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KRISLAI
Lapas iš Istorijos. 
Nebėr Nei Kumpio, Nei

Pasveikinimas iš Toli.
Jam Gražus Darbas prie 

Širdies.
Ruoškime Mitingus.

Rašo A. BIMBA

Musų šalies Kongreso Kny
gynas Washingtone bene bus 
didžiausias visam pasaulyje. 
Tai milžiniška kultūros įstai
gą.

Bet jo pradžia buvo be galo 
sunki. Tai buvo dar Jefferso- 
no laikais. Jeffersonas turėjo 
surinkęs daūg gerų knygų. Be
sidarbuodamas šalies gerovei, 
jis visai subankrutavo ekono
miniai ir paskendo j skolas.

Pagaliau Jeffersonas pasiū
lė Kongresui nupirkti jo kny
gynų. Beveik už dykų sutiko 
atiduoti . 1

Bet Kongrese reakcijonieriai 
sukilo. Jie šaukė:

“Mes bankrutuosime iždą ir 
pirksime knygyną to pikto 
kurstytojo bedievio Jefferso- 
no, pirksime knygas, kurios 
skleidžia revoliucines, francū- 
ziškas, ateiviškas, raudonąsias 
ir bedieviškas doktrinas?!“

Tik po ilgos ir sunkios ko
vos pagaliau Kongreso didžiu
ma nutarė Jeffersbno knygy
nų nupirkti ir užmokėjo $20,- 
000. O tos knygos buvo vertos
keleriopai daugiau.

Tai buvo pradžia dabarti
nio Kongreso Knygyno. Tie 
begėdžiai, kurie Jeffersona 
plūdo ir priešinosi jo knygyno 
pirkimui, ir pasiliko Amerikos 
istorijoje begėdžiais.

Darbininkas sakosi gavęs iš 
Londono nuo savo korespon
dento dainelę, kuri tilpusi Lie
tuvoje slaptai leidžiamame 
laikraštyje. Jos pabaiga skam
ba sekamai:

Laikas bėga, daro savo. 
Visas šnapsas išgaravo. 
Kumpis, dešros, — kaip ant 

[vėjo. 
Pilvas urzgia ir plonėja. 
Nėr tau sūrio, nėr kilbasos, 
Kelnės kiauros, kojos basos. 
Jau liesesnė ši dienelė 
Ir kitoniška giesmelė: 
Ką tik valgai, ką darai, 
Kų užryji,—tas gerai.

Melsiu ponų Dievuliukų 
Duot duonytės gabaliukų. 
O kad būtų lašinių, 
Būtų rojus dėl žmonių.

Bet kumpius ir lašinius 
ėdė okupantai, 
drabužius išplėšė 
Lietuvos vargšas 
apdriskęs turi gyventi...

Iš San Francisco gavau 
karna atvirlaiškį: i'
Draugas A. Bimba!

Svečiuojamės Californijoje. 
Atvažiavome pamatyti savo 
sūnų, kuris gegužės 2 dieną 
baigs St. Mary’s College. O 
kur toliau jį siųs, tai nežino
me. Jis mokinasi ant aviation 
cadet.

Viso gero visiems laisvie- 
čiams.

M. Baltrušis ir žmona.

Ačiū draugams už prisimini
mą.

Draugai Baltrušiai yra seni 
veikėjai Seattle, Wash, 

i--
Brooklynietis John Urban 

labai gražiai parėmė vajų už 
pasiuntimų dovanų lietuviams 
kovotojams ir vaikams Sovie
tų Sąjungoje. Jis pats supirko 
įvairių dalykėlių ir sudarė du 
pundeliu — vienų kareiviui, 
kitą mergaitei. Kareiviui pun
delis kaštavo $15.50, o mer
gaitei — $13.50.

Tai labai puiki dovana. Tai 
labai gražus pavyzdys kitiems 
geros širdies susipratusiems 
lietuviams.

Nepamirškime birželio 22 
dienos. Tai bus du metai nuo 
kruvinųjų nacių įsiveržimo į 
Lietuvą. Tai bus du metai lie
tuvių tautos didvyriškos kovos 
su pavergėjais.

*Lai birželis bus atžymėjimui 
tos kruvinos sukakties.

(Tąsa 5 pusi.)
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TALKININKAI PRASIVERŽĖ PIRMYN 1 TUNISO LYGUMĄ
Senatas Priėmė Sumanymų 

Prieš Streikus Valdžios 
Užimamose Pramonėse

AMERIKIEČIAI - ANGLAI 
VARO HITLERININKUS 
I VARŽA TEBOURBOJE

a

Sovietai Užėmė Kelioliką 
Karinių Punktu Kubanėj 

Nukovė 7.000 Vokiečių
Washington. — Senatas 

63 balsais prieš 16 priėmė 
Tomo Connally sumanymą, 
baust inai uždraudžiantį 
streikus bei darbo stabdy
mus tose karui svarbiose 
pramonėse, kurias valdžia 
laikinai perima į savo ran
kas.

Pervaryt šiam sumany
mui dauguma senatorių pa
sinaudojo tuom, kad John 
L. Lewis buvo išvedęs mai- 
nierius streikan.

Bendrasis sumanymo tu
rinys yra šitoks:

Gali i būti teisiami ir bau
džiami tie žmonės iš darbi
ninkų ar samdytojų pusės, 
kuriuos Karinių Darbų Ta
ryba šauks į derybas bei ty
rinėjimus, o jie neatvyks.

Galėš būti baudžiami iki 
vjenų metų kalėjimo ir $5,- 
000 piniginės baudos tie as-

menys, kurie vers, ragins 
ar drąsins darbininkus 
streikuoti arba lėčiau dirbti 
arba kurie stengsis visai 
uždaryt savo darbavietes 
(per lokautą) tokiose pra
monėse, kurias ves pati val
džia, — kaip kad dabar an- 
gliakasyklose.

Valdžia turės legalę teisę 
užimt bet kokį fabriką ar 
kasyklą, reikalingą kari
nėms pastangoms, o užda
rytą per ginčus tarp dar
bininkų ir samdytojų.

Karinių Darbų Taryba 
galės savarankiškai, be pre
zidento įsakymo, spręst 
ginčus tarp samdytojų ir 
darbininkų; ir tik federalių 
teismų patvarkymai, rem
damiesi įstatymais, tegalė
tų panaikint Karinių Darbų 
Tarybos sprendimą tokiuo
se atsitikimuose.

šiaur. Afrika, geg. 6. — 
Pirmoji anglų armija šiau
rinėje Tunisijoje atėmė iš 
vokiečių Djebel Bou Aou- 
kaz kalną ir prasiveržė pir
myn į lygumą, vedančią į 
Tunisą, to krašto sostinę. 
Anglai suėmė 300 fašistų, 
daugiausia italų.

Amerikiečiai atėmė iš 
hitlerininkų dalį kariniai 
svarbaus kalno į pietus nuo 
Achkel ežero (o Associated 
Press spėja, kad jie užėmė 
ir Terryville miestą tarp 
Achkel ir Bizertės ežerų).

Talkininkų artilerija pa
degė Bizertę, antrą didžiau
sią Tunisijos miestą su ..fa
šistų laivyno stovykla.

Amerikos bombanešiai 
pleškino Tuniso ir La Gou- 
lėtte prieplaukas, nuskandi
no du Ašies laivus ir kitus

septynis sužalojo. Ameri
kiečių lakūnai nušovė že
myn 11 fašistų lėktuvų, o 
savo neteko tik keturių lėk
tuvų.

Amerikiečiai ir francūzai 
laimėjo kai kurias pozicijas 
šiauriniame Tunisijos pajū
ryje, tik septynetas 
nuo Bizertės, kaip 
Londono laikraščiai.

Amerikiečiai ir
dviem šonais atakuoja hit
lerininkus Tebourbos sri
tyje, viduriniai-šiaurinėje 
Tunisijoje, ir gręsia prie
šams .apsupimu.
i Aštuntoji anglų armija 
atkariavo kai kurias vieti
nes pozicijas nuo nacių En- 
fidaville srityje. .

mylių 
teigia

anglai

šiaur./Afrika, geg. 6. —. 
Anglam telieka tik 21 mylia 
pasiekti Tunisą.

Šiandieniniai Lietuvių 
Karžygiai .

MASKVA. — Naujosios gadynės didvyriai pakilo iš 
lietuvių tarpo, kovoj prieš hitlerininkus-vergėjus, kaip 
rašo spaudai Mečys Gedvilas, Tarybinės Lietuvos ko
misarų tarybos pirmininkas:

Laikinai užimtos Lietuvos partizanai staigiais, drą
siais užpuolimais sėja persigandimą tarp vokiečių įsi
veržėlių. Valstiečiai, darbininkai, intelektualai, seni ir 
jauni, degdami neapykanta priešams, tūkstančiais ant 
tūkstančių veikliai ir mirtinai kovoja prieš vokiečius.

O štai keletas pavyzdžių lietuvių karo žygių:
JUOZAS DAUJOTAS, 36 metų amžiaus, valstietis 

iš Telšių apskričio, pašauktas į Raudonąją Armiją, 
tarnavo lietuviškame jos pulke kartu su savo tėvu, 
Mikolu Daujotu, 58 metų amžiaus, ir su savo sūnum Al
girdu, 17 metų.

Mikolas ir Algirdas Daujotai savanoriai įstojo į Rau
donosios Armijos lietuvių pulką.

Iki 1940 m., pirm Lietuvai pasiskelbus Tarybų Res
publika, Mikolas Daujotas su žmona, trimis sūnumis ir 
dukteria turėjo tris hektarus žemės; buvo įsiskolinęs 
bankui, ir šeima pusbadžiai gyveno. Tarybų vyriausybė 
davė jam dar aštuonis hektarus žemės ir panaikino jo 
skolas. Jo sūnus Juozas gavo septynis hektarus žemės 
ir medžių grįčiai pasistatyt. Sūnus yiadas, tuo laiku 
tarnavęs kariuomenėje, buvo pasiųstas į oficierių mo
kyklą. Sūnus Povilas tapo apskričio pildančiojo komi
teto pirmininku. Duktė Ona, džiovininkė, buvo pasiųs
ta į sveikatnamį (sanatoriją) tokiem ligoniam gydy
ti. Daujotu šeima, pagaliaus, jautėsi tvirtai atsistojusi 
ant kojų.

Bet staiga išsiveržė karas. Antrą jo dieną bomba iš 
vokiečių lėktuvo smogė į tėvo Mikolo grįčia. Jo žmona 
ir sūnus Povilas tapo užmušti; grįčia iki pat žemės su
degė.

(Tąsa 5 puslapyj)

STALINO ATSAKYMAS Į 
AMERIKIEČIO KLAUSI

MUS DEL LENKIJOS
MASKVA.—New Yorko Times koresp. Ralph Parker 

savo laiške premjerui Stalinui statė du klausimus apie 
Sovietų Sąjungos santykius su Lenkija po karo. Stalinus 
ueg. 4 d. į tai atsakė sekamu laišku:

lierb. p. Parker, *
Gegužės 3 d. aš gavau du tamstos klausimus apie 

Lenkijos-Sovietų santykius.
Štai mano atsakymai:
1. Klausimas: “Ar Sovietų Sąjungos vyriausybė pa

geidauja stiprios ir nepriklausomos Lenkijos po to, 
kai Hitlerio Vokietija bus sumušta?”

Atsakymas: Be abejo, pageidauja.
2. Klausimas: “Kokiais pagrindais, tamsta manai, tu

rėtų būti paremti santykiai tarp Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos po karo?”

Atsakymas: Pagrindais gerų pastovių kaimyninių 
santykių ir tarpusavio (abipusiškos) pagarbos arba, jei 
Lenkijos žmonės to norėtų, tai pagrindais santarvės, 
numatančios tarpsavinę pagalbą prieš vokiečius, kaipo 
didžiausius Sovietų Sąjungos ir Lenkijos priešus.

Su pagarba,
Geg. 4, 1943.

J. STALIN.

Kaip Lenkų Generolas Sovietuose Varinėjo Są
mokslus prieš Sovietų Sąjungą, Laukė Jos 

Sumušimo ir Tikėjosi Viešpatauti
e

Naujas Amerikiečių Ko- Sovietų Fronte Veikių ir
mandierius Europoje
London. —Generolas ma

joras Wm. C. Key laikinai 
tapo vyriausiu Amerikos 
karo jėgų komandierium 
Europos srityje, pavaduoda- fronto užnugarėje^— kaip 
mas velionį komandierių' 
gen. Fr. M. Andrews’ą, ku
ris žuvo lėktuvo nelaimėje 
Islandijos saloje.

Dar nežinia, ar 
Rooseveltas paskirs gen. 
Key ar ką kitą pastoviu ten 
komandierium.

prez.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, geg. 6. — Vidunaktinis Maskvojradijo - 

pranešimas:
Kubanėje (vakariniame Kaukaze), į šiaurių rytus

nuo Novorossiisko sovietinė kariuomenė, per atkaklias 
kautynes, pralaužė vokiečių frontą 25-kių kilometrų 
linijoj (apie 15 mylių) ir užėmė geležinkelių mazgą 
Krimską. Priešai buvo pavertę Krimstą į labai svar
bią ir drūčiai aptvirtintą savo bazę.

Nužygiuodami 13 kilometrų (apie 10 mylių) gilyn 
į vokiečių sritį, Sovietų kariai taipgi užėmė apgyven 
tas vietas Krasnyj, černomorskij, Zaporožskij, Vesio-\ 
lyj, Sadovoi, Blagodarnyj, Melechovskij, Nižne-Gre- 
čerskij, Verchne Adagum ir Neberdžaisk.

(Ketvirtadienio rytą pranešta, jog raudonarmiečiai 
užėmė dar kelias tvirtoviškas vietas arti Novorossiis
ko.)

Buvo nuo vokiečių pagrobta aštuonios kanuolės, 220 
kulkasvaidžių ir kiekiai kitų karinių reikmenų. Prie
šai karo lauke paliko daugiau kaip 7,000 užmuštų sa-* 
viškių.

Amerikos Lakūnai Atakavo v 
Priešus 5-se Frontuose

Amerikos Oficialiai Pranešimai
CAIRO, Egiptas, geg. 5. — Jungt. Valstijų oro jėgų 

pranešimas:
Mūsų didieji bombanešiai Liberatoriai vakar dienos 

laiku atakavo (Italijos) uostus Reggio Calabria ir 
Taranto, ir pataikė į priepl aukų pastatus. ir žibalo san
dėlius. Visi mūsų lėktuvai sugrįžo.

WASHINGTON, geg. 5. —Amerikos lakūnai devynis 
kartus atakavo japonų įrengimus saloj Kiškoj (vaka
riniuose Aleutuose; užkūrė tris gaisrus svarbiausioje 
priešų stovyklavimo srityje.

