivina žmogaus ener
giją. šioj knygoj nušviečiama 
šimtmečių lietuvių tautos ko
va prieš barbariškus vokiečių 
užpuolimus. Ateikite vis ir at- 
siimkite.

H. Kairienė, Sekretorė.
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Penktas Puslapi*

Amerikiečiai Užėmė Russell 
Salas; Smogė Jap. Laivynui

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, geg. 4. — Jungt. Valstijų laivyno 

pranešimas:
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Jungtinių Valstijų jėgos įsitvirtino Russell salose, į 
šiaurvakarius nuo Guadalcanal salos. Russell salos ta
po amerikiečių užimtos be pasipriešinimo iš japonų pu- 
sės vasaryje, praėjus kiek laiko po to, kai japonų pa
sipriešinimas buvo visiškai panaikintas Guadalcanal.

Geg. 2 ir 3 d. Amerikos bombanešiai, lydimi lėktu
vų kovotojų, atakavo japonų įrengimus Mundoj, cent- 
ralinėse Saliamono salose, ir Rekatos Įlankoj, Santa 
Isabel saloje; pataikė į priešų apsigynimus. Visi Jung-

* tinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Amerikos lėktuvai geg. 2 d. aštuonis kartus atakavo 
japonų įrengimus Kiškoj (vakariniuose Aleutuose); pa
taikė tikslan North ir South Heads, sukėlė gaisrus 
Gertrude Cove ir sunaikino vieną trobesį.
AMERIKOS SUBMARINŲ SMŪGIAI JAPONAMS
Jungtinių Valstijų submarinai pranešė apie sekamus 

savo laimėjimus prieš japonus Ramiajame Vandenyne 
ir Tolimuose Rytuose:

Du kariniai japonų laivai-naikintuvai nuskandinti.
Vienas vidutinis žibalinis laivas nuskandintas.
Vienas vidutinis japonų krovinių laivas nuskandin

tas.
Vienas vidutinis priešų laivas su kariniais reikmeni

mis nuskandintas.
Vienas kareivinis-transporto laivas nuskandintas.
Vienas didelis japonų transporto laivas sužalotas ir, 

turbūt, nuskandintas.

Easton, Pa
Savaitraštis Life

Laikraštis Life angių kalboj, 
mūsų mieste, skaitomas pla
čiai. Nors žinia ir suvėlinta, 
bet ji niekad nebus pasenus. 
Kovo 29, vienas iš mano kli- 
jentų kirpdamas plaukus sa
ko : nusipirk magaziną Life, 
tai galėsi rėkaut dar daugiau 
.apie bolševizmą. Ačiū, sakau, 
nieko blogo, nusiperku kopiją 
už 10 centų. Pardavėjas sa
ko, tai paskutinė, suspėjai 
gaut.

Šiaur. Afrika. — Naciai 
iš Mateur taip smarkiai 
bėgo, kad amerikiečiai kai 
kur nepaspėjo dasivyt juos 
šaudyt.

Kubanėje Sovietai Sunaikino 
Dar 65 Nacių Lėktuvus

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Vakare iš Easton Express 
lynotaipistas kirpos plaukus ir 
sako, parduok man Life, duo
siu 50 centų. Sakau, ant stan
dų gali gauti už 10 centų. At
sako, kad visi ir visur Life iš
pirko su pirma diena. Jeigu 
šitaip, tai aš pasilaikau sau 
dėl atminties. Nes tas nume
ris Life žurnalo buvo visas pa
švęstas Sovietų Sąjungai. Vir
šus papuoštas Juozo Stalino 
paveikslu, šiaip per visą žur
nalą fotografijos su aprašy
mais karžygių ir partizanų, 
Sovietų Sąjungos žmonių ir 
miestų. Pirmiau apie bolševiz
mą kirpykloj negalima buvo 
nei prasižioti. Dabar kitas vė
jas papūtė, amerikonai patys 
rėkauja ir giria karžygišką 
bolševikų žemę.. Tą Life žur
nalą jie išgraibstė, išpirko su 
viena diena. Life žurnalas 
vieton 4 milijonų galėjo spaus
dint 10 milijonų ir viskas 
tų išparduota.

Velykų Sekmadienį 
New Yorke

bū-

LONDON, geg. 5. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Kubanėj, į šiaurių rytus nuo Novorossiisko, siaučia 
žiaurūs mūšiai.

_ Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių atmainų.
Sovietinės oro jėgos nuskandino du priešų transpor

to laivus Barents Jūroje.
Mūsų lakūnai geg. 3 d. įvairiose fronto dalyse su

naikino bei rimtai sužalojo apie 50 vokiečių trokų su 
kareiviais ir reikmenimis, susprogdino, aštuonis amu
nicijos sandėlius, nutildė devynias baterijas kanuolių 
ir mortirų, išblaškė ir dalinai sunaikino apie dvi kuo
pas priešų pėstininkų.

