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Prieš metus laiko spaudoje 
buvo paduotas toks praneši
mas iš Londono:

“Lenkų valdžia Londone 
šiandien pareiškė, kad vokie
čiai suareštavo 13,500 lenkų 
karininkų... 10,000 karinin
kų suareštuota okupuotoje 
Lenkijoj, o 3,500 toj Lenkijos 
dalyje, kurią vokiečiai Įjungė 
Į Vokietiją. . . daugelis jų ta
po sušaudyti kaipo vokiečių 
priešai... °

Šitas dokumentas tilpo per
eito sekmadienio “The Wor
ker.”

O dabar šita pati lenkų val
džia išgirdo nacius sakant, 
kad jie rado kapą su 10,000 
lenkų karininkų ir kad jie būk 
buvę bolševikų nužudyti, ir 
jiems tiki! Pamiršo, ką ji pa
ti prieš metus svietui pranešė 
apie tuos karininkus.

Dar nemačiau filmos “Mis
sion to Moscow.” Nematęs fil
mos, negali žmogus nei jos 
girti, nei jos peikti. Bet už 
tai labai įdomu skaityti kitų 
nuomones.

O tos nuomones labai mar
gos. Nepatinka filmą tiems, 
kurie iš širdies ir iš principo 
neapkenčia Sovietų Sąjungos.

Pagarsėjus amerikonka troc- 
kistė Suzanne La Follette per
eito sekmadienio Timese ilgam 
laiške filmą sumaišo su žeme. 
Plūsta poną Davies už parašy
mą, bara Warner Brothers fil
mų kompaniją už filmos pada
rymą.

Tą patį laišką pasirašo ir 
ponas John Dewey, kuris irgi 
daug kaytų yra užstojęs troc- 
kistiniu^Ckriminalistus.

Taip pat Dorothy Thompson, 
kolumnistė, esanti labai nepa
tenkinta šita filrfta. Filmą 
ėdanti labai prastai padaryta 
ir neteisinga.

Tuo tarpu radijo komenta
torius von Kaltenborn, pama
tęs filmą pareiškęs, kad filmą 
esanti taip puikiai, šiaip artis
tiškai padaryta, jog ją pa
matys, tas jai įtikės! X

Filmų aktorius Irving Pal
mer sako, kad tai “geriausia 
karinė filmą, išėjusi iš Holly
wood©. . . ”

Jonn Berry, veikalų direkto
rius, sako:

“Tai didžiausia propagan
dos filmą, kokias tik aš esu 
matęs. Kas labiausia man kri
to į akį tai filmos nuoširdu
mas ...”

Kitas veikalų direktorius 
Harold Clurman sako:

“Man patiko filmą ‘Mission 
to Moscow’.. % Aš manau, jog 
tai naujos rūšies ir labai svar
bi filmą. ..”

Aktorius Michael Carter sa
ko: “Viena iš svarbiausių fil
mų, išėjusių iš Hollywoo- 
do...”

■ - ■ /

Filmą labai giria aktorius 
Bennes Mardenn, aktorių laik
raščio “Actors Cue” direkto
rius Leo Shull, veikalų skaity
toja Lucy Key ir kiti.

Kalbėjaus su lietuviais, ku
rie filmą jau matė. Visi 
ją labai giria, visiems jinai 
bai patiko.
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jie
la-

ki-

yra

va- 
ten

Generolas Eisenhower ir 
ti militarinių operacijų, vadai 
Afrikoje susilaukė šiltų pa
sveikinimų iš visų pasaulio 
kampų. Tie sveikinimai 
pilnai užsitarnauti.

Strategija buvo puiki, 
dovybė gera. Neužilgo
priešo nebeliks nei žymės. 
Penkiasdešimts tūkstančių vo
kiečiu ir italų jau suimta. Kiek 
tūkstančių jų žuvo, niekas dar 
nesuskaitė.

Likučiai bėga pakrikime.

Pereitą sekmadienį buvau 
Hartforde. Susirinkimas nebu
vo per didelis, bet visais kitais

(Tąsa 5 pusi.)

TALKININKAI NEPAISO 
FRANKO “TAIKOS”

London. — Anglai ir kiti 
talkininkų atstovai nekrei
pė jokios atydos į Ispanijos 
diktatoriaus Franko siūly
mą taikytis su fašistų 
Ašim.

Kalbėdamas Almerijos 
mieste, Franko pasakojo, 
būk karas “visai apsistojęs 
vietoje” ir būk tai “bepro
tiškas būtų dalykas toliau 
atidėlioti taiką.” Kartu 
Franko vėl pareiškė savo 
draugiškumą Hitlerio - Mu- 
ssolinio - Japonijos Ašiai.

Jungtinių Tautų atstovai 
Londone laikosi prez. Roo
sevelto (ir Stalino) obalsio 
— Besąlyginis priešų pasi
davimas.

Sovietų Spauda Numato 
Greitą Antrojo Fronto 

Atidarymą
Maskva. — Karinis rašy

tojas I. Jermašev savo 
straipsnyje Izviestijose, So
vietų vyriausybės laikraš
tyje, teigia, kad “greitu lai
ku Damoklio kardas — ka
ras dviem frontais Europo
je — nukris ant italų-vokie- 
čių galvos.” Jis taipgi ra
šo: 'I

“Galingai ir lemiamai iš- 
naudot puikiąją pergalę 
Tunisijoj — tai yra grei
čiausio laiko uždavinys.”