(Amerikiečiai taipgi iš oro atakavo japonus Salia
mono salose.)

CHUNGKING, Chinija, geg. 5. — Jungtinių Valsti
jų lėktuvai atakavo Hanoi-Haiphong sritį Indo-Chinoje 
(japonų užimtoje) ir Samah, pietiniame (chinų) salos 
Hainan smailgalyje.

Tai buvo didžiausia iki šiol bombardavimo ir apšau
dymų ataka, padaryta iš Chinijos stovyklų, prieš japo
nų įrengimus.

(Tąsa 5 puslapyj)

Maskva. — čionaitiniame 
lenkų žurnale Laisvoji Len
kija yra plačiai aprašyta, 
kaip lenkų generolas Vla
dislavas Anders, lenkų ka
riuomenės komandierius 

Sovietų žemėje, varinėjo są
Amerikos Lėktuvai

London, geg. 6. — Sovie- , . . ... . .
tų lakūnai, įnirtusiai bom- mokslus prieš Sovietų Są-
barduodami nacių geležin
kelių mazgus centralinio

kad Gomelyj, Brianske,, 
Lietuvių Brastoje ir kitur, 
— taipgi vartoja ir didžiuo
sius amerikinius bombane- 
šius, vadinamas Lekiančias 
Tvirtumas.

Sovietų lėktuvai vėl bom
bardavo Rumunijos uostą 
Konstantą.

jungą. Tatai aprašo pulki
ninkas Zigmuntas Berling, 
buvęs štabo galva Penkto
sios lenkų armijos divizijos 
Sovietuose.

Pulk. Berling atsisakė 
bėgti su lenkų armija iš So
vietų į Persiją-Iraną. Jis 
dabar paduoda, jog lenkų 
komandierius gen. Anders 
11941 m. rugpjūčio mėnesį 
ragino lenkų r kariuomenę

Sovietuose kuo lėčiausiai 
ginkluotis, o laukti, kad 
Hitleris sutriuškintų Rau
donąją Armiją.' Iki to laiko, 
tačiaus, girdi, lenkų* armija 
Sovietuose būtų jau gerai 
apsiginklavus, taptų svar
biausia ginkluota jėga So
viet! jo j ir galėtų daryti, ką 
tik emigracinė lenkų val
džia ir jų komanda panorė
tų.

Pulkininkas Berling taip
gi atidengia, kaip Sovietuo
se esamoje lenkų armijoje 
buvo sistematiškai kursto
ma neapykanta prieš ukrai- 
nus, baltgudžius ir žydus ir 
kaip lenkų valdžios agentai

Šių Vasarų Talkininkai 
įsiveršiu Europon

' Washington, geg. 6. — 
Karo žinių Įstaigos direk
torius Elmer Dhvis užreiš- 
kė, kad be jokios abejonės 
talkininkai šią vasarą įsi
verš į Europos žemyną 

prieš fašistų Ašį, gal net 
nelaukdami, kol vokiečiai ir 
italai bus galutinai nušluo
ti Tunisijoj.

Australija. — Amerikos 
bombanešiai sužalojo tris 
japonų laivus Wewake, 
Naujojoj Guinejoj.

Japonų premjeras Tojo 
per radiją blofino, būk jie 
sumušę Ameriką ir Angli
ją
nuolat šnipinėjo prieš So
vietų Sąjungą.

(Tie lenkų vadų suokal
biai ir intrigos bus plačiai 
aprašyti paties pulkininko 
Berlingo žodžiais Laisvės Į- 
vairumuose, ateinančio pir
madienio numeryje.)

Raudonarmiečiai tik 9 
Myl. nuo Novorossiisko

Maskva, geg. 6. — So
vietų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių tvirtoviškas pozi
cijas už 9 mylių nuo Novo
rossiisko, Kubanėje. Vie
name tik šio fronto sekto
riuje raudonarmiečiai nu
kovė dar 400 hitlerininkų.
Oficialis vidunaktinis pra

nešimas sako, jog viso šia
me fronte dar liko užmušta 
virš 7,000 fašistų ir pagrob
ta 80 jų kanuolių ir 200 kul- 
kasvaidžių.

GRĄSINA PANAUJINTU 
STREIKU

New York. — Išsiskirs 
Mainierių Unijos ko misi) 
susidedanti iš 300 asmenų. 
Kai kurie jų sakė, kad jei 
angliakasių reikalą 
tuo tarpu nebus patenkint 
tai po 12 dienų jie galė 
vėl streikuoti.
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David Dubinsky Pasisakė...
David Dubinsky yra International La

dies’ Garment Workers unijos preziden
tas. Jis yra menševikas ir geltonlapio 
žydų dienraščio Forwards pasekėjas. Jis 
veikia taip vadinamam “Labor Relief 
Committee”, kurio iždininku yra N. 
Chanin. Dubinsky daugiausia darbavosi 
suruošime New Yorke protesto mitingo 
prieš Sovietų Sąjungą už nubaudimą 
mirtimi Hitleriui tarnavusių Alter ir 
Ehrlich.

Dabar Dubinsky atvirai pasisakė, kad 
jis yra amžinas ir mirtinas Sovietų Są
jungos priešas. Jis pasisakė, kad jis sy
kiu su Chaninu darbuojasi už nuvertimą 
■Sovietų valdžios. O būdamas didelės uni
jos prezidentu ir turėdamas daug ryšių 
užsienyje ir didelį iždą pinigų, ponas 
Dubinsky gali toje piktoje rolėje labai 
daug ką nuveikti.

Ponas Dubinsky kalbėjo Jewish Work
men’s Circle konvencijoje. Jis prisiminė 

/apie tai, ką jo draugas Chanin yra pasa
kęs apie Sovietus. O Chanin, kaip žino
me, Workmens Circle organe “The 
'Friend” 1942 metų sausio laidoje rašė:

“Paskutinis šūvis dar neiššautas. Jis 
dar bus iššautas. Ir tą paskutinį šūvį iš
šaus laisva Amerika—ir nuo to šūvio 
taipgi subyrės į kavalkus Stalino reži
mas.”

Dabar, geg. 4 dieną, David Dubinsky, 
prisiminęs šitą Chanino pareiškimą, pa
keltu balsu sušuko:

“Aš čia noriu atvirai pareikšti, kad aš 
sutinku su N. Chaninu.”

Tai šito Dubinskio ir šito Chanino bu- 
’ vo finansuojami Alter ir Ehrlich. Tai to
kį darbą jie Sovietų Sąjungoje dirbo. Jie 
jų kurstomi ir finansuojami ruošė tą 
šūvį, nuo kurio turėjo subyrėti ne Hitle
ris, ne fašistinė Ašis, bet Sovietų Sąjun
ga. Deja, jie nuo to šūvio patys krito. 
'Dąbąr gailiai verkia tokie Dųbinskiai ir 
Chaninai. Ir kaipgi jie neverks. Jie nete
ko savo ištikimų agentų. Neteko jų taip
gi visi kiti Hitlerio pastumdėliai.

ta, kad Mięhadovię palaiko ryšius sų ve- 
Ežiais ir jt^ais.

Prieš keljąs (liepas pakalbėjo apie Mi- 
chąilovičių ir jo vadovaujamus būrius 
pati Jugosląvijos valgia in-exile. Ką ji 
pasakė? Ji pasakė daug: ji patvirtino tą 
raktą, kad Michailovič tarnauja Jungti
nių Tautų priešams.

Jugoslavijos valdžia pripažino, kad 
Michailovič veda karą prieš Jugoslavijos 
partizanus. Tai viena. Antra, jinai pripa
žino, kad Michailovič nekariauja prieš 
okupantus, nes, girdi, dabar ne laikas. 
Jis, girdi, laukia progos!

Prieš jugoslavus partizanus kariauti 
ir jų kraują lieti, tai Michailovičiui ir jo 
valdžiai in-exi|e laikas, o mušti okupan
tus, naikinti juos, ne laikas, reikia pa
laukti !

Ar begalima įsivaizduoti didesnę kri- 
minalystę!

Mąinierių Reikalai Tvarkosi
Harold Ickes, vidaus reikalų sekreto

rius, kuriam pavesta valdžios paimtas 
kasyklas vairuoti, imasi už darbo. Jis 
jau patvarkė, kad mainieriai privalo 
dirbti, kaip ir kitos pramonės, šešias die
nas ir kad už šeštos dienos darbą jie 
turi gauti mokestį ir pusę. Tai reiškia, 
kad mąinierių algos bus kur kas dides
nės. O didžiausias mąinierių nusiskundi- 

’ mas ir buvo, kad jie neuždirba pakan
kamai. Jie reikalavo dviejų dolerių pakė
limo į dieną.

Tuo tarpu War Labor Board paėmė 
ištyrimui ir apsvarstymui visus ,kitus 

• mąinierių skundus ir reikalavimus. Mai- 
nįerių bėda, kąd John L. Lewis tesi
skaito su War Labor Board. Tas tiktai 
erzina tą valdžios įstaigą ir nepadeda 
jai bešališkai ir konstruktyviškai mai- 
nierių padėti išspręsti. Kitais žodžiais, 
Lewis išeina prieš geriausius mai- 
nierių interesus.

Kasyklos yra valdžios rankose. Tiktai 
valdžios organai ir' tegali dabar svars
tyti ir rišti mąinierių skundus. Reikia ti
kėtis, kad maiųieriai neklausys Lewiso, 
o klausys valdžios, kuri, matyt, nuošir
džiai nori mainieriams pagelbėti.

Lewis turėtų pasitraukti iš unijos va
dovybės ir užleisti vietą tokiam žmogui, 
kuris nori su Roosevelto administracija 
kooperuoti. To reikalauja šalies ir tnai- 
nierių interesai.

Vokiečių gen. Dietl inspektuoja vokiečius skiistys 
Suomijoj; fašistų valdomoj Suomijoj yra daugybe vo
kiečių karių, o jiems padeda suomiai fašistai, padeda 
kariauti prieš SSSR, mūsų krašto talkininkę.

ŠACH IR MAT!
Petras Cvirka.

Viskas Laipsniškai Paniški
Dar su viena vyriausybe in-exile yra 

daug bėdos. Matyt, kad ir Jugoslavijos 
vyriausybė, sėdinti Londone, nenori ko
operuoti su Jungtinėmis Tautomis ir 
nuoširdžiai darbuotis dėl sumušimo fa-

c šistjnės Ašies. \
Tai tos vyriausybės žmogus yra gen. 

Draža Michailovič, apie kurį tiek daug 
diskusijų yra buvę pasaulinėje spaudoje. 
Jis, mat, vadovauja grupei jugoslavų pa- 

. , čioje Jugoslavijoj. Bet seniai žinoma, 
kad jis kariauja ne prieš okupantus — 
nacius ir italus, bet prieš jugoslavus 
partizanus. Atvejų atvejais buvo įrody-

Lietuvių Laiškai Lietuviams]
Kaip pasirodo, tai vajus už siuntimą 

dovanų lietuviams raudonarmiečiams ir 
lietuviams vąikams Sovietų Sąjungoje 
palengva pradeda judėti. Jau keletas 
šimtų dolerių tam tikslui suaukota. Jau 
Pundelių Vajaus Komitetas yra gavęs 
desėtką kitą gatavai paruoštų pundelių.

Matėte Komiteto pranešimą, kad pir- 
rųas dovanų siuntinys planuojamas iš
vežti apie vidurį šio mėnesio. Reikia 
stengtis, kad pirmas siuntinys būtų di
delis ir gražus.

Bet beveik pąmiršta kitas labai svar
bus dalykas, būtent, rašysiąs iy siunti
mas laiškų kartu su pundeliais. O tų 
laiškų turėtų susidaryti šimtai. Kiekvie
nas, kuris aukoja pasiuntimui dovanų, 
arba pats sudaro pundelį, turėtų taipgi 
parašyti ir pridėti nors trumpą laiškutį 
kuriam nors raudonarmiečiui arba ku
riam vaikučiui. Jie, gavę dovanėles ir 
laiškučius npo amerikiečių, pajus šiltą 
draugiškumą. Mes tikimės, kad jums į 
tuos laiškus atsakys. Ir taip užsimegs 
draugiškumo ryšiai tarpe Amerikos lie
tuvių ir lietuvių Sovietų Sąjungoje.

Todėl, nepamirškite laiškų. Jie turėtų 
būti labai svarbi šio vajaus dalis.

Ši-
lietuvis — tikras did-

Vaizdas is mūšių eigos Siaurės Afrikoje: Aštuntosios Ęritų Armijos kęriąi, pra
simušę pro tvirtumų lipiją, naudoja vokiečių paliktus apkasus puolimams
'ant pačių vokiečių. v -

Tarybų Sąjungoje labai 
populiari viena lietuviška 
pavardė: Mikėnas. Ji žino
ma visiems besidomintiems 
bent kiek šachmatais Gru
zijoj ir Azarbaidžane, Mas
kvoje ir Kuibyševe, Pavol- 
gio miestuose ir Urale. Mi
kėnas, geriausias Lietuvos 
šachmatistas, Lietuvos šach
matų ilgametis meisteris 
šiuo metu gyvena Tarybų 
Sąjungoje. Šitas jaunas, 
energingas šachmatų gene
rolas savo armijas šachma
tų lentoje yra labai daug 
kartų privedęs prie laimėji
mų įvairiausiuose tarptau
tiniuose turnyruose. Ne vie
nas garsus Amerikos, An
glijos, Argentinos šachma
tų karalius yra girdėjęs iš 
šio lietuvio lūpų lemtingus 
žodžius: “Šach ir mat!” 
Daugelis pasaulinį vardą 
turinčių šachmatistų apie 
Mikėną yra išsireiškę: 
tas
meisterių siaubas!”

Šachmatai — didelis stra
tegijos menas. Šachmatai— 
tai minčių, smegenų, žmo
niškosios vaizduotės rung
tynės ! ’

Vladas Mikėnas. pradėjo 
žaisti šachmatais dar besi
mokydamas mokykloj, visai 
jaunas vaikas. 1929 metais, 
Talino mieste, Estijoj įvy
ko tarptautinės šachmatų 
rungtynės, į kurias suva
žiavo daug garsių, žilų 
šachmatų liūtų. Ir, štai, ne
laukta staigmena! Iki šiol 
negirdėtas, nežinomas jau
nuolis, lietuvis Mikėnas su- 
muša garsų šachmatų 
didmeisterį Bogoliubovą, po 
pat jo nosimi skambiu,'dre
bančiu iš susijaudinimo ir 
laimės balsu teištardamas : 
‘•‘Mat Į”

Nuo pirmojo laimėjimo 
Taline, jauną šachmatų 
žvaigždė Vladas Mikėnas 
greit pradeda kopti vis auk
štyn ir aukštyn. 1930 me
tais, Helsįnfcyj įvyksta di
džiuos šachmatų turnyras, 
į kurį atvyksta geriausi 
šachmatų kovos generolai

visų Europos kraštų, 
šachmatistai ląi-

iš
Garsieji 
kosi kaip tikri gepeyoląi: 
jų fotogrąfijomįs užpildyti 
UikrašČiai, jie dųųda kores
pondentams interviu, jie 
svarsto, kas išeis šiame tur
nyre laimėtųjų, tik apie 
jauną lietuvį Mikėną — nė 
žodžio. Seni šachmatistai* * 1 *

nelabai linkę’ pripažinti 
kažkokį ten lietuvį, kuriam 
gal netyčia, lyg aklai vištai 
grūdas, pavyko prieš metus 
Talino rungtynėse išlįsti į 
pirmąją vietą. Tačiau šau
nus lietuvis Helsinky pa

guldo iš eilės visus šachma
tų liūtus, kaip,tikras nuga
lėtojas paskutiniam savo 
konkurentui sako “mat” — 
ir išeina pirmuoju rungty
nių nugalėtoju. Galų galę 
Mikėnui spaudžia ranką jo 
“priešai,” jį apspinta laik
raščių korespondentai, jo 
autografo prašo šimtai 
šachmatų mėgėjų.

1931—41 metų laikotarpy 
Mikėnas aukštai laiko Lie
tuvos šachmatų meisterio 
vėliavą, niekam jos neati
duodamas. Per tą laikotar
pį jis dalyvauja daugybėj 
tarptautinių šachmatų 
rungtynių, suruoštų Angli
joje, Čeęhoslovakijoje, Šve
dijoje, Šveicarijoje, Pran
cūzijoje, ir parsiveža į Lie
tuvą daug gražių laimikių. 
Mikėnas ' perplaukia Atlan
to vandenyną ir rungiasi 
Pietų Amerikos valstybėse.

1941 metais išsipildo se
na Mikėno svajonė, pasi- 
grumti su garsiausiais Ta
rybų Sąjungos šachmatis- 
tais. Tarybų Sąjungoje, 
kaip visiems žinoma, šach
matai yra labai mėgstami, 
populiarįzuojami ir stovi 
gal aukščiausiame lygyje 
pasaulyje. Tokius šachma
tų meisterius, tokius galin
gus šachmatų lentos strate
gus kaip Botvinikas, Smys
lovas, Ljlieptalis — žino 
šachmatininkai tolimiau
siuose pasaulio užkampiuo
se. Lietuvai pasidarius bro
liška, sąjungine tarybine 
respublika, lietuviams šąch- 
matįninkąms atsiveria nėr 
paprastų galimybių keliąs. 
Mikėnui tuojau skrenda te
legrafu pakvietimai iš įvai
rių Tąrybų Sąjungos res
publikų sostinių — iš Tbi
lisi ir Baku, iš Aįma-Ątos 
ir Kijevo, iš Maskvos ir Le
ningrado. Jį kviečia daly
vauti rungtynėse Haip lygų 
ąų lygiąįs gruzinai, armė
nai, rusai, ųkrąiniečiai.

1941 metų pavasarį Tbi
lisio mieste, Gruzijos sosti
nėj suruoštose šachmatų 
rungtynėse Mikėnas laimi 
3-čią vietą. Tai palyginti 
labai garbinga vieta, atsi
žvelgiant į augštą Tarybų 
Sąjungos šachmatiningų

Tais pačiais metais sau
lėtame Bąku mieste, Azar- 
baidžąnu respublikos sosti
nėje, Mikęnąs ląimį rung
tynėse 1-ją vietą.

kuibyševe, Maskvoje, Mi
kėnas nugali visą eilę tary
binių meisterių ir užima 
vieną iš pirmaujančių vie- 
tų.

Šiuo metu Mikėnas gyve
na Kazanės mieste, kasdiep
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Kebli Lietuvos Padėtis
Buvęs valdininkas manę, kad Lietuva greįčįausia 

po Sovietų vąldžia.
“sutartį.” Ten pat ant vie
tos Molotovas pareikalavo, 
kad Lietuva duotų jien^s ’ 
leidimą pasiųsti tam tikrą 
kiekį raudonarmiečių į Lie
tuvą apsaugojimui svarbių
jų punktų, nes, anot Molo
tovo, Lietuvą nepajėgia 
priešintis Vokietijai. Ar 
Merkiui tas patiko, ar ne, 
Raudonosios Armijos gar
nizonai buvo pastatyti Lie
tuvoj. Tas liudija, kad pa
čios atskiros šalies buvimas 
jai nepriklausomybės neuž
tikrina.

Dar kitąs Lietuvos ne
priklausomybės pavyzdis y- 
ra Kazio Griniaus valdžios 
nuvertimas, kuris įvyko 
1926 m. Antanas Smetona, 
kuris dabai’ gyvena Jungti
nėse Valstybėse, su pagalba 
savųjų pritarėjų, paveržė 
valdžią, panaikino politiš
kas partijas, atėmė pilieti
nę laisvę ir su pagalba sa
vųjų apsaugos karių pasi
skelbė “demokratiškos” val
stybės diktatorium. Iki 1940 
m. Smetona buvo visagalis 
valdonąs.

Bet, kuomet Raudonoji 
Armija peržengė Lietuvos 
rubežių, Antanas v^netona 
bėgo į Vokietiją, kur, ant 
rubežiaus, laukė jo automo
bilius ir jį nuvežė tiesiog į 
Berlyną. Smetona nebuvo 
suimtas. Tas reiškia, kad 
naciai jį ląikė kaipo malonų • 
sveęįą (personą grata).

1940 m. Lietuva balsavo 
už susijungimą su Sovie
tais. Ar buvo balsuota po 
Sovietų prievarta, kaip 
tvirtinąmą, ar ne, pasilieka 
klausimas. Vienok faktas 
yrą tas, , kad didžiuma bal
savo už sąjungą su Sovie
tais.

Antanui Smetonai atvy
kus Vokietijon, pulkininkas 
Kazys Škirpa, kuris tada 
buvo Lietuvos ministeriu 
Berlyne, pradėjo organizuo
ti Lietuvos liuosnorius į 
kuopas su nacių valdžios 
pritarimu ir leidimu. Bir
želio 22 d., 1941 m., kada į- 
vyko puolimas ant Lietu
vos, “lietuviai liuosnoriai” 
ėjo nacių kariuomenei pa
galbon.

Tuomet tūli prieš-sovieti- 
niai lietuvių kalboj-laikraš
čiai Jungtinėse Valstybėse 
išleido specialius leidinius, 
iškeldami Hitlerį kaipo Lie
tuvos “išlaisvintoją.”

Jei būtų tiriamas Lietu
vos žmonių nusistatymas, 
tai, aš manau, drąsiai gali
ma eiti laižybų, kad daugu
ma lietuvių balsuotų pasi
likti Tarybų Sąjungoje. 
Valstybės Departmentas 
dar nepaskelbė savo nuo
monės šiame reikale, bet ti
kiu, kad savo laiku pakeis 
mintis apie palaikymą at
stovybių ir konsulatų, kurių 
pareigūnai nieko neatsto
vauja.

Casimir P. Palmer, 
buvęs Žvalgybos ir Pilie- ( 

čių Apsaugos Lietuvoj di
rektorius. t

New York, N. Y.
Balandžio 25 d., 1943 m.

(Šis Pilėno laiškas tilpo 
N. Y. Herald - Tribune ba
landžio 28 d., 1943 m. Iš 
anglų kalbos jį išvertė A.)

pasirinktų pasilikti
Herald - Tribune tilpo 

Lietuvos ministerio Wa
shingtone, P. Žadeikio laiš
kas, kuriame jisai nelabai 
skaitosi su faktais, liečian
čiais Lietuvos nepriklauso
mybės netekimo.

Jeigu gerai atsimenu, tai 
pats p. Žadeikis, W40 m., 
painformavo Valstybės De- 
partmentą Washingtone a- 
pie nuvertimą diktatoriaus 
Smetonos režimo. Ar jisai 
tuomet nusiskundė Valsty
bės Departmento sekreto
riui “ant viešpataujančio 
žiauraus ir galingo Rusijos 
G. P. U.?” Ar ką minėjo a- 
pie tai, būk Sovietai atėmė 
Lietuvos nepriklausomybę ? 
Jeigu ne, tai kodėl ne?

Jeigu p. Žadeikis mano, 
kad jisai gali suklaidinti 
Valstybės Departmentą, tai 
jisai didžiai klysta, nes jo-' 
kis atsakomingas autorite
tas nepatikės jo pasakai be 
įtikinančių įrodymų. Tai
gi, leiskite man pastebėti p. 
Žadeikiuį sekančius įvy
kius, kurie atsitiko prieš 
nuvertimą Smetonos reži
mo. Atsitiko štai kaip:

Pavasarį, 1939 m., nacių 
valdžiai reikalaujant, lietu
viai atidavė Klaipėdą su jos 
apskričiu be jokių ceremo
nijų. Netrukus naciai pra
dėjo traukti kariuomenę 
ant Lietuvos rūbežįaus. Tas 
Sovietams nepatiko ir pasi
kvietė premjerą^ Antaną 
Merkį į Maskvą, kur V. Mo
lotovas aiškiai pasakė Mer
kiui, ką Sovietų valdžia ma
no apie Smetonos - Hitlerio

jis lanko ligonines, poilsio 
namus; kur gydosi sužeisti 
Raudonosios Armijos ka
riai ir paįvairindamas su
žeistų karių gyvenimą, su 
jais žaidžia šachmatais, 
moko juos aukštojo šach
matų meno. Raudonosios 
Armijos kariai nepaprastai 
mėgsta šachmatus, nes jie 
žino, kad tai juk taip pat 
savotiška kova, įdomi ir da
žnai nepaprastai panaši į 
fronto kautynes, reikalau
janti daug ištvermės, iš- 
mislumo, kombinacijų. Mi
kėnas sako, kad dažnai es
ti, jog geri, gabūs šachma
tistai pasirodo esą ir gerais 
Raudonosiom Armijos va
dais.

Tuo pačiu metu Mikėnas 
su didele energija ruošiasi 
būsimoms didžiulėms šach
matų rungtynėms, kurios 
įvyks, Maskvoje 1943 metų 
pavasarį.

Apie Hitlerį Mikėnas la
bai vaizdingai išsireiškė: 
“Šitas vokietpalaikis, ma
tyt, niekad nėra žaidęs 
šachmatais, arba jis labai 
blogas šachmatininkas. Ji
sai kiša savo figūras mili
jonais, visai jų nesigailėda
mas. Jis kaip pakvaišęs mė
tosi po visą Europą su sa
vo figūromis... O jį jau 
šachuoja Raudonoji Armi
ja, jį šachuoja Anglijos ir 
Amerikos armijos!” Hitle
rio lošimo lentoje jo. vokiš
kų figūrų skaičius vis ma
žėja. Hitleris “fušeriuoja” 
kaip įmanydamas, bet ne
toli toji diena, kai šis blo
gas lošikas — “fušeris” iš 
Raudonosios Armijos ir Są
jungininkų išgirs baisų: 
“Šaęh ir mat!”
~ Tai bus pats gražiau

sias “matas,” kurįo aš, 
kaip lietuvis,, kaip tarybi
nės Lietuvos patriotas lau
kiu iš visos širdiep! — baL 
ge mūsų žymusis šachmatų 
meisteris Vladas Mikėnas.
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Maskvos Pravda Apie Lenkų 
Vyriausybės Provokacijas

Sovietų vyriausybės nota, 
paskelbta bal. 26 d. ir pra
nešanti, kad ši vyriausybė 
nutraukia ryšius su Lenkų 
vyriausybe, iškelia aikštėn 
išdavikiškų elgsenų Lenkų 
vyriausybės linkui Sovietų 
Sųjungos santikyj su bjau
ria šmeižtų kampanija rei
kale nužudymo lenkų kari
ninkų Smolensko srity j.

Bandydami pridengti sa
vo kruvinus darbelius ir 
paslėpti visus jų pėdsakus, 
vokiškieji fašistai provoka
toriai panaudojo šiurkš
čiausių ir ciniškiausių prie
monę, griebdamiesi už klas
tų ir melų.

Visas pasaulis puikiai ži
no apie baisias kriminaly- 
bes, atliktas hitlerininkų 
prieš okupuotųjų kraštų 
žmones, kuriuos jie paver
gė. Visas pasaulis žino ne
matytus vokiškųjų fašisti
nių korikų brutališkumus, 
pritaikytus Lenkijos liau
dies kankinimui.

Lenkija nukankinta, su
naikinta ir padaryta kartu
vių, kalėjimų ir vergijos 
kraštu. Lenkijos liaudis la
bai nualinta. Nesiranda nei 
vieno Lenkijos miestelio, 
nei vieno Lenkijos kaimo, 
nei vienos lenkų šeimos, ku
riame ar kurioje hitleriniai 
korikai nebūtų palikę savo 
kruvinų pėdsakų. Tautinės 
lenkų tradicijos ir Lenkijos 
liaudies kultūra be pasigai
lėjimo sutrempta hitlerinin
kų bato.

Aišku, viskas tas yra Len
kų vyriausybei žinoma, ir ji 
rodosi turėtų padaryti iš to 
atitinkamas išvadas ir tin
kamai nusistatyti link vo
kiškųjų fašistų provokaci
jos. Deja, Lenkų vyriausy
bė nepadarė tų išvadų. At
žagariai. Kaip greit hitleri
niai šmeižikai pradėjo pra
vesti savq bjaurią šmeižimo 
kampaniją tikslu sunaikinti 
anti-hitlerinės demokrati
nės stovyklos vienybę ir 
silpninti Sovietų -ir Lenki
jos žmonių prieteliškumį, 
Lenkų vyriausybė tuojau 
pasiėmė šitas šlykščias vo
kiškųjų fašistų fabrikaci
jas.

Kartūs Lenkijos liaudies 
prityrimai, jų kentėjimai ir 
vaitojimai Hitlerio vergijo
je suteikė Lenkų vyriausy
bei užtenkamai įtikinančiu 
faktų ūmam aikštėn iškėli
mui hitlerinių korikų žuli- 
kystėms numaskuoti.

Tačiau Lenkų vyriausybė 
pasirinko kitą kelią: per 
savo spaudą ir radijo Len
kų vyriausybė rėmė hitle
rininkų šmeižiančias fabri
kacijas ir sistematiškai jas 
naudojo. Tarytum 
Hitlerio įsakymus, 
spauda vedė podraug 
kiečių spauda tą 
bjaurią kampaniją prieš So
vietų vyriausybę, reikalau
dama išaiškinti reikalą. Ji 
tuojau įstojo į anti-sovieti
nę kampaniją, suorganizuo
tą hitlerinių šmeižikų.

Bal. 16 d. apsigynimo mi
nisterija, ir sekamą dieną 
pati Lenkų vyriausybė pa
skelbė komunikatus, ku
riuose tilpo tie patys šmei
žikiški išmislai, vokiškųjų 

fašistų naudoti diena iš die
nos.

Šituose komunikatuose 
buvo įdėta Lenkų vyriausy
bės aplikacija Tarptauti
niam Raudonajam Kryžiui, 
raginant jį pasiųsti savo at
stovus į vietą “ištyrimui”, 
nors buvo gerai supranta
ma, kad hitlerinių- 
k ų okupuotoje t e r i t o- 

pagal 
lenkų 
su vo- 
pačią

įjoję ir prie hitlerininkiš- 
kųs teroristinių sąlygų 
Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius negali pravesti bet 
kokio ištikrųjų objektinges- 
nio ištyrinėjimo, kad jojo 
dalyvavimas tame tyrinėji
me neišvengiamai baigtųsi 
didžiule apgaule ir falsifi
kacija. Hitleriniai žmog
žudžiai kaip tik to ir laukė 
ir jie tuč tuojau pasinau
dojo Lenkų vyriausybės 
kreipimusi į Raudonąjį 
Kryžių.

Tuo būdu pilnas susitari
mas pasirodė tarp lenkų ir 
hitlerininkų vyriausybių— 

šis faktas, kaip ir faktas, 
kad išvien buvo pradėta 
prieš Sovietų Sąjungą kam
panija, ir tosios kampanijos 
pobūdis, nepaliko jokio abe
jojimo, kaip Sovietų nota iš 
bal. 25 d. nurodė, kad tarp 
hitlerininkų ir jųjų lenkiš
kųjų sėbrų veikia bendras 
susitarimas.

Hitleris surado palankius 
bendradarbius tarp tų, ku
rie, jei veiktų pagal save 
sąžinę ir garbę, turėtų iš
stoti Hitlerio banditų ap- 
kaltintbjais. Pasirodo, kad 
pro-fašistinių lenkiškųjų e- 
lementų atsirado ne tik 
Lenkijos teritorijoje, hitlev 
rininkų okupuotoje, bet ir 
pačioje Lenkų vyriausybė
je.

Tarybų Sąjunga veda 
didvyrišką kovą, nematytą 
istorijoje, prieš niekingiau
sius žmonijos elementus — 
fašistinius vokiškuosius į- 
siverželius. Tarybų liaudis 
ir Raudonoji Armija gina 
šventąją ir garbingąją idė
ją ir pasiaukojusiai kovoja 
dėl garbės ir nepriklauso
mybės savo tėvynės, ir dėl 
išlaisvinimo visų hitlerinin
kų pavergtų tautų.

Šios kovos prieš hitleri
nę Vokietiją tikslas yra 
bendras tikslas visos prog
resyvios žmonijos, visų lais
vę mylinčiųjų demokratinių 
žmonių, įskaitant ir Lenki
jos liaudį. Susidėdama su 
hitlerininkais, Lenku vy
riausybė veikė išdavikiškai 
linkui Tarybų Sąjungos.

Lenkų vyriausybės ne
graži elgsena susilaukė iš 
Tarybų vyriausybės atitin
kamo įvertinimo. Ši vyriau
sybė savo notoje pareiškė:

“Tuo pačiu laiku, kai 
Tarybų Sąjungos žmonės 
lieja kraujų sunkioje kovo
je prieš hitlerinę Vokietiją, 
kai ji jungia visas savo p‘3 
stangas nugalėjimui bend
rojo Rusijos ir Lenkijos 
žmonių priešo ir priešo vi
sų laisvę mylinčiųjų demo
kratinių žmonių, Lenkų vy
riausybė, kad pasigerinti 
Hitlerio tyronijai, kerta iš
davikišką smūgį Tarybų 
Sąjungai.”

Imperijalistiniai Lenkijos 
rateliai jau seniai atvirai 
reiškė per savo spaudą ir 
radijo ir per Lenkų vy
riausybės ministerių kalbas 
savo pretenzijas prie Ta
rybų Ukrainos, Tarybų 
Baltarusijos ir Tarybų Lie
tuvos teritorijų. Š. m. va
sario 25 d. Lenkų vyriausy
bė, pirmininkaujant gene
rolui Sikorskiui, išleido ofi
ciali pareiškimą, kuriame 
aiškiai pasisakoma, jog 
Lenkų vyriausybė nenori 
pripažinti istorinės teisės. 
Ukrainos ir Baltarusijos 
žmonėms būti suvienytais 
atitinkamose savo valstybė
se.

Lenkų vyriausybės pa
reiškimas, padarytas vas. 
25 d., parodo, jog toji vy

riausybė pripažįsta teisėta 
imperialistinių v a 1 s tybių 
politiką, politiką, kuria ei
nant, jos pačios pasidalino 
senąsias Ukrainos ir Balt- 
rusijos teritorijas ir atme
ta Ukrainos ir Baltrusijos 
žmonėms teisę būti suvie
nytais su savo broliais.

Tokis pareiškimas tiktai 
gelbsti Slavų liaudies prie
šams, ardydamas Slavų vie
nybę jų kovoje prieš vokiš
kuosius įsiveržėlius.

Faktai rodo, kad šaknys 
šitos priešingos kampani
jos, pradėtos Lenkų vyriau
sybės prieš Tarybų Sąjun
gą, keri lenkų imperijalistų 
agresyviškose pretenzijose, 
ir kad visa ši priešinga 
kampanija prieš ’Tarybų 
Sąjungą, kiek tai liečia len
kus karininkus, Lenkų vy
riausybės pradėta, kaip sa
kė bal. 25 d. nota, “tikslu, 
kad sudaryti spaudimą į 
Tarybų Sąjungą, pasinau
dojant hitlerininkų šmeiž
tais, išgavimui 'teritorinių 
koncesijų Tarybų Ukrai
nos, Tarybų Baltrusijos ir 
Tarybų Lietuvos išlaido
mis.”

Niekas negali išbraukti 
istorinio fakto, kad buvu
sieji Lenkijos . valstybės 
valdovai, pav., tokis gerai 
žinomas Hitlerio agentas 
Kozlovskis, Lenkijos minis
terių pirmininkas, ir Bec- 

Chicagos Žinios
Pirmieji Sveikinimai Vilnies 

Suvažiavimui
Jau arti Vilnies šėrininkų 

suvažiavimas. , Visiems Vilnies 
patriotams privalo rūpėti, kad 
suvažiavimas būtų pasekmin
gas. Laukiama šėrininkų ir iš 
tolimesnių vietų. Bet chicagie- 
čių išsijudinimas svarbiausia.

Štai keli geri pavyzdžiai: 
Literatūros Draugijos 1-mas 
Apskritys sveikina su $10. G. 
Petrikėnas atsinaujina Vilnį ir 
įteikia du dolerius pasveikint 
suvažiavimą. J. Apokas sveiki
na suvažiavimą su $2 ir paklo
ja dar $3 skolų apmokėjimui. 
Be to, jis aukoja $2 RWR ir 
prisirašo prie Radijo Kliubo.

Vilnietis Dominikas Gvalda 
sveikina suvažiavimą su pen
kine.

Iš toliau dar mažai kas at
siliepė. Iš Binghamton, N. Y., 
gauta $2 nuo LLD kp. ir Gil
bertas, iš Grand Rapids, at
siuntė $1.

Bet kiek patyrėme, tai.  — 
Brooklyne, N. Y., draugai | S. ir P. 
smarkiai darbuojasi, kad sukė
lus stambiausią pasveikinimą.
Jau vien Jurgis Kuraitis, bu
vęs chicągietis, turi sukėlęs 
virš $50.z Tam darbui dirba J. 
Weiss, P. Buknys, A. Bimba 
ir kiti mūsų rytiečiai.

Militariniai įrankiai, paimti iš Ašies Afrikoje, taisomi ir ruošiami atsukimui 
prieš pačiąją Ašį. Nuotraukoje matome amerikiečius karius, taisančius itališką 
kanuolę, patekusią amerikiečiams.

kas, užsienio reikalų mini- 
steris — ir jiems panašūs, 
savo išdavystėmis privedė 
Lenkiją prie nelaimės ir 
atidavė Lenkijos liaudį į 
hitlerininkų kankynę.

Atrodo, kad dabartinėj! 
Lenkų vyriausybė nieko ne
pasimokė iš istorijos. Pasi
rinkdama išdavikišką su 
Hitleriu susitarimą, Lenkų 
vyriausybė faktinai panei
gė savo ryšius su Tarybų 
Sąjunga. Ji priėmė atvirai 
priešingą nusistatymą lin
kui Tarybų Sąjungos.

Akiregyj to, kas aukš
čiau pasakyta, Tarybų vy
riausybė nusprendė nu
traukti ryšius su Lenkų vy
riausybe. Nėra abejojimo, 
Lenkijos liaudis, karžygiš
kai kovojanti prieš vokiš
kuosius fašistus įsiveržė
lius, kovojanti už savo gar
bę, nepriklausomybę, lais
vę ir už teisę gyventi, pa
smerks išdavikišką Sikors
kio vyriausybės elgseną, 
kuri uždavė bjaurų smūgį 
bendrai laisvę mylinčiųjų 
žmonių kovai prieš hitleri
ninkų tyroniją, prieš žmo
nių koriką — Hitlerį.

Tarybų vyriausybės no
ta, paskelbta bal. 26 d., pa
rodo ryžtingą ir nepalau
žiamą valią atmesti bet ko
kį hitlerininkų provokato
rių ir jų sėbrų bandymą 
kištis į Tarybų valstybės ir 
Tarybų Sąjungos žmonių 
teises.

(Šis editorialas tilpo Mas
kvos Pravdoje bal. 28 d. 
Vertimas iš anglų kalbos.)

Chicagoj, kaip kas jau dar
buojasi, bet kukliai, nesigarsi- 
nant.

Suvažiavimas įvyks Lietuvių 
Auditorijoj. To suvažiavimo 
bus bankietas.

Dabar darbuokimės visi, 
rankoves pasiraitoję. Rinkime 
sveikinimus. Ruoškimės daly- 
vaut suvažiavime!

., ■ . Kvieslys.

Parvyko Alekas Barčius
Tarnaująs Dėdės Šamo ar

mijoj Alekas Barčius parva
žiavo pasisvečiuoti pas savo 
tėvą, 3138 Lowe Ave. Alekas 
taip pat aplankys savo gimi
nes Rockford e. R.

Julius Aibavičius Rašo Motinai
Iš armijos Julius Aibavičius 

atrašė gražų laišką savo moti
nai P. Janulaitienei ir patė
viui, kurie gyvena po numeriu 
1340 W. Madison St.

Julius rašo savo laiške, kad 
su Dėde Samu sugyvena labai 

į gražiai.
Janulaičiai šiomis 

dienomis užsirašė Vilnį. Jie la
bai draugiški žmonės.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Apše Savo Pasau
linę Kelionę

(Šių 
žvalga

(Šis

Dienų Knygos — Ap- 
Stephen Pearce)

yra antras iš dviejų 
straipsnių apie Wendell Will
kie naują knygą “One 
World,” ką tik išleistą Simon 
Shuster).

Wendell Willkie, buvęs re- 
publikonų kandidatas į prezi
dentus, pareiškė įsitikinimą, 
kad Amerika gali ir privalo 
būti Alijantė kare ir taikoje su 
Sovietų Sąjunga. Jis priėjo 
prie to sprendimo po keliones 
į Sovietų Sąjungą, kurioje jis 
buvo vienas iš pirmųjų ameri
kiečių, kuriam buvo leista ste
bėti, atsargiai saugojamas pa
slaptis Sovietų karo ir taikos 
ekonomijos.

P. Willkie paaiškina savo 
nusistatymą kas link klausimo 
kooperacijos su Rusija per ir 
po karo jo naujoje knygoje 
“One World.” Willkie sako, 
kad amerikiečiai turėtų išvys
tyti geresnį supratimą Rusijos 
milžiniškų problemų. Jis ma
no, kad nėra pavojaus Ameri
kai tapti komunistine, dirbant 
greta Sovietų Sąjungos.

“Aš nuvykau į Rusiją,” p. 
Willkie sako, “jieškodamąs 
sau atsakymo į' aktuales pro
blemas, sudarytas .mūsų gent- 
kartės amerikiečiam faktu, 
kad Rusija, ar mums tas pa
tinka ar ne, egzistuoja.

“Tikiu, kad radau atsaky
mą į nekurtuos tuos klausimus, 
nors savo pasitenkinimui.

“Pirma, Rusija yra efektin
ga draugija. Ji pasekminga. 
Ji turi ištvermės. Rekordas So
vietų atsilaikymo prieš Hitle
rį, mums tai įrodė, bet aš turiu 
prisipažinti, kad aš nebuvau 
prisirengęs prieš kelionę į Ru
siją patikėti, ką aš dabar ži
nau 'apie jos spėkas kaipo vy
rų ir moterų; organizaciją.

“Antra, Rusija yra mūsų 
Alijantė šiame kare. Rusai 
daugiau nukentėjo, negu bri
tai nuo Hitlerio jėgos, jau 
pergyveno visus bandymus. Jie 
neapkenčia fašizmo ir nacių 
sistemos, ir ši neapykanta 
jiems priduoda pasiryžimo 
prašalinti Hitlerį ir sunaikinti 
nacius Europoje ir visam pa
saulyje.

“Trečia, mes turime dirbti 
kartu su Rusija po karo, man 
atrodo, kad nebus pastovios 
taikos ligi mes to neišmoksi
me.”

Willkie pareiškė, kad šis 
nusistatymas buvo pastiprintas 
visu kuo, ką jis matė Rusi
joj... nuo Stalino ligi vyrų 
karo fronte, fabrikuose ir 
daugiausia' pačiais Rusijos 
žmonėmis.

Willkie savo naujoje knygo
je atsargiai praskleidžia šydą 
tylos, kuri iki šiol apdengė jo 
pasikalbėjimus su įvairiausiais 
aukštais valdininkais ir net pa
čiu Stalinu. Jo atsakymas 
tiems, kurie bijo “bolševikų
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Visokių tautų ir rasiu darbininkai dirba Kalifornijos 
laivų statyboje. Nuotraukoje matome baltąjį ameri
kietį, negrą, chinietį, filipinietį, meksikietį. Nepaisant 
tautybių skirtumo, visi dirba vienam tikslui: juo dau
giau laivų pastatyti, juo geriau ir greičiau apginkluoti 
Jungtines Valstijas, kad jos galėtų priešą pasekmi.n- 
giau sunaikinti.