Kai kuriuose Kubanės sektoriuose (vakariniame ' 
Kaukaze) įnirtę mūšiai perėjo į tiesiogines kautynes 
durtuvais. Buvo padaryta didelių nuostolių priešams ir 
jų įrengimams. Mūsų lėktuvai, remdami savo kariuo
menę, bombardavo ir apšaudė vokiečių pozicijas.

Mūsų leitenantas lakūnas Sučenko per dieną nu
kirto žemyn tris vokiečių lėktuvus, o vyresnysis mūsų 
leitenantas Rodinenko sunaikino du priešų bombane- 
šius.

Į šiaurius nuo Čugujevo priekinės raudonarmiečių 
grupės nušlavė apie kuopą vokiečių pėstininkų, sunai
kino tris nedidelius fortus.

Į vakarus nuo Rostovo-prie-Dono sovietiniai morti- 
rininkai sunaikino 17 vokiečių trokų vežusių karinius 
reikmenis, susprogdino du amunicijos sandėlius ir už
mušė virš 100 hitlerininkų.

Leningrado fronte sovietiniai kariai per dvi dienas 
nušlavė apie dvi kuopas vokiečių pėstininkų, sunaiki
no 13 priešų fortų, keturioliką karinių rūsių ir sus
progdino amunicijos sandėlį.

Ties Leningradu tapo nušauta žemyn penki vokie
čių lėktuvai.

Į vakarus nuo Krasnodaro (Kubanėj) sovietiniai la
kūnai per įtūžusias kautynes su vokiečių lėktuvais 
nbšovė žemyn 65 vokiečių lėktuvus. Mes netekome 
vienuolikos lėktuvų.

Saulėta, gražu, draugas L. 
Tilvikas su žmona ir mes pa
traukėme į New Yorko metro
polį pamatyt judžius iš Sovie
tų Sąjungos Stanley teatre — 
“Russians at War.”

Teatras buvo pilnas žmonių,
tai mes gavome prastas sėdy
nes — nuo priešakio. Judžiai 
“Russians at War” panašūs, 
kaip kad mes jau buvom ma
tę savo mieste “March of Ti
me” Newsreel, prezidento 
Roose velto kelionę į Meksiką 
ir buvome matę. Kas įdomu 
buvo matyti, tai Tunisiją, 
miestus, žmones ir jų papro
čius. Išeinant susitikome gy
dytoją Kaškiaučių su žmona, 
pasisveikinome ir trumpai pa
sikalbėjome. New Yorkas tu
rėjo gražias Velykų šventes, 
svieto pilna visur. Link namų 
patraukėme iškeltu paupės ke
liu per George Washington til
tą. Kadangi dar nebuvo su
temus, tai draugė M. Tilvikie- 
nė labai džiaugėsi visokiais 
vaizdais ir dang'orėžįais afrart- 
mentnamiais.

Lietuviai Kadetai

Lietuvių Dainos Šiltai 
Priimtos Sov. Uraluose

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Daugelyje vietų publika jos koncertuose prašė pa

kalbėt ją apie dabartinį Lietuvos gyvenimą, ir Staškę- 
vičiūtė paaiškino liūdną šiandieninę savo gimtinės būk
lę po vokiečių jungu.

Molotovo mieste, kur yra didoka persikrausčiusių iš 
Lietuvos žmonių kolonija, tai Alekšandra Staskevičiūtė 
kelis kartus koncertavo. Vieno jbs koncerto pajamos (į- 
plaukos) buvo paskirtos kaip auka statomam lėktuvų 
būriui, kurie vadinsis TARYBŲ LIETUVA.

Apie jos koncertų sėkmingumą galima spręst iš to 
fakto, jog kai AteksandVa St'aškeviČiūte vyko į Uralus, 
ji turėjo sutartis tik aštūohiems koncertams, bet pačia
me jos maršrute, prašoma įvairių vietinių organizaci
jų, jinai apsiėmė patiekti dar 28 koncertus, nekalbant 
jau apie skaitlingus jos dainavimus per, radiją.

Pastaruoju laiku pasklido 
žinia per spaudą, kad Šamas 
Stonis it Jokūbas žahsftis, įsto
jo į karininką kadėių mokyk-: 
lą. Iš paprastų kareivių bus 
aukšti armijos pareigŪnai-ofi- 
eieriai. Garbė mūsų vyram 
karžy'giaih. i

Pabrango Bulvės
Viena šeimihihkė skundėsi, 

kad ūž du svarūs 'bulvių už
mokėjo 29 centus, fcrieš porą 
Metų visas būšelis -—'60 svarų 
parsiduodaVo ŪŽ 50 centų. Dar 
nelabai seniai beskė bulvių — 
30 svarų, buvo 45 centai. Ir 
kiti valgomieji padūktai labai 
brangsta, nei kainįų lubos, ne- 
pamaČina. Bet darbi’ninkam 
“gerovė” tiktai tiem, kurie dir
ba viršlaikius apie 24 valandų 
į barą per visą savaitę. Ilgos 
valandos darbininką varo grei
čiau b as Abraomą.

Kortų Pramoga
Liėtūvių Piliečių Kliubas, 

631 Walnut gatvės, sekmadie
nį, gegužes .9 dieną, 2:30 va
landą po pietų, rengia kortų 
lošį-pinakelį, naudai Raudono-' 
jo Kryžiaus. įžanga 35 centų. 
Visi ateikite ir iš apylinkes at-

L , pasižmonėsite irva ž iū ok itę, p aši žilio h ėsite 
ga) išlošite gražių dovanų ir 
paremsite pVakilhų tikfelą.

V. J. Stankus.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giešmių Knyga .....$2.00
Gaspadinė, Valgių Receptai ....$1.00 
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir .kitos apysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .......40c
Girtuoklių Linksmos Dainos ..... 15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes..l0c 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka .......25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas .............. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ....25c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta .... :............................$1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais ............................25c
Istorija Abelnai, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimai, Delna- 
žinystė, 412 pusi........................3.00

Pilna Georgrafija, su paveikslais, 
412 pusi................................... 3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ’. ..................................... 25c

Kabalas, Zobovos Knygutė .........15c
Praloto Olšausko Darbąi ...........10c

žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po ..... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po .......60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Mėn. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuosuotojas .................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ...................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever

Nuo nemalonaus kvapo ..........—EOc
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ----- 60c
Trejanka, stambios šaknys ----- 60c
Nuo Cukrines Ligos ............. —.85c
Nuo Sutukimo Žolės 
Kraujo Valytojas .... 
Pailių (Piles) Mostis

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
334 Dean St., Spencerport, N. Y,

koncertą-teatrą, kuris įvyks 9-tą 
dieną gegužės, Lietuvių Svetainėj, 
29- Endicott St. Pradžia lygiai 3:30 
po pietų. Programą pildys Montello 
moterų daininihkių grupė — Dra
mos Ratelis; Bostono vyrų grupė; 
solistai: G. Steponavičienė iš Mon
tello, F. Beaudįn-Kurgoniūtė, wor- 
cesterietė,' A. Niaura iš Boston. Pel
nas skiriamas lietuviam kovotojam 
ir jų šeimom Sovietų Sąjungoj. Ren
gia LLD Moterų Kuopa. (107-108)

85c

-r

val-

9

9

ir

Akiniai30 Dienų
až $7.50Nuolaida

kurie jaučiasi ner-

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

šokiai 
Sokol 
atda- 

8 v.v.

VALANDOS: 2-4 Ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniai*.

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

Arthritis, Neuritis
0

Palengvina skaus-

188 kp. susirinkimas įvyks 
d., 11 vai. ryto. 1035 Ca- 
nariai malonėkite daly- 
svarbių reikalų apkalbėji-

šeštadienį, geg. 8 d, 
358 Morris Avė. Durys 
v. v. Programa prasidės 
pelnas .skiriamas Sovietų Me- 

Į komisija įeina 
rusai, latviai,

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 4-to Apskričio konferen

cija įvyks 30 d. gegužės, 2 vai. die
ną, 1320 Medley St. Prašome pri
klausančių kuopų išrinkti kuo dau
giausiai delegatų dalyvauti šiame 
svarbiame suvažiavime. (107-108)

WORCESTER, MASS.
Prašom visus geros valios wor- 

cesteriečius ir apylinkės lietuvius į 
Motinų Dienos atžymėjimo puikų

surprizai. 
Močiutė 

kiti kal- 
Kryžiaus. 
skiriamas 

Kviečiame
(107-107)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 

gegužės 9 
niff. Visi 
vaut, yra 
mui, taipgi kurių narių duoklės už
mokėtos už 1943 m., gausite knygą 
“Didysis Lietuvių Tautos Priešas.” 
— A. V., sekr. (107-108)

JONAS
512 Marion

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

TeL GLenmore 5-61,91
Skyrius ir Žinyčios Moterų 
rengia vakarėlį geg. 9-tos 
6 vai., 376 Broadway. Pro- 
— dainos, trumpi veikaliu- 
muzika, taipgi dovana dau

giausia sūnų kariuomenėj turinčiai 
motinai. Pelnas skiriamas dovanoms 
lietuviams raudonarmiečiams ir lie
tuviams vaikučiams Sovietų Sąjun
goj. — Kviečia visus Bendras Mot. 
Komitetas. (107-108)

MASPETH, N. Y.
Prašome įsitemyti, kad LDS 14 

ir ALDLD 138 kuopų bendras susi
rinkimas, kuris turėjo įvykti geg. 
6 d., perkeltas į geg. 13 d.,—įvyks 
8 vai. vak., Zabielskio salėje.—Sekr.

SCRANTON, PA
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
d. geg., 2 vai. dieną, pas Pralen

kus, 407 Electric St. Visi draugai
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų dėl apsvarstymo, taipgi gau
site šių metų knygą. Atsiveskite ir 
naujų narių. — P. Šlekaitis, sekr.

(107-108)

NEWARK, N. J.
Tarptautinis koncertas ir 

įvyks 
Hali, 
ros 7 
Visas
dikalės pagelbai. 
šios tautos, lietuviai, 
lenkai, vokiečiai, Ukrainai ir karpa- 
tų rusai. Įžanga 65c su taksais ir 
drabužių padėjimu. Bus skanių 
gių ir gėrimų. (107-108)

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

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

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

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

įsigykite šią naudingą knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas 

įvyks 9 d. gegužės, 10:30 vai. ryto, 
29 Endicott St. Draugai, dalyvauki
te, užsimokėkite duokles. Knygą 
gaus tik tie, kurie bus užsimokėję 
už 1943 metus. Prašau visų daly
vauti, gal bus ir knygos prisiųstos 
šiam susirinkimui. — J. M. L., sekr.

(107-108)

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglie*.

Ui KA|P 
NAUDOTIS 
j TIKRU . 
YOGURTU

12c 
už % J)US- 
kvortės stikli
nę. Parsiduoda 
visose geresnėse 
maisto 
krautuvėse.

D A' N N O N \ 
MILK PRODUCTS. Ine. ' 

21-20 45th ROAD 
Long Island City 
STillwell 4 -7647

.j60c

..85c

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

(Shalinskas)

Funeral Home
PHILADELPHIA, PA.

“Motinos Dienos” apvaikščiojimas 
įvyks 9 d. geg., 2 vai. dieną. 735 
Fairmount Ave. Ruošia Suvienytas 
Moterų Komitetas, rusės, Carpatho- 
rusės, ukrainietės ir lietuvių mote
rų organizacijos. Puiki programa: 
Rusų balalaikų, orkestrą ir šokikai; 
Ukraihų choras, vad. Mary Netefor 
Getto; Anna Karbovnick ir Wasily 
Shevchenko, duetas; Helen Kach- 
marchick, solo; R. Kopanchuk, de
klamacija ir kiti įvairūs 
Vyriausia kalbėtoja bus 
Bloor. Taipgi dalyvaus ir 
bėtojai nuo Raudonojo 
Įžanga veltui. Pelnas 
Raudonajam Kryžiui, 
dalyvauti.

CLEVELAND, OHIO
Didžiulis koncertas, kurį rengia 

dvi kuopos ALDLD 57 ir LDS.138 
įvyks geg. 9 d., Liet. Salėje, 6835 
Superior Ave. Programa bus įvairi, 
dalyvaus trys chorai, daug solistų, 
duetų, muzikų ir klasiškų šokikų. 
Bus gera muzika šokiams, turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Durys at
daros 5 vai. vak., koncerto pradžia 
6 vai. vak. Įžanga 55c prie durų. 
Kviečiame vietinius ir, iš apylinkės 
lietuvius ir kitataučius. — Kom.

(107-108)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

d. geg., 10 vai. ryto. Progresyvių 
Kliube, 325 E. Market St. Visi na
riai prašomi gerai įsitemyti, kad 
valanda permainyta vasaros sezo
nui. Malonėkite dalyvauti ko skait
lingiausiai, taipgi rūpinkimės gavi
mu ko daugiau naujų narių. Stoki
me į darbą, kad pagelbėti LDS 10 
Apskr. laimėti vėliavą mainieriams. 
— O. Zdanienė. (107-108)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau —--

i rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom
STOKES

St., Brooklyn

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

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP- 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 
Gerai Patyrė Barbenai

SO. BOSTON, MASS.
Atžymčjimui Motinų Dienos 

pagerbimui motinų, ALDLD 2 kp. 
Moterų 
Ratelis 
vakaro 
gramoj 
kai ir

turi savyje puikų viso pieno 
maistingumą ir dar sveikatingas 
savybes pridėtų rauginamųjų 
bacilų.

Valgyk jj tiesiai iš stiklinės 
arba pridėjus cukraus ar kon
servuotų vaisių. Vaikai ir suau
gę mėgsta jo gaidų, 
smagų skonį.

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

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper. 
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, 
vuoti.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų. 
N-56 CA-83 tabletėlės dėl peptic Ulcers, Gastritis, 
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti.

6. P. B, LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi.,agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

2.

3.

4

8.

Adr. CĘA9. F. KAL 
Knytelra Autorin

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome 61 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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I 4

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
---- ^zKAiNA 35c.

Mokesti galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonw I'opUr Ull

I
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New Miilo^Z^/W^Zlnhn
Liaudies Balsui ir Vilniai 

Pasveikinimų Vajus
Renkame aukas Kanados 

lietuvių leidžiamam savaitraš
čiui Liaudies Balsui. Pirmiau 
aukavusių vardai jau buvo pa
skelbti Laisvėj. Dabar vėl pri
sidėjo aukų.

Antanas Krapas iš Newark, 
N. J., parėmė Liaudies Balsą 
su stambia auka — $25.

Iš Maspeth, L. L, LLD 138 
kuopa aukauja Liaudies Bal- 
,sui $5. Pridavė draugas P. Ci
bulskis.

daitis, J. Dainius. D. M. šo- 
lomskas $3.

Po $2: nI. ir F. Pakalniškiai, 
R. ir E. Mizarai, S. Sasna, P. 
šolomskas, V. Tauras.

Po $1: J. Byronas, R. 
džiūnas, M.
Stakovas, K. Tamošiūnas.

Lietuviu Komunistų

Šolomskas;
ži
lvi.

Stampos ir Punktai

Kainų Administracija Uždare 
Lupikišką Mėsos Firmą

Vilnies Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimas įvyks Gegužės 

Šešioliktą
Vilnies suvažiavimui pasvei

kinti gauta aukų nuo sekamų 
draugų:

Po $5: G. Kuraitis, V. Ru-

5-ta 
kuopa sveikina Vilnios suva
žiavimą su $5. .

Individualai ar organizaci
jos, norinti duoti Vilniai pa
sveikinimą, p a s i s kubinkime. 
Galite priduoti Laisvės rašti
nėj ar G. K. Taigi, brookly- 
niečiai, pasirodykim geri spor
tai, pasveikinkime Vilnies da
lininkų suvažiavimą su $300.

Jurgis Kuraitis.

Kainų Administracija su
spendavo vieniems metams 
West Brook Packing Co., 524 
Westchester Ave., Bronxe, už 
pardavimą mėsos Virš-lubinė- 
mis kainomis. Pradedant ge
gužės 17-ta firma bus uždary
ta ištisiems metams. Dviejų sa
vaičių laikotarpis duota išpar
davimui turimo ant rankų 
maisto.

Firmos savininkai Louis Tel- 
mar ir Henry Reeber kaltina
mi tarp balandžio 3-čios ir 20-

tos išpardavę 66,735 svarus 
jautienos, imdami po 9 cen
tus aukščiau lubines kainos.

“šis yra pirmas iš būsimų 
daugelio suspendavimų prieš 
urmu pardavėjus, peržengu
sius lubines kainas,” pareiškė 
Edward L. Coffey, Kainų Ad
ministracijos advokatas.

Suspendavimas bus skaudes
nė rykštė už baudimą pinigiš- 
kai, negalės suversti ant mė
sos vartotojų-kostumerių.

Pereito pirmadienio Laisvė
je buvo minėta, kad nuo gegu
žės 2-ros brangiesiems stei- 
kams reikia duoti daugiau 
punktų, o kai kuriems piges
niems šmotams mažiau, šiame 
sąraše randate pažymėtus 
skaičius punktų jautienai. Pa
vadinimus mėsos paliekamo 
angliškai, kadangi didžiuma 
šeimininkių juos taip geriau 
žino.

9 PUNKTAI SVARUI:
Steikai: Sirloin be kaulo, 

Round , Top Round, Bottom 
Round, Round Tip, Flank.

8 PUNKTAI:
Steikai: Porterhouse, T-Bo

ne, Club, Rib, Sirloin su kau
lu.

Atidarė New Yorko 
Fondo Kampaniją

Buvęs gub. Smith ir p. Wal
ter S. Gifford, Telefonų-Tele- 
grafų firmos prezidentas, kal
bėjo trylikos šimtų fondo 
kampanijos darbuotojų ban- 
kiete viešbutyje Astor perei
tą pirmadienį, suruoštame ati
darymui Didžiojo New Yorko 
Fondo kampanijos.

Šioj kampanijoj siekiama 
sukelti aukomis puspenkto mi- 
liono dolerių, kurie padalina
mi įvairioms labdaringoms 
įstaigoms, teikiančioms pagal
bą specialėse problemose, ku
rioms nėra vyriausybės užlai
komų įstaigų ir fondų.

MIRĖ
Petronė Minalgiehė, 59 m. 

amžiaus, 436 t’ine St., mirė 
gegužės 3 d., St. Catherine li
goninėj. Kūnas pašarvotas na
muose. Bus palaidota gegužės 
6 d., šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusius 2 sūnus, 
Franciškų ir Antaną, ir tns 
dukteris, Oną, Heleną, Magda
leną; 10 anūkų, brolį Račkaus
ką, seserį Oną Barchienę ir 
tolimesnius gimines.

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO STATYMO IR 
KONFERENCIJOS ŠAUKIMO REIKALU

Laivų Statėjai Prašo 
Daugiau Algos Ar 
Žemesnių Kainų

New Yorko Majoras 
Sveikino Maskvos 

Majorą
Laivų Statė j t) Unijos, CIO, 

vadai susirinko viešbutyj New 
Yorker, New Yorko mieste, 
pasitarti visą rytinį pajūrį lie
piančio kontrakto reikalais, 
:uris norima įteikti industri
es savininkams 23 d. šio mė- 

,-Tesio. Senasis kontraktas su 
5 darbdaviais baigiasi birže- 
o 23-čia. k
Organizacijos p r e z identas 

ohn Green ir kiti vadai sako, 
:ad jie reikalaus algų pakeli
ne, jeigu vyriausybė nepa- 
-tums atgal kainų — nenuma- 
zins jas maždaug iki tokios 
skalės, kokia buvo pirm ka- 

. ro laiko pakilimo kainų.
Unija atstovauja 250,000 

Vlarbininkų.

susirašinėji- 
tarpe

R. Mizara Kalbės 
Škėmos Šermenyse

Majoras LaGuardia pereitą 
antradietnį pasiuntė atvirutę 
savo kolegai V. P. Pronin’ui, 
Maskvos majorui, atidaryda
mas kampaniją
mo dėl draugiškumo 
Jungtinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos gyventojų.

Majoras savo atvirutėj pa
rašė :

“Draugiškiausias asmeniškas 
sveikinimas ir linkėjimas grei
tos, visuotinos pergalės.”

Majoro laiškas buvo pirmas 
iš milionų susirašinėjimo at
viručių, kurios bus siunčiamos 
per National Council of Ame
rican-Soviet Friendship, 232 
Madison Ave., New Yorke.

Pasirašymo ceremonijos įvy
ko Miesto Salėj, dalyvaujant 
Sovietų konsulo atstovui Dmi
tri Zaikinui ir Corliss Lamont, 
organizacijos vadui.

Vincas Škėma, 59 m. am
žiaus, kuris buvo išvažiavęs į 
užmiestį dėl sveikatos pageri
nimo, mirė gegužės 3 d., Hoo- 
sick Falls, N. Y. Kūnas par
vežtas ir pašarvotas Bieliaus
ko koplyčioj, 660 Grand St. 
Bus* palaidotas gegužės 6 d., 
2 vai., Alyvų Kalnelio kapi
nėse.

Janulevičienė Sugrįžo 
Iš Ligonines

Išlydint ir prie kapo kalbės 
R. Mizara ir A. Bimba, Lais
vės redaktoriai.

Paliko nuliūdusią moterį ir 
tolimesnius gimines.

Draugai ir pažįstami kvie
čiami suteikti pažangiam 
draugui paskutinį patarnavi
mą atsilankymu į šermenis ir 
laidotuves.

Marijona Janulevičienė, 
maspethiete, sugrįžo iš .ligoni
nės pradžioj šios savaitės po 
išbuvimo porą savaičių. Jai pa
daryta operacija ant apendiko. 
Dabar ilsisi namie, 58-24 60 
PI., Maspeth.

Janulevičienė yra Moterų 
Apšvietos Kliubo narė ir vie- 

talkininkių,
taipgi narė Maspetho lietuvių 
kuopose. Jos daugeriopi drau
gai linki jai greit pasveikti ir 
vėl grįžti į mūsų eiles.

Pabaigoje balandžio mėne
sio tapo išsiuntinėti laiškai 
Brooklyno ir apylinkės draugi
joms kviečiant dalyvauti kon
ferencijoj, bet dėl stokos ant
rašų gal ne visos draugijos 
kvietimą gavo. Todėl prašome 
tokių draugijų pasitenkinti že
miau pateiktom informacijom 
ir dalyvauti konferencijoj. 
Taipgi draugijos gali prisiųsti 
atstovus ir iš tolimesnių 
nijų, jei išgali lėšom.
Gerbiamieji Lietuviai:

Nuolankiai kreipiamės į ju
mis sekamu svarbiu reikalu ir 
turime vilties, kad tamstos 
mielai išklausysite šį laišką ir 
užgirsite mūsų prašymą.

Jau ilgokas laikas, kaip jū
sų išrinktas Dariaus-Girėno 
Paminklui Statyti Komitetas 
nuoširdžiai darbuojasi, sulig 
savo išgalės, pastatymui pa
minklo mūsų didvyriams lakū
nams Dariui ir Girėnui, Litua- 
nicos Aikštėje, Brooklyn, N. 
Y. šiam svarbiam reikalui jau 
yra surinkta aukų $2,119.54. 
Visa ši suma randasi taupo
majame banke.

Bet, kadangi dabartinis ap
sigynimo karas sutrukdė daug 
kilnių idėjų ir sumanymų, tai 
palietė ir mūsų pradėtą šven
tą ir garbingą tautos reikalą. 
Šiemet, liepos 17 d., sukanka 
lygiai dešimts metų nuo mūsų 
didvyrių lakūnų tragiško žuvi
mo. Neišgalint jų mirties su
kaktį pagerbti simbolišku pa
minklu, prašome pasistengti 
suruošti savo draugijos ribose 
pramogas lakūnų pagerbimui 
ir sukelti aukų paminklo nau
dai. «

kolo-

Atstovus teikitės siųsti po 
vieną nuo draugijos iki 25 na
rių ir po vieną nuo kiekvieno 
šimto narių.

Mes pasitikime, kad jūs iš
rinksite delegatus ir dalyvausi
te konferencijoje. Taipgi pra
šome pasveikinti šią konferen
ciją nuo jūsų draugijos su au
kom paminklo statymui. Čekį 
reikia išrašyti vardu Darius- 
Girėnas Monument Fund, o 
pasiųsti konferencijai. Už jūsų 
nuoširdumą iš anksto tariame 
ačiū.

Konferenciją šaukia bend
rai keletas Brooklyno draugijų 
ir Paminklui Statyti Komite
tas.

Su aukšta pagarba,
Jonas Šaltis, pirmininkas, 
Jonas Spurga, iždininkas, 
Antanas Gudonis, sekretorius.

■ Juozas Kairys, iždo globėjas,
Adv. Steponas Briedis, 

finansų sekretorius.

Pečiuje kepamos mėsos:
Round Tip ir Rump su kaulu.

7 PUNKTAI:
Steikai; Rib ir Chuck.
Pečiuj kepamos mėsos; Rib, 

Blade Rib, Chuck, Shoulder.
6 PUNKTAI:

Blade Rib, Chuck ir Shoul
der su kaulu, ir Brisket, Neck, 
Heel of Round ir Shank be 
kaulų, taipgi Liver.

5 PUNKTAI:
Plate be kaulo; Rump, 

Flank, Neck su kaulu; malta 
mėsa, liežuviai.

4 PUNKTAI:
Short Ribs, Plate, Brisket ir 

Shank bu kaulu, taipgi širdys 
ir

Norintieji gauti miestavų bil- 
dingų valytojų darbus, su $1,- 
200 metinės algos, privalo sa
vo aplikacijas įteikti Munici
pal Civil Service Komisijai, 
299 Broadway, New York, ne 
vėliau šio mėnesio 6-tos.

mas iki nebus pakeisti punk
tai.

Sekamose laidose įdėsime 
skaičius punktų kiaulienai.,

na iš mezgimo

inkstai.

3 PUNKTAI: 
Sweetbreads.

2 PUNKTAI:
Brains, Tails (ox joints) 

Tripe.
Išsikirpkite ir pasidėkite 

sąrašą, nes jis nebus kartoja-

ir

> t

Nuotakai Pasveikinti 
Puota

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentai. Moderniškos vanos ir 
kiti įtaisymai. Renda $22-24 į mė
nesį. Taipgi reikalingas ir prižiūrėt 
tojas (Superintendent) tame name. 
Renda veltui. Namo antrašas, 335 
Union Avė. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: Moebus & Travis, 

v- Ine., 730 Nostrand Ave., Brooklyn, 
Y. (106-117)

K. Petrikienei Padaryta
• Operacija

Minnie Von Glahn, 68 m. 
amžiaus, 91 Seigel St., mirė 
gegužės 2 d., Cumberland li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
Bieliausko koplyčioj. Palaido
tas gegužės 5 d., Evergreen 
kapinėse.

Laidotuvių apeigas aptaų- 
nauja Bieliausko Laidotuvių 
Biuras.

Karys Anthony Ryan, 20 
m., iš San Francisco, sulaiky
tas teismui po $1,000 kauci
ja kaltinimu, kad su įrankiais 
įsibriovęs į auksoriaus krautu
vę, 35 W. 14th St., New Yor
ke. Aiškinimasis, kad pralei
dęs pinigus ir neturįs kuo grįž
ti kempėn, negelbėjo.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

REIKALAVIMAI
Reikalinga opereiteris dirbti prie 

Armijos oficierių marškinių. Kreip
kitės: F. & L. Sportwear, Ine., f 
Broadway (4-tos lubos), New Yč 

- City, N. Y. (104-109)
EgUį ■

Reikalinga vyrų ir mbterų dėl 
generalinio dirbtuvės darbo. Patyri
mo nereikalinga. Taipgi reikalinga 

’ Vyrų ir moterų kurie ir turi biskf 
patyrimo prie reguliarinių Singer 
Sewing mašinų. Nuolatinis darbas 
per ištisus metus. Kurie norės, ga
lės dirbti ir viršlaikiu. Kreipkitės: 
M. Maišei Co., 625 Kent Avė., kam
pas Rodney St., Brooklyn, N. Y.

(106-111)

&

Norite gerą darbą ir gerą algą? 
Reikalinga moteris (arba mergina) 
dirbti prie abelno namų triūso — 
keturi 
noje.
fWOTO

kambariai, trys nariai Šeimy- 
Prašome telefonuoti 
arba Sterling 8-2340.

(106-111)

Dewey

Nuo penktadienio K. Petri- 
kienė buvo ligoninėj tyrinėji
mui, o trečiadienį padaryta 
operacija. Ji randasi New 
York Hospital, 525 E. 68th St., 
New Yorke.

Tyrinėjimuose rasta ir dau
giau bėdų, negu nueidama ti
kėjosi, tačiau mano, kad tos— 
antraeilės. Kaip seksis toliau, 
šiuos žodžius rašant nebuvo 
žinoma, tačiau ji operacijon 
nuėjo su vilčia, kad viskas bus 
gebai ir . su planais veikimui 
pakilus iš po ligos. D-e.

——«—-.............

“Russians at War” Turi 
Geras Pasekmes

Dramatiškas ir* pergalingas 
Sovietų Sąjungos raudonar
miečių ir partizanų, taipgi vi
sų gyventojų kovas prieš na
cius perstatanti filmą “Rus
sians at War” antra savaitė 
sėkmingai rodoma Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke, šios filmos neturėtų 
praleisti nei vienas.

Brangieji! Mūsų komiteto 
veikla paskutiniu laiku tapo 
apsunkinta, vienokiu ar kito
kiu būdu, sumažėjome nariais, 
iš septynių likome tik penki, 
taip, kad mums, reikalinga 
daugiau spėkų pradėtą darbą 
užbaigti. Vėliausiai įvykęs 
Fondo Komiteto ir keleto vie
tinių draugijų atstovų posėdis, 
permatydamas visą padėtį, nu
tarė šaukti visų draugijų at
stovų konferenciją, šis susirin
kimas taipgi užgyrė naują su
manymą, būtent: Statant pa
minklą mūsų didvyriams lakū
nams Dariui ir Girėnui, kartu 
tuom pat paminklu išreikšti 
pagarbą žuvusiems lietuviams 
kariams, kovojusiems už žmo
nijos gerovę ir laisvę šiame ka
re. Tai irgi gražus ir kilnus 
tikslas, kurį konferencija tu
rės progos svarstyti.

Taigi, svarstymui šių ir ki
tų klausimų yra šaukiama 
Brooklyno’ ir apylinkės lietu
vių organizacijų, parapijų, 
draugijų, kliubų, chorų konfe
rencija, į kurią yra kviečia
mos ir tos draugijos, kurios, 
dėl kokių nors priežasčių, nė
ra gavę šio laiško.

Konferencija įvyks sekma
dienį, birželio (June) 6 d., 
1943 metais, lygiai 3 vai. po- 
pietų, 
liečiu 
Union

Mrs. Frank Yakštis, žinomo
jo biznieriaus žmona, 883 Bel
mont Avė., pereitą šeštadienį 
surengė nuotakos puotą Lil
lian Kazlauskaitei, būsimai 
Antano Yakščio nuotakai, ku
rių sutuoktuvės įvyks šį šešta
dienį. Puota buvo turtinga da
lyviais.

Būsimajai nuotakai įteikta 
daug gražių dovanų.

Puotos šeimininkė, prigelbs- 
tima busimosios nuotakos ir 
jaunojo motinų, dalyves pavai
šino gardžia vakariene ir vi
sos smagiai pabuvojome.

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS j
(VALGYKLA IR AL IN®) 

Rhelngold E#tra Dry Alus ! 
Didelis pasirinkimas visokią

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL... PRACTICAL

Kliubiečiij Atydai
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubo, 280 Union Avė., susi
rinkimas įvyks šį penktadienį, 
7-tą gegužės. Visi kliubiečiai 
yra kviečiami dalyvauti.

J. NALIVAIKA, Sekr.

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

$30.00

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 Givials 
Geriausias Alus Brooklyne6 tai

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

t -------

Lietuvių Amerikos Pi* 
Kliubo svetainėje, 280 
Avenue, Brooklyn, N.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker .

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam .
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

mow
'WATCH!.#

ELIZABETH . 17 jewals . $2475

AIR WARDEN 
15 |*wel» 

*2975

MiHTArr 
RING 
$15.00

Robert lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

MM MM MMMM MM MMMMMMM MMMMMMMį\

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS 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.

>