Jermašev tvirtina, jog 
naciai, pora metų atgal 
permesdami savo keturias 
divizijas karan į šiaurinę 
Afriką, tuomi norėjo kuo 
toliausiai nustumt antrojo 
fronto atidarymą prieš Hit
lerį Europoj.

Premjeras W. Churchill 
Sveikino Eisenhowerj
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Chur
chill pasiuntė sveikinimo 
telegramą amerikiečiui ge
nerolui Eisenhoweriui, vy
riausiam talkininkų koman- 
dieriui Šiaurinėje Afrikoje.

Žymėdamas anglų ir a- 
merikiečių pergalės svarbą 
Tunisijoj, Churchillas gyrė 
puikią sutartinę tarp Ame
rikos ir Anglijos armijos 
veiksmų.

Antim Tebesąs Tunisijoje
šiaur. Afrika, geg. 11.— 

Nelaisvėn paimti vokiečių 
oficieriai tvirtino, kad jų 
šiaurinės armijos koman- 

dierius gen. von Arnim dar 
tebesųs Tunisijoj; o Rom- 
melis jau pirm dviejų mė
nesių apleidęs Afrikų dėl 
“nesveikatos.”

London. — Naciai įvedė 
aštriausią karinį apgulos 
stovį Holandijoj. Paskutinė
mis dienomis holandai bū
rėsi visuotinam streikui.

Mūšiai Dėl Novorossiisko 
Kruviniausi po Stalingrado
Sovietai Sunaikino 43 iš 200 Atakavusių Nacių Lėktuvų
Maskva, geg. 11. —Ties 

Novorossiisku, vakariniame 
Kaukazo kampe, verda žiau
riausi mūšiai tarp atakuo
jančių sovietinių kovotojų 

ir besiginančių hitlerininkų. 
Tai esu kruviniausi mūšiai 
po Stalingrado, kaip teigia 
dabartiniai pranešimai iš 
fronto.

Įnirtusios kautynės šėls
ta pačiose vokiečių apsigy
nimo linijose, į kurias rau
donarmiečiai įsiveržė ir 
grumiasi vis gilyn. Naciai 
desperatiškai grūda fron- 
tan naujus savo pastiprini
mus.

200 vokiečių lėktuvų puo
lė Rostovą, vadinamą var
tais į Kaukazą. Sovietų la
kūnai ir priešlėktuvinės pa
trankos nukirto žemyn 43 
priešų lėktuvus. Sovietai

neteko septynių lėktuvų.
Maskvos radijas pranešė, 

jog Štormovikai Sovietų 
bombanešiai per dieną už
frontėje pleškino vokiečių 
geležinkelių stotis, trauki
nius ir trokus, pilnus karei
vių ir karo pabūklų, gabe
namų į prieš - sovietinį 
frontą. Sovietų lakūnai pa
darė ypač skaudžių prie
šams nuostolių vienuolikoje 
didžiųjų geležinkelių maz-

(Diena pirmiau Sovietų 
bombanešiai triuškino na
cius ir jų įrengimus Brians- 
ke, Oriole ir keturiolikoje 
kitų gelžkelių mazgų.)

Ties Novorossiisku, Ku
ban srityje, Raudonoji Ar
tilerija sudaužė 38 bateri
jas ir lizdus vokiečių ka
nuolių.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, geg. 11. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Sovietų oro jėgos geg. 10 d. kirto didėlius smūgius 

priešų kariuomenės susibūrimams ir apsitvirtinimams, 
Kuban srityje.

Į šiaurių rytus nuo Novorossiisko mūsų artilerija 
nutildė 26 baterijas vokiečių kanuolių ir dvyliką bate
rijų mortirų, sunaikino kelis kanuolių lizdus ir kelis 
fortus, du tankus ir nušlavė apie kuopą priešų pėstinin
kų.

Lisičansko srityje priešai iš pradžios buvo pastūmėję 
mūsų kariuomenę šiek tiek atgal, bet paskui raudon
armiečiai, suduodami jiem smūgį šonan, nugrūdo vo
kiečius atgal į pirmesnę jų poziciją. Šiame mūšyje so
vietinė kariuomenė sužalojo devynis vokiečių tankus ir 
užmušė apie 300 hitlerininkų.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė atmušė keturias 
priešų kontr-atakas ir išmušė iš veikimo kelis vokie
čių tankus.

Į vakarus nuo Rostovo sovietiniai kovotojai nušlavė 
daugiau kaip kuopą vokiečių pėstininkų.

Geg. 10. — Į šiaurių rytus nuo Novorossiisko sovieti
niai kariai sunaikino apie dvi kuopas hitlerininkų, še
šias baterijas priešų kanuolių ir aštuonis karinius rū
sius. ,

Partizanai Gomelio apskrityje geg. 2 d. per smarkų 
mūšį su baudžiamųja vokiečių ekspedicija užmušė dau
giau kaip 200 hitlerininkų ir pagrobė kiekį karinių 
reikmenų.

Aukščiausias Teismas 
Patvirtino Kainą Ad
ministracijos Galią

Unijos Vadai Baudžia 
Mainierius, Klausiu

sius Prezidento

. v® ?
VOKIEČIAI ŽUDO DAUGIAU 

HOLANDŲ
London, geg. 11. — Čio- 

naitinė holandų valdžia ga
vo žinių, jog naciai nužudė 
dar 26 Holandijos patrijo
tus už tai, kad jie kurstė 
streikus ir sabotažo veiks
mus prieš vokiečius.

HOLANDŲ IŠLAISVINI- 
MO VALANDA ARTĖJA.

London. — Trimetinėje 
sukaktyje nuo Hitlerio įsi
veržimo į Holandiją, holan
dų karalienė Wilhelmina ir 
kiti valdininkai šaukė Ho
landijos gyventojus v i s 
priešintis hitlerininkams ir 
pareiškė, kad “holandų iš
laisvinimo valanda jau sku
biai artėja.”

Praskintas Kelias Jung
tinu Tautą Laivam per 

Viduržemio Jurą
Washington, geg. 11., — 

Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretorius Knox sakė, jog 
talkininkai, Jaimėdami per
galę Tunisijoj, atidarė Vi
duržemio* Jurą prekiniams 
Jungtinių Tautų laivams.

Taigi talkininkų laivai 
galės plaukt šia jūra ir per 
Suezo Kanalą į Vidurinius 
Rytus. Tai bus 12,000 mylių 
trumpesnis kelias, negu iki 
šiol, kuomet reikėjo plaukt 
aplink Afriką. Per Vidurže
mio Jūrą galima bus kur 
kas greičiau pristatyt ir ka
ro pabūklų Sovietams į 
Persiją-Iraną.

PALYGINAMAI NEDIDELI 
ANGLŲ NUOSTOLIAI

London, geg. 11. — Cl. 
Attlee, Anglijos ministerio 
pirmininko pavaduotojas, 
pranešė seimui, jog nuo ba
landžio 17 iki šiol Tunisijoj 
tik 10,800 anglų karių buvo 
užmušta, rimtai ' sužeista 
bei nelaisvėn paimta.

Tai bent 10 kartų mažes
ni nuostoliai, negu vokiečių 
ir italų.

Suimta 7 Nacių Generolai; jJJ 
Amerikiečiai Jau ( y prūse |

Bandžiusieji Pabėgti Hitlerininkai Nuskandinti
Šiaur. Afrika, geg. 11.— 

Pirmoji anglų armija pra
siveržė skersai viso “kak
lo” Bon pussalio, šiauriniai- 
rytiniame Tunisijos kampu
tyje, nuo Hammam Lif, 
Tuniso Įlankoj, iki Hamma- 
met Įlankos, ir tokiu būdu 
visiškai perkirto vokiečių- 
italų kariuomenę.

Dabar talkininkų lėktu
vai ir anglų artilerija ir ka
ro laivai be paliovos viso
mis pusėmis šturmuoja fa
šistus siaurajame to pussa
lio gale iki Bon Iškyšulio, 
kad kuo greičiausiai galuti
nai sunaikint bei suimt ten 

i priešus.
Pranešama, jog suvaryti 

į tą “sūrmaišį” hitlerinin
kai” yra nusiminę, dvasi
niai nupuolę, silpnai tesi
priešina ir tik dairosi ge
resnės progos nelaisvėn pa
siduoti.

Apart šešių vokiečių, ge
nerolų, kuriuos amerikie
čiai suėmė su 25 tūkstan
čiais fašistų Bizertės srity
je, tapo nelaisvėn paimtas 
dar vienas Ašies generolas.

Skaičiuojama, kad anglai 
atkirto 75 iki 80 tūkstančių 
vokiečių ir italų Bon pus- 
salyje nup susisiekimų su 
hitlerininkais esamais į pie
tų vakarus nuo perkirtimo 
linijos.

Talkininkų lėktuvai bom
bomis ir šovinias sunaikino 
visus šimtus bei tūkstan
čius fašistų, kurie mėgino 
valtimis pasprukti iš mini- ■ 
mo Tunisijos kampučio.

■A

London, geg. 11. — Uni
ted Press praneša, kad at
vyko Amerikos karinome- f 
nes daliniai jau ir į anglų 
valdomą Cyprus salą, ryti
niame gale Viduržemio Jū
ros.

Amerikos Oficialiai________ ..__
CAIRO, Egiptas, geg. 10. — Jungtinių Valstijų oro' 

jėgų pranešimas:
Mūsų bombanešiai Liberatoriai atakavo prieplaukų 

įrengimus Messinoj, Sicilijoj (Italijos saloj), praeitą 
sekmadienį priešpiet; daugelis mūsų didžiųjų bombų 
pataikė į prieplaukas ir laivus, į garvežių pastogės ir 
geležinkelių kiemus. I

Mūsų bombanešius atakavo priešų lėktuvai kovoto
jai, kurių keli liko sužeisti. Visi mūsų lėktuvai saugiai 
sugrįžo iš šio žygio.

Anglai Atėmė iš Ašies 
Dar Du Miestus

26-ŠIŲ TAUTŲ KONFEREN
CIJA MAISTO REIKALAIS

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas nusprendė, kad val
džia gali traukt teisman ir 
baust brangininkus, laužan
čius Kainų Administracijos 
nustatytas kainų “lubas” į- 
vairiem reikmenim.

Šis Aukščiausio Teismo 
sprendimas reiškia, kad pel- 
nagrobiai negalės reikalaut 
indžionkšinų - uždraudimų 
iš federalių apskričių teis
mų prieš Kainų Adminis
tracijos patvarkymus.

Uniontown, Pa. — Tower 
Hill angliakasyklos lokalo 
unijiniai vadai pervarė ta
rimą, kuriuom nubaudė 25 
mainierius po 5 dolerius už 
tai, kad jie, klausydami 
prez. Roosevelto atsišauki
mo, sugrįžo darban pirma, 
negu John L. Lewis, Mai- 
nierių Unijos pirmininkas, 
leido sugrįžti.

Washington. — Jau 26 
Jungtinės Tautos pasižadė
jo atsiust savo atstovus į 
maisto reikalais konferen
cijų geg. 18, Hot Springs, 
Va. Tarp konferencijos da
lyvių bus ir Sovietų 
vai.

šiaurA Afrika, geg. 11.— 
Anglų kariuomenė atėmė iš 
fašistų miestus Soliman ir 
Menzel Bou Zelfą pietiniai- 
vakarinėje Bon pussalio da
lyje, šiaurinėje Tunisijoje.

Prancūzai pažygiavo pir
myn prieš vokiečius į ry
tus nuo Zagouano, atimto 
iš nacių diena pirmiau.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai vėl audringai bom
bardavo karinius Ašies tai
kinius Sicilijoj ir Pantelle- 
rijoj, Italijos salose, jau 
trecią dieną paeiliui.

Sunaikinta 6 Ašies lėk
tuvai. Talkininkai prarado 
5 lėktuvus.

-------------------------------------------------------------------------------------------.

Naujas Talkininku Oro
Žygis Europoje •

- - - - -  2London, geg. 11. — Dide* ii 
Ii būriai talkininkų bomba- 
nešių ir lėktuvų kovotojų 
šiandien išskrido linkui Bo- 
logne, šiaur. Francijon. '

Kol kas dar nepranešta, 
ar jie bombarduoja tik na
cių užimtus kraštus ar ir 
pačią Vokietiją.

Žymėtina, jog atakuot 
hitlerininkų taikinius die
nos laiku tai Amerikos Le
kiančių jų Tvirtumų specia- 
lumas.

Raudonarmiečiai Už 
Karinį Kalną

M.'

atsto-

jokio

London, geg. 11. —- Sovie
tai laimėjo naujų pasiseki
mų Kuban srityje.

Nušovė 23 Japonų Lėktuvus
Australija, geg. 11. — A- 

merikiečių ir australų lakū
nai, atakuodami japonus 
Babo, hdlandiškoje Naujo
sios Guinejos dalyje, nušo
vė žemyn ir 23 japonų or
laivius.

Japonų radijas be 
patvirtinimo pasakojo, būk 
jie atėmę iš anglų pozicijas 
Burmoj tik už 12 mylių nuo 
Indijos sienos.

Paryžiaus radijas, nacių 
kontroliuojamas, teigia, kad 
Sovietų laivai iškėlė dau
giau raudonarmiečių kran- 
tan į Novorossiisko apylin
kę.

Šiaur. Afrika. .— Kari
niai talkininkų laivai nu
skandino dar tris nedidelius 
fašistų laivus Tuniso Įlan
koje.

London, geg. 11. — Bū
riai anglų lėktuvų vėl skri
do bombarduot karinius 
taikinius Vokietijoj ar na
cių užimtuose kraštuose.

Maskva, geg. 11. — 
vietų kariuomenė per j 
žusius mūšius atėmė iš 
kiečių dar vienų 
niai - svarbų kalnų arti 
vorossiisko uosto, 
srityje, Kaukaze.

Sovietų artilerija
matiškai naikina nacių 
mento ir plieno fortus.

London, geg. 11. — Na
cių orlaiviai naktį mėtė 
bombas, kur papuolę, Ang
lijoj ir užmušė 11 mergai
čių.

Talkininkų lėktuvai 
tusiai bombarduoja 
nūs Naujojoj Guinejoj.

„4 J
? J

Washington. — Iš 50 
glijai paskolintų 
naikintuvų naeiai iki 
nuskandino tiktai penkis*^
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Tamsios Jėgos Už Lenką 
Valdžios Nugaros

,, Chicagos dienraštis Vilnis rašo apie 
Sikorskio vyriausybę ir tas jėgas, ku
rių ta vyriausybė yra auka arba įran
kis. Vilnis nurodo:

“Dar 1941 metais, gruodžio mėnesį, 
premjeras J. Stalinas pasakė gen. Si- 
.korskiui, kad Sovietų Sąjunga stoja už 
stiprią nepriklausomą Lenkiją; Lygiai tą 
patį atkartojo premieras J. Stalinas šio
mis dienomis. Sovietų Sąjunga buvo ir 
tebėra Lenkijos draugas.

“Ginčo su Sovietų valdžia nebūtų bu
vę, jeigu ne Lenkų tremtinės valdžios 
nuslydimas į neleistinas kombinacijas su 
Jungtinių Tautų vyriausiu priešu ir jos 
užsispyrimas rubežių klausimu.

“Ar gen. Sikorskio valdžia mato pa
dariusi didžią klaidą? Gal pats Sikors
kis būtų sukalbamesnis, jeigu už jo pe
čių nestovėtų stiprios ir įtakingos reak
cininkų grupės.

“Maskvos “Pravda” nesenai įtalpino 
L, Volskio straipsnį, kur kalbama apie 
lenkų aristokratus, turėjusius milžiniš
kus dvarus Ukrainoje, Baltrusijojo ii’ 
Vilniaus krašte. Volskis sumini šiuos 
aristokratus-dvarponius: Liubomirskiai, 
Potockiai, Braninskiai ir Radzivilai. 
Prieškarinėj Lenkijoj jie buvo, tikriau
siais valdonais, nors jie'uiri įveikė už ku
lisų. Prie jų reikia priskirti ir dabarti
nį Lenkų prezidentą Raczkiewicz.

“Tai įtakingai grupei rūpi jos locni ini 
teresai. Tie aristokratai uoliai veda sa
vo machinacijas Londone, New Yorke ir 
Washingtone.

“Paprasti eiliniai lenkai jiems visiškai 
nerūpi.

“Be to, į Sikorskio valdžią daro dide
lio spaudimo Smigly-Rydz ir Beko šali
ninkai. Faktinai nuo tų aristokratų jie 
visiškai nesiskiria. Prie jų, žinoma, rei
kia priskaityti ir aukštuosius dvasiš
kius, kurie gyvena emigracijoj.
\“Štai, iš kokių sluoksnių kyla ta pik- 

td- antisovietinė propaganda ir tas bega
linis liežuvavimas...”

Hitleris ir Mussolinis Pasiutimo 
Desperacijoje

Keturi šimtai Amerikos lėktuvų bom
bardavo Balėnuos uostą, ant salos Sici
ly. Sakoma, kad visas uostas tapo pa
verstas į griuvėsius. Tai puiki lekcija 
Mussoliniui. Tai^tik pradžia didžiojo 
Jungtinių Tautų ofensyvo prieš tą Hit
lerio partnerį.

Prieš pora metų Mussolinis didžiavosi 
savo imperija, Jis turėjo užgrobęs ir pa
vergęs milžiniškus plotus Afrikoje. Atsi
mename, kaip pasipūtęs jis buvo, kai 
nugalėjo ir užkariavo Ethiopiją!

Bet iš tos Mussolinio imperijos dabar 
nieko nebeliko. Pačiai Italijai ateina ka- 
leina. Susidėjo su Hitleriu, tai gaus į 
kailį. Tą puikiai žino ir Mussolinis.

Štai kodėl jis desperatiškai šaukia į 
Italijos žmones laikytis “iki paskutinio 
kraujo lašo.” Bet italai nėra tokie kvai
liai, kad norėtų kariaut už Mušsolinį. 
Afrikoje jų tūkstančiai ir tūkstančiai 
pasidavė be jokio mūšio. Buvo atsitiki
mų, kad dideli italų, būriai vaikštinėjo 
ir patys jieškojo, kam pasiduoti.

Hitleris taipgi, matyt, jaučia galą ir 
jau įpuolęs pasiutimo desparacijon. Pra
neša, kad Holandijoje naciai paskelbė 
karo stovį. Ten tikisi Jungtinių Tautų į- 
siveržimo. Kita Hitlerio silpna vieta, tai 
Balkanai. Į Bulgariją ir Rumuniją Hit
leris gabenąs dideles jėgas.

Ten Turkija yra nežinomas numeris. 
Iki šiol.jinai laikėsi griežto neutralite
to. Bet kalbos eina, kad Turkija gali iš
eiti prieš Ašį. Tai būtų didžiulis Jungti
nėms Tautoms laimėjimas. Iš Turkijos 
Jungtinės Tautos gražiai ir greitai ga
lėtų pasiekt/ Balkanus.

Talkininkų laimėjimas Afrikoje, aiš
ku, veikia Turkiją. Turkijos diplomatai 
krypsta ton pusėn, kuri žada laimėti. 
Prieš metus laiko jie labai, bjauriai pa
sielgė su Sovietų Sąjungos pasiuntinybe. 
Elgėsi provokatoriškai. Tai jbuva laikai, 
kuomet Hitlerio gaujoms 'sekėsi : ryti- 

• niam fronte. Bet kai Sovietai išvystė 
pereitą žiemą ofensyvą ir pradėjo lai
mėti, Turkijos vyriausybės nusistatymas 
smarkiai pasikeitė ir santykiai su So
vietų Sąjunga žymiai pagerėjo. Dabar, 
talkininkams pereinant į pasekmingą 
ofensyvą, turkai mato Hitleriui ir Mus
soliniui galą ir todėl, nėra abejonės, jie 
linksta šion pusėn.

Tačaiu ne taip dabar svarbu, kokiais 
sumetimais arba išrokavimis turkai kei
čia savo poziciją-r-svarbu, kad keičia ge- 
rojon pusėn. Jos talka Talkininkams rei- 

’ kalinga ir būtų maloniai sutikta. Tos 
kalbos, kad Turkija gali atvirai nukrypti 
Jungtinių Tautų pusėn, turi rimto pama
to ir yra sveikintinos.

Laisvė . .. ... . , ,

Lenkų Imperijalistų Agentai 
Lietuvių Tarpe

Jie dirba atsargiai iš vien su kitų tautų fašistais. — Susigrupavo kovai prieš
“euraziečius”. — “Naujasis posūkis” reiškia ėjimą išvien su lenkiškaisiais .

imperijalistais.—Kurioje jie barikadų pusėje?

Darbininką Nepasitenkinimas
•
Valdžia žada pradėt kovą prieš aukš

tas kainas. Ji žada kainas numušti arba 
atstumti atgal. Tas process prasidėsiąs 

•’ su birželio 1 diena.
Bet organizuoti darbininkai jau pa

reiškė savo nepasitenkinimą tomis pa
stangomis. Tos pastangos yra nepakan
kamos. Valdžia tikisi kainas numušt tik
tai dešimčia nuošimčių. Tai per mažai. 
Darbininkai reikalauja, kad jos būtų nu- 

. muštos 25 nuošimčiais. Dar ir tai jos bus 
per aukštos. Dar ir tai darbininkų algos 
nebus tokios, kokių reikalauja vidutinis 
žmoniškas šioje šalyje pragyvenimas.

Nuo to laiko, kai kainos pakilo tais 25 
nuoš., organizuoti darbininkai teigia, al
gos beveik nebuvo pakeltos. Kainų pakj- 

I Urnas buvo aukščiausias paskutiniais ke
liais mėnesiais. O valdžia dar pernai ūži 
draudė kelti algas daugiau, kaip 15 
nuošimčių.

Kainas sukontroliuoti nėra lengvas 
darbas. Pavyzdžiui, šiuo tarpu New Yor
ke bulvių negalima gauti. Prieš kelias 
dienas už du svaru bulvių reikėjo mokėti 
25 centus! Vargiai kada istorijoje yra 

|. buvęs toks atsitikimas, kad bulvių būtų 
pritrukę ir kada už du svaru bulvių bū
tų reikėję mokėti kvoderį. Sunku ti- 
'kėti, kad iš tiesų pritrūko bulvių. Kur 

į Mors kas nors užkliuvo — ar tai prista
tymo sistema sugriuvo ir nepristato 
New Yorkan bulvių, ar koks nors trus^

Tikrieji Patrijotai Pasiliko 
Ir Kariaus

Sikorskio vyriausybė pasiėmė ir išsi
vežė iš Sovietų Sąjungos jau paruoštos 
ir išlavintos keletą desėtkų tūkstančių 
lenkų armijos. Ji nenorėjo kariauti ran
ka rankon su Raudonąja Armija prieš 
Vokietiją. Nors 1941 metais buvo pasi
rašęs sutartį su Sovietais, kad ta armija 
pasiliks rytiniame fronte ir eis prieš 
vokiečius, bet Sikorskis sutartį sulaužė. 
Tai buvo begėdiškas* lenkų pabėgimas iš 
kovos lauko. Dabar jie sėdi Irane ir nie
ko neveikia. Tiktai valgo Jungtinių Tau
tų duoną ir laukia.

Ko jie laukia? Veikiausia laukia, kada 
Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Amerikos 
Armijos vokiečius išmuš iš Lenkijos. Ta
da šitie ponai iš Irano, kaip kokia aud
ra, nusileis ant Lenkijos ir norės joje 
užponavotil Taip atrodo. Tokie,, matyt, 
planai buvo Sikorskio vyriausybės, kai 
tą savo armiją išsigabeno į Aziją.

Bet tikrieji lenkai patrijotai neseka 
paskui Sikorskio vyriausybę ir neima iš 
jos įsakymų. Jie pasiliko Sovietų Sąjun
goje ir pradėjo organizuotis į Kosciuš
kos Diviziją. Jie nebijo mirtinojo Len
kijos priešo ir nelauks, kad kas kitas jį 
išmuštų iš Lenkijos.

Kosciuškos Divizija kariaus išvien su 
Raudonąja Armija. Ją nuoširdžiai pa
rems visi tikrieji lenkai patrijotai vi-

* suose^ pasaulio r kampuose.

. Jau prieš tūlą laiką ne- 
kurie Amerikos lietuviškie
ji fašistai pradėjo, kaip tas 
voras, megzti lenkiškai-lie- 
tuvišką voratinklį. Žinoda
mi, kaip lietuvių visuomenė 
neapkenčia lenkiškųjų ponų 
(ne lenkų liaudies), tie po
litikieriai savo darbo ėmėsi 
labai atsargiai. Pirmiausiai 
jie susiuostė, aišku, su di
džiausiu lenkų fašistų šulu, 
p. Matuševskiu. Pastarojo 
straipsnį apie lietuvius per
sispausdino veik visa anti
sovietinė lietuviškoji spau
da, kad parodyti, kaip “di
dieji lenkų vadai” gražiai 
įvertina lietuvius ir norį su 
jais broliškai bendradar
biauti.

Paskui sekė kiti žygiai.
Niūjorkiškiame lietuvių 

tarybininkų mitinge (Web
ster Hall salėje) jie pasi
kvietė talkon Tarybų Są
jungai šmeižti “oficialį” 
lenką kalbėtoją. Tame mi
tinge, kaip žinia, buvo nu
tarta reikalauti Amerikos 
ir Didžiosios Britanijos vy
riausybių, kad jos, kai Rau
donoji Armija išvys iš Lie
tuvos nacius, pasiųstų ten 
savo kariuomenių dalinius 
Pabalčiui okupuoti.

Vėliau toji pati lenkų 
imperijalistų grupė išvertė 
ir pasiuntinėjo tūliems laik
raščiams iš pilsudskininkų 
laikraščio “Nowy Swiat” 
straipsnį “Swięto Litwy”. 
Straipsnio autorius, pilsud- 
skininkas Stanislaw Rurat, 
pareiškė, būk Šitame kare 
“Lietuvos likimas tapo vie
nas svarbiųjų Lenkijos tik
slų.” Tik pagalvokit! Lie
tuvos nepriklausomybe su
sirūpino didžiausi Lietuvos 
priešai! Ar tai ne puiku, 
jūs chlopai, jūs chamiški 
litvinai: ponai lenkai nakti
mis nemiega, besirūpindami 
jūsų laimėmis!....

Bet tai ne viskas.
Iškilo naujų progų, arti

nančių ponus su mužikais 
(teisingiau: mužikų va
dais). Tarybų Sąjungos vy
riausybė paskelbė pasauliui, 
kad Sikorskio vyriausybė
je Londone yra hitlerinin
kų, imančių Goebbelso pro
pagandą už tikrą pinigą ir 
ją naudojančių (išvien su 
Goebbelsu) prieš Tarybų 
Sąjungą.

Tarybų vyriausybė nu
traukia ryšius su Sikorskio 
vyriausybe. Podraug Tary
bų vyriausybė (Molotovo 
notoje) pareiškia, kad len-
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Rašo R. MIZARA 
kų ponai pamirštų Vilnių ir 
Vilniją, — Vilnius, Lietu
vos sostinė, kurią lenkai 
smurtu buvo užgrobę 1921 
metais, priklauso ir pri
klausys Lietuvai, taria Mo
lotovas !...

Skandalas! Lietuviškie
siems lenkų imperijalistų 
agentams atsidaro didžiulė 
proga “pasirodyti.” Bet ne 
visi nori pilnai parodyti sa
vo plunksnas. Todėl jie su
randa durneliuką ir jį pa- 
kusena išstoti su straipsniu, 
išdėstanciu jųjų pažiūras,.

To pasėkoje pasirodė 
Jurgėlos straipsnis Vieny
bėj (š. m. bal. 30 d.).

Jurgėla, tiesa, Amerikos 
lietuvių visuomenėje yra 
nulius. Niekas su juo rim
tai nesiskaitė ir nesiskaito. 
Jokio organizuoto judėjimo 
jis neatstovauja. Bet čia 
tokis kaip tik jiems geras. 
Jei iš to visko kas nors iš
eis, tai kiti, už Jurgėlą įta
kingesni asmenys, vėliau 
sakys: Jurgėla išreiškė mū
sų nuomonę; jis rašė su 
mūsų žinia. Bet jeigu lie
tuvių visuomenė šį straips
nį paims taip, kaip ima ben
drai jo autorių, tuomet jie 
galės nusiplauti rankas ir 
pasakyti: “Jurgėla visuo
met buvo neišmanėlis, ne
rimtas, tad ir už jo straip
snį mes neimame atsako
mybės...”

Na, ir Jurgėla perša lie
tuviams ■ • “naują posūkį” 
(pasisukimą). Kas tas nau
jas posūkis? Trumpai ir 
aiškiai: lietuviai turį pa
miršti lenkų imperijalistų 
šunybes, padarytas lietu
vių tautai ir jie privalą da
bar eiti išvien su jais. 
Kam? “Vakarų kultūrai” 
gelbėti.

Tik pagalvokite: “po 50 
metų Maskvos dominuoja
moje valstybėje būsią apie 
400 milijonų gyventojų,” 
įspėja Jurgėla. “Tie gyven
tojai yra euraziečiai(I). Jų 
kultūra yra rytų, jų tikėji
mas yra pravoslavija, isla
mas ir bedievybė...”

Argi ne baisu! “Masko
liai” ir “euraziečiai” valdą 
Tarybų Sąjungą. Jų kultū
ra baisi, nes po 50 metų, 
kur šiandien gyvena apie 
190 milijonų, priaugs dar 
210 milijonų žmonių!

Kaip ši “tezė” suderinti 
su Jurgėlos sėbrų skelbi
mais, būk Tarybų Sąjungo
je žmonės nepriauga, bet 
milijonais kas metai naiki

nami, žudomi? Aš nežinau. 
Bet štai čia Vienybės politi
kas mums moksliškai pa
sako, kad taip būsią. Ko 
gero, tie “rytų kultūros” 
“euraziečiai” išras kokią 
nors mašiną žmonėms gim
dyti, na, ir tuomet gud bai 
“vakarų kultūrai”!

Kad to išvengti, Jurgėla 
siūlo Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai sukurti “Baltijos U- 
niją” — “vieną federuotą 
valstybę”. Vadinasi, Lietu
vos nepriklausomybę, apie 
kurią dar tūli kalba, jis 
skaito jau dalyku nerealiu 
(Tik p. Jurgėla pamiršta, 
kad Lietuva, Latvija ir Es
tija ir šiandien yra federa- 
cijinės valstybės, tik daug 
platesne prasme: jos fede- 
ruojasį su dar kitų 13-ka 
valstybių — visos sudaro 
vieną didžiulę Tarybų Są
jungą). Bet, mat, anos yra 
“lytų valstybės, su “rytų 

kultūra”, ne tokia, kaip len
kų arba vokiečių kultūra!

Jurgėla pareiškia, kad 
j dabar reikią lietuviams, 
llenkams, latviams ir es
tams vienytis ir eiti iš
vien. Kam? Ar tam, kad 
kovoti prieš vokiškuosius 
plėšikus, kurie žudo mūsų 
tautą, kurie žudo milijo

nais lenkus, latvius, estus ir 
lietuvius? Ne, atsako jis: 
“apie vokiečius mes čia ma
žiausia kalbame; didesnės 
galybes, kaip mes, juos pa
šalins iš Lietuvos.”

Tai kam gi reikia toms 
keturioms tautybėms vie
nytis? Pasiklausykite:
. “Lenkams, lietuviams, 
latviams ir estams ši kova 
yra žūtbūtinė — gausiems 
ginkluotiems maskoliams 
tas tėra nenoras atsisakyti 
nuo plėšikavimo, kankinimo 
ir žudymo- (Dievai žino, ką 
autorius nori tuomi pasa
kyti. — R. M.)... šios ketu
rios tautos susigrupavo (ar 
jau? — R. M.) vienoje ba
rikadų pusėje, maskoliai — 
kitoje, o platusis pasaulis 
tėra žiūrovas, kuris gali 
galutinai nulemti kovą vie
nos ar kitos pusės naudai...”

Vadinasi, lenkai, lietu
viai, latviai ir estai (Jurgė
los tipo) susigrupavo kovai 
ne prieš vokiečius, prieš ku
riuos kovoja Amerika ir vi
sos Jungtinės Tautos, bet 
prieš “maskolius”, prieš ru
sus ir visą Tarybų Sąjun
gą (Tasai nepraustburnis, 
kaip matome, rusų nevadi
na rusais, bet maskoliais”;
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“maskoliais” jis vadina ir 
visas tarybines tautas, did
vyriškai kovojančias prieš 
ilgaamžį lietuvių tautos ir 
viso pasaulio priešą, vokiš- 
kuosius plėšikus!).

Nežinau, kiek tokio tipo 
gaivalų yra lenkuos, lat
viuos ir estuos, bet žinau, 
kad jų nedaug tėra lietu
viuos. Kai kurie jų netgi 
jei ir pritaria Jurgėlai, net
gi jei ir yra susigrupavę 
kovai prieš Tarybų Sąjun
gą, tai iki šiol dar bijosi 
atvirai pasisakyti., Jurgėla, 
kaipo rimtumu niekur ne
pasižymėjęs asmuo, paliejo 
pieną.

Vis tik tai yra įdomus 
dalykas ir dar įdomesnis 
prisipažinimas. Pasirodo, 
kaip tūli gaivalai mūsų 
krašte veikia. Jie slaptai ta
riasi, “grupuojasi” kovai 
prieš mūsų talkininkę, Ta
rybų Sąjungą, ir viešai drį
sta per spaudą tuomi di
džiuotis !

Amerika ir Tarybų Są
junga yra žūt-butinė j e ko
voje prieš vokiškąjį impe- 
rijalizmą. Tūkstančiai lietu
vių jaunuolių kovoja prieš 
tą patį imperijalizmą, prieš 
nacizmą ir fašizmą. Akire- 
gyj to, atsistoja “patrijo
tas” Jurgėla ir pareiškia, 
kad jis susigrupavęs su to
kiais pačiais lenkais, lat
viais ir estais kovoti prieš 
mūsų talkininkę, Tarybų 
Sąjungą, o vokiečius tegu, 
girdi, muša kiti!

Tai yra niekas daugiau, 
kaip šlykštus pasityčioji
mas iš mūsų krašto ir iš 
mūsų tautos!

Kiekvieno padoraus ame
rikiečio lietuvio, kiekvieno 
lietuvių tautos patrijoto 
pareiga vyti laukan iš lie
tuvių tarpo tokius lenkų 
imperijalistų pakali kus, 
kaip p. Jurgėla!

-! •! f "T------ '---------------

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gyvenu apartmente ir tu

riu 6 metų vaiką. Vaikui 
bežaidžiant kambaryje švie
sos “fixture” nupuolė nuo 
lubų ir pataikė vaikui į 
galvą, labai jį sužeidžiant 
Kas turėtų būti už tai at- 
sakomingas?

Atsakymas
Šis atsitikimas yra dvipu- 

siškas, kadangi nepaprasti 
pataisymai priklauso namo 

, savininkui, o paprasti pa
taisymai priklauso rendau- 
ninkui. Šį klausimą turėtų 
teismas išrišti, prie katros 
kategorijos priklauso, ir, ži
noma, yra labai svarbu pla
čiau žinoti, kaip ši nelaimė 
įvyko. Paminėti faktai yra 
svarbūs dėl išrišimo šio 
klausimo ir yra net būtinai 
reikalinga priskaityti kaipo 
“circumstantial facts.”

Adv. Charles P. Kai.

JAPONŲ SUBMARINE NU
SKANDINO 5 LAIVUS

Australija, geg. 7. —Pla
čiau ir smarkiau pradėjo 
veikti Japonijos submarinai 
palei talkininkų jūrų kelią 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Australijos, ir šiomis die
nomis netoli Australijos nu
skandino vieną vidutinį A- 
merikos prekybos laivą, 
vieną didelį ir du mažus 
Australijