
KRISLAI
Karo Žinios ir Dienraštis.
Laukiame.
Bet Negalime Pasakyti, 

Kada Bus.
Antroji p. Davies’o Misija.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Karo metu pasitaiko tokių 
didelių ir skubių įvykių, kurių 
dienraštis niekaip negali pa
sivyti.

žinių-telegramų rašytojas, 
rodosi, jau parašė paskutinę iš 
fronto gautą žinią, dienraštis 
eina į presą, o iš preso — su
tartu laiku — į paštą, kad 
skaitytojas galėtų jį laiku gau
ti.

Bet štai; baigiant laikraštį 
spausdinti, ateina kita žinia, 
dar svarbesnė, bet kurios jau 
niekaip negalima laikraštin 
įdėti!

Mums taip pasitaikė, pav., 
spausdinant šeštadienio Lais
vę : laikraštį baigiant spaus
dinti, atėjo žinia apie Jungti
nių Tautų jėgų užėmimą Bi- 
zertčs ir Tuniso Afrikoje!

Tai, žinoma, neišvengiamas 
dalykas. Tokių atsitikimų pa
sitaikys ir ateityje. Jų pasitai
ko ne tik Laisvei, bet ir ki
tiems dienraščiams— dienraš
čiams, kur kas didesniems už 
mūsiškį.
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FAŠISTAI NETEKO VIRS 100,000 ARMIJOS TUNISIJOJ; 
SOVIETAI PRALAUŽĖ VOKIEČIU APSIGYNIMO LINIJAS

SOVIETAI TRIUŠKINA 
NACIU APSIGYNIMUS 

APIE NOVOROSSIISKA

Šimtai Amerikos Lėktuvų 
Pleškino Siciliją

Štai, dabar laukiame invazi
jos Europon, — laukiame an
trojo fronto. Rimtai tenka ma
nyti, kad jis bus — bus neuž
ilgo.

Kur Jungtinės Tautos pir
miausiai priešui kirs? Yra 
daug spėjimų, visokių prana
šysčių.

Menama, kad pirmiausiai 
bus priešui kirstas smūgis Vi
duržemio jūros salose — gal 
Pantellarijoj, gal Sicilijoj, gal 
Sardinijoj, gal Kretoje, — 
gal visose ant syk. O gal Nor
vegijoj ? Be to, Balkanai taip
gi nėra išmesti.iš galvos. Turi
me mintyje ir Vakarų. Euro
pą — Franci ją, Uoli and i ją.

Vis tai vietos, kuriose bet 
kada gali būti krauju užrašy
ta istorija. Priešas puikiai ži
no, kad mes rengiamės jam 
kirsti smūgį “Europos Tvirtu
moje;” mes tą irgi žinome, 
nors mūsų interesai neleidžia 
skelbti, kada tas bus padary
ta.

Maskva, geg. 10. — So
vietų kariuomenė prasilau- 
žė per išlaukinius vokiečių 
apsitvirtinimus aplink No- 
vorossiisko u o s t a m i estį, 
šiaurvakariniame Kaukazo 
kampe, ir prasiveržė į gi
lesnes priešų apsigynimo li
nijas.

Pranešimai iš fronto tei-

gia, kad Raudonoji Armija, 
Sovietų laivynas ir lakūnai 
sėkmingai triuškina priešų 
apsigynimus vieną po kito.

Mūšiai dažnai pereina į 
kautynes durtuvais ir bai
giasi Sovietų laimėjimu.

Sovietai atėmė iš nacių 
dar kai kurias apgyventas 
vietas Veliki j e Lūki srity
je.

Per Savaitę Sovietai Sunaikino 
930 Nacių Lėktuvų; Ardo Nacių 

Fortus ir Gelžkelių Mazgus
Sovietų Oficialiai Pranešimai

LONDON, geg. 10 — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Sekmadienį Kuban srityje, į šiaurių rytus nuo Novo- 
rossiisko sovietinė kariuomenė naikino vokiečių apsi- 
tvirtinimus. Kai kuriuose sektoriuose vokiečiai darė 
įtūžusias kontr-atakas, stengdamiesi atgriebt praras
tas pozicijas. Mūsų kariuomenė atmušė visas kontr
atakas ir padarė priešam dikčiai nuostolių.

Sovietų karo laivai Juodojoj Jūroj nuskandino priešų 
transporto laivą, pilną kareivių.

Per savaitę nuo gegužės 2 iki 8 d. kautynėse ore ir 
ant žemės buvo sunaikinta bei sužalota 930 vokiečių lėk
tuvų. Sovietai neteko 235 lėktuvų.

(Tąsa 5-tam pusi.)
Kada Jungtinės Tautos pra

dės invaziją Europon?
Jei tą ir žinotume, negalėtu

me laikraštyje skelbti.
Gal tuč-tuojau, gal neužil

go, gal už keletos dienų, sa
vaičių ; gal už mėnesio.

Vokiečiai, pav., skelbia, kad 
Britų Aštuntoji Armija, kirtusi 
keletą smūgių Afrikoje, dabar 
ištraukta iš Tunisijos. Sakoma, 
ji ruošiama naujajam ofėnsy- 
vui, gal kur nors Viduržemio 
salose.

Niekas negali pasakyti, ka
da didieji kariniai veiksmai ir 
vėl prasidės visame Rytų fron-

Nušautas Nacių Polici
jos Galva Lenkijoj

London. — Pranešama, 
jog Krakove, Lenkijoj, trys 
vyrai, apsirengę karinėmis 
vokiečių uniformomis, nu
šovė kulkomis iš automati
nių šautuvų generolą Wil- 
helmą Krugerį, nacių žan
darų galvą Lenkijoje. Šovi- 
kai pabėgo.

Maisto Branginimas 
Kasyklą Srityje

šiaur. Afrika, geg. 10. — 
Jungtinių Valstijų lėktuvai 
daugmeniškai bombardavo 
ir aušaudė fašistų uosto mie
stą Messiną, triuškindami jo 
prieplaukas ir kitus kari
niai - svarbius įrengimus.

Dieną pirniiau 400 Ame
rikos bombanešių ir lėktu
vų kovotojų baisiai ardė, 
sprogdino ir degino didįjį 
Hitlerio-Mussolinio karinį 
centrą ir uostą Palermo, Ita
lijos saloj Sicilijoj. Pasta
tai ištisoje ketvirtainėje 
uosto mylioje tapo pavers
ti griuvėsiais, pelenais ir 
dulkėmis. Supleškinta lai- 
vastatyklos, Fiat, automobi-

lių fabrikas,- geležies ir 
plieno fabrikai, chemikalų 
dirbykla ir didelis ginklų 
ir amunicijos sandėlis.

Tuo tarpu šimtas anglų 
ir amerikiečių lėktuvų kir
to didžiulį smūgį Ašies į- 
rengimams Pantelleria sa
loje, 45 mylios nuo paties 
šiaurinio Tunisijos iškyšu
lio, ir suardė bei sudegino 
lėktuvų stovyklų pastatus, 
gazolino sandėlius ir kitus 
taikinius.

Sekmadienį talkininkų la
kūnai nuskandino' dar de- 
sėtką fašistų laivų tarp Tu
nisijos ir pietinės Italijos.

TALKININKAI SUĖMĖ 
75,000 NACIU-ITALŲ 

ŠIAURINĖJ TUNISIJOJ
Amerikiečiai Sučiupo ir 6 Fašistų Generolus; 80 Tūkstančių 

Hitlerininkų Suvaryta į Ankštą Bon Iškyšulį

KAIP LENKŲ PONAI VENGĖ 
KOVOS PRIES HITLERĮ

Tatai Dokumentaliai Išdėsto Andrius Višinskis, Sovietų 
Užsieniu Reikalų Vice-Komisaras

Taigi pasaulis pilnas dide
lių staigmenų,. Mūsų dienraš
tis, aišku, bando jąsias pasi
gauti ir, kaip galima greičiau
siai, paduoti skaitytojams.

Buvusis mūsų ambasadorius 
Joseph E. Davies išvyko Mas
kvon. Tai bds antroji jo ten 
misija. Ar ši pavyks, kaip pa
vyko pirmoji? Sunku pasaky
ti. Kol kas mes nežinome da
bartinės jo misijos tikrojo už
davinio.

Pirmoji p. Davies’o misija 
buvo tokia: nuvykti Tarybų 
Sąjungon ir patirti kraštą, pa
žinti žmones, suprasti Tarybų 
vyriausybės politiką ir tą vis
ką pranešti valstybės depart
ments ir prezidentui Roose
veltui.

Na, ir p. Davies tą atliko— 
atliko sąžiningai ir sugabiai. 
Šiandien jojo misija (Mission 
to Moscow) vaizduojama fil- 
moje, kurią matys ir, spren
džiu, supras dešimtys milijo
nų amerikiečių.

Prieš “Mission to Moscow” 
piktai išstojo trockistai ir so- 
cijal-demokratai.

Sekmadienio N. Y. Timese

GEN. FRANKO NORI IŠVA
DUOT AŠIES KAILI; PERŠA 

TALKININKAMS TAIKĄ

Washington.—Kainų Ad
ministracijos valdininkai iš
tyrė maisto kainas 230- j e 
atskirų miestų ir miestelių 
angliakasyklų srtiyje; at
rado, kad ten abelnai pen
kiais procentais maistas bu
vo brangiau pardavinėja- 

’ mas, virš valdžios uždėtų 
lubų; bet, girdi, panašiai jis 
branginamas ir artimose 
ne-kasyklinese vietose.

'' Vyriausybė ketina, nu- 
mušt tuos pabranginimus 
žemyn iki vidutinių kainų.

London. — geg. 10. —Is
panijos diktatorius, gen. 
Franko pasakojo, būk ka
ras, girdi, suklimpęs, ir esą 
nei talkininkai nei fašistų 
Ašis negalį sunaikint prie
šų. Todėl, pasak Franko, 
talkininkai turėtų daryt de
rybinę taiką su Hitleriu, 
Mussoliniu ir Japonija.

Suprantama, jog Franko 
lūpomis kalba Hitleris ir 
Mussolinis, stengdamiesi iš
gelbėt savo kailį.

KARALIUS JURGIS GIRIA 
GEN. EISENHOWER!

John Dewey ir Suzanne La 
Follette — abu trockistų dva
siniai vadovai, — parašė arti 
trijų špaltų raštą, puolantį šią 
filmą. Galimas daiktas, kad 
tasai trockistų užpuolimas pa- 
akstins ne vieną asmenį pama^ 
tyti pačią filmą.

O kai ją pamatys, tuomet 
geriau supras ir pačius troc- 
kistus bei jų talkininkus, soci- 
jalistus.

London. — Anglijos ka
ralius Jurgis savo sveikini
me amerikiečiui generolui 
Eisenhoweriui, vyriausiam 
talkininkų komandieriui 
Šiaurinėje Afrikoje, gyrė 
jo komandą ir pareiškė, 
kad talkininkai dabartine 
savo pergale Tunisijoj jau 
“atsiteisė vokiečiams už 
Dunkirką”, atsieit, už tai, 
kad anglai labai skaudžiose 
sąlygose andai buvo priver
sti apleist Franci ją.

Washington, 
dministracija

- Kainų 
p r a nešė, 

kdd bus nupiginta kaina ko
pūstų, cibulių, sūdytos cod 
žuvies ir kai kurios pauk
štienos.

(Tąsa)
Pradėjus organizuot len

kų armiją, tapo nustatyta, 
kad ji bus galutinai pri
ruošta iki 1941 m. spalių 1 
d. Lenkų komanda, be to, 
pareiškė, jog bus naudinga 
siųstfrontan jų divizijas pą- 
skirai, kai tik jos bus galu
tinai sudarytos. Nors kai 
kurių kariuomenės 'dalinių 
paruošimas vis dar buvo 
nutęstas, bet lenkų koman
da turėjo pilną progą į- 
vykdyti tą savo intenciją, 
jeigu ne spalių 1 d., tai 
kiek vėliau.

Tačiaus jos intencija ne
buvo vykdoma, ir lenkų ko
manda niekados net nekėlė 
klausimo apie sudarytų 
lenkiškų divizijų siuntimą į 
Sovietų' - vokiečių frontą. 
Sovietų vyriausybė manė, 
kad jai pačiai negalima ra
gint lenkų komandą ■ šiuo 
reikalu. Tačiau, penkiems 
mėnesiams praėjus nuo len
kų dalinių organizavimo 
pradžios, būtent, 1942 m. 
vasaryje, Sovietų vyriausy
bė pasiteiravo, kada lenkų 
kariuomenės daliniai keti
na pradėt kovot prieš hit
lerininkus, ir priminė 5-ją 
diviziją kaipo jau užbaigu
sią lavintis.

Statydama šį klausimą, 
Sovietų vvriausybė visų 
pirm rėmėsi tiesioginiais ir 
aiškiais,septintojo skyriaus 
nuostatais karinėje sutar
tyje, padarytoje 1941 m. 
rugpjūčio-14 d., tarp Sovie
tų ir lenkų valdžių. O tie 
nuostatai sakė:

“Lenkų armijos daliniai 
bus pasiusti frontan, kada 
jie . bus pilnai paruošti ko
vai. Abelnai iie frontan 
maršuos ne mažesniais kaip 
visos divizijos daliniais ir 
bus naudojamos taip, kaip 
reikalauja veiksmų planai 
Sovietų Sąjungos aukščiau
sios komandos?’

Generolo Anderso 
Išsisukinėjimas

Nežiūrint to ryškaus nuo
stato karinėje sutartyje, 
generolas Anders, lenkų 
valdžios vardu, paskui pa
reiškė, jog jis mano, kad 
tai, girdi, būtų nepageidau
jama atskirai siųsti divizi
jas į mūšius, nors kituose 
frontuose lenkai kovėsi net 
pavienėmis brigadomis. Ge
nerolas Anders (vyriausias 
lenkų komandierius) davė 
prižadą, kad visa lenkų ar- 

(Tąsa 5 pusi.)

šiaur. Afrika, geg. 10. — 
Amerikiečiai, anglai i r 
francūzai per paskutines ke
turias dienas paėmė nelais
vėn 75 tūkstančius vokiečių 
ir italų šiaurinėje Tunisi- 
joje.
Vien amerikiečiai Bizertės 

apylinkėje suėmė 25,000 fa
šistų karių, tame skaičiuje 
šešis priešų generolus, di
vizijų komandierius. čia 
hitlerininkai buvo priversti 
besąlyginiai pasiduot ame
rikiečiams.

80,000 vokiečių ir italų 
tapo suvaryta Į ankštą 
šiauriniai - rytinį Tunisijos 
iškyšulį Bon, ir juos nuolat 
masiniai naikina bei nelais
vėn ima talkininkai.

Alžyro radijas skaičiavo, 
kad, apart nelaisvėn paimtų, 
liko užmušta bei sunkiai su
žeista jau bent 42 tūkstan
čių Ašies karių.

Anglų ir Amerikos lėktu-

vai ir karo laivai be atlai
dos pila ugnį į paskutines, 
visai menkas ir prastas 
Bon Iškyšulio prieplaukas, 
neduodami liekamiem fašis
tam galimybės per ten pa
sprukti.

Talkininkų lakūnai sunai
kino nesuskaitomą daugy
bę priešų valčių ir laivukų, 
kuriais vokiečiai ir italai 
mėgino iš to iškyšulio pa
bėgti, sako United PressJ

Talkininkai ištaškė bet 
kokius organizuotus Ašies 
pasipriešinimus Tuniso if, 
Bizertės apygardose ir ap
valo tas vietas nuo pasku- ’ 
tinių Ašies palaikų.

Bėgdami, fašistai 
didžius daugius 
buklų.

- Francūzai atėmė iš 
rininkų Zaghouaną. 
Aštuntoji armija 
pirmyn į šiaurius nuo 
fidaville.

Amerikos Lakūnai Smoge Japonų 
Karo Laivam ir Įrengimam 
Saliamono Salyne ir Burmoj

Amerikos Oficialiai Pranešimai

J JEi •/vac

Lenkai Organizuoja Ko
vos Diviziją Sovietuose 

Prieš Hitlerininkus
Maskva. — Lenkų Patri- 

jotų Sąjunga Sovietuose 
prašė ir gavo vyriausybės 
leidimą sudaryt lenkų ka
riuomenės diviziją Kosciuš- 
ko vardu, veikliai kovai iš
vien su Raudonąja Armija 
prieš hitlerininkus. Ši lenkų 
divizija sparčiai organizuo
jasi.

Lenkų Patrijotų Sąjun
gos pirmininkė yra Wanda 
Wasilewska, žymi lenkų ra
šytoja ir laikraštininke.

TAI PUIKI AMERIKIEČIŲ- 
ANGLŲ PERGALE, SAKO 
PREMJERAS STALINAS

MaskVa. — Sovietų prem
jeras Stalinas savo sveiki
nimuose prezid. Rooseveltui 
ir Anglijos premjerui 
Churchillui sakę:

“Aš sveikinu jus ir nar
siąją anglų ir amerikiečių 
kariuomenę, laimėjusią šau
nią pergalę, kuri išlaisvino 
Bizertę ir Tunisą nuo hit
lerinės tironijos. Linkiu 
jums tolesnių pasisekimų.”

į

WASHINGTON, geg. |9. — Laivyno department© 
pranešimas:

Didieji mūsų bombanešiai atakavo japonų pozicijas 
Kahili, Fauro ir Ballale salose (Saliamono salyne) nak
tį geg. 6-7.

Geg. 8 d. iš ryto Jungtinių Valstijų bombanešiai smi- 
gikai atakavo kelis- japonų karinius laivus-naikintuvus 
ties Gizo sala, New Georgia salų grupėje. Viena 1,000 
svarų bomba pataikė į vieną naikintuvą, o kelios nu
krito prie pat dviejų kitų naikintuvų.

Tą patį rytą Amerikos lėktuvai bombardavo ir ap
šaudė japonų pozicijas Mundo j.

NEW DELHI, Indija. — Jungt. Valstijų oro jėgų 
pranešimas:

Mūsų bombanešiai geg. 8 d. numetė 15 tonų bombų
(Tąsa 5 puslapy j)

$8

Amerikos Submarinas
Bombardavo Japoniją
Japonijos radijas prane

šė, kad vienas talkininkų 
submarinas . b o mbardavo 
pakrantes Hokkaido, di
džiausios japonų salos.

(Aišku, jog tai buvo A- 
merikos submarinas.)

Vokiečiai Persigandę 
Gręsiančio Įsiveržimo
Naciai įvedė griežtą karo 

stovį Holandijoj; despera
tiškai statydinasi pajūrių 
ap tvirtinimus Vokietijoj, 

Danijoj, Holandijoj, Belgi
joj, Francijoj, Italijoj, 
Graikijoj ir Jugoslavijoj.

Rooseveltas Sveikino 
Tunisijos Karo Vadus i
Washington. — Prezid.

Rooseveltas pasiuntė svei
kinimus Amerikos genero
lui Eisenhoweriui, vyriau- ; 
šiam talkininkų komandie
riui Šiaur. Afrikoj, ir ang
lų komandieriam Tunisi
joj už puikią pergalę prieš

Prezidentas taipgi sveiki
no francūzų komandierhį 
geri. H. Giraudą už “šaunų 
francūzų kariuomenės pri
sidėjimą” prie tos pergalės 
laimėjimo.

Bulgarijoj, Graikijoj i 
Rumunijoj verda žmoni 
bruzdėjimai prieš Ašį.
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vokiečiams tranzitas per Švediją nesi
priešina Švedijos neutrąliškumui. Tik 
Hitlerio pastumdėliai ir gali išgalvoti to
kį veidmainingą pasiteisinimą.

SUBSCRIPTION RATĘS 
United States, per year .................

United States, six months --------
Brooklyn, N. Y., per year ...........
Brooklyn. N- Y., six months _.....
Foreign countries, per year ____
Foreign countries, six months__
Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, six months

- $6.00
_ $3.25
_ $6.50
... $3.50
_ $8.00

$4.00
_ $7.00
- $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
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Neapykanta ir Karas
Su meile priešui širdyje negalima ka

riauti. Karas yra žiauriausia kova. Ypa
tingai moderniškas karas ir ypatingai 
turint prieš save tokį priešą, kaip hitle- 
rizmas ir fašizmas, galima laimėti tiktai 
apsiginklavus, apart moderniškų, pabūk
lų, ir nesuvaldoma neapykanta priešui!

Tą tiesą seniai skelbia Sovietų Sąjun
gos vadai ir literatai. Jie ragina žmones 
užsidegti tokia neapykanta priešui, ku
rioje nebeliktų nė krislelio pasigailėjimo 
jam. Mirtis priešui! Štai šūkis kiekvieno 
sovietinio žmogaus.

Kai kam tas iš sykio nepatiko. Ame
rikos žmonėse dar buvo ir dar vis yra 

' užsilikusio “pasigailėjimo”, kad ir tam 
mirtinajam priešui. Kalbant apie nacius, 
dar vis išlenda ir “žmoniškumo” yla. Jie,

* girdi, yra žvėrys, bet mes pasilikim mie-
• laširdingais žmonėmis.

O todėl, žinoma, kad nei Amerikos ar
mija, nei Amerikos civiliai žmonės ne
buvo gerai paragavę naciškojo žvėrišku
mo, Apie jį tik girdėjo. Apie jį tik 
skaitė raštuose.

Sovietų armija ir žmonės patyrė viso
je nuogumoje rudųjų kryžiuočių žvėriš
kumą. Tie baisūs patyrimai kareivius ir 
žmones išmokino priešo neapkęsti iki 
mirties. j

’ . Pradeda patirti ir Amerikos kareiviai 
Jr žmonės. Pradeda ilgėti surašąs kritu
siųjų amerikiečių karo frontuose. Tėvai, 
kurių mylimieji sūnus jau paguldė galvą 
kovos laukuose, užsidega amžina neapy
kanta tam mirtinajam priešui.

Mūsų kariai, kurie jau dalyvavo mū
šiuose su japonais arba su vokiečiais, pa
tyrė visą priešo klastingumą ir žvėriš- 
mą. Jie jau atmeta sapaliojimą apie pa
sigailėjimą priešui. The New York 
'Times vienas korespondentas iš Tunisi- 
jos rašo: “Yankes Tunisijoje išmoko ne
apkęsti; patyrė, kad priešas nelošia tei
singai.” Taip, patyrė priešo klastingu
mus. Tas patyrimas brangiai kaštavo, 
bet patyrė.

Pirma, negu šis karas pasibaigs, di
džioji neapykantos banga priešui turės 
užlieti visą šį kraštą. Be tokios visuoti
nos neapykantos karas nebus laimėtas.

Kaip Sovietų žmonės jau persiėmė, 
taip ir Amerikos žmonės tur(ės persiim
ti viena mintimi, viena viltimi, vienu šū
kiu: Mirtis priešui!

Ragina Jan Dabar Svarstyti 
Būsimos Taikos Problemas

Kanadiečių Liaudies Balsas (geg. 7 d.) 
duoda ilgą editorialą apie busimąją taiką 
ir jos problemas, apie tautų ir kraštų 
santykius po šio karo, Tarp kitko, laik
raštis sako:

“Taikos pasaulyje po pereito pasauli
nio karo kaip ir nebuvo vyriausiai dėl 
dviejų priežasčių. Tomis priežastimis bu
vo didžiųjų valstybių imperialistinė poli
tika pasauline papėde ir siaura švonisti- 
nė politika daugelio valstybių viduje. Da
rant taikos sutartį po pereito karo buvo 
daugiausia žiūrėta į tai, kaip pažaboti 
savo oponentus, o ne • kaip patenkinti 
žmonių ir tautų teisingus reikalavimus. 
Tokiu būdu ir nebuvo įsteigta taika. Įsi
galėjimas šovinizmo, siauros tautinės ir 
rasinės politikos visai suardė kaip vidu
jinį, taip ir tarpvalstybinį sugyvenimą.

Lenkija, pavyzdžiui, buvo padaryta di
delė su tuo išrokavimu, kad ji stovėtų 
kaip koks sargas tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos. Gi lenkų bajorų valdžia, 
norėdama svetimus kraštus sulenkinti, 
nežmoniškai persekioju ukrainus, lietu
vius ir kitus. Tuo pačiu kartu jos san
tykiai su kaimynais irgi buvo labai blogi 
ir visuomet grūmojo karo pavojumi. 
Lenkijos valdonai visuomet linko prie tų 
valstybių, kurios tiktai žadėjo daugiau 
paramos. jiems jų pastangose išlaikyti 
svetimas žemes.

Nebuvo draugiško sugyvenimo tarp 
lenkų ir čekų, tarp čekų ir vengrų, tarp 
vengrų ir rumunų, vengrų ir jugoslavų 
ir 1.1. Ėjo peštynės tarp tų valstybių ir 
jų viduje tarp įvairių tautybių žmonių.

Šį kartą užbaigus reikia perorgani
zuoti pasaulį visai ant kitų pamatų. Ir 
diskusijos tuo klausimu turi būti pradė
tos jau dabar. Tokiems karštagalviams 
šovinistams ir imperialistams, kaip Len
kų valdžios ponai, reikia duoti suprasti 
iš kalno, kad tokia Lenkija, kokia ji bu
vo pirm karo, yra visai neįmanoma. Val
stybės turi būti sudarytos taip, kad prie 
jų prigulėtų tik tos teritorijos, kuriose 
yra dauguma tos tautos gyventojų.

Didžiosioms valstybėms reikia atsisa
kyti nuo bent kokių “tvorų” ir “sienų” 
ir žiūrėti, kad nei viena iš Europos val
stybėlių nebūtų didinama kitų iškaš- 
čiais.

Be to, dabar, kuomet eina karas prieš 
fašizmą, kuris yra vyriausias šios kata
strofos. kaltininkas, reikia išsijoti iš vy
riausybių, kurios susispietusios Londone, 
fašistuojančius elementus. Jeigu tie ele
mentai pasiliks priešakyje, tai laisvė ir 
demokratija Europoj šviesos nematys.”

Literatūros Draugijos 
Reikalai

Menševikiškas Neutral iškurnąs
Ne tik Suomijos socialistai yra par

sidavę Hitleriui ir padeda Suomijos fa
šistams vesti karą prieš Jungtines Tau
tas. Beveik tokių pat sutvėrimų esama 

’dar ir kitur.
Štai šiandien Švedijos valdžia yra so- 

socialistų vadovybėje. Ta valdžia skel
biasi neutrališka šiariie kare! Taip svie
tui kalba jos spauda ir politikieriai.

Bet tas neutrališkumas yra tokia pat 
veidmainystė, kaip ir pats menševizmas. 
Tą mato visas svietas. Todėl kyla kriti- 

.. kos audra Švedijos valdžios adresu.
Prieš tą padoriosios žmonijos kritiką 

bando teisintis Švedijos užsienio reikalų 
ministeris Guenther. Bet besiteisinda- 

. mas jis prisipažino, kad Švedijos valdžia 
labai gražiai pagelbsti hitlerinei Vokie- 

. tajai. Jis prisipažino, kad 1941 metais 
Švedija leido Hitleriui pergabenti iš Nor
vegijos vokiečių armiją į Suomiją karui 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis prisipažino, 
kad tarpe Švedijos ir Vokietijos yra pa
sirašyta sutartis, pagal kurią Švedija lei
džia vokiečiams visokį tranzitą į Nor
vegiją per Švediją. O Norvegija yra na
cių okupuota. Norvegijoj yra sutrauktos 
didelės nacių armijos prieš Angliją.

Koks Švedijos menševikų vairuojamos 
valdžios pasiteisinimas? Girdi, kol mi- 
litarinių operacijų nėra Norvegijoj, tol

Arčiau Prie Antrojo Fronto 
Europoje

Anglų ir amerikiečių pergalė Tunisi
joje, paėmimas Bizertės ir Tuniso, pla
čiai atidarė duris kalboms ir spėlioji
mams apie atidarymą antro fronto Eu
ropoj prieš hitlerinę Vokietiją. Apie tai 
plačiai kalba Washingtone, Londone ir 
Maskvoje.

Kad antras frontas bus atidarytas, ir 
dar šią vasarą, tai, rodosi, visi tiki. To
kį užtikrinimą davė spaudai ir Elmer 
Davis, galva Office of War Information 
biuro. Bet kaip greitai? Kaip ilgai dar 
reikės laukti tos valandos? Kaip toli jau 
yra nuėjęs antro fronto atidarymo pa
ruošimas ?

Žino tiktai Amerikos ir Anglijos vadai 
— Churchill ir Roosevelt ir karinių šta
bų vairuotojai. Užpuolimas ant priešo 
gali būti padarytas anksčiau, negu dau
gelis mano. Kad staigmenos galimos, tai 
parodė paėmimas Bizertės ir Tuniso. 
Vargiai kas iš mūsų tikėjomės tokio 
staigaus ir pasekmingo žygio. O jis buvo 
padarytas. Parodė, kad Amerikos ir 

Anglijos armijos paruoštos didiesiems 
žygiams.

Laimėjimas Tunisijoje išmuša pasku
tinį argumentą iš tų, kurie teigė, kad 
negalima svajoti apie atidarymą antro 
fronto Europoje, kol neapsidirbta su 
priešu Afrikoje. Dabar faktinai su juo- 
mi apsidirbta. Amerikos ir Anglijos ar
mijos randasi tik už keleto desėtkų my
lių nuo Italijos ir Francijos. Gal ten 
Jungtinės Tautos ir kirs. Keli tūkstan
čiai lėktuvų, paleistų ant Italijos iš Tu- 
nisijos, paverstų Italijos miestus į griu
vėsius ir padarytų galą Mussolinio armi
jai ir pasipūtimui į trumpą laiką!

Knyga Išsiuntinėta
Centro Komitetas išleido la

bai svarbią knygą — "Didysis 
Lietuvių Tautos Priešas” ir jau 
išsiuntinėta visoms kuopoms ir 
pavieniams nariams. Knygos 
išleidimas taip paskubiai, ka
da daug dar ne vien narių, bet 
ir kuopų nėra sumokėję duok
les, padarė skolų. Pasitikime, 
kad kuopų valdybos, gavę 
knygą, greitai išrinks narių 
duokles ir prisius į centrą.

Jeigu kuriai kuopai neuž
teks pasiųstų knygų, tai gausi
te daugiau, nes centre jų yra 
užtektinai. Knygos apdarytos 
minkštais ir kietais viršais. Kas 
nori gauti kietais viršais, tai 
privalo primokėti 25 centus už 
viršus.

Šią knygą skaitykite, kaip 
tik gausite, tai sužinosite apie 
vokiečių nedorybes per šimt
mečius prieš lietuvių tautą ir 
paaiškės jums veidas tų mūsų 
tautos išdavikų, kurie džiaugė
si Hitlerio užpuolimu ant Ta
rybų Lietuvos, kurie ir dabar 
niekina Sovietų Sąjungą, di- 
džiausį hitlerizmo priešą ir pa
slepia hitlerininkų žvėriškumą 
Lietuvoje, šios knygos pagal
ba galite gauti daugiau nau
jų narių j organizaciją, nes 
tai nepaprastos svarbos knyga. 
Perskaitę, rašykite į mūsų 
dienraščius atsiliepimus.

Šviesos No. 2
Šviesos No. 2 jau spaudoje 

ir neužilgo bus gatavas ir siun
tinėjamas visiems nariams. 
Kai kur kuopų nariai nusi
skundžia, kad jie negauna 
žurnalo. Kada mes patikrina
me, tai pasirodo, kad jie per
sikėlę gyventi į kitą vietą ir 
centrui nepranešę. Visada, 
kada pakeičiate gyvenimo vie
tą, tai praneškite centrui savo 
seną ir naują antrašus ir kuo
pos numerį, tkad galėtume 
Šviesą siuntinėti jums nauju 
antrašu.
Apmokėkite Bilas už Knygas

Kuopoms išsiuntinėta antros 
bilos už knygas 4r prašymai at
siteisti. Kai kurios kuopos 
dar ne visas knygas pardavė. 
Ir tokiame atsitikime prašome 
kuopas atsiteisti, nes centras 
galės tada daugiau išleisti bro
šiūrų platinimui. Kai kurios 
kuopos sako, kad joms nesiųsti 
be užsakymų. Ne visada tas 
pageidavimas galima išpildyti, 
prasikaltimas laikyti svarbias 
brošiūras centre ir laukti, kol 
kuopos atlaikys susirinkimus ir 
užsisakys. Apšvieta, ypatingai 
padedanti mums karą laimėti, 
turi eiti greitai į mases.

Kaip Mokasi Duokles?
Jau iš 130 kuopų centre 

gauta dalinai arba pilnai duo
klės už 1943 motus. Tame 
skaičiuje 63 kuopos yra už 
visus narius pasimokėję arba 
gavę nąujų narių, taip, kad 
jos centro turi už tiek narių 
pasimokėję duokles, kaip jos

turėjo 1942 metais. Tomis gar
bingomis kuopomis yra:

Kp.
4

20

23
25

31
33
35
36
39
40
41
42
44
46
48 Mahanoy City
55

Miestas 
Portland 
Shenandoah 
Binghamton 
Windsor 
New York 
Baltimore 
Rockford 
Lewiston-Auburn 
Pittsburgh 
South Bend 
La Porte 
Scranton 
McKees Rocks 
Aberdeen 
Nashua 
Lowell 
Ottawa

60
61
63
67
71
73
77
82
87
91

Brooklyn 
Cleveland 
St. Louis 
Coaldale 
Monongahela 
Bridgeport 
Livingston 
Bridgewater 
Summerlee 
Cliffside 
Peoria 
Pittsburgh 
Schenectady

98-A Frackville 
98-B Burlington 
101 
105 
106 
107 
109

Bedford 
Toronto 
Ambridge 
Steubenville 
Toledo 
Butte 
Hamilton 
Shelton 
White Plains 
Girardville 
Spring Valley 
Saginaw 
Tacoma 
Camden 
Colerman 
Los Angeles 
So. Brooklyn 
W. Frankford 
Chicago 
Red Lake 
Chicago 
Benld 
Seattle 
Toronto 
Stamford 
Athol 
Maywood 
Oakland 
Westville 
Hart 
Bayonne 
Brooklyn 
Winnipeg 
Scottville 
Oregon City 
Southbury

113
117 
118 
124 
129 
131 
132 
133 
139 
145 
147 
148 
150 
152 
154 
160 
161 
162 
166 
176 
182 
198 
205 
207 
212 
216 
217 
218 
223 
225
Stambiausia iš pilnai pasi- 

mokėjusių kuopų yra 20-ta 
kuopa iš Binghamton, N. Y., 
kuri turi jau 68 narius. Taip
gi susitvėrė iš virš 20 narių 
jaunuolių kųona Toronto mies
te, kuriai duotas No. 105.

Kiek Gavo Naujų Narių? t
Nors už naujus narius va-

j>... ........................ .. ........... i................................. —

jus jau oficialiai pasibaigė, 
bet jis turi būti tęsiamas pir
myn. Tam yra priežasčių. Pla
tesni lietuvių sluoksniai susi
domėjo organizacija, pereitais 
metais išleidome labai gerą 
knygą apie Ameriką — ° Ame
rikos Demokratijos Steigėjai” 
ir šiemet apie Lietuvą — “Di
dysis Lietuvių Tautos Priešas.”

Abi šias knygas gali gauti 
n.aųjas paryš, kuris įstos į 
Draugiją ir pasimokęs $2 duo
klių. Prie to jis gaus per vi
sus motus puikų, žurnalą Švie
są. Todėl, vajus už naujus na
rius neturi apsistoti. Iki šiol 
sekamai gavo naujų narių:

kp., Philadelphia; 28 kp., Wa
terbury; 44 kp., Lowell; 50 
kp., Rochester ir 161 kp., Se
attle. ’ >

Po 4 naujus narius gavo: 21 
kp., Windsor; 39 kp., Scran
ton; 54 kp., Elizabeth; 55 kp., 
Brooklyn; 81 kp., Brooklyn; 
136 kp., Kearny-Harrison; 147 
kp., Brooklyn; 153 kp., San 
Francisco ir 198 kp., Oakland.

Po 3 naujus narius gavo: 2

Kiek Narių
Kp. Miestas gavo
162 Toronto . . . . . . 36
105 Toronto . . . ...18
52 Detroit . . . . . . . 15

107 Steubenville . . . 15
137 Montreal . . . . . 14
98-B Burlington . . . 14

57 Cleveland . . . . 13
47 Montreal . . . . . 12

1 Brooklyn . . ... 11
104 Chicago . . . ... 11

19 Chicago . . . . . . 10
17 Shenandoah . . . 9

113 Hamilton .. . . . 9
79 Roseland .. ..... 8
87 Pittsburgh . . . . 8
63 Bridgeport . . . . 6

Po 5 naujus narius gavo: 10

kp., Boston; 4 kp., Portland; 
9 kp., Norwood; 16 kp., Jer
sey City; 25 kp., Baltimore; 
86 kp., Chicago; 92 kp., Cice
ro; 94 kp., Kenosha; 106 kp., 
Ambridge; 216 kp., Brooklyn; 
185 kp., Richmond Hill ir 217 
kp., Winnipeg.

Po 2 naujus narius gavo: 6 
kp., Montello; 11 kp., Worces
ter; 33 kp., Pittsburgh; 48 kp., 
Wilkes Barre; 68 kp., Hart
ford; 72 kp., Great Neck; 98- 
A kp., Frackville; 123 kp., 
Gary; 133 kp., Camden; 188 
kp., Detroit ir 190 kp., Cleve
land.

Po 1 nauja narį gavo; 13 
kp., Easton; 35 kp., So. Bend; 
66 kp., Grand Rapids; 73 kP-, 
Summerlee; 82 kp., Peoria; 
84 kp., Paterson; 109 kp., To
ledo; 132 kp., Tacoma; 141 
kp., Phila.; 150. kp., Chicago; 
166 kp., Stamford; 180 kp., 
Wilmerding ir 219 kp., Forest 
City.

Mes pasitikime, kad ateityje 
visos kuopos pasidarbuos dar 
ir gaus daug naujų narių, į or
ganizaciją.

Nemokėję Kuopos Duokliy
Dar yra 43 kuopos, kurios 

nei kiek duoklių nemokėjo už 
1943 metus. Mes pasitikime, 
kad ir tos kuopos susimokės 
per gegužės ir birželio mėne
sius, nes narių duoklių pasi- 
mokėjimas, pagal Konstituci
ją, baigiasi su liepos 1 diena ir 
kurios kuopos iki to laiko ne
sumokės duoklių, tai bus vie- 

paskelbtos.
D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. .

šai

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Laišvės 
Redakcija:

Aš norėčiau žinoti, kaip 
dalykai stovi su mainieriais 
dėl to įšaldymo darbų iš ba
landžio 17 į 18 d. Ar tas į- 
šaldymas paliečia ir mai- 
nierius?. Ką turi daryti 
mainierys, jeigu norėtų 
persikelti iš vienos mainos 
į kitą dėl blogo darbo arba 
dėl kitų kokių priežasčių, 
arba persikelti iš vienos 
valstijos į kitą?

SpringfieJdo Skurdžius,
Atsakymas
Tuo visu reikalu galite 

kreiptis į United States 
Employment Service. Tiki
mės, jog ten jums duos pil- 
niausį paaiškinimą jūsų rei
kale. Nėra abejonės, kad 
tokia įstaiga randasi 
Springfielde.

Kasyklos yra priska)to- 
mos prie karinių pramonių 
ir, aišku, darbų įšaldymas 
paliečia ir mainierius.

Klausimas
Gerbiamieji: Paaiškinki

te sekamą dalyką. Jūs ra

Vargingasis arabas ^Šiaurės Afrikoje atve.de savo pusiau išbadė jus j kūdikį 
pas amerikiečius karius; kapitonas Lester L. Blount davė kuškiui maisto ir jis 
gerokai aiftitfldae, (
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šote, kad vokietis, kuris pri
glaudė vokietį kareivį, pa
bėgėlį iš Kanados, bus 
smerčia nukorotas. Betgi 
man rodosi, kad tie, kurie 
varo hitlerinę propagandų, 
daugiau prasikalsta, negu 
tas vokietis. Nu, bet jiems 
nieko nedaroma. Aš nesu
prantu, kame dalykas? Ir 
žiūriu, kad anie gudresni 
už mūsiškius politikierius. 
Anie išleidžia brošiūras an
gliškoje kalboje. Reiškia, su 
angliška literatūra geriau 
galima pasiekti amerikoniš
ką publiką. Lietuviškai kal
banti žmonės yra tik lašas 
į jūrą. A. K.

Atsakymas
Reikia turėti kantrybės. 

Prilips liepto gala visi Hit
lerio propagandos šinkoriai. 
Viskam yra galas. Ameri
ka daugiau įsitrauks į ka
rą, bus reikalaujama dau
giau pasiaukojimo iš Ame
rikos žmonių. Karą pradė
sime visi skaudžiau pajus
ti. Bus smarkiau kovojama 
prieš tuos, kurie kenkia ka
rui. O tie, kurie skleidžia 
hitlerinę propagandą, ken
kia karui.

Kas liečia tas Pakšto ra
šomas ir leidžiamas anglų 
kalba brošiūras, tai jos tik 
numaskuoja lietuviškus kle
rikalus ir parodo, kam jie 
tarnauja.

Pigins Maistą
KainųWashington, 

administracija žada 10 pro
centų nupigint maisto pro
duktus net, jeigu valdžia 
dėl to turėtų ir primokėt 
kai kuriem tų produktų ga- 
minotjam bei biznieriams.

Redakcijos Atsakymai
I

Eilinei, Portland, (Jre. — 
Atleiskite, eilutėmis negalėsi
me pąsįnaudoti; p eisi 1 puoš. G 
juokams skirtieji šiftotejinį ir
gi pęraįlcnį.

.. i
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Už Lietuvos Laisvę
Kova Laisvą Lietuvišką 

Mokyklą
Ką Galima Pirkti i 

Dėti į Pundelius?

Jis Dalyvavo Didžiojoje 
Kovoje del Maskvos

* -

Aš jį sutikau vasarą ko
votojų poilsio namuose ne
toli Maskvos. Jis ėjo pro 
gėlėmis žydinčias lyses, ap
sirengęs baltu ligonio cha- 
1 a t u, pasiramsčiuodamas 
lazda. Neseniai jis buvo iš
rašytas iš ligoninės, kur 
gydėsi po sunkaus kojos su
žeidimo, ir buvo atsiųstas 
čia, į puikius poilsio na
mus, pataisyti sveikatos. 
Draugai kovotojai vieni 
aikštelėje žaidė, kiti sėdė
jo medžių pavėsyje, skaitė 
laikraščius ir žiūrėjo į dan
gų, kuriame burzgė mūsų 
lėktuvai, saugodami Mas
kvą nuo priešo puolimų.

Jam buvo malonu sutikti 
čia mane, žmogų iš Lietuj 
vos. Jis pats kaunietis, dar
bininko sūnus. Ten jisai gi
mė, šitas šviesiaplaukis, 
mėlynakis dvidešimt penke- 
rių metų vaikinas, ten au
go, ten tėvai, nuo savęs nu
traukdami paskutinį kąsnį, 
sūnų leido į mokslą. Drau
gas Svirskis 1937 m. baigė 
realinę gimnaziją ir dirbo 
dantų techniku. Tačiau šis 
darbas jo neviliojo. Tarybų 
valdžios metu Svirskis • pa
tenka į Vilniaus pėstininkų 
mokyklą. Jis mokosi kovoti 
su didžiosios savo tėvynės 
priešais, jis mokosi dar la
biau pamilti tą kraštą, ku
ris jį pagimdė ir užaugino.

Draugas Svirskis būvi 
Jis buvo 

sąžiningas, 
Draugus ir 
stebino savo 

jis,
>

geras mokinys, 
drausmingas, 
gerai mokėsi, 
viršininkus jis 
meniniais gabumais — 
savamokslis dailininkas 
puikiai išpiešė savo paveikr 
slais ir šūkiais kareivinę ir 
Lenino kampelį. Draugai 
jam kalbėjo, kad iš jo išei
tų geras dailininkas, tačiau 
drg. Svirskis atsakinėjo:

—Europoje karas. Mes 
turime būti pasiruošę ginti 
tėvynę. Šiuo metu aš noriu 
išmokti gerai valdyti gink
lą. Paišyba — tarp kitko... 
Ja bus galima pasirūpinti' 
po karo.

Ir štai, Hitlerio banditai 
įsiveržia į Lietuvą. Karas 
drg. Svirskį užklumpa ka
rinėje stovykloje Vilniaus 
krašte, netoli Švenčionėlių. 
Kariai gauna įsakymą vyk
ti prie Daugavpilio ir orga
nizuoti jo gynimą. Prie 
DaugaVpilio užsimezga 
smarkios kovos. Dešimtis 
kartų priešai apmėto mies
tą bombomis iš lėktuvų. Pa
skui pasirodo tankai, kul
kosvaidžiai. Miestas ketu
ris kartus eina iš rankų į 
rankas. Priešas turi didelę 
jėgų persvarą, ir Raudono
ji kariuomenė kovodama 
traukiasi į rytus per Viški, 
Rezeknę. Pskove vėl orga
nizuojamas smarkus gyni
masis, kuriame drg. Svirs
kis parodo nemaža drąsos 
ir ištvermės. Armijos va
dovybė atkreipia dėmesį į 
šaunųjį karį ir. pasiunčia jį 
į pėstininkų mokyklą, kur
pią jis baigia 1941 m. rug
pjūčio mėnesį.

Jaunas kovotojas vėl ver
žiasi į frontą. Jis nori kuo 
greičiausia iš mūsų žemės 
išvyti fašistus. Ir, štai, ji
sai drauge su kitais draur 
gaiš nusiunčiamas pernai į 
Kalinino frontą. Čia vyksta 
žiaurios koVos dėl kiekvie
no kaimo, dėl kiekvieno trop

besio. Organizuojamas di
dysis smūgis prieš vokiečių 
armiją ties Maskva. Divi
zija, kurioje dalyvauja drg. 
Svirskis, veikia prie Naro- 
Fominsko. Nekartą daly
vavęs kovose, drg. Svirskis 
paskiriamas į smogiamąjį 
pulką bataliono vado adju
tantu, o netrukus — kulko
svaidininkų kuopos vadu.

Neužmatomus laukus už
kloja gilus baltas sniegas. 
Aplink apšerkšniję pamas- 
kvės miškai, užšalusios 
upės, pilkas žemės dangus. 
Ten, anapus upės, įsikasę į 
žemę, įsitvirtinę laukia vo
kiečiai. Raudonoji Armija, 
gavusi įsakymą pradėti di
dįjį puolimą, staiga ima 
veržtis į mūšį. Drg. Svirs
kio dalinys pasiruošęs. Jų 
tankai veikti negali, nes 
reikia persikelti per upę, o 
tiltas susprogdintas. Ta
čiau raudonieji sakalai be 
pertraukos bombarduoja 
priešo įtvirtinimus. Ketu
rias dienas ir keturias nak
tis be pertraukos dirba mū
sų aviacija. Drg. Svirskis 
guli prie savo kulkosvai
džio, nė valandėlei priešo 
neišleisdamas iš akių. Kul
kosvaidininkai kovoja, nesi
gailėdami kraujo ir gyvy
bės, ir užėmę Jelagino kai
mą, veržiasi vis artyn prie 
Naro-Fominsko.

Drg. Svirskis gauna įsa
kymą su savo kuopa išmuš
ti vokiečius, įsitvirtinusius 
miške. Vokiečiai, gudriai 
užsimaskavę, iš arti atida
ro minosvaidžių ugnį. Drg. 
Svirskis atkakliai kovoja, 
tačiau staiga pajunta, kad 
jo dešinė koja sužeista mi
nos skeveldros. Tačiau jisai 
kovos lauko neapleidžia. 
Pats jisai apsiriša žaizdą ir 
kovoja toliau. Pulko vadas 
nori nusiųsti jį flnedicinos 
punktą, tačiau narsusis ko
votojas pareiškia:

—Pirmiau mes turime iš 
čia išmušti vokiečius!

Tuo tarpu kulkosvaidi
ninkams į pagalbą ateina 
mūsų automatininkai, ir 
vokiečiai neišlaikę kylą iš 
savo vietų ir bėga, betgi 
maža jų teišvengia mirties: 
beveik visi krinta vietoje.

Pirmas drg. Svirskio su
žeidimas buvo nelabai pa
vojingas. Iš kovos lauko jis 
nepasitraukė, bet kovojo 
toliau. Baigus operaciją 
miške, drg. Svirskio kuopa 
buvo permesta prie stam
baus geležinkelių 
Mazgą Raudonoji
paėmė. Čia į mūsų rankas 
pateko labai daug 
ypačiai vokiečių tankų. Li- 
ividavę čia vokiečius, ka
riai nuvyko Borovsko mie
sto link. Prie pat miesto vėl 
įvyko atkakli ir kruvina ko
va. Vokiečiai gynėsi iš na
mų rūsių ir iš blindažų. 
Drg. Svirskis čia vėl daly
vauja aršioje kovoje, kuri 
vyksta prie pat miško. Vos 
trisdešimt metrų mūsų ka
rius skiria nuo priešo, ta
čiau priešas jų šliaužiančių 
nepastebi. Draugas Svirs
kis staiga pakyla iš savo 
vietos ir sušunka: “Pir
myn!” Mūsų vyrai veržiasi 
į mišką. Vokiečiai pradeda 
pragaištingą ugnį, tačiau 
raudonieji kariai, nieko ne
paisydami, veržiasi pirmyn 
ir supa vokiečių automati-

ninkus. Staiga drg. Svirs
kis pajunta skausmą kairė
je kojoje ir parpuola ant 
žemės. Pataikė sprogstamo
ji priešo kulka ir sutriuški
no kaulą. Aplink verda mū
šis. Drg. Svirskis mėgina 
pasikelti nuo sniego, bet ne
begali. Jis išguli vietoje, 
kol baigiasi mūšis. Tada jį 
pakelia sanitarai ir sutei
kia pirmąją pagalbą. Neto
li miško laukia transporti
nis lėktuvas, kuris drg. 
Svirskį su kitais sunkiai 
sužeistais turi nuvežti į 
Maskvą.

Kada drg. Svirskis, gulė
damas brezentiniuose neš
tuvuose, išgirsta, kad vo
kiečiai visu frontu nuo 
Maskvos bėga tolyn — at
gal į vakarus, jisai nusi
šypso ir jaučia, kad ir su
žeistą koją mažiau beskau- 
da. Keliamas į lėktuvą, jis 
sužino, kad paimtas Klinas, 
Kalininas ir kiti miestai.

Tačiau tuo tarpu suburz
gia galingi transportinio 
lėktuvo motorai, lėktuvas 
pakyla, ir drg. Svirskis vis 
mažiau begirdi tolstančio 
fronto trenksmus ir ūžesį.

Po ilgo, atidaus pusės 
metų gydymo drg. Svirskis 
jaučiasi beveik sveikas. Ji
sai vėl veržiasi arčiau ko
vos ir, štai, šiuo metu jisai 
jau nebe poilsio namuose, 
bet mūsų lietuviškuose ka
riniuose daliniuose.

Drg. Svirskis šiandien tu
ri leitenanto laipsnį ir yra 
pristatytas apdovanojimui.

Jis — vienas tų lietuvių, 
kurie dalyvavo didžiojoje 
kovoje dėl Maskvos drauge 
su įvairių tautų kariais. 
Drg. Svirskis — vienas tų 
narsiųjų kovotojų, kurie 
praeitais metais išgelbėjo 
Maskvą nuo ' vokiečių inva
zijos, sutriuškindami dau
gybę geležinių rudųjų divi
zijų ir tuo priartindami di
džiosios mūsų tėvynės lais
vės dieną.

Kada aš atsisveikinau 
draugą Svirskį, jis stipriai 
paspaudė man ranką, link
smai nusišypsojo ir tarė:

—Aš norėčiau, kad A- 
merikos lietuviams jūs pa
rašytumėte, jog mes kausi- 
mės dar geriau ir ligi tol, 
kol Lietuvoje nebeliks nė 
vieno fašisto.

— Parašysiu, — priža
dėjau.

A. Laisvų das.

mazgo.
Armija

trofėjų,

MANOJI LIETUVA
Pušies šakelė glaudžias 
Šakelėje žaliojoj 
į širdį kaip sava, 
manoji Lietuva.

Sniegutis rūku dulkia, 
kaip pasaka gyva. 
Sniegutyje baltajam 
manoji Lietuva.

Ji moja man iš toli 
ir šaukia man:' eiva ...
Ta* skriaudžiama ir mindor 
rųanoji Lietuva.

Kaip kraujas vakaruose 
saulėlydžių spalva.
Tai kraujas mano brolių— 
manoji Lietuva.

Viską tau atiduočiau, 
kad taptum tu laisva, 
gimtoji, mylimoji,' 
manoji Lietuva.

Ir bus netrukus rytas, 
išauš tokia diena, 
.kai laisvę tau atnešim, 
manoji. Lietuva ...

<7. Šimkus.

Jau ištisus metus oku
pantų kruvina letena slegia 
lietuvišką mokyklą. Vokiš
kieji fašistai per savo agen
tą Germantą šimtais atlei
dinėja patriotus mokytojus, 
persekioja patriotiniai nu
sistačiusius moksleivius.

Jaunuolis mokyklos suo
le negauna jokio mokslo, jo
kio lavinimosi. Jis verčia
mas būti aklu okupantų 
vergu. Jis neturi teisės do
mėtis savo tautos gražia ir 
didvyriška praeitimi. Vo
kiški grobikai iš lietuvių 
tautos istorijos išbraukė 
Žalgirio mūšį, didžiojo Vy
tauto reikšmę kovoje su vo
kiečiais kryžiuočiais, kruvi
ną vokiečių okupaciją Lie
tuvoje 1914—1918 metais. 
Maža to, moksleivis verčia
mas garbinti šiuos amžinus 
lietuvių tautos priešus, ku
rie prievarta suvokietino 
mūsų tautiečius Rytprū
siuose, sugriovė tautinį lie
tuvių namą Tilžėje, sudegi
no pedagoginį institutą bei 
jo biblioteką Klaipėdoje ir 
uždarė visas lietuviškas 
mokyklas Klaipėdos krašte.

Sunaikinti mokyklas ir 
lietuvių kultūrą, — tokio 
žvėriško tikslo hitlerininkai 
siekia ir Lietuvoje. Šalina
mi tikri švitėjai, tikri pa
triotai mokytojai, o į -jų 
vietas skiriami fašistiniai 
nemokšos ir visoki parsida
vėliai, pasižadėję tarnauti 
vokiškiems okupantams.

Tiktai kovodamas prieš 
hitlerininkų užmačias lie
tuviškoj mokykloj, jauni
mas apsaugos mokslo židi
nį. Savo 5 Nr. aplinkraščiu 
vokiški grobikai ^nori moky
klas paversti hitlerinėmis 
prūsiškomis kareivinėmis. 
Jie naikina, jie meta iš mo
kyklos programos geriau
sius lietuvių rašytojų kūri
nius: Duonelaičio, Mairo

nio, Žemaitės, Krėvės, L. 
Giros, Salomėjos Nėries ir 
kitų. Jie draudžia dainuoti 
mylimiausias lietuvių tau
tos dainas. Ne, lietuviškas 
jaunimas neatsisakys nuo 
savo dainių, nuo savo rašy
tojų, žadinančių į kovą už 
lietuvių tautos laisvę, į ko
vą prieš vokiškuosius gro
bikus.

Daug moksleivių ir mo
kytojų yra susibūrę į patri
otinius antifašistinius ra
telius, kovojančius prieš 
okupantus už lietuvišką 
mokyklą. Prie tų ratelių 
kovos turi dėtis kiekvienas 
doras lietuvis jaunuolis. 
Lietuvoj neturi būti nė vie
nos mokyklos, kuri nesi
priešindama pakeltų oku
pantų pasityčiojimus.

Atkakli kova prieš sveti
mą lietuviškai mokyklai 
hitlerinę dvasią, aktyvus 
priešinimasis prieš jaunuo
lių išvežimą į fašistinę Vo
kietijos katorgą, organizuo
tas išstojimas prieš priver
stinus mokytojams ir moks
leiviams žemės ūkio dar
bus, rėmimas geriausių ko
votojų už lietuvių tautos 
laisvę — partizanų, — štai 
tų ratelių garbingas patrio
tinis uždavinys.

Vokiškųjų grobikų vieš
patavimo' dienos Lietuvoje 
suskaitytos. ..... Didvyriškai 
Raudonajai Armijai galu
tinai sutriuškinus hitlerinę 
Vokietiją, mūsų tėvynėje 
vėl suklestės lietuviška mo
kykla, sužydės mokslas ir 
laisvai suskambės lietuviš
ka daina. A. Liepsnoms. 
(Iš “Už Tarybų Lietuvą,”

t No. 15, 1942.)

Jau gavome keletą labai 
žingeidžių pundelių pasiun
timui lietuviams kovoto
jams bei lietuviams vai
kams Sovietų Sąjungoje. 
Kadangi daugelis labai no
rėtų patys sudaryti punde
lius, bet dažnai galvoja ir 
neišmano, kas geriausia 
būtų juose įdėti, tai Čionai 
paduodame keletą tų gautų 
pundelių. Kai kurie jų, ma
tyt, kaštavo nemažai pini
gų. Jūs galite pasižiūrėti į 
šių pundelių įtalpą ir patys 
sudaryti panašų vienam iš 
jų.

PUNDELIAI
Marijona Luižinas, Johnson 

City, N. Y., prisiuntė sekamą:

LAISVĖS PIKNIKAS 
4-tą Liepos-July 4th 

KLASHUS CLINTON PARK 
Maspeth, L. I., N. Y.

Turėsime Blankas, 
Rinksime Sveikinimus 

v
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Dovanų (Pundelių) Vajaus Komitetas laikė susirinki
mą ir padarė vieną labai svarbų nutarimą. Labai dau
gelis veikėjų iš kolonijų klausia ir prašo blankų rinkimui 
pinigų dėl pasiuntimo dovanų lietuviams kovotojams ir 
vaikams Sovietų Sąjungoje. Mes nutarėme jų pageida
vimą išpildyti. Tokios blankos bus greitu laiku padary
tos ir išsiuntinėtos visiems veikėjams bei organizacijoms 
į visas kolonijas.

Tačiau tai nebus paprastos blankos. Tai bus blankos 
dėl rinkimo pasveikinimų lietuviams kovotojams. Kas 
duos nemažiau vieno dolerio, tas galės pasirašyti ant tos 
blankos. Padės savo vardą ir adresą. Tie lakštai bei svei
kinimai bus pasiųsta Lietuvos vyriausybei ir po karo, kai 
naciai bus išgrūsti iš Lietuvos, jie bus padėti į muziejų 
Lietuvos sostinėje Vilniuje! Tai bus skaisti atmintis Lie
tuvos žmonėms, jog jų broliai amerikiečiai padėjo jiems 
iškovoti savo tautai laisvę ir naują gyvenimą. Kiekvie
nas sąmoningas, Amerikos lietuvis turės už garbę pa
siųsti pasveikinimą ir kartu dovanėlę tiems lietuviams 
didvyriams, kurie šiandien lieja savo kraują ir aukoja 
savo gyvybę, kad fašistinis barbarizmas būtų nušluotas 
nuo žemės paviršio.

Šitie sveikinimai bus renkama proga atžymėjimo dvie
jų metų sukakties nuo kruvinųjų nacių užpuolimo ant 
Lietuvos ir nuo didvyriškos Lietuvos liaudies kovos prieš 
pavergėjus. Mes tikime, kad pažangiosios organizacijos 
birželio mėnesį rengs masinius susirinkimus atžymėji- 
mui tos liūdnos sukakties ir mobilizavimui Amerikos lie
tuvių karo pastangoms. Tai bus taipgi puiki proga pa
siekti' daugelį lietuvių ir paprašyti juos pasiųsti savo 
pasveikinimus lietuviams kovotojams Sovietų Sąjungoje.

Jau dabar prašome visų draugiškos talkos rinkimui 
pasveikinimų. Kaip greitai gausite tam tikslui' lakštus, 
stokite į darbą. Kurių lietuvių negalima pasiekti susi
rinkimuose, aplankykite juos jų namuose. Pasikalbėkite 
su jais ir papasakokite jiems apie lietuvių tautos didvy
rius, kurie taip karžygiškai gina savo garbingos tautos 
ir visos žmonijos laisvę. Tegul ir jie prisideda prie pa
siuntimo pasveikinimų ir dovanų. Tegul ir jų vardas bus 
Lietuvos muziejuje dėl amžinos atminties būsimoms lie
tuvių tautos gentkartėms.

DOVANŲ VAJAUS KOMITETAS,
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

1 pr. slacks
1 Wool coat sweater 
3 Pull over sweaters
2 large blankets
6 Bath towels and 1 dish 

towel
3 undershirts
2 girls panties
2 boys basque shirts
4 pr. % length socks
5 pr. anklet socks
6 childrens’ petticoats and

1 women’s slip
5 childrens’ summer dresses
3 mens’ handkerchiefs
4 ladies’ handkerchiefs
1 tablecloth and 6 napkins
3 sheets and 5 pillowcases
4 dress remnants 
3 womens’ dresses
2 pr. womens’ shoes
1 hair bow
6 bars loundry soap
9 bars face soap
2 boxes of crayons
5 boxes stationery
11 composition note books
6 erasers 
30 pencils
2 fountain pens 
2 pen holders 
1 box of pen points

» ' t H

Albina Rušinskaitė, Jackson 
Heights, L. L, N. Y.

(mergaitei)
1 notebook
2 pencils
2 bars chocolate 
two bars soap 
tooth brush 
tooth powder 
1 woolen dress 
1 taffeta slip 
cotton shirt and panty 
two pairs of hose 
two handkerchiefs 
1 kerchief
1 woolen beret
1 pair of mittens 
1 turkish towel
1 hair ribbon °
A. Sholunas, West Haven, 

Conn.
2 woolen scarfs
3 girls wool pullover 

sweaters
2 pairs girl’s wool mittens
1 wool knitted hat
3 girl’si handkerchiefs
3 men’s handkerchiefs
2 tooth brushes
2 boxes tooth powder

• 2 combs
2 bars floating soap
2 tubes of paste
1 pkg. dried prunes
2 boxes crayons
1 pocket knife
1 clothes brush
6 pencils
4 colored pencils
2 pen holders
2 composition notebooks
Ona Kučiauskaitė, Balti

more, Md.
(kareiviui)

2 pairs men’s socks
3 men’s handkerchiefs
1 shaving soap
1 shaving pencil
2 ibars face soap
3 pkg. cigarettes
envelopes and paper
3 pencils
pkg. bandages
1 towel

4 large turkish bath towels
4 bars face soap
1 bed sheet and 2 pillow 
cases

6 men’s handkerchiefs
2 prs. boy’s wool slacks
1 boy’s sport jacket '
Ida Balsys, Baltimore, Md.
16 tooth brushes
3 hand brushes
1 hair brush
7 combs
10 bars face soap 

pkg. needles 
pkg hook and eyes V 
and 1 thimble 
baby nipples 
pr. baby booties

Jonas Vaivada, Rochester,

1

2 
]

(Tąsa 4-tame pusi.)

LAIŠKAI
Pundelių Vajaus Komitetui 
Gerbiamieji:

Čionai prisiunčiu money 
orderį 20 dolerių. Tai nuo 
Hartfordo Laisvės Choro 
pasiuntimui pundelių lietu
viam kovotojam Sovietų Są
jungoje. Kada siųsite pun
delius, įdėkite pasveikinimą 
nuo Laisvės Choro, kuris 
sveikina lietuvius karžy
gius jų kovoje prieš fašiz
mą.

Su draugiškais linkėji
mais,’
Laisvės Choro rast.

J. Kazlauskas.
NUO RED.: Labai būtų 

gražu, jeigu Choro sekreto
rius arba visa valdyba var- 1 
du choro parašytumėte for
mali pasveikinimą laišku- ’ 
čio formoje. Tai būtų daug 
geriau, 'negu pasveikinimas 
į>er Pundelių Koihitetą nuo 
jūsų choro. Padarykite ta
tai greitai ir atsiųskite ko
mitetui. Reikia, kad laiškas 
eitų sykiu su pirmuoju do
vanų Siuntiniu.
A. Bimbai
Gerbiamas Drauge:

Šiuomi prisiunčiu money 
order dėl dvidešimties dole
rių, iš kurių paskiriu $6 
dėl Laisvės prenumeratos 
atnaujinimo, $2 dėl dien
raščio fondo ir $2 dėl Lai
svės teismo kaštų padengi
mo. Gi $10 skiriu dėl nu- . 
.siuntimo pundelių į Sovietų 
Sąjungą — vieno lietuviui 
vaikučiui, o kito lietuviui 
raudonarmiečiui, tai yra, 
po penkius dolerius kiek
vienam.

Draugiškai,
A. Žilinskas, 
Detroit, Mich.Mich.

Drg. A. Bimbai, 
Pundelių Vajaus 
Komiteto Sekr.
Gerb. Drauge:—

LDS 6 kuopa giliai atjau
čia reikalą apdovanoti lie
tuvius raudonarmiečius, 
karžygiškai 
prieš mūsų senos tėvynes 
pavergėjus hitlerininkus. 
Tik gaila, kad mūs iždas 
nedidelis, o ir reikalingas 
mokėjimui duoklių už savo 
narius — taip pat kariau
jančius .prieš fašizmą. Ta
kių karių mes jau turime 
išleidę visą 20.

Siunčiame $5.00. Tai bus 
dovana vienam raudonar
miečiui.

Būtų gerai, kad prie do
vanos įdėtumėte mūsų kuo
pos vardą ir adresą. Gal 
raudonarmietis, gavęs do- 
vaną, parašys mums laiš
ką. •

Draugiškai, 
Stasys Jasilionis^ 

LDS 6 kp. fint se

kovojančius 

hitlerininkus.

hi
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Ketvirta* Puslapis

ZMONESE
EL .(Tąsa)

Kai jis ėmė sausa vaikiška rankute 
kišti į kelnes išsipešusius marškinius, 
stovėjęs šalia manęs dailaus veido vy
ras ištarė, atsidusęs:

— Mirti pasiruošė, o kelnes taisosi....
Žmonės balsiau sujuko. Buvo aišku: 

niekas netiki, kad kareivis galėtų pasi- 
piauti,—netikėjau ir aš, o Smuras, sku
binai žvilgterėjęs į jį, ėmė savo pilvu 
stumdyti žmones, sakydamas:

— 'Eik šalin, kvaily!
Jis vadino kvailiu daugelį iš karto,— 

prieis prie žmonių būrelio ir rėkia:
— Į vietas, kvaily!
Tas buvo taipgi juokinga, vienok at

rodė teisinga: šiandien nuo ryto visi 
žmonės — vienas didelis kvailys.

Išvaikęs žmones, jis priėjo prie karei- 
. vio, atkišę ranką.

— Duokš peilį...
— Vis viena, —tarė kareivis, kišdamas 

Peilį ašmenimis; virėjas padavė man pei
lį ir pastūmė kareivį. į kajutę.

— Gulk ir miegok! Tu kas toks, a?
Kareivis tylom atsisėdo ant lovos.
— Jis tau valgyt atneš ir degtinės, 

■geri degtinę?
— Truputį geriu...

* — Tu žiūrėk, neliesk jo, tai ne jis pa
sijuokė tavimi, girdi? Aš sakau—ne jis...

— O kam mane kankino? — tyliai pa
klausė kareivis.

Smuras ne iš karto ir niūriai atsilie-

•— Na, o aš žinau?
Eidamas su manim į virtuvę, jis mur

mėjo:
— š-še... tikrai, prikibo prie luošo! 

Matai, kaip? Užtataigi! žmonės, brač, 
gali\iš galvos išvaryti, gali... Prikibs, 
kaipNblakės, ir — šabaš! Net kur tau 
blakės! Pikčiau už blakes....

Kai aš atnešiau kareiviui duonos, mė
sos ir degtinės, jis sėdėjo, linguojamasis 
ant lovos, ir verkė tyliai, kukčiodamas, 
kaip boba. Padėjęs lėkštę ant staliuko, 
aš tariau:

Ką Galima Pirkti ir 
Dėti į Pundelius 2

6
2

i

2

New

(Tąsa nuo S-čio pusi.) 
prs. boy’s 3/į, socks 
boy’s coat sweater 
girl’s summer dresses

"4 bars face soap
2 pencils
2 writing tablets 
1 pkg. envelopes
Blanche Vaitkevičius, 

Haven, Conn.
dz. unbleached pillow cases 
crib blankets
Ige flannel remnant 
girl’s wool sweater 
men’s wool undershirt 

assortement of pencils 
1 fountain pen
1 box assorted soaps
John Urban, Brooklyn, N. Y.

’(kareiviui vertės $15.50)
2 undershirts
2 shorts
1 straight edge barber’s 

razor
shaving strop and 
sharpening stone 
shaving pencil and 
shaving brush 
barber’s clippers 
bars shaving soap 
mirror 
pocket knife 
tooth brush 
tube tooth paste 
pocket combs 
hand towels 
turkish towels 
bars face soap 
prs. socks 
handkerchiefs 
pkg. cigarettes ' 
deck playing cards 
pencils

pkg. envelopes 
pad of writing paper 
1 pocket notebook (with 

donor’s picture)
1 bar of chocolate
John Urban, Brooklyn, N. Y, 

(mergaitei, vertės $13.50) 
turkish towels 
hand towels 
Comb 
dress combs

2

2

1
2
3
2
2

i

2

i
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PITTSBURGH. PA.
MAKSIM GORKI

WILKES-BARRE, PAHartford, Conn.

Pusmetinis Koncertas
Rengia Liet. Amer. Piliečių Kliubas

Solistės

Muzikai

ŠokikaiAna$111

finansų 
kliubas

Tadeušas Radwanskis, neregys, Rusijos kariuome
nės veteranas pirmajame pasauliniame kare, rašo 
laišką Tarybų Sąjungos kovūnams; jam padeda ra
šyti neregė Betricija Saldino—rašo neregių (braille) 
‘‘raštu.” Russian War Relief Komitetas akstiną ame
rikiečius rašyti laiškus Tarybų Sąjungos žmonėms. 
Manoma, kad greitu laiku apie 5,000,000 tokių laiš
kų bus pasiųsta iš Amerikos Tarybų Sąjungom Liėtu- 

. viai taipgi privalo tą patj daryti — siųsti laiškus lie
tuviams kovūnams, esantiems Raudonojoj Armijoj.

ir lietuvės, 
pareiga 
Progre-

— Valgyk....
— Uždaryk duris.
— Bus tamsu.
— Uždaryk, o tai jie vėl apipuls...
Aš išėjau. Kareivis buvo nemalonus 

man, jis nesikėlė many nė užuojautos, 
nė gailesio. Buvo nesmagu, — bobutė 
daug kartų buvo mokiusi mane:

— Žmonių reikia gailėtis, visi nelai
mingi, visiems sunku...

— Nunešei? — paklausė mane virėjas. 
— Na, ką jis ten?

— Verkia.
— Et.... maišas! Koks jis kareivis?
— Man jo negaila.
— Na? Ką sakai?
— Žmonių reikia gailėtis....
Smuras paėmė mane už rankos, prisi

traukė prie savęs ir įtikinamai pasakė:
— Prievarta nepasigailėsi, o meluoti 

netinka, — supratai? Tu nesipratink ki
sielių skiesti, žinok pats save...

Ir, atstūmęs, pridūrė:
— Ne vieta čia tau! Še, parūkyk....
Aš buvau giliai sujaudintas, visai par

blokštas tokiuo keleivių elgesiu, jaučiau 
kažką neišreiškiamai įžeidžiantį ir sle
giantį jų .veiksmuose: kai jie riejo ka
reivį, kai džiaugsmingai kvatojosi, kai 
Smuras tampė už ausų. Kaip galėjo pa
tikti jiems, kas šlykštu, niekinga, kas čia 
jukdė juos taip džiuginamai?

Štai jie vėl susėdo, sugulė, — geria, 
kąsnoja, lošia kortomis, ramiai ir rimtai 
šnekučiuodami, žiūri į upę, lyg tai ne 
jie būtų švilpę ir dūkę prieš valandą. Vi
si jie tokie pat tykūs, sutingę, kaip vi
suomet; nuo ryto ligi vakaro palengvė
le tursinėja garlaivyje, lyg mašalai arba 
dulkelės saulės spinduliuose. Štai kele
tas žmonių, stumdydamiesi ir žegnoda- 
miesi, lipa iš garlaivio į prieplauką, o iš 
prieplaukos tiesiog ant jų lipa kiti tokie 
pat žmonės, taip pat sulenkę nugaras 
nuo ryšulių ir skrynelių sunkumo, taip 
pat apsivilkę...

(Daugiau bus)

tooth brush
tube tooth paste 
bars face soap 
pencils
colored lead pencils 
penholders
dz. pen points 
pencil sharpener 
eraser
ruler
letter writing paper 
pkg. envelopes
pocket notebook (with 
donor’s picture)
pads paper
composition books 
chocolate bar 
prs. socks (assorted 
colors)
prs. underwear 
red purse (with U. S.
coins, 1 of each) 
handkerchiefs 
kerchief
wool cardigan sweater 
Sunday dress (red & tan) 
red adjustable beret

Vaikui Namuose

t;

4
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Įvairios Žinios
Gegužės 2 dieną įvyko mė

nesinis susirinkimas Liet. Dar
bininkų Susivienijimo 160 kuo
pos. Išduota raportai komi
teto ir apskričio' suvažiavimo, 
buvo net 4 laiškai iš centro.

sius metus ramiai ir lai
mingai gyvena broliškose 
respublikose. Jie gyvena 
čia lietuviškuose vaikų na
muose, turi bendrabučius, 
Niokosi mokyklose, čia jie 
auklėjami auklėtojų ir mo
kytojų. Kiekviename vaikų 
name yra pionierių organi
zacija, sava saviveikla, sie
niniai* laikraščiai. Vaikų 
gyvenimo sąlygos kas kar
tas gerinamos, vaikų namai 
praplečiami, į juos priima
ma naujų vaikų, ypač rau
donarmiečių šeimų vaikai.

Aš buvau labai laiminga, 
apsilankiusi 
Mordovijos
esančiam vaikų name.

Tai buvo vieną sekma
dienį. Pionieriai pakvietė 
mane į vaikų namo savivei
klos vakarą. Mes 
Vaikai, apsirengę 
dieniškai, vaikšto 
ir jaudinasi, kaip
būti scenoje prieš tiek daug 
žmonių.

O salė pilna žmonių. Gir
džiu, kaip žmonės kalbasi 
apie vaikų namo auklėti
nius. Kolchozo pirmininkas 
sako, kad tie vaidai" turi ge
rai suvaidinti, nes ir prie 
darbo, kai ateina pas jį į 
kolchozą dirbti, tai darbas 
tirpte tirpsta jų rankose ir 
darba jie visada padaro 
virš normos.

Pasigirsta trečias skam
butis. Atsidaro 
gia rikiuote
športsmeniška daina įžy
giuoja į sceną. Padaro ke
letą piramidžių, choras su
dainuoja “Kur bėga Šešu
pė,” dainą apie Tanę parti
zanę ir eilę kitų. Toliau se
ka eilėraščiai, tautiški šo
kiai, lietuviški, rusiški, uk- 
rainietiški, ir vėl dainos.

Taip gražiai skamba lie
tuviška daina toli nuo Lie
tuvos, Mordovijos respubli
koje. Ir kiekvieną tokią dai-

pavyzdiniam 
respublikoje

Visi gerai atsimenam, kaip 
rūpestingai Tarybų Lietu
voje buvo mokomi ir augi
nami darbininkų, Valstiečių 
ir inteligentų vaikai, kiek 
tūkstančių Vaikų gavo gali
mybės tarybiniais metais 
įsteigtose Palangos, Druski
ninkų, Kulautuvos ir kitose 
pionierių stovyklose pasil
sėti, sustiprėti ir vėl rude
nį tęsti laimingai mokslą.

Bet įsiveržęs į mūsų tėvy- 
nų žmogėdra Hitleris pir
muosius patrankų šūvius 
nukreipė į Palangos pionie
rių stovyklą, o hitleriniai 
banditai kur tik galėdami 
stengėsi išžudyti kuo dau
giau vaikų. Mūsų valdžia, 
kiek tai galima buvo, sten- 
dėsi kuo daugiau vaikų iš
gelbėti iš apėmusių mūsų 
kraštą karo liepsnų. Tie 
vaikai, kuriuos pavyko iš
gelbėti, buvo evakuoti toli 
niro fronto, toli nuo karo 
pavojų ir štai jau antruo-

nuėjome.
šventa- 

būreliais 
čia reiks

Pavasarinis Kliubiečių Meniš
kas Koncertas Labai Arti, Vie
tos Lietuviai Meno Mėgėjai 
Turėsią Progą Pasigėrėti Gra

žia Meniška Programa
Didelį susidomėjimą sukėlė 

pavasarinis kliubiečių rengia
mas koncertas, kuriame daly
vaus nepaprastų talentų me
niškos jėgos ir garsioji Hart
fordo lietuvaitė dainininkė, 
p-lė Susana Griškaitč, Phila
delphia Operos artistė; taipgi 
pagarsėjusi solistė ponia An
na Valionis, kuri neužilgo ti
kisi pasiekti meniškos karje
ros. Greta šių dviejų talen
tingų dainininkių, programoj 
dalyvauja gabūs 'muzikai: 
smuikininkas Jonas Rama
nauskas ir xylophonistas An
tanas Abraitis.

Klasiškų šokių artistai, ku
rie žavėjo mūsų kolonijos lie
tuvius pereitą rudenį kliubie
čių koncerte, Alicia ir Castle, 
taipgi Tap-dance artistai: 
Chovinard, Florence ir Evelyn 
Benoit pasirodysią mūsų sce
noje šiame koncerte.

Dainuos merginų grupė — 
choristės, po vadovyste p-lės 
Marytės Čeponytės ir pasižy
mėję duetų dainininkės, p-lės 
Jean ir Irene Saliokaitės, de
klamuos lietuviškai ir angliš
kai p-lė Beverly Johnson.

Iš pasikalbėjimo su gerb. p. 
J. Pilkausku, kliubo pirm., pa
tyriau, kad šis kliubiečių, pa
vasarinis koncertas bus dide
lė naujanybė, labai turiningas, 
su įvairia programa, kuris pa
liks malonius įspūdžius vi
siems .

Tenka** pažymėti, kad vietos 
lietuviai kliubiečiai rimtai vei
kia kultūrinėje, dirvoje. Po 
koncerto, vakare, bus šokiai 
dėl labo kliubiečių karių, tar
naujančių Dėdės Šamo kariuo
menėj ir kovojapčių prieš na
cius ir fašistus, šokiai prasidė- 
sią nuo 6 vai. ir tęsis ligi 10 :30 
vai. vak. žodžiu, gegužės 16 
diena bus kliubiečių tarsi pus
metinė šventė. Tikimasi, kad 
bus daug svečių iš apylinkės 
kolonijų bei vietinių lietuvių. 
Verta pažymėti, kad mūsų 
Kliubas tapo ne tiktai malonia 
lietuviams užeiga, bet ir cen
tru visuomeniško judėjimo ir 
meniškų pramogų.

Svarbu Palaikyti
Aš čia noriu išsireikšti apie 

Lietuvių Progresyvį Kliubą. 
Šis kliubas, užlaikydamas tin
kamą ir visiems prieinamą sve
tainę, lošia labai svarbią ir 
nepavaduojamą rolę.

Kliubo svetainėje yra laiko
mi įvairių organizacijų susirin
kimai, konferencijos ir įvairūs 
parengimai, šiame kliube su
siorganizavo (15 d. gruodžio, 
1940 m.) ir jau treti metai, 
kai veikia Lyros Choras. Iš 
pradžių, choras, netgi veltui, 
naudojosi kliubo svetaine, šia
me kliube nemažai yra suvai
dinta įvairių veikalų, žodžiu, 
Lietuvių Progresyvis Kliubas 
yra centras, apie kurį sukasi 
visas progresyviškas bei pirm
eiviškas judėjimas. Bet kliu- 
bui svetainės palaikymas ne
mažai atsieina. Todėl, ne tik 
kliubiečiams, bet ir visiems 
lietuviams turėtų rūpėt svetai
nės palaikymas. Be to, kiekvie
no gero lietuvio 
ypač progresyvių, yra 
tapti ir būti Lietuvių 
šyvio Kliubo nariu.

Kad sukėlus kiek 
svetainės palaikymui, 
rengia įspūdingą vakarą, 16 d. 
gegužės, 7 v. vakare, kuriame 
bus suvaidinta labai juokinga 
komedija “Vargšas Tadas.” 
Po perstatymui bus šokiai, už
kandžiai ir išsigėrimai.

Taigi, kurie norite linksmai 
laiką praleisti ir sykiu parem
ti kliubą, tai nepamirškite ir 
nepraleiskite 16 d. gegužės, 
sekmadienio vakaro.

J. Vilkelis.

Kuopa iš iždo paaukavo 
Laisvės bylai $5 ir ant blan- 
kos pora narių paaukavo po 
$1. Blanka pasilikta tolimes
niam aukų, rinkimui. Išmokė
ta Antanui Dovidui jo miru
sios žmonos pomirtinė $150. 
Ir jis patsai tą dieną įsirašė į 
LDS 160 kuopą. Buvo ir dau
giau naujų narių išpildytos ap
likacijos, bet jie neatėjo į su
sirinkimą. Sekamas LDS 160 
kuopos susirinkimas įvyks bir
želio 6 d., 1320 Medley St. 
Ant pašalpos nuo balandžio 
21 dienos yra užsimaldavus S. 
Urmonienė. Ji serga.

Seržantas Pranas Martinkus 
buvo parvykęs atostogų, apsi
lankė LDS 160 kp. susirinki
me, užsimokėjo duokles už 
savę ir motiną ir paskui vėl 
grįžo tarnybon į New Yorko 
valstiją.

Gegužės 1 dieną į kariuo
menę išvyko Williamas Zide- 
lis. Buvo vedęs, paliko žmoną 
ir sūnų.

Sunkiai. serga Prano Val- 
kaucko žmona. Jau antra sa
vaitė guli namie. Vėliname jai 
greitai pasveikti.

Areštavo < vokiečių kilmės 
daktara chemista Frantz Er
nest Paul Fidler, 59 metų am
žiaus. Jis užimdinėjo atsakin
gą vietą amunicijos dirbtuvėj. 
Kaltina jį, kad siuntinėjo at
virutes ir naciškus cirkuliarus 
į kareivių stovyklas, Pittsbur- 
gho apylinkėje. Padėtas po 
$10,000 kaucijos, kol eina ty
rinėjimas.

Pittsburgho apylinkėje atsi
rado daug pagedusių šunų. Jie 
kelis žmones įkando, jų tarpe, 
vieną kareivį. Išleistas patvar
kymas, kad visi šunys turi bū
ti su antsnukiais (muzzles) ki
taip bus bile kur nušauti.

Washington kalne, k 

miesto dalyje, nusinuodijo Mr. 
Rose apie 60 metų ir Miss Wil
lard, apie 20 metų amžiaus. 
Rado juos namuose nusinuodi
jusius ir ten pat nuodų bonką. 
Eina tyrinėjimas priežasties.

Nesveikauja lietuvių parapi
jos klebonas Jonas Misius. Sa
ko, kad turi sunkią širdies lli- 
gą. Vėliname greitai pasveik
ti. D .P. Lekavičius.

PIKNIKAS
Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md.

Naudai Dienraščio Laisvės
Įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY
BUS JOHN ZILLIS VIETOJE

2902 Annapolis Road , . .

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKAS
iš Brocrtdyn, N. Y.

šiame piknike turėsime įvairių žaislų, 
už kuriuos bus duodama dovanos

BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ

Taipgi muzika linksmai praleisti laiką
Kviečia Vistis Rengimo Komisija.

Kelrodis: Pasiekti vietą galima gatvekariu No. 17, kuris 
vadinasi Westport Car. Važiuokite iki pabaigai gatvekario, 
linijos. Išlipę eikite tiesiai tuo pačiu keliu iki tviršui pa
minėtos vietos.

Hartford, Conn, ir Apylinkei

scena. Ly- 
vaikai su

ną publika sutinka karštais 
aplodismentais. Ir dabar 
rųes visi vienodai pasiryžę 
keršyti vokiškiems grobi
kams už kiekvieną žuvusį 
mordvietį ar kazachą, lietu
vį ar uzbeką, kaip už tėvą 
ir motiną, nes jie dabar yra 
jų- tėvai ir motinos, visi ko
voja prieš vokiečius už Vi
sų mūsų laisvę.

Janina Narkevičiūtė, 
TSRS Ąukš. Tar. Deputatė.
("Mena's ir Literatūra, 

1942 m. lapkr. mėn.)

Pranešimas

Jau net keli metai prabėgo, 
kai šios apylinkės lietuviai ma
tė lošiant operetę. Bet dabar 
linksma pranešti, kad (po ke
lių metų) birželio 6 d., Liet. 
Progresyvių, Kliube Lyros Cho
ras su savo geriausiais daini
ninkais suvaidins operetę 
“Velnias Statinėje.” Tai juo
kingiausia operetė, kokią tik 
galima įsivaizdinti. Prie to, 
bus dar ir koncertas. O kas gi 
iš lietūvių nemyli gerų daini
ninkų ir gražių dainų!

Šiam nepaprastam parengi
mui tikietai jau platinami. Ti- 
kietus galima gauti pas visus 
Lyros Choro narius ir .nares. 
Patarčiau visiems iš kalno įsi
gyti tikietus, nes vėliau, ’kar
tais, gali pritrūkti tikietų ir 
svetainėje vietos.

. Dainininkas.

MQOX HXLA 
%00I 3fl ■>

rems*

Sekmadienį, Gegužes 16 May , 
KLIUBO SALEJE

227 LAWRENCE STREET, HARTFORD, CONN.

Lygiai 3 vai. dieną

Programoje dalyvauja žymios dainininkės, 
muzikai, baleto šokikai, menininkai. 

p-lė SUSANA GRIŠKAITĖ, Phila. Operos 
artistė.

Žymi dainininkė ANNA VAILONIS 

Smuikininkas J. RAMANAUSKAS 
Xylofonistas A. ABRAITIS, 

pasižymėję muzikai

Klasinių Baleto šokių artistai ALICIA ir 
CASTLE.

Taipgi duetų dainininkės p-lės JEAN ir IRENE 
SALIOKAITĖS; grupė merginų dainininkių— 

Choristės dainuos.

Rengėjai kviečia visus Hartfordo ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti gražiame meniškame koncerte.

L. A. P. Kl. Rengimo Komisija.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Kuban srityje sovietinės kanuolės nutildė 14 bateri
jų vokiečių artilerijos, šešias baterijas mortirų ir su
naikino kelis tuzinus fortų.

Azovo Jūroje buvo nuskandinta keturi motoriniai 
priešų laivai ir keturios motorinės valtys.

Vakarų fronte sovietiniai kariai nušlavė 200 vokiečių.
Lisičansko srityje du pulkai vokiečių pėstininkų, 60 

tankų ir gana daug lėktuvų darė kontr-atakas. Sovietų 
kariai atmušė kontr-atakas, išmušė iš veikimo bei iš- 
degino 25 vokiečių tankus ir sunaikino 800 priešų ka
rių.

Į pietus nuo Balaklejos sovietinė artilerija sunaiki
no kuopą hitleripinkų.

SPECIALIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS
Šeštadienį sovietinės oro jėgos bombardavo didžiuo

sius geležinkelių mazgus (užfrontėje): Brianską, Polta- 
vą, Kirovo, Bielgorodą, Zmievą, Putivį, Dorogobužą, 
Uspenską ir kt.

Sovietų lėktuvai bombardavo priešų traukinius šiuo
se sektoriuose: Mtsensk - Oriol, Oriol - Karačev, Rylsk- 
Vorožba, Novosokolniki - Vitebsk, Ludino-Žizdra ir 
Spasdemensk - Jelni.

Buvo sunaikinta daug garvežių ir vagonų, kurie bu
vo pilni prikrauti reikmenų ir karo pabūklų; taipgi su
naikinta didelis skaičius stočių įrengimų.

Oro kautynėse per dieną tapo nušauta žemyn 75 vo
kiečių lėktuvai. Nesugrįžo 21-nas mūsų lėktuvas.

raz-

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1 puslapio)

į japonų naudojamus geležinkelių kiemus Rangoone 
(Burmoj). Pastebėta tiesioginiai pataikymai bombo
mis į garvežių pastogę, kuri, matomai, tapo sunaikin
ta. Kitos bombos sužalojo geležinkelių bėgius ir sandė
lius; sukėlė tris didelius gaisrus. Vienas japonų lėktu
vas tapo sužalotas.

Kita mūsų bombanešių grupė atakavo Sinthe gele
žinkelio tiltą ir sužalojo reles.

Atakuodami Natkayaingo (Burmoj) geležinkelių 
kiemus, mūsų bombanešiai sunaikino garvežį, taipgi 
sužalojo vagonus ir geležinkelio bėgius.

Mūsų lėktuvai, mėtydami 1,000 svarų bombas, sunai
kino tris dalis Loilaw geležinkelio prietiltės, 5 mylios į 
pietus nuo Magaungo (Burmoj).

Iš visų žygių saugiai su grįžo visi mūsų lėktuvai ir 
lakūnai.

KAIP LENKI) PONAI VENGĖ 
KOVOS PRIES HITLERĮ

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
mija bus gatava dalyvauti 
karo veiksmuose prieš vo
kiečius 1942 m. birželio 1

Yra žinoma, jog lenkų 
komanda ir lenkų valdžia 
neparodė jokio pasiryžimo 
siųsti lėnkų armiją į veiks
mus Sovietų-vokiečių fron
te nei birželio 1 d. nei žy
miai vėliau. Dar daugiau. 
Lenkų valdžia net forma
liai atsisakė siųsti savo ka
riuomenę į Sovietų - vokie
čių frontą; o jos pasitei
sinimas buvo toks, kad, gir
di, “paskirų divizijų naudo
jimas neduotų jokio vai
siaus”, ir kad “galimas ku
rios nors vienos divizijos 
išlavinimas nesuteiks to, 
ko mes norėtume tikėtis.” 
(Generolo Sikorskio teleg
rama iš 1942 m. vasario 7

Tuo tarpu Sovietų Są
junga jau negavo tiek mai
sto produktų, kiek buvo 
planuota, kadangi išsiveržė 
karas Ramiajame Vandeny
ne (tarp Japonijos ir Ame
rikos); todėl teko mažintu 
skaičių maisto porcijų ski
riamų armijos junginiams 
nedalyvaujantiems pačiuose 
mūšiuose, nes reikėjo užtik- 
rint gana maisto kariuo
menei vedančiai kautynes. 
Kadangi lenkų komanda 
neparodė jokio noro siųsti# 
bet kurį iš lenkų armijos 
dalinių į Sovietų - vokiečių 
frontą ir vis laikė savo ka
riuomenę toli užfrontėje, 
tai Sovietų vyriausybė, su
prantama, .turėjo skaityti 
tuos lenkų kariuomenės 
junginius nedalyvaujančiais 
pačiuose mūšiuose kariais; 
todėl buvo nutarta suma
žini jiems maisto porcijas, 
kaip ir kitiems nedalyvau
jantiems mūšiuose kariams.

Tuo sumetimu sovietinė 
vyriausybė 1942 m. balan
džių 1 d. nutarė sumažinti 
maįsto porcijas iki 44,000 ir 
leist, pagal lenkų valdžios 
pageidavimą, iškraustyt į 
Iraną (Persiją) tįek jų ka
riuomenės, kiek jos buvo 
daugiau negu 40 tūkstan
čių, kurie pasiliksią Sovietų 
Sąjungoj. Tas perkrausty- 
mas buvo įvykdytas 1942 
m. kovo mėnesį, kada 31,- 
480 lenkų kariškių apleido 
Sovietų Sąjungą, ir buvo 

leista 12,455 nariams lenkų 
karįų šeimų išsikraustyt 
kartu su jais.

Lenkų Vadai Lauže 
Sutartį

Atsisakydama siųst savo 
arini ją į Sovietų - vokiečių 
karo frontą, lenkų valdžia 
tuo pačių laiku nuolat rei- 
kaląvo, kad Sovietų vy
riausybė leistų dar didės-' 
niain skaičiui vyrų įstoti į 
lenkų armiją Sovietų Są
jungos žemėje. Reikalauda
ma padaugini naujokų pri
ėmimą į savo armiją, len-, 
kų valdžia sykiu atsiuntė; 
Sovietų vyriausybei notą- 
siūlančią taip naudot lenkų 
armijos dalinius, kad tas 
pasiūlymas buvo niekas 
daugiau, kaip tik atsisaky
mas vartot jų kariuomenę 
mūšiams Sovietų - vokiečių 
fronte.

Atsakydama į šią notą 
(iš 1942 m. birželio 10 d.), 
Sovietų vyriausybė pranešė 
lenkų valdžiai štai ką: Ka
dangi lenkų valdžia, prieš
taraudama sutarčiai tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lenki
jos, neranda galimybės pa
naudot Sovietų - vokiečių 
fronte lenkų kariuomenės 
dalinius, sudarytus Sovietų 
Sąjungoje, tai Sovietų vy
riausybe daugiau _ negali

sulaužė savo sutartis ir pa
sisėdėjimus.
(Pabaiga kitame numery j)

Berlyno radijas pranešė, 
jog Hitleris savo atsišauki
me į vokiečius sakė, kad 
naciai skaudžiausiai kentė
jo prieš - sovietiniame fron
te praeitą žiemą. Lyginti su 
tomis kančiomis, tai. anglų 
ir amerikiečių lakūnų ata
kos prieš Vokietiją esą tik 
lengvas dalykas, kaip pasa
kojo Hitleris.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
' ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
11 d. geg., 7:30 v. v., 1073 E. 79th 
St. Lenkų salėje (Moniuško Hali). 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes susirinkimas bus lapai svarbus. 
— Kom.
. WATERBURY, CONN.

ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks

BRIGHTON, MASS

leisti organizuoti lenkų da
linius Sovietų Sąjungoje.

Tuomet buvo pakelta 
klausimas apie visos lenkų 
armijos iškraustymą iš So
vietų Sąjungos į Artimuo
sius Rytus; ir dar 44,000 
lenkų kariškių tapo išsiųs
ta iš Sovietų žemės 1942 
rugpjūčio mėnesį. Lenkų 
valdžia tokiu būdu išbrau
kė iš dienotvarkės lenkų ka
riuomenės dalyvavimą iš
vien su sovietine kariuome
ne kovoje prieš hitlerinę 
Vokietiją. Šį klausimą len
kų valdžia neigiamai iš
sprendė, sulaužydama pra
dinius savo duotus užtikri
nimus ir paneigdama iškil
mingą savo pareiškimą, pa
darytą 1941 m. gruodžio 4 
d., kur jinai sakė “Lenkų 
Respublikos kari uomenė 
Sovietų Sąjungos žemeje 
kovos petys petin išvien su 

I Sovietų kariuomene prieš 
vokiečius plėšikus jr 
baininkus.”

Pirm antrojo lenkų ka
riuomenės iškraustymo, len
kų komanda prašė leist 20,- 
000 iki 25,000 narių lenkų 
kariškių šeimų išvykti kar
tu su lenkų armijos dali
niais. Sovietų vyriausybė 
suteikė šį leidimą. Iki 1942 
m. rugs. 1 d. viso išsikraus
tė jau 25,301-nas narys len
kų kariškių šeimų.

Taigi, apart 75,491-no 
lenkų kariškio, viso 37,756 
jų šeimų nariai apleido So
vietų Sąjungą jau 1942 me
tais.

Neseniai lenkų ambasa
dorius Romer pakėlė klau
simą dėlei išvykimo iš So
vietų Sąjungos 110 lenkų 
kariškių, kurie buvo nepa
siekę persikraustymo cent
rų tuo laiku, kai buvo su
ruoštas persikraustymas. 
Sovietų vyriausybė teigia
mai išsprendė jį klausimą 
(leido ir šiem lenkam iš
vykti). Jokių daugiau pa
siūlymų dėlei lenkų kariškių 
šeimų iškraustymo nedarė 
Sovietų vyriausybei nei len
kų armijos komanda 
lenkų ambasada.

Taigi melagingi yra 
įtarimai, būk Sovietų 
riausybė kliudė ar kliudo 
apleist Sovietų Sąjungą len
kų piliečiams, kurių skai
čius tikrumoje čia yra ’ tik 
nedidelis, arba būk Sovietų 
vyriausybė varžė ar varžo 
išsikraustymą iš Sovietų 
žemės nariams lenkų ka
riškių, išvykusių iš Sovietų 
Sąjungos.
Sovietai Visais Būdais Pa
dėjo Lenkąm; Lenkų Vadai

Sulaužė Savo Prižadus
Visi minimi faktai paro

do, jog Sovietų vyrįusybe 
darė visus r,eikalingus žing
snius suorganizuot ir didini 
lenkų armijai Sovietų Są
jungos žemėje. 1941 m. lie
pos 30 d. sutartis ir 1041 
m. gruodžio 4 d. pareiški
mas pastatė Sovietų vyriau
sybei ir Jeųkų valdžiai vi
siškai aišku įr ryškų užda
vinį — suvienyt yisas So
vietų ir lenkų "tautų pa
stangas bendrai kovai prieš 
hitlerinius plėšikus ir oku
pantus, sukurt lenkų armi
ją, įkvėptą šios didžios i- 
dejos, ir duot jai galimybę 
kovot už savo tėvynes ne
priklausomybę petys petin 
išvien su ^Raudonąja Ar
mija.

Spyietų vyrįąųsyhė pą^a- 
rė viską, kas tik buvo rei
kalinga tam uždaviniui į- 
vykdyį. Lenkų valdžią pą- 
sirinko skirtingą kelią. Ji 
nenorėjo siųsti savo divizi
jų į Sovietų karo frontą 
prieš vokiečius; ji atsisakė 
naudotx lenkų kariuomenę 
prieš vokiečius šiame front 
te petys petin su sovietine 
kariuomene, ir tokiu būdų

Atminčiai Vinco Rimkaus
Jau prabėgo čieli metai, 

kaip aš netekau savo mylimo 
brolio Vinco Rimkaus. Ir nėra 
tos dienos, kad nepasinaujin- 
tų mintis. Rodosi, tik neseniai 
visi augome ir bėgiojome Lie
tuvoje, atvykome į šitą šalį tos 
išsvajotos laimės jieškoti. Bet 
turėjome išsiskirti, nepasiekę 
jos.. .

Ir kada metai laiko tam at
gal jis gulėjo ligoninėj par
blokštas baisios ligos, prieš 
mirtį negalėjo laikraščių skai
tyti, tai kada aš nuvažiuoda
vau jį atlankytą tai pirmiau
siai klausdavo: kaip eina ka
ras, kokios žinios. Ir kokis di
delis buvo jo troškimas pagy
venti ir pamatyti, -kaip bus su
triuškintas fašizmas ir matyti 
pasaulį laisvą! Bet jo troški
mas neišsipildė, mirtis nuvarė 
jį j kapus! Tokis jau gamtos 
įstatymas, kad kas gimė, tai 
turi ir mirti. Tame troškimo 
gyvenu aš, Vinco Rimkąus se
sutė, motina dviejų sūnų, tar
naujančių Dėdei Šamui.

Domicėlė Kriaunienė ir 
mano gyvenimo draugas, 
Petras Kriaunis.

SANDĖLIS KNYGŲ IK ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių 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.-lOc 
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 Darbai .......... .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 ..................................85c
Nuo nemalonaus kvapo ...............80c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c
Nuo romantiškų sausgėlių .......
Trejanka, stambios šaknys .......
Nuo Cukrinės Ligos ....................
Nuo Sutukimo žolės ..................
Kraujo Valytojas ........................
Pailių (Piles) Mostis ..................

Visokios Žolės yra pakeliuose 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

12 d. geg. 103 Green St., Draugai, 
malonėkite visi dalyvauti, nes yra 
labai svarbių dalykų aptarimui. Pra
sideda vasarinis sezonas, prasideda 
piknikai, reikia pasirūpinti, kad bū
tų visi išnaudojami sekmadieniai. 
Taipgi reikia pasimokėti šių metų 
mokestis. Knyga jau gatava, 
veskite ir naujų narių. Laikas 
v. v. (Org.) (111-112)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, geg. 12 d., 8 v. v. LDP' 
Kliubo salėje, 408 Court St. Drau
gai, visi malonėkite dalyvauti. Taip
gi pasirūpinkite gaut naujų narių j 
LDS, nes vajus beveik eina prie pa
baigos. Dabar gera proga įsirašyt, 
nes įstojimo nereikia mokėti. — V. 
K. Sheralis, sekr. (110-112)

11 d., 8 v. v., pas dd. Chubarkius, 
1426 Columbia Rd. Visos draugės 
dalyvaukite, nes turime daug svar
bių reikalų aptarimui. — A. B.

(110-111)

1.

2.

3.

4.

nei

visi

atsi- 
7:30

įvyks

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks antradienį, geg.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandaųskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

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

NEWARK, N. J.
Mezgėjų susirinkimas įvyks

11 d., vakare, pas K. Žukauskienę, 
566 S. Clinton St., E. Orange. Vi
sos narės malonėkite susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptart. -w 
Sekr. (109-111)

geg.

(Shalinskaa)

Funeral Home
84-02 Jamaica Aye.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, M. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I

60c 
,60c 
85c 
,85c 
,60c 
85c 
su

Y.

kurie jaučiasi ner-

Arthritis, Neuritis

Palengvina skaus-

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
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.
PHOSPIIO-B tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, 
vuoti. 
SGDEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų. 
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis,
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
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 visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu j visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

6.

8.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

T • * • •

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 Givlais 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai

459 GRAND ST
Skersą! nuo Republic Teatro 

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

i f *'»i ■< ■■■■mii į |i ■ »■ i l * 1 .

BŪKITE AMERIKOS PIUEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR x 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS' VEIKIMĄ

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

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

įtampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
centus.

Reikalaudami rašykite:

A4V. CHĄ9. P.KAJL 
Kny<el8»

427 Lorųner St7 Brooklyn, N. J.

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

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

pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES,
♦ UP-TO-DATE ♦

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ♦
• BROOKLYN •

Gera! Patyrę Barberini

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

30 Dieną
Nuolaida

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibėga iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

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

' w

y

y 1

■
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Akiniai 
už $7.50

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ąr ųakfį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū- 
sų šermeninė. Mūsą pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Ko Laukiama Po Didžiųjų 
Laimėjimų Tunisijoj?

ktadie 
^tą, Pi

prašomi nunešti jiems lapelių 
kurie gaunami Laisvės rašti
nėj. Komisija.

Šv. Jurgio Lietuvių Draugijos
Auksinis Jubilejus

• VV .-,C. V,4.' ■ & . .
?•. - y ..• ■ <• ■■ /•
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Olga A. Joneliunaitė Žydai Veikia {rengimui * 
Sužeista z Ligoninės Rusijoj

Šiuo ir kitais svarbiais die 
nos klausimais išgirsime^įdo 
inias prakalbas šio pV 
nio vakarą, gegužės 1
liečiu Kliubo salėje, kur kal
bės viešnia iš Kalifornijos K 
B. Karosienė ir R, 
dienraščio Laisvės 
irius.

Mizara 
red akto-

šiandienąSvarbūs įvykiai 
veja vienas kitau r dėl to laiks 
nuo laiko prisieina pašvęsti va
karas kitas jų nuodugniam iš
siaiškinimui, kad tikrai žinoti 
jų priežastis ir: Kur link ve
da vienas ar kitas posūkis? 
Kas yra mūsų, visų gerovei ir 
Širdingai remtina? 
blogo ir kaip 
gą prašalinti ?

Prakalbose 
Aido Choras,
donos Anderson 
Kazokytė, akompanuojant B. 
L. šalinaitei.

Laisvės skaitytojai prašomi 
apie šias prakalbas pasakyti 
ir kitiems. Taipgi dirbantieji 
lietuviškose šapose ar kitaip 
kaip sueinantieji daug lietuvių

taipgi dainuos 
vadovybėje AL 

Susanna

Kariuomenėje Charles

Apie Mūsų Karius
Charles Tamulynas (maspe- 

thietis) pereitą savaitę buvo 
parvykęs pas savo motiną ir gi
mines
teišbuvo tik virš porą savaičių 
jis dar vis tebebuvo Upton sto
vykloje. Gyvenimas .kariuome
nėje jam patinka.

Niujorkietis seržantas Do
vydas Matusevičius, kuris dar 
vis tebėra Ramiojo Okeano pa
kraštyje, aną dieną paaukojo 
dolerinę Laisvės bylos vedimui.

Eddie Karpavičius parvyko 
kelioms Hienoms atostogų. Jis 
tarnauja didžiųjų ežerų srity-

Serž. Frank Yakštys buvo 
parvykęs dalyvauti savo bro
lio Antano vestuvėse. Antanas 
tarnauja Pajūrio Sargyboje. 
Iš vestuvių plačiau matysime 
sekamose laidose.

Reikia Darbininkų
■ CLASSIFIED ADS ======

HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS
GREITAS PAKILIMAS

Patyrimas nereikalingas 
Reikia pakavimui saldainių ir 
generaliams fabriko darbams.

40 valandų savaitė.
PROGOS VIRŠLAIKIAMS 
Darbininkams užkandžiams 

patogumai
Kreipkitės nuo 9 iki 11:30 v. rytais

HENRY HEIDE, Inc.
Hudson ir Vandam Sts., N. Y.
Darbininkų priėmimo (lept. 84-90 Vandam St. 
7th Avenue subway iki Houston Street.
8th Avenue subway iki Spring Street.

MERGINOS 
Virš 16 metų 

LENGVAM DARBUI 
Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis 

darbas, apmokamos vakacijos. 
GERA ALGA PRADŽIAI, 

VĖLIAU PAKELIAMA
HOLLAND LAUNDRY, Inc.

225—25th St., Brooklyn, N. Y.
(113)

MERGINOS
Reikia merginų lengvam fabriko 

darbui.
$19 į savaitę pradžiai

PROGA PAKILIMUI
Kreipkitės 101 W. 21st St., N. Y. C.
KARINIAI DARBAI. PATYRIMAS NEREI

KALINGAS. 40 VALANDŲ SAVAITE 
Reikia patyrusių siuvamų mašinų operuoto jų 

viena ir dviem adatom 
AUKŠTA ALGA

(113)

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 THREAD CO., INC. 

MARSHAL MILL
Cor. Belgrove Dr. and Passaic Ave. 

KEARNY, N. J. 
Kurios dabar dirba karo darbuos 

nebus priimamos.
____________________________________(110-112)

REIKIA MERGINŲ
Į MAISTO GAMYBOS ĮSTAI 

GĄ PAKAVIMUI. PUIKIOS 
DARBO SĄLYGOS.

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

STANDARD BRANDS, Ine.
Ant 12 lubų, Building E 

16th St. ir Riverfront, Hoboken, N. J, 
(109-114)

GIRLS—AGE 16 AND OVER
Reikia merginų nuo 16 m. ir viršaus 

5 DIENŲ SAVAITE 
Patyrimas nereikalingas. Kreipkitės 

8:30 vai. iki 11 vai. rytais.
STANDARD LAUNDRY

985 Garfield Ave., Jersey City, N. J.
(109-111)

GIRLS—WOMEN
Ida merginų ir moterų būtinų 
bų įstaigoje. Patyrimas nereika- 
;as. GERA ALGA. Geros sąlygos.

BRUNSWICK LAUNDRY
Tonnele Ave., Jersey City 

(109-111)

Šiemet, kovo mėnesį, sukako 50 metų, kai susiroganizavo Šv. Jurgio Lietuvių Draugije 
Brooklyne. Gegužes 15 d. jvyks Jubilėjaus paminėjimui iškilmė. Bus Klaščiaus Clinton Par 
ke, Betts ir Mašpeth Avės., Maspeth, N. Y. Pradžia 7 vai. vakaro, Įžanga $2.75.

Bus bankietas su dainų programa. Po bankieto bus šokiai.

I -'<■? 
o

JUOZAS LeVANDA

Tai trys žymūs Šv. Jurgio 
Lietuvių Draugijos veikėjai, 
kurie savo iniciatyva ir triūsu 
daug prisidėjo prie draugijos 
auginimo ir tobulinimo.

JUOZAS A. DRAUGELIS

MERGINOS —17 IKI 30 
Lengvai būryje dirbti; geras ir 

pastovus darbas, dabar ir po karo, 
svarbioje pramonėje. 

Pradžia $18 už 40 vai. savaitę.
AMPERITE CO., 

561 Broadway, New York City.

HELP WANTED—MALE

VYRAI
Reikalingi dažų (paint plant) išdirbystėje, 

nuolatinis darbas, linksma apylinkė. Priimami 
tik virš drafto amžiaus. Patogūs transporta- 
cijos susisiekimai. Kreipkitės: Mr. S. Munsin.

BREINIG BROS., Ine.
First & Harrison Sts., Hoboken, N.J.

Tel. Hoboken 3-2900
(110-112)

Iki: 50 metų, reikalingi generaliam dirbtu
vės darbui^ Nereikia patyrimo. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Laikas ir pusė už viršlai
kius. Apsigynimo darbas. Kreipkitės j dirbtu
vės Superintendentą.

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 West 80th St., New York City

(110-112)

CAR WASHERS
Mes turime keletą vietų truck car 

mazgotojams. Naktinis darbas link- 
smai-švariame garadžiuje. Nuolati
nis darbas, proga pakilimui. GERA 

ALGA. Kreipkitės nuo 9 iki 5 v.
UNITED PARCEL SERVICE

881 E. 38th St.,, New York City.
(109-114)

LATHE HANDS 
REIKALINGA PIRMOS IR 
ANTROS KLASĖS DARBI

NINKŲ ANT LATHE 
MAŠINOS.

10 VALANDŲ DIENA 
Kurie dirbate kariniuose 
darbuose, nesikreipkite.

Darbo Raštinė atdara nuo 8 iki 4 v. 
Nuo 8 iki 12 šeštadieniais.

IRA S. BUSHEY & SONS, Ine. 
764 Court Street, Brooklyn, N. Y. 

Cumberland 6-4100
(110-115)

BOYS-16-17
Reikia berniukų nuo 16 iki 17 
m. vyniojimui ir patikrinimui

For Wrapping 
and Checking

NEREIKIA PATYRIMO. DARBŠ
TUS GALI UŽDIRBTI $25 I SAV. 

'STANDARD LAUNDRY 
985 Garfield Ave., Jersey City 

(109-111)

vyrų virš 45 m. ir mer- 
16 m. pilnam laikui ar 
ko dirbti. Gera alga.

VYRAI IR MOTERYS
Reikalinga 

ginų virš 
dalį la;

MANHATTAN LAUNDRIES
338 Mercer St., Jersey City, N. J.

(110-112)

Reikalingi
Netelefonuoklte, 

valandot 
PATYRIM

VYRAI
prie generalinių fabriko 

darbų.
I, kreipkitės asmeniškai nuo 
h Iki 11:30 vai. rytai*.
tAS NEREIKALINGAS

40 vai. savaite 
VIRŠLAIKIAMS 

užkandžiam patogumai
.PROGO

Darbininką
HENRY HEIDE, Inc

Hudson
Darb. priėmimu dept. 84-90 Vandam St. 
7th Avenufi subway iki Houston Street. 
8th Avenue aubway Nd Spring Street.

Vandam Sts., N. Y<
N.Y.

JUOZAS LeVANDA (Levan- 
dauskas) per 5 metus ėjo 
draugijos pirmininko parei
gas. Jis yra autorius knygos 
SAULĖLEIDIS. Tai vienatinė 
lietuvių kalboje knyga apie 
numirusių laidojimus ir kaip 
chemiškai nyksta palaidoti 
žmonių kūnai. LeVanda, kaipo 
balza mavimo (graborystės) 
profesijos žmogus, savo kny
goje paduoda įdomios medžia
gos. Jis yra narių gerbiamas 
draugijoje ir tapo išrinktas šio 
jubilėjaus paminėjimo rengi
mo komisijos sekretoriumi-iž- 
dininku.

JUOZAS A. DRAUGELIS, 
16 metų ištarnavęs draugijai 
finansų sekretoriumi, savo 
punktuališkumu, akuratnumu 
pareigose ir pavyzdingu vedi
mu finansų, Draugelis užsitar
navo gražios pagarbos draugi
jos nariuose. Jis yra draugi
jos išrinktas suredaguoti šv. 
Jurgio Lietuvių Draugijos isto
rijos knygą ir spaudai priruoš
ti programinę knygos dalį.

STEPONĄS M. KARVELIS, 
—Drabužių siuvimo pramonės 
kontraktorius. Tačiau jis turi 
palinkimo darbuotis ir draugi
jose, nepaisant to, kad savo 
vaizboje yra labai užimtas, jis 
vistiek aukoja savo laiko vi
suomeninei veiklai. Tai rimtas 
ir turintis gražios iniciatyvos 
asmuo, šioje draugijoje jis yra 
narių mylimas ir gerbiamas. 
Karvelis buvo pirmininku Šv. 
Jurgio Liet. Draugijos sidab-

STEPONAS M. KARVELIS *
rinio jubilėjaus minėjimo ko
misijoje. vJis dabar vėl išrink
tas auksinio jubilėjaus minėji
mui komisijos pirmininku.

Didžiausias šios komisijos 
darbas atliktas. Draugijos is
torijos ir jubilėjinės progra
mos knyga jau gatava. Ban- 
kietui viskas priruošta. Jų di
džiausias troškimas yra, kad 
bankiete dalyvautų daug sve
čių. širdingai linkime, kad jų. 
troškimai išsipildytų.

Dienraščio Laisvės ir kituo
se Brooklyno lietuvių laikraš
čių ofisuose yra parduodami 
Šv. Jurgio Lietuvių Draugystės 
jubilėjinio bankieto bilietai. 
Kurie dar neturite, tuojau įsi
gykite ir dalyvaukite bankie
te. Dalyvaukime iškilmėje ir 
sveikinkime šv. Jurgio Lietu
vių Draugiją Auksinio Jubilė
jaus proga.

Hunter Kolegijos chemijos 
laboratorijoj, darant prakti
kas, įvyko sprogimas ir Olgai 
nudegino kairiąją ranką. Per 
porą savaičių negalės naudoti 
rankos.

J. K.

Lubines Kai
nos Maistui
Kainų Administracija nusta

tė ir su gegužės 10-ta įėjo ga
llon lubinės kainos visiems 
svarbesniesiems maisto pro
duktams, išskyrus tuos, ku
riems kainos jau buvo nustaty
tos pirmiau. 

f

Naujas nuostatas paliečia 
kiaušinius, paukštieną, bana
nas, sviestą ir kitus pakuotus, 
kenuotus riebalus, medų, duo
ną, kenuotą pieną, grūdinius 
gatavus valgius (cereals), ka
vą, riešutų sviestus, syrupus, 
cukrų, kenuotus vaisius, pie
ną, kenuotą žuvį, džiovintus 
vaisius, sūrius, makaronus ir 
kitus miltinius produktus.

Sekamose laidose mes pa
duosime pavyzdžius kainų pa
tiems svarbiausiems produk
tams. Tačiau svarbiausia, kad 
tie sąrašai būtų išstatyti viso
se krautuvėse. Jūs turite teisę 
to reikalauti.

Nacionalė Amerikos žydų 
Taryba nusistatė sau kvotą su
kelti $500,000 įrengimui Mili- 
tariškos Ligoninės No. 1117, 
Leningrade.

New York o East Sides žy
dai tą kampaniją oficialiai 
pradės gegužės 20-tą su ma
siniu mitingu Grand Central 
Palace, 90 Clinton St., New 
Yorke.

IL Eengel, 42 metų, tapo už
muštas 1RT traukinio Pelham 
Parkway stotyje.

Aštuoni newyorkiečiai, džio
vintų kiaušinių firmų viršinin
kai, federalio ’prokuroro įkai
tinti suokalbiuose ir suktybėse 
užsakymų mūsų kariuomenei 
ir talkininkams.

Palikęs neuždarytą motorą, 
(clutch) IL Leitner, 29 m., nu
ėjo užsukti troką ir jam pra
dėjus eiti tapo mirtinai su
trėkštas.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis IStirla 

GYDYTOJAI 
100 nuoi. unija tapo] 

Telef.: GR. 7-7553

DETROITE:
2539 Woodward Avenue 
602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

t i

Stampos ir 
Punktai

Ir Vagys Ne Visada 
Pelnosi Be Darbo

Raudonosios stampos su rai
dėmis E, F ir G yra geros da
bar ir bus geromis per visą 
gegužės mėnesį. Stampos su 
raide H įeis galion gegužės 16- 
tą, o stampos su J—gegužės 
23 d.

Raudonos stampos reikalin
gos pirkimui mėsos, riebalų, 
sūrių ir kenuotos žuvies.

Mėlynos stampos. G, H ir J 
yra geros dabar ir iki galo 
gegužės mėnesio. Su jomis 
perkamos visokį kenuotą mais
tą, apart kenuotos žuvies ir 
mėsos.

Raudonų staThpų gauname 
16 punktų savaitei, o mėlynų 
48 punktus mėnesiui.

Batams 17-ta stampa baltoj 
(pirmoj) knygelėj gera iki 
birželio 15-tos.

Stampa 23 gera svarui ka
vos iki gegužės 30 d.

Stampa 12 gera 5 svarams 
cukraus iki gegužės 31 d.

Vagys išmušė langą High
way Fruit Exchange, 2919 
Kings Highway ir ten pasiėmė 
registeryje rastųs $50. Po to 
jie pasirinko įrankių ir su jais 
išsikirto penkiose sienose sky
les į gretimais tame bildinge 
esamas kitas krautuves. Pa
prakaitavę, jie per visas krau
tuves susirankioję $915 ir ne
pastebėti išlandžioję tais pa
čiais keliais.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentai. Moderniškos vanos ir 
kiti įtaisymai. Renda $22-24 į mė
nesį. 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)

J. GARŠVA
Graborlus-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 

>> 1 .......................... ...<

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grąnd St Brooklyn

VYRAI
Taipgi

BERNIUKAI
Virš 16 metų 

Reikalingi mokytis amato.
GERA ALGA LAIKE 

MOKINIMO. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
Nuolatinis darbas su vakacijom.

HOLLAND LAUNDRY, Inc.
225—25th Street Brooklyn, N., Y.

(113)

MAŠINISTAI
Pilnai patyrę Tool & Dio Makers

Instrumentų išdirbėjui reikia 
instrumentam daryti' vyrų, 
patyrusių ant Calibration.

GERA MOKESTIS, 
DAUG VIRŠLAIKIU

C. J. TAGLIABUE CO.
540 Park Ave., Brooklyn, N. Y.
______________________ , (113)

Mėsos Kapotojai
Reikalinga patyrę prie retail 

krautuvės darbo.
PROGA PAKILIMUI.

Kreipkitės Trečiadienį nuo 9 v. 
ryto iki 5 vai. vakaro.

22 E. 40th St., Kambarys 1717 
(Prie Madison Ave.)

arba
Į PERSONNEL OFFICE

800 Mercer St,, Jersey City, N. J.
' , (112)

PARDAVIMAI
Parsiduoda

South 
duoda 
gaitis,
Conn.

lotas, prie ežerų 
Coventry, 50x100 ft. Parsi- 

pigiai. Savininkas — J. Mar- 
19 Tobey Ave., Windsor, 

Tel. 698M. (111-116)

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyrų ir moterų dėl 

generalinio dirbtuvės darbo. Patyri
mo nereikalinga, Taipgi reikalinga 
vyrų ir moterų kurie ir turi biskį 
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 
keturi 
noje. 
9-2070

prie abelno namų triūso — 
kambariai, trys nariai šeimy- 
Prašome telefonuoti Dewey 
arba’ Sterling 8-2340.

(106-111)

Reikalingas vyras tarpe 40-45 me
tų amžiaus arba jaunesnis vyrukas 
dirbti sviestinyčioj. Patyrimo nerei
kalinga. Gera. alga. Antrašas: 
Hahn’s Creameries, 134 No. 6th St., 
Brooklyn, N. Y. ' - • (108-112)

susirinkimas įvyks
8 v. v. Liet.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. 
trečiadieni, geg. 12 d
Neprigulmingo Kliubo. kambariuose, 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. Valdyba, i (110-112)

LLD 1-mos Kuopos Nariams
Susirinkimas įvyks ketvirtadienio 

vakare, gegužės 14, 7:30 vai., Lais
vės Svetainėj. Jis yra labai svarbus, 
todėl visi nariai malonėkite daly
vauti. Šių nietų knyga Didysis Lie
tuvių Tautos Priešas yra jau gata
va, susirinkime galėsite pasiimti. 
Katrie dar nesate mokėję duoklių 
už 1943 m., dabar laikas užsimokė
ti, nes pinigai yra labai reikalingi 
sumokėti knygų leidimu padarytas 
lėšas. Atsiveskite savo draugus įra
šyti į LLD 1 kuopą. Mūsų parengi
mas įvyks gegužės 22 d. Atsineškite 
geros minties ir planus, kokiais pa
rengimas būtų sėkmingiausias. Tu
rėsime išsirinkti ir rengimo komisi 

1 Kuopos Organizatorius.
(111-113)

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL. ..PRACTICAL

WAT C H MS

$30.00

ELIZABETH 17 jewelj . $2475

AIR WARDEN 
J 5 {ewota 

$29”

MILITARY 
RING

$15.00

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

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

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS

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

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

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