LOWELL, MASS?
Lowell Lietuviai Remia Lietu

vius Sovietų Sąjungoje

Gegužės 1 d., LDS 110-tos 
kuopos susirinkime dar kartą 
pasirodyta su gera parama šių 
dienų svarbiesiems ‘reikalams. 
Būtent, užbaigimui ambulansų 
pirkimo sumos LDS vietinė 
kuopa iš iždo paskyrė $10, o 
nepamirštame, kad kiek pir
miau ši kuopa sukėlė penkias 
dešimtis dolerių tam pačiam 
reikalui. »

GL kuomet lietuviams j So
vietų Sąjungą siuntimui pun
delių komisija raportavo, kaip 
mūsų kolonijoj šis darbas ei
na, tai tuoj ant vietos punde
lių reikalui šie draugai sekan
čiai suaukavo:

Po $5: S. Paulenka, F. Gres- 
ka ir V. J’, čiulada.

Po $2: II. čiulada, A. Rut
kauskas, V. Mikalopas, J. ir 
U. Puskunigiai, K. Kojutis ir 
$1 J. Blazonis.

Balandžio 11 d., Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Pašalp. Drau
gystė aukavo $5 ir Lietuvių’ 
Piliečių Kliubas (balandžio 10 
d.) aukavo $5, o dabar LDS 
kuopa paaukavo irgi $5, tai 
visų kartu sudėjus pundelių 
siuntimo reikalui suaukota 
$41. Tai tiek šį kartą turime 
ant rankų. Nėra abejonės, kad 
šiam labai getam reikalui au
kaus ir kiti draugai.

Kadangi nutarėme už suau
kotus pinigus nesupirkinėti 
pundelių čia ant vietos, bet pi
nigus siųsti į general} Lietuvių 
Komitetą Brooklyn, N. Y., tai 
komisija pasistengs dar kiek 
aukų parinkti ir netrukus pa
siųsime virš minėtam komite
tui pirmąjį siuntinį.

Draugai, draugės ir visi ge
ros . valios lietuviai, aukokite, 
kas kiek išgalite tam bran
giam tikslui — sudarymui vi- 

baubo,” yra labai aiškus. Will- 
kie tęsia —

“Daugelis demokratijų ne
pasitiki, ir bijo Sovietų Rusi
jos. Jie bijo įsibriovimo Rusi
jos ekonominės tvarkos, kuri 
galėtų pakenkti arba sugriau
ti demokratijų ekonominę 
tvarką. Tokia baimė yra silp
nybė. Rusija nei prarys mus 
nei suvedžios mus. Tai yra*— 
ir čionai mes turime, rimtai pa
galvoti — ji tik tada mums 
pakenktų, jeigu mūsų demo
kratinės įstaigos ir mūsų lais
va ekonomija pasidarytų silp
nos per savo apsileidimą. Ge
riausias atsakymas komuniz
mui yra gyva, šviesi, nieko ne
bijanti demokratija. . . ekono
miniai, socialiai ir politiniai. 
Mes turime gyventi pagal sa
vo nustatytus idealus. Tada 
tie idealai bus saugūs.

“Ne, mes neturime bijoti 
Rusijos. Mums reikia išmokti 
kaip su ja dirbti prieš mūsų 
bendrą priešą Hitlerį. Mes tu
rime išmokti dirbti bendrai po 
karo. Nes Rusija yra dinamiš
ka šalis, gyva, nauja visuome
nė, jėga, kuri turės reikšmės 
ateities pasaulyje.”

FLIS—Commt/jri^Council. 

šokių .pirkinių pundeliukų ir 
tuon.i pagelbėkite lietuviam 
vaikučiam, mokyklos vaikam 
ir lietuvių kariaujantiem dali
niam šio baisaus karo sunkio
je padėtyje.

Už suaukotus pinigus bus 
supirkti visokie jų gyvenimui 
reikalingi daiktai, sudaryti į 
tam tikrus pundelius ir suau-. . 
kotojų vardais bus jiems pa
siųsta į Sovietų Sąjungą, lie
tuviams, kurie laikinai apsi
gyvenę, pakol tėvynė užgulta 
baisiausio fašistinio ' priešo. 
Lietuviai, apturėję jūsų dova
nėles bus jums neapsakomai 
dėkingi. Už jūsų pinigus su
pirktas dovanėles, pagal nu
rodytus adresus aukotojai 
gaus gražius paačiavimus nuo 
savo vientaučių.

Labai Svarbus Susirinkimas
Draugai, LLD 44-tos kuopos 

nariai, esate visi ir visos šau
kiami į Lietuvių Literatūros 
Draugijos susirinkimą, kuris 
įvyks šį sekmadienį, gegužės 
9 d., 3:30 vai. po pietų, LP 
Kliube, 338 Central St., Lo
well.

žinote, draugai, kad pikni
kų klausimas, narių vajaus 
klausimas ir visi kiti didieji 
darbai sudaro labai svarbią 
problemą šiam mūsų susirin
kimui, todėl visi nariai priva
lo dalyvauti. Pasistengkime ir 
naujų narių gauti į kuopą.

žinau, kad yra labai gerų 
žmonių, kurie dar nepriklauso 
prie Literatūros Draugijos, 
nors jie turėtų būti jos nariais. 
Yra ir Laisvės skaitytojų, ku
rie per mūsų dienraštį mato 
mūsų gražią darbuotę, bet dar 
nepriklauso prie šios garbin
gos Draugijos. Ateikite į susi
rinkimus ir įstokite į LLD 44- 
tą kuopą. Nes mums reikia dar 
daugiau narių. Mums reikia 
daugiau spėkų — naujų eilių 
gražiesiems kultūros darbams 
ir kovai už laimėjimą demo
kratinio pasaulio.

Dabar gausite puikiausią 
knygą “Didysis Lietuvių Tau
tos Priešas” ir labai gražų žur
nalą šviesą. Na, ir čia, ir viea 
tik čia susirasite tikrą draugi^ 
kurną, kokį kiekvienas kultū
ringas lietuvis bei lietuvė my
li turėti. Jūs patapsite nauju 
draugu daugtūkstantinės na
riais pažangios organizaci
jos, pasimokėdami į ją tik 
$1.50 į metus, kiūrėsime, kas 
iš lowellieciu bus pirmutinis.

J. M. Karsonas. ,
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niūriai žiūrėdamas į mano . 
veidą, paklausė:

— Kas verkia?
— Ponia, kuri klausė. O kita net išbė

go iš baimės...
— Nubusk, kliedi, — tarė Smuras, pa

mažėl merkdamas akis, o patylėjęs, su
murmėjo:

— Žinoma, kur nors yra... kas nors 
paslėpta. — Nebūti jo—negali... Nebe 
toks mano amžius, na, ir būdas mano 
taipogi... Na, o vienok.Y

Jis galėjo kalbėti taip-iškalbingai išti
są valandą...

Nejučiom aš pripratau skaityti ir im
davau knygą su pasigėrėjimu; tai, apie 
ką pasakojo knygos, maloniai skyrėsi 
nuo gyvenimo,—jis darėsi vis sunkesnis.

— Pieškovai, eik skaitytų.
— Daug indų turiu plauti.
— Maksimas išplaus. i
Jis šiurkščiai varydavo vyresnįjį plo

vėją mano darbo dirbtų, tas iš pykčio 
daužydavo stiklines, o bufetininkas lė
tai perspėdavo mane:

— Išvarysiu iš garlaivio.
Kartą Maksimas tyčia nuskandino ne

švaraus vandens dubeny keletą stikli
nių, o aš išpyliau vandenį upėn, drauge, 
žinoma, ir stiklines.

— Čia mano kaltė! — tarė Smuras bu- 
fetininkui. — Užrašykite man.

Bufeto tarnai žiūrėjo į mane niūro
mis, man sakydavo:

— Ei, tu, knygini! Tu už ką pinigus 
imi ? » '

Ir stengėsi duoti man kaip galima dau
giau darbo, be reikalo teršdami indus. 
Aš supratau, kad visa tai gali nekaip 
man pasibaigti, ir neapsirikau.

Vakarop kažin kokioj mažutėj prie
plaukoj įlipo į garlaivį raudonveidė boba 
ir mergina su raudona skarele ir raus
va nauja striuke. Abidvi buvo įkaušę,—

■

MAKSIM GORKI

boba šypsojos, linčiojo visiems ir kalbė
jo: , •• •• , .. .

— Dovanokit^, mielieji,, išgėriau aš 
truputį! Teisė mane, išteisino, :tai aš iš 
džiaugsmo ir išgėriau.... ' . ' 1

Mergina taipgi juokėsi, žiūrėdama į 
žmones drumzlinomis akimis, ir stumdė 
bobą:
. — O tu eik, žinai, eik...

Jos rado vietą priešais kajutę, kurioj 
miegodavo Jokūbas su Sergieju. Boba 
greit kažin kur prapuolė, o prie mergM 
nos prisėdo Sergiejus, godžiai ištempęs 
savo varlišką gerklę.

Naktį, kai aš, pabaigęs darbą, taisiau- 
si gulti ant stalo, Sergiejus priėjo prie 
manęs ir nutvėrė už rankos.

— Eik, mes tave apvesdinsim...
Jis buvo girtas. Aš pamėginau ištrauk

ti ran^ką, bet jis sušėrė man.
■ik!

Prilėkė Maksimas, taipgi girtas ir 
dviese jie nutempė mane prie savo kaju
tės, pro miegančius keleivius.

Bet prie kajutės durų stovėjo Smuras, 
duryse, laikydamasis už adverijų, — Jo
kūbas, o mergina daužė kumščiais jo nu
garą ir girtu balsu rėkė:

— Leiskite....
Smuras ištraukė mane iš Sergiejaus ir 

Maksimo rankų, nutvėrė juos už plaukų 
ir, sudaužęs* galvą į galvą, nubloškė— 
jie abu parvirto.

— Aziate! — tarė jis Jokūbui, trenkęs 
durimis jam per nosį, ir suriko, stuktelė
jęs mane:

— Eik šalin!
Aš nubėgau. Naktis buvo apsiniau

kusi, upė — juoda; už laivo virė du pilki 
takeliai, kurie, skirdamiesi, ėjo nemato
mų krantų linkui; tarp tų takelių vilkosi 
valtis. Tai kairėj, tai dešinėj pasimato 
raudonos žiburių dėmės ir, nieko neap- 
švietę, dingsta; paskui palieka dar la
biau tamsu ir skaudu.

(Daugiau bus)

Detroito Žinios
Lietuvių Pagalba Raudona

jam Kryžiui
Detroito Lietuvių Karui Lai

mėti Komitetas gavo laišką 
nuo American Red Cross, De
troit Chapter, per Praną Jo- 
čionį, iždininką. Laiškas skam-

The AMERICAN RED CROSS 
Detroit Chapter

2163 East Jefferson Ave., 
Detroit

Phone: Fitzroy 9000 
April 21, 

Mr. Frank Yoshonis 
7753 Hartwell Avenue 
Dearborn, Michigan 
Dear Mr..'Yoshonis:

It wau disappointing’ to 
Mot to have been present at 
the formal presentation by the 
Detroit Lithuanian Win The 
War Committee of two pieces 
of automotive equipment to 
the Detroit Chapter’ of the 
American Red Cross.

In the middle of the week 
1 learned unexepctedly that 
my son would be home Satur
day and Sunday, and 1 know 
you can understand my desire 
to be with him for that short 
period. I had conferences 
icheduled for all day Satur
day, which left only Sunday 
to be with him. I therefore 
naked Mr. Cohane, whom I 
.consider to be’one of the best 
speakers we have, to represent 
me and accept the two gifts. 
Mr. Cohane was deeply im
pressed by your devotion and 
American patriotism, and al
so by the spirit of interest 
shown by all present.

Will you please express to 
the members of your commit
tee, and to all those who made 
possible the fit of the mobile 
canteen and station wagon, 
the deep gratitude of the Red 
Cross.

With kindest personal 
gards, 1 am,

Very sincerely yours,
A. J. BERRES, Jr.,
Manager Detroit Chapter.

Taipgi kitas laiškas nuo Ci-

ty <of Detroit, Department of 
Police per Stephanie Mąsytę, 
sekretore. Sekantis laiškas:

CITY OF DETROIT 
DEPARTMENT OF POLICE

April 27, 1943
Stephanie Masis, Secretary 
Detroit Lithuanian Win 
War Committee 
300 Lawyers Building 
Detroit, Michigan.
Dear Madam :

The

are happy to know that 
parade in connection 
presentation of equip- 
to the Red Cross on 
18th was a success, and

We 
your 
with 
ment 
April
we are pleased with your ac
knowledgment of the services 
of the police officers who 
were assigned to assist in the 
activities.

The officials of your orga
nization are to be compli
mented in their efficient re
gulation of the parade and 
presentation and everyones 
conduct was exemplary. It 
was a pleasure to be of serv
ice to you.

Yours very truly,
Fred W. Juergens
Director o/ Traffic.

• Draugė M. Alvinienė, LMP 
Kliubo pirmininkė padarė man 
pastabą, būk aš netinkamai 
esu pažymėjęs Vilny j aukų 
sumą nuo jų kliubo. Mat, ma
no buvo pažymėta apie 140 
dolerių Lietuvių Moterų Pa
žangos Kliubas aukojo, vietoj, 
kaip draugė nurodė—$155.

Taip, drauge, minėjau tik 
apie 140' dolerių. Vadinasi, 
tikrai nežinojau ir pažymėjau 
apie... Nors esu iždininkas, 
bet jūs savo pinigus perdavė
te ne iždininkui, bet sekreto
rei, o sekretorė man bendrai 
priduodavo didelėmis sumo
mis. Aš skaitlines nevedžiau, 
atskirų organizacijų ir kliubų. 
Atskaitą sekretorė turi priren
gusi. Bus perduota visoms 
draugijoms ir kliubams, taip
gi spaudai.

Apie tas lenktynes “bytus,”‘

Filmy žvaigždė, Rita Hayworth, išgirdo, kad žymu
sis automobilių fabriko mechanikas, John Brittain, 
už savo išradimus automobilių fabrike nenorįs nieko 
daugiau, kaip josios bučkio; Rita nuvyko į fabriką, 
susitiko John’ą ir jo pageidavimą išpildė. Brittaino 
pagerinimas darbe sutaupys 12,000 vai. darbo per 
metus Vultee lėktuvų fabrike, Kalifornijoje.

Bridgeport, Conn.
Atsakymas

Ar Naujosios Gadynės re
daktoriaus, ar korespondento 
protas pairo?

Bal. 22, N. G. Nr. 16, iš 
Bridgeport, Conn., tilpo kores
pondencija. Rašo: “Balv. 18 d. 
Jaunų Vyrų patalpose, SLA 
kuopa turėjo susirinkimą. 
Praėjo jis tvarkiai, bet po su
sirinkimo prasidėjo kitas biz
nis. Į patalpas’atėjo gal koks 
tuzinas balševikų, apačioj, ga
liūne, išsitraukė ant drąsos ir 
kai pasibaigė SLA k p. susirin
kimas, komunistai pradėjo iš 
mūs kaulyti pinigų Laisvei gel
bėti;” ir t.t.

SLA kp. susirin- 
bal. 18, kuomet 

mėnesio

Haverhill, Mass
Klaidos Pataisymas

Pereito j korespondencijoj
buvo pasakyta, kad daktaras 
Viktoras Keršis yra brolis dak
taro 
būti 
šio.

Williamo Kiaršio, turėjo 
advokato Willi amo Kiar-

Haverhillietis.

Penktadienis, Gegulės "i, 1943
.. ......_---------------

International Business Machine Corp. Me « 
hm^litingas; Prezidentas Watson Nu

lato Kompanijai Gražią Ateitį

tarpe rytinės miesto dalies 
Moterų Kliubo ir jūsų kliubo, 
visai nenorėjau jūs “erzinti,” 
kaip jūs sakote. Tik, taip sa
kant paminėjau, kad konku
rencija šiame darbe buvo ge
ras darbas.

Dabar atsiklausiau sekreto
rės M ąsytės, kaip iš tikrųjų 
dalykai yra. Štai kaip: •

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubas aukojo iš iždo $155. 
Narės ant blankų surinko, 
kuopai kreditas, eina, $51. Va
dinasi, $206. .

Lietuvių Moterų Draugiškas 
Kliubas aukojo iš iždo $184; 
ant blankų surinko $20. Va
dinasi, $204. 

f

Tai jūsų kliubas “subytino” 
ana kliuba dviem doleriais.

Reikia pasakyti, kad dau
gelis kliubo narių, pardavinėjo 
tikietukus ir rinko pinigus ant 
blankų, bet draugės priklauso 
ir kitose organizacijose. Kre
ditas eis toms organizacijoms, 
kur buvo skirta ant blankų.

Reikia suminėti, kad laimė
jimui karo bonų tikietus man 
pagelbėjo pardavinėti šios 
draugės: V. Smalstienė, Smit- 
revičienė, Litviniene, Beliunie- 
nė, Geraltauskienė. O, be abe
jonės, kitos draugės kitiems 
komiteto nariams gelbėjo.

Vienu žodžiu, reikia pa.-, 
reikšti visoms draugėms ir 
draugams daug ačiū už jųftuvai pasiliuosuot iš'po nacis 
darbą tame mūsų darbe. Jeigu 
visi ir visos nebūtume taip dir
bę, mes nebūtume galėję nu- 
pirkti .dėl American Red Cross 
Canteen ir Station Wagon.

Dar kartą, visiems ir visoms 
ačiū už gerą, darbą.

Pr. Jočionis, iždininkas.

Šiaur. Afrika. — Pran
cūzų komandierius gen. Gi- 
raud pranašauja, kad fašis
tai per mėnesį bus sutriuš
kinti Tunisijoje.

pirmą

Tai kodėl 
kimas buvo 
.jie atsibūna 
antradienį ?

Ne SLA k p. susirinkimas ta
da buvo, bet LLD 63 kp. ir ta
me susirinkime buvo perskai
tytas Laisvės teismo reikalu 
laiškas, ir kp. paaukavo $5 iš 
savo iždo ir nariai aukavo, 
kiek kas galėjo. Pasibaigus 
LLD susirinkimui ir atėjus į 
kliubruimj, dar keletas mano 
gerų draugų aukavo ir tik A. 
Skirka ir J. šniras atsisakė, 
bet jokių pamokslų, kaip tas 
korespondentas rašo, niekas 
nesakė. Negražu meluoti, ba 
netoli eisi su melu I

Dar rašoma, kad bal. 4 d. 
buvo Sholomsko prakalbos ir 
susirinko trys tuzinai. O tikre
nybėje, tai buvo daugiau čia 
susirinkę negu per keletą kar
tų Stilsono prakalbose susi
rinkusių, sudėjus kartu. To- 

| liau sako: “Rinko aukas Lie
tuvai' gelbėti.” Aukos buvo 
renkamos lėšų padengimui, jei 
bus daugiau, f;ai bus Sovietų 
Sąjungos medikalei pagalbai.

Turbūt, korespondentas nu- 
...jaučia, kad gelbstint S. Sąjun
gai yra kartu gelbėt ir Lietu-

30,000 Australą Streikas Del 
Šventadienio Negavimo

Įkos vergijos, o tas jo visą, pro- 
įtelį sumaišo. Pasirašo “Senas 
; Bridgeportietis.” Kad būtum 
senas bridgeportietis, tai dau
giau nusimanytum apie 'orga,- 
iniocijų susirinkimus ir apie 
j-ų narių veikimą, o dabar pa
sirodai niekas, kitas, kaip se
nas ignorantas.

Aukas Rinkęs,

Sydney, Australija.—Vie
ną dieną streikavo dau
giau kaip 30,000 darbinin
kų, daugiausiai metalistų, 
dėl to, kad. valdžia nedavė 
jiem laisvos nuo darbo die
nos, kaipo australų - nau- 
jazelandieeių tautinės šven
tės. 1

Ašis spėja, kad didelis 
talkininkų laivynas' plau

kiąs prieš Italiją.

New York, bal. 27 d.—Tho
mas J. Watson, International 
Business Machines Corpora
tion prezidentas, metiniame 
korporacijos šėrininkų susirin
kime pareiškė optimistinę nuo
monę dėl šitos kompanijos po
karinių prosepktų, kiek tai lie
čia naminę ir užsieninę padė
lį.

“Mūsų biznyje mes kreipia
me dėmesio į naujuosius pro
duktus, kuriuos mes gamina
me, ir į tuos naujuosius page
rinimus, kuriuos m esprit ai ky
šime prie seniau gamintų pro
duktų. Kadangi mes tiek daug 
savo mašinomis dabar dirba
me karinių darbų, tai tas ati
darė mums akis, jog tomis pa
čiomis mašinomis mes galėsi
me pagaminti daug tokių da
lykų, kurių nepadirbome pir
miau. Mūsų tyrinėjimų de- 
partmentas turi virš 100 nau
jų projektų, kurie dirbs mūsų 
reguliarius produktus ir tuos, 
kuriuos numatome gaminti 
ateityje.

“Mūsų biznis Lotynų Ameri
koje daro pažangą ir, po ka
ro, kai tos šalys plėsis eko
nominiai, ir su jų ir mūsų 
krašto kooperacija, mes mano
me galėsią gerokai praplėsti 
savo biznį tenai. Taigi po šio 
karo ir po rekonstrukcinio lai
kotarpio, mes manome galėsią 
padaryti patenkinantį progre
są užsieniuose. Mes esame pla
taus pasaulio bizniškoji įstai
ga; kur tik yrą daromas biz
nis, ten mes galime prisidėti 
su pagalba,” sakė Mr. Wat
son.

Jis pareiškė, jog kompani
ja numato statyti fabriką 
Jose mieste, Kalifornijoj, 
po karo numatoma, kad 
miojo Okeano pakraštys
kur kas pramoningesnis, negu 
kada nors.

IBM dabar turi 15,500 dar
bininkų Jungtinėse Valstijose, 
o visame pasaulyje — virš 
19,000. 22 nuoš. kompanijos 
vyriškių darbininkų yra gin
kluotose krašto jėgose. “Mes 
didžiuojamės, kad 19 nuoš. iš 
tų gavo paaukštinimus kariuo
menėje,” pridėjo jis. Mr. Wat
son perstatė Pfc. James Ge
rard Hall, USMC, buvusį kom
panijos darbininką, kuris bu
vo sužeistas Guadalcanal ir 
gavo Laivyno Kryžių.

IBM dabar turi kontraktus 
amunicijai gaminti už $136,- 
000,000, sakė Mr. Watson, ir 
pridėjo, kad kompanija “gali 
pravesti savo pasibrėžtus dar
bus laiku ir mūsų pagaminti 
reikmenys Visuomet pasirodė 
šimtu nuoš. geri, kaip nusaky
ta kontraktuose.”

Kompanija išdirbo kilnoja
mąją elektrinę accounting ma
šinų vienetą, į kurį įeina trai- 
leris ir trokas su accounting 
mašinomis, files ir kitais rei
kalingais dalykais; šis viskas 
eina su militariniais armijos 
vienetais ir tuomi padaromos 
visokios svarbios sąskaitos san- 
tikyj su kariuomenės veiks
mais. Vyriausybė siunčia kai 
kuriuos savo tarnautojus į 
IBM fabriką Endicotte lankyti 
ten kompanijos mokyklą, 
jie galėtų išmokti geriau 
dotis IBM mašinomis.

Kiekvienas kompanijos 
bininkas, kai tik jis 
kompanijoje vieną
gauna apdraudą $1,000 sumo
je; apdrauda vis auga; po 5 
metų pasiekia $10,000, o po 
25 metų išdirbimo šiai kompa
nijai — $20,000.

Šiame mitinge visi direkto
riai buvo išrinkti tie patys.

kad 
nau-

dar- 
išdirba 
mėnesį,

San 
nes
Ka
bus

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje**!

Proga Hartfordo Lietuviams
Susirinkimas ir Prakalbos

Rengia Lietuvių Literatūros 68-ta Kuopa

Sekamais svarbiais klausimais:

Kodėl ir kada Jungtinės Tautos laimės šį karą?
Lietuvos dabartinė padėtis ir jos ateitis?
Ką mes, Amerikos lietuviai turime darytį kad priartinti pilną

Jungtinių Tautų pergalę?

4-tą valandą po pietų

Kalbės Antanas Bimba
Laisvės redaktorius ir Lietuvių Literatūros Draugijos pirmininką*.

Prakalbos įvyks: 
LIETUVIŲ UKESįJ SVETAINĖJE

Gegužės 91( Sekmadienį

" ANTANAS' BIMBA

iv ; ’ / v ■ .7 . HvU tfiK* •

Gerbiami Hartfordo lietuviai ir lietuvaitės: Ateikite 
į šį didelį lietuvių susirinkimą, išgirskite prakalbas ne
paprastai svarbiais klausiniais. Supraskime, kur mes, 
Amerikos lietuviai, turime stovėti ir ką turime veikti, 
kad šitas kruvinas karas būtų tuojaus ir sėkmingai lai
mėtas. Kokia Lietuvos ateitis po karo ir kaip mes Ame
rikos lietuviai turime į tai atsinešti? Tai irgi be gala 
svarbus klausimas. Išgirdę A. Bimbos prakalbą visi dau
giau žinosite, plačiau mąstysite.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsineškite gerų klausimų. 
Į visus bus aiškiai atsakyta.

ĮŽANGA VISIEMS VELTUI

. Pastaba: Prakalbose bus pardavinėjami ir karo bonai.
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ŠIANDIENINIAI LIETU
VIŲ DIDVYRIAI

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Sūnus Vladas nuo pat karo išsiveržimo atsidūrė ko

vos sūkuryje. Jo kaiiuomenės dalinį vokiečiai apsupo, 
ir Vladas didvyriškai mirė.

Apie dukterį Oną nėra jokių žipių.
Mikolo sūnus Juozas ir anūkas Algirdas pasitraukė 

į Sovietų Sąjungos vidurį. Ir 1943 įu. vasario ųieųesio 
. pabaigoj šie trys Daujotai: Mikoląs, jo sūnus Juozas 

ir Juozo sūnus Algirdas, trijų gentkarčių atstovai, jau 
kartu kovojo pirmosiose lietuvių raudonarmiečių pulko 
eilėse, rūsčiai keršydami vokiečiams, suardžiusiems jų 
laimę.

Lietuvių raudonarmiečių pulkas žygiavo pirmyn* 
Priešų apkasai jau netoli buvo. Duota ženklas ątaRuot 
vokiečius. Pirmutiniai metėsi pliekių trys Daujotai, o 
tuoj paskui jų — kaip viesulas siautė šimtai kitų pa
našių Juozų, Mikolų, Algirdų. Jie atęmė iš vokiečių 
aukštumą. Tariaus ši patriotine šeima savų krauju už
mokėjo už pergalę. Mikolas buvo užmuštas, Algirdas 
sužeistas, ir tik Juozas išliko visai sveikas.

Vyresnysis leitenantas STASYS VAZNELIS tarna
vo senojoj Lietuvos armijoj pirm 1940 m. Jįs parėjo iš 
intelektualų šeimos. Būdamas armijoj, jis lankė uni
versitetą. Literatūros mylėtojas, didelis anglų poeto 
Byrono mėgėjas, jis ir pats rašė eilėraščių.

Išsiveržė karas. Vaznelis negalėjo pakęsti pačios 
minties, kad lietuviai taptų senųjų savo priešų-vokie- 
čių vergais. Su savo kariuomenės daliniu jis kovin
gai pasitraukė iš brangiosios'gimtinęs, kur liko jo my- 
lėtinė ir tėvai. Jis šauniai pasižymėjo jau pačioj karo 
pradžioj ties Velikije Lūki.

Kovo mėnesį šiemet Vaznelis, bevedant savo bata
lioną į ataką, krito sužeistas mortiros bombos skeveld
romis į abidvi kojas. Bet jis, net sunkiai sužeistas, ko
mandavo tam žygiui. Ąnt abiejų rankų pasikeldamas, 
jis šaukė: ‘‘Nekreipkite dėmesio į mane! Draugai, pir
myn, pirmyn. Atkeršykite priešams už savo mylimuo
sius! Atkeršykite už Lietuvą!”

Vaznelis mirė, iki paskutinio atsikvėpimo kovoda
mas prięš tuos, kurie atnešė jo gimtinei tokias nelai
mes.

ANTANAS ALEKSANDRAVIČIUS buvo akmenų 
darbininkas iki 1940 m. Tarybų valdžia pasiuntė jį į 
karinę mokyklą. Dabar jis yra leitenantas, talentingas 
komandierius. Jis dalyvavo mūsų ofensyve kartu su 
vyresniuoju leitenantu Vazneliu. Tris kartus sužeistas, 
jis pasiliko kovotojų eilėse ir vis vadovavo savo kariuo
menės junginiui* Aleksandravičius sako: “Tokie žmo
nės, kaip aš, žino dėl ko jie kovoja, ir mes laimėsime.”

Kauno aikštėje, priekyje Kūno Kultūros Rūmų vo
kiečiai viešai nužudė žmones, kurie su ginklais prieši
nosi lietuvių gabenimui Vokietijon į-verstinus darbus.

Tokių ir panašių žiaurumų vokiečiai Lietuvoj tiek 
daug atliko, kad negalima būtų jų visų net suminėti.

štai kodėl tūkstančiai Daujotu, Vazneliu, Aleksandra
vičių, Baronų, Slapšių, Vilimų, valstiečių, darbininkų, 
intelektualų, vyrų ir moterų, jaunų ir senų, nesigailė
dami savo sveikatos ir gyvybės, karžygiškai keršija ir 
keršys vokiečiams, kol išvys tuos įsiveržėlius iš lietu
vių žemės, atsteigs Lietuvos Tarybų Respubliką ir iš 
naujo atidarys lietuviams plačius kelius į kultūrą ir pa
žangą, — sako Gedvilas: Tik tada tegalės būt užtik
rinta, kad mūsų vaikai liksis lietuviais, kalbės lietuviš
kai ir laisvai gyvens Nemuno žemėse.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Hanoi-Haiphong srityje buvo sunaikinta bei sunkiai 
sužalota žibalo ir amunicijos sandėliai, žibalo fabrikas, 
anglies kiemai, prieplaukų įrengimai, ir užkurta č|aug 
gaisrų.

Samah srityje pataikyta bombomis į japonų lėktuvų 
aikštes, pastatus ir kareivines.

Chinai lakūnai taipgi dalyvavo šiuose sėkminguose 
žygiuose. I.

Visi mūsų lėktuvai sugrįžo.

NEW DELHI, Indija, geg. 5. —• Ąmerikipiai bombi- 
ninkai atakavo japonų naudojamą geležinkelio stotį 
Myigyan (Burmoj); pataikė į pastatus ir sukėlė eks
ploziją ir didelį gaisrą geg. 3 d.

Amerikos bombanešiai geg. 4 d. bombardavo japonų 
traukinių pastoges ir kitus geležinkelių įrengimus May- 

myo, Pakokku ir Alon (Burmoj).
Visi amerikiečių lėktuvai ir lakūnai sugrįžo.

Lewis Atsisako Daly 
vauti Valdiškos Komi’ 

sijos Svarstymuose
Washington, geg. 6. — 

Karinių Darbų Tarybos pa
skirta komisija šiandien 
vėl pradėjo tyrinėti faktus 
kas liečia mainierių reika
laujamus algos priedus ir 
kt. sąlygas. Komisijoje yra 
vienas darbininkų atstovąs, 
vienas kasyklų kompanijų 
ir vienas valdžios —publi
kos ątątęvas.

John L, Lewis, Mainierių 
Unijos pirmininkas, jąu 
trečią kartą buvo pakvies
tas atvykti į svarstymus, 
Bet jis (Ne/w Yorke) sakė* 
kad nedalyvaus tuose svar-i 
Štamuose, nes Lewis nepri- 
pąžįsta Karinių Darbų Ta
rybai teisės spręst ginčus 
tarp, mąipierįų ir kompani
jų. Kad valdžia kišasi tarp 
dąrbįninkų ir samdytojų, 
tatąi Gewis pavadino “so
vietizmo pąvojųm.”

Tęsiamos derybos tarp 
kietųjų angliakasyklų kom- 
panuų ir

700 ANGŲ! BOMBĄNĘŠIŲ 
ATAKAVO DORTMUNDĄ
London, -t. Paskelbta kai 

kurios platesnės žinios apie 
didžiulį Anglijos bombane- 
šių žygį prieš Dortmundą, 
pusės miliono gyventojų 
miestą ir kąro pramonės 
ęentrąį vakarinėje Vokieti
joje:'- ■ .

Naktį iš geg. 4 į 5 ten 
buvo numesta apie pusant
ro tūkstąnčio tonų bombų. 
Daugelįs bombų svėrė po 

du ir keturis tonus kiekvie
na. Atakoje dalyvąvo 700 
lėktuvų* o jų tarpe stam- 
b.įąusįąs įki šiol skaičius pa
čių <4žiųjų, keturmotori- 
nių hombąbęšių.

Aųgląi prąrado 30 lėktu
vų, bet vąltlžia sako, jog tai 
nėra perdąug, atsižvelgiant 
į priešams padarytus nuos
tolius ir į tokį lėktuvų pul-

SOVIETŲ SPAUDA SAKO: 
LEWIS KENKIA KARUI

Maskva. — Sovietų laik
raščiai išspausdino prane
šimą apie preZ. Roosevelto 
radijo kalbą į lųainierius; 
o apie John L. Lewįsą, 
Mainierių Unijos pirminin
ką, jie rašė, kad Lewis yra 
“gerai žinomas priešas ka
rinių Amerikos valdžios pa
stangų.”

Pittsburgh, Pa- ~ Val
džios agentai areštavo vo
kietį dr. Franzą Fieįderį 
kaipo maštininką. Fielde- 
ris rašė atvirutę vienam 
šaukiamam armijon asme
niui, kurstydamas jį išsisu- 
kinėt nuo tarnybos Ameri
kos kariuomenėje.

Dr. Fielder yra praeito 
vokiečių karo veteranas, 
apdovanotas kaizerio meda
liu. 1 ■ ! ;

Cleveland, Ohio
______ '

Didžiulį Koncertas
Didžiulis koncertas, kurį 

rengia dvi kuopos — Litera
tūros Draugijos 57-tą ir Ljet. 
Darbininkų Sųsivienijiųio 138- 
ta j Su čia pat. Jis atsibus 
sekmadienį, gegužės 9 dieną, 
Lietuvių Svetainėje, (į835 Su
perior Ave., durys atdaros nūo 
5 vąlapdos, koncertinė pro
grama prasidės 6 valandą, o 
šokiai 8 valandą vakare.

Programa bus įvąiri, dai
nuos trys chorai — rusų miš
rus choras, Moterų Klįub.o 
Choras ir Lyros Choras. Bus 
keli lietuvių dainininkai, šoki
kai ir artistąi, kurie dalyvaus 
programoj. Bus ir gera muzi
ka.

Mes užkyięčiąme viąųs1 Cle- 
velando ir visos apylinkės lie
tuviui ir kitataučius skaitlin
gai dalyvauti. Pelnus nuo pa
rengimo skiriamas Sęvietų Są
jungos rnedikulęi pagalbai.

Kas įžangos tlkietųs pirks iš 
anksta, tąi gaus po 45 centus, 
o prie durų bus 55 centai ypa- 

Tik šakiams 25. centai.
Kviečia Repgčjai.

tai.

KRISLAI
(Tąsa nuQ ItRiq pusi.)

Ląi dar kąiią išgirs Lietuvos 
žmonės ir kovotojai, kad mes, 
Amerikos lietuviai, esame su 
jįąis, kad męs juos remsime ir 
jiems padėsime rudųjų kry
žiuočių atsikratyti.

Kur galimą, tam tikslui rei
kia ruošti piknikus. Kitur b.us 
galima ątląikyti mąsipius pa
tingus. •

Lai įplaukos, kiek bus ga
lima sukelti, einą pąsiųptipiuį 
dovanu lietuviams raudonar
miečiams bei lietuviams vaiku
čiams Sovietų Sąjungoje.

Tai atliksime prakilnų dar
bą. Tupjąu rųo|įiiU^s!

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

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

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 ii' knygos prisiųstos 
šiam susirinkimui. — J. M. L., sekr.

(107-108)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. geg., 2 vai. dieną, pas Pralei
dus, 407 Electric St. Visi draugai 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų dėl apsvarstymo, taipgi gau
site šių metų knygą. Atsiveskite ir 
nąujų narių. — P. Šlekaitis, sekr.

(107-108).

SO, BOSTON, MASS.
Ątžymėjimui Motipų Drenos 

^gerbimui motinų,- ALDLD 2 kp. 
oterų Skyrius ir Žinyčios Moterų

ir

London, geg. 5. — šimtai 
anglų orlaivių bombardavo 
Vokietijos karo pramones 
miestą Dortmundą. Dingo 
30 ąnglų lėktuvų.

Kubos prezidentas Batis
ta atsiuntė prez. Roosevel- 
tui dovanų — 3,000 Hava
nos cigarų dėžę.

Ratelis rengia vakarėlį geg. 9-tos 
vakaro 6 vai., 376 Broadway. Pro
gramoj —- dainos, trumpi veikaliu- 
kai ir muziką, taipgi dovana ’ dau
giausia sūnų kariuomenėj turinčiai 
motinai. Pelnąs skiriamas dovanoms 
lietuviams raudonarmiečiams ir lie
tuviams vaikučiams Sovietų Sąjun
goj. — Kviečia visus Bendras Mot. 
Komitetas. (107-108)

WORCESTER, MASS.
Prašom visus geros valioj wor- 

cesteriečius ir apylinkės lietuvius į 
Motinų Dienos atžymėjimo puikų 
konpertą-teatrą,, kųrįs įvyks 9-tą 
dieną gegužės, Lietuvių Svetainėj, 
29 Eųdięott St. Pradžia lygiai 3:30 
po pietų. Programą pildys Montello 
motorų dainininkių grupė — Dra
mos Ratelis; Bostono vyrų grupė; 
solistai: G. Steponavičienė iš Mon
tello, F. Beaudin-Kurgoniūtė, wor- 
cesterietė, A. Niaura iš Boston. Pel
nas skiriamas lietuviam kovotojam 
ir jų šeimom Sovietų Sąjungoj. Ren
gia LLD Moterų Kuopa. (107-108)

NEWARK, N. J.
Tarptautinis koncertas ir šokiai 

įvyks šeštadienį, geg. 8 d., Sokol 
Hall, 358 Morris Ąve. Durys atda
ros 7 v. v. Programa prasidės 8 v.v. 
Visas pelnas skiriamas Sovietų Me- 
dikalės pagelbai. Į komisiją įeina 
šios tautos, lietuviai, rusai, latviai, 
lenkai, vokiečiai, Ukrainai ir karpa- 
tų rusai. Įžanga 65c su taksais ir 
drabužių padėjimu. Bus skanių 
gių ii' gėrimų. (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 įsitėmyti, 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)

val-

9

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 9 d., 11 vai. ryto. 1035 Ca- 
niff. Visi nariui malonėkite daly- 
vaut, yra svarbių reikalų apkalbėji
mui, taipgi kurių nąrių duoklės už
mokėtos už 1943 m., gausite knygą 
“Didysis Lietuvių Tautos Priešas.” 
— A. V., sekr. . (107-108)

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 gorimų. 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)

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—IlAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-4)788

L>

SVETAINĖJE
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1.

May
(Mother’s Day)

WORCESTER, MASS.
Puikus Koncertas ir Teatras

Motinų Pagerbimui ir Kovotojų Parėmimui

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

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

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 M Arion St., Brooklyn

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

TeL OJLcnmore 5-6191
;................... . ' 1 =

2.

<

J

F. Reau<l<>i) (Ki(rg»niutė)

Įvyks Sekmadienį

Gegužės

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 10 d., 7:30 v. v. Liet, sa
lėje, 29 Endicott St. Malonėkite da
lyvauti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. — A. W. (108-110)

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras ruošia puikų 

koncertą, gegužės 8 d., L. T. Name. 
Kviečiame visus dalyvauti. Įžanga 
55 centai. Pradžia 7:30 v. v. — Ren
gėjai. (108-109)
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(SbąlinskaO 

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertąker

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. .
Tel. Virginia 7-4499
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A• CHARLES*
❖ UP-TO-DATE ♦

♦ BARBER SHOP*
• K. Degutis, Savininkas •
♦ Prielankus Patarnavimas ♦

• 306 Union Avenue *
♦ Tarp Ten Eyck it Maujer Sts. ♦
• BROOKLYN •
0 Gerai Patyrę Barberial <

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Ąveąue 

NEWARK, N. J.

VALĄNDOS: 2-4 į 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.

—•

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš ahksto. Nes žiemą yrą 
sunkus pristatymas anglija. I

LIETUVIŲ
29 ENDICOTT STRBET, WORCESTER, MASS.

Pradžia 3:30 vai. dieną
Programą “pildys: Montello moterų dainininkių grupė 

ir Dramos Ratelio vaidintojai — suvaidins “VARGŠAS 
TADAS,” vadovybėj P. Steponavičiaus. Pirmu sykiu mes 
girdėsime Bostono bevardį kvartetą. Pirmu sykiu wor- 
cesteriečiai turės progą išgirsti žymią Mass., valstijos so
listę G. Steponavičienę (iš Montello, F. Beauden (Kurgo- 
niūtę), worcesterietę, ir A. Niaurų, bostonietį.

Pelnas skiriamas dovanom lietuviam kovotojam ir jų 
šeimom, esantiem Sovietų Sąjungoj.

Prašom Worcesterio ir apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame puikiame koncerte-teatre pagerbti motinas ir pa
remti karo paliestus savo tautiečius.

Rengia LLD Moterų Kuopa

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

P " H u1 W 1

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

seniems ir naujiems pačijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojimų medžiagų, mes vis dar patarnauju 
me už senas žemas kainas.

1'.y<

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
VĮTĄMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX table teles; susideda iš šių 
vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.
PHOSPJ-ĮO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų,'kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

euritis3. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, zJSli 
skausmus del trūkumo kūne minerąlinių druskų.

4. “• - ----------- ‘ ‘ - - - - -

6.

8.

N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažiną viduriuose gązus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. UAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visoki rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestui 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET ) BROOKL

. Rašykite

30 DienąB 
Nuolaida

Akintai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume Uk už $7.$ft.

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

¥N, N. y.

bokite Amerikos piliečiais

44v. chas. p. kal 427 Lovlinet SĮL, BroųklyiŲ N» Y, 
Knygelis Adtoriaa

Įsigykite šią naudingą knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEč/U IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

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

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

Reikąlaųdami rašykite:

T



Filmos-Teatrai
“Russians at War” Rodoma 

Jau Trečia Savaitė
“Russians at War,” naujau

sia Sovietų dokumentalė fil
mą, perstatanti faktišką dra
mą vyrų, moterų ir vaikų 
fronte, namie ir fabrikuose,

“The Ox-Bow Incident” 
Rivoli Teatre

ši jaudinanti, šiurpi iš Ame
rikos tikrojo gyvenimo drama 
bus pradėta rodyti šį šeštadie
nį, Rivoli Teatre, Brpadway ir 
49th St. Filmą pagamino 20th

Kritikuoja Valdininko Kalbą 
Apie Vaiky Priežiūrą

Darbo žmonių vadai iš dau
gelio darbo unijų ir Darbo 
Partijos pareiškė pasipiktini
mą ir kritika New Yorko vals
tijos gubernatoriaus pavaduo
tojo Thomas W. Wallace kal
ba, pasakyta Gaisragesių De-

priežiūros programą, jis ata
kuoja vieną iš pamatą mūsų 
demokratijos — pakankamą 
apsaugą ir švietimą jos jaunų
jų narių. Mes turime visas 
priežastis visuomenės rūpes
čiui apie vaikus tų motinų, ku-

pradeda trečią savaitę neribo
to laiko Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke. 
Filmai nutraukta scenos iš 
daugelio vietų dviejų tūkstan
čių mylių ilgio fronte.

Century Fox studijos. Rodoma 
pirmu kartu. Vyriausiose ro
lėse vaidina Henry Fonda, Ma
ry Beth Hughes ir Dana And
rews. Apie šią filmą teks pa
kalbėti plačiau sekamose lai
dose. Ji matytina kiekvienam.

Mokytojai Nustelbti 
Atleidimu Lindloff

New Yorko Mokytojų Uni
ja tapo i nustelbta nuostabos 
dėl majoro LaGuardijos nebe- 
paskyrimo Johanuos M. Lind
loff į miesto švietimo Tarybą, 
pareiškė Dr. Bella V. Dodd, 
unijos atstovė įstatymdavystei.

Lindloff 7 metų terminas 
pasibaigė pereitą antradienį ir 
jos vieton majoras paskyrė 
George H. Chatfield, buvusį 
mokyklos lankymo (attend
ance) direktorių.

Aukos Vilniai

“The Battle of Meat”
Newsreel Teatruose

“The Battle of Meat” yra 
vėliausia iš Fulton Lewis, Jr.,

Academy of Music Rodo 
“The Hard Way”

Filmos “The Hard Way” ir 
“Tonight We Raid Calais” ge-

serijos filmų, žinomų po vardu 
“Your Ringside Seat,” pradė-
ta rodyti ketvirtadienio vaka
rą, visuose Embassy Newsreel 
Teatruose, kurie randasi 42nd, 
46th, 50th ir 72nd Sts. Filmą 
liečia dabartinį mėsos trūku
mą ir punktų veikmę pastoji
me kelio juodajam turgui.

Priedam trijuose teatruose 
rodoma “The New Canada” ir 
“Fifth Column Mouse,” o ket
virtame, 46th St., rodo “Pictu-
resqne Massachusetts.”

Vėliausiose žiniose yra fil
mą “Stab-in-the-Back” iš ata
kos ant Perlų Uosto ir Corregi- 
dor puolimo, taipgi iš kitų ka
ro frontų.y?

Žinių Filmos City Hali Teatre
—

Pradedant gegužės 6-th, 
naujai atidarytame City Hali 
Newsreel Teatre, 31 Park 
Row, New Yorke, bus rodoma 
naujos vėliausių žinių ir įvai
rumų filmos, tarpe tų, “Pre
lude to Victory,” apie karo ir 
namų frontus, taipgi iš ke- 
liauninkų, sporto ir . kitų sri
čių. Bus ir komedijos.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentai. Moderniškos vanos ir 
kiti paisymai. Renda $22-24 j mė
nesi. Taipgi reikalingas ir prižiūrė
tojas (Superintendent) tame name. 
Renda veltui. Namo antrašas, 335 
Union Avė. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: Moebus & Travis, 
Inc., 730 Nostrand Ave., Brooklyn, 
N. Y. (106-117)

REIKALAVIMAI
Reikalinga opereiteris dirbti prie 

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

; Reikalinga vyrų ir moterų dėl 
generalinio dirbtuvės darbo. Patyri
mo nereikalinga. Taipgi reikalinga 
vyrų ir moterų kurie ir turi biskį 
patyrimo prie reguliarinių Singer 

į 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)
E?'

Norite gerą darbą ir gerą algą? 
Reikalinga moteris (arba mergina) 

£' dirbti prie abelno namų triūso — 
keturi kambariai, trys nariai šeimy
noje. Prašome telefonuoti Dewey 
9-2070 arba Sterling 8-2340.

(106-111)
REIKALAVIMAI

Reikalinga moterų ir merginų 
dirbti J. Eisenberg dirbtuvėje. Paty
rimo nereikalinga. Antrašas: 173 
Hudson Street (2-ros lubos), New 
York City, N. Y. (108-109)

■ REIKIA MERGINŲ
nuo 16 iki 50 metų

Svarbioje Audimo Pramonėje 
Pilietybės nereikalaujama. Nuolati
nis darbas, gera alga. Valandos nuo 

8 ryto iki 5 vakaro kasdien.
THE LINEN CO., INC.

MARSHALL MILL
Cor. Belgrove Dr. and Passaic Ave.

KEARNY, N. J.
Kurios dabar dirba karo darbuos 

nebus priimamos.
(10&-110)

j

gužės 6-tą pradėtos rodyti ir kiaušio 
bus rodomos per ištisą savaitę mėn.”

partmento švento Vardo Drau
gijos komunijos pusryčiuose, 
įvykusiuose Velykų dieną, 
viešbutyje Waldorf - Astoria, 
New Yorke.

Ponas Wallace apibūdino 
visos dienos priežiūrą dirban
čių motinų vaikams kaipo “re- 
gimentaciją,” paremtą ant 
“komunistinių ar svetimšališ- 
kų principų.” Jis ragino savo 
klausytojus, “kaipo katalikus 
žmones,” būt “budriais sustab
dymui kiekvieno kad ir men-

judėjimo ton lin k-

Academy of Music, 126 E. 
14th St., New Yorke. Pirmojo
je vyriausiose rolėse vaidina 
Ida Lupino, Dennis Morgan, 
Joan Leslie, Jack Carson. An
trojoje parodoma Anglijos 
Commandos ir Amerikos Ran
gers ataka ant Dieppe, su 
John Sutton Commandų, vado 
ir Annabelle vyriausiose rolė
se.

Darbiečio Nuomonė
Eugene P. Connolly, New 

Yorko apskričio Darbo Parti
jos sekretorius, apie tą gub. 
pavaduotojo išsireiškimą pasa
kė, kad jis “skamba kaip kas 
nors iš Warren G. Harding’o 
administracijos.”

Connolly priminė tą faktą, 
kad Wallace buvo gubernato
riaus Dewey paskirtas vado
vauti tyrimui reikalo vaikų

Vaizdas iš filmos “Des
ert Victory,” rodomos 
Globe Teatre, Broadway 
ir 46th St., New Yorke.

priežiūros per lokalines karo 
tarybas. Jo pateiktas raportas 
sakė, būk mažai esą reikalo7 C

tokiai priežiūrai. Connolly dėl 
to pareiškė:

“Gubernatoriaus Dewey pa
stangos persistatyti save libe
ralu šiuomi karo meto vaikų 
priežiūros klausimu yra aiškiai 
n u š v i e čiamos išsireiškimais 
vieno iš artimiausių narių jo 
politinėj šeimynoj.” ;

Katalikės Profesorės 
Pareiškimas

P-lė Roma Gans, Mokytojų 
Kolegijos profesorė Columbia 
Universitete, pati narė Romos 
katalikų bažnyčios, pareiškė 
angliško darbininkų dienraščio 
Daily Worker atstovui:

“Kada gubernatoriaus pava
duotojas atakuoja kūdikių

rios turi eiti dirbti, turi uždirb
ti gana pinigų pragyvenimui. 
Mums reikia ne tik auklėtuvių 
jaunesniems mokyklos am
žiaus vaikams, bet ir po mo
kyklos valandų priežiūros vy
resniems vaikams.”

Kalba Unijos Vadovė
P-lė Josephine Timms, Ame

rikos Susisiekimų Sąjungos, 
CIO, finansų sekretorė, pareiš
kė : -

“Wallace turi klaidingą pa
žiūrą Į padėtį. Visos motinos 
—katalikės, protestonės, žy
des, ar kokios jos nebūtų—yra 
susidomėjusios gavimu tinka
mos priežiūros savo vaikams. 
Šiuose laikuose, kada žmogaus 
darbo jėga yra tokiu gyvybi
niu klausimu ir motinos yra 
šaukiamos duoti dalį tos jėgos 
laimėjimui karo, jokios sekti-, 
nes grupes ar individualai ne
turi bandyti padalinti žmones 
vaikų priežiūros klausimu.

“Kieviena motina, kuri duo
da auką karui, šiandieną nori 
žinoti, kad jos maži vaikai 
gauna pakankamą priežiūrą, 
kad einanti mokyklon vyres
nieji vaikai nebėgioja palaidi, 
ir kad priaugantieji sūnūs ir 
dukterys gauna progą pra
mokti amato. Tokios rūšies 
programa negali būti vadina
ma regimentacija — tai yra 
žingsnis link progreso.”

Iš tiesų, sunku suprast, kaip 
newyorkieciai galėjome išrink
ti į gubernatoriaus pavaduoto
jus tokį žmogų, kuris dar taip 
primityviškai, reakcingai ir 
nepaisančiai atsineša į mūsų 
krašto ateities piliečių, dabar
tinių vaikučių likimą ir kartu 
į traukimą moterų industrijon, 
kad padidinta gamyba galėtu
me padėti greičiau ir lengviau 
laimėti karą. L. K. N.

Paveikslas iš filmos “Lily 
Mars,” rodomos Capitol Te
atre, Broadway ir 51st St., 
New Yorke.

Dienraščio Vilnies suvažia
vimas įvyks gegužės 16 d. Tai 
už savaitės laiko. Brooklynie- 
čiai turime gražiai pasveikinti 
savo brolišką dienraštį. Nes či- 
kagiečiai puikiai pasveikino 
Laisvės suvažiavimą.

Per mane aukojo Vilnies su
važiavimui šie asmenys: Anta
nas Krapas, $25; Valys Bun- 
kus $2; Geo. Wareson $1; V. 
Čepulis $1 ; S. Griškūs $1 ; K. 
Balčiūnas $1 ; A. Petruškevi
čius $1 ; J. Kaulinis $1 ; P. ir 
A. Bukniai $3. Viso $36.

Mes čia Brooklyne keletas 
renkame aukas Vilnies suva
žiavimui. Prieš suvažiavimą 
visas aukas bendrai pasiųsime' 
Vilniai.

Kurie dar neaukojote, gra
žiai padarytumėte, kad užei
tumėte į Laisvės raštinę ir pa- 
liktumėte savo pasveikinimą 
Vilniai. Laikas jau trumpas, 
pasiskubinkime.

P. Bubnys.

Dainininkė Vera Illeana 
Laurel', buvusi aktoriaus žmo
na, ištekėjo už eilinio jūrinin
ko James B. Long.

Maisto Stam- 
pos ir Punktai

gegužės 2-ros įėjo ga-Nuo
lion natiji skaičiai punktų mė
sai. Vakar dienos Laisvėj ma
tėte punktus jautienai, žemiau 
paduodame punktus kiaulie
nai.

LAŠINIAMS;
Canadian style 11 punktų, 

Bacon, be odos, vienam gabale 
ar supjaustyti, 8 punktai, su 
oda 7 [punktai, su mėsomis 5 
punktai, oda 1 punktas.

10 PUNKTŲ;
Loin-—be kaulų, švieži ir 

dyta, taipgi Tenderloin.
9 PUNKTAI:

Center Chops, Ham — su 
kaulu, čiela ar pjūviais; Loin 
—ceptriniai, Ham—be kaulo, 
supjaustyta.

8 PUNKTAI:
Ham—boneless (be kaulų), 

—čiela ar pusė, Shoulder— 
shank half, ir Shoulder—butt 
half, be kaulo.

7 PUNKTAI:
End Chops, Shoulder Chops 

ir Steaks, Loin—visa ar pusė, 
Ham—visa ar pusė, Ham— 
butt end, Shoulder—butt half, 
su kaulu.

sū-

6 PUNKTAI:
Bellies, šviežus ir sūdyti; 

II am—shank end; Shoulder— 
shank half, su kaulu.

5 PUNKTAI:
Plates (regular) Jowls, Li

ver, Tongue.
4 PUNKTAI:

Fat Backs ir Clear Plates, 
Leaf Fat.

3 PUNKTAI;
Spareribs, Hearts, Sweet

breads.
2 PUNKTAI:

Hocks ir Knuckles, Brains, 
Kidneys, Tails.

1 PUNKTAS:
Neck ir Backbones, Feet— 

su kaulu, Chitterlings, Ears, 
Snouts.

PUNKTAI DARŽOVĖMS IR 
VAISIAMS:

Su pradžia šio mėnesio nu
mažinta punktai didžiumai ke- 
nuotų daržovių ir vaisių. Pa
dauginta tik ant apricots, 
fruit cocktail, pineapple ir jo 
sunkoms, cor^i ir tomato paste.

Mažiau punktų reikia duoti 
už obuolius, pyčes, grūšes, sly
vas, visokias uogas, vaisių sun
kas ir nektarus, tomeites ir jų 
sunkas ir sosus, morkas, špi- 
nakus ir kitas lapuotas dar
žoves.

Kainų Administracijos yra 
patvarkyta, kad visose krau
tuvėse būtų išstatyta produktų 
sąrašai, kad pirkėjas galėtų 
palyginti produkto rūšį, keno 
didumą ir skaičių punktų. Pa
reikalavimu išstatyti sąrašus; 
kur jų nėra, jūs reikalaujate 
nei daugiau, nei mažiau, o tik 
to, prie ko jūs turite teisę.

MIRĖ
Frank Schneider, 46 m. am

žiaus, 415 Lorimer St., mirė 
gegužės 5 d., Kings County li
goninėj. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St. Bus palaidotas gegužės 8 
d., Alyvų Kalnelio kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijoną, 5 sūnus, iš 
kurių 3 tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėje, ir tolimesnius 
gimines.
f Laidotuvių apeigas aptar
nauja graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

! * LIETUVIŠKAS * :

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALĮNfi) j 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savlninkaa

411 Grand St. Brooklyn
WWWWtAAAAAAAAAAAAAAASWWWWWWM

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL. "PRACTICAL

ROBERT UPTON

Penktadienis, Gegužes t, 
xn-?.. ■■■■■:asas ■ ■:■s.fagr.-rA-M i * 'ii f

Keisto Nuotikio Byla £• 
Bronxe

Penkių vyrų ir 7 moterų 
d žiūrė svarsto skundą 17-kos 
metų 'JBernadetės T. O’Brien, 
kuri sako, kad kovo 11 d., jai 
būnant judžių teatre—Bronx 
Opera House,— 463 E. 149th 
St., Bronxe, 12 palaidūnų val- 
kiozų ją išžagino laike pro
gramos, kada minia kvatojo iŠ 
juokingo judžio, grasindami 
pasmaugti, jeigu netylės.

Signalų Bandymai Vis 
Dar Neišmokino

_____  < t
Tik pereitą sekmadienį, į ge

gužinę važiavimo laiku, turė
jome vieną išbandymą signalų 
perspėjimui nuo atakų iš oro, 
o trečiadienio vakarą taip pat 
netikėtai užklupo kitas. Ta
čiau, reikia prisipažinti, kad 
mes tų signalų dar neišmoko
me, ar tiksliai kai kurie nepai
so. šviesos bildinguose lėtai 
gęsta ir uždegamos nesulaukus 
wardenu patvarkymo.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalčse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergrecn 4-9612

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

V • 
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥)

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glvials
Štai Geriausias Alus Brooklyne

^esas ________________ __ _____________

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

_______

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną eubatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamb'arys 
u ž S j i m u i gru
pėms. Nedėlidmis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N.Y. 

Tel. Stagg 2-2178

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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
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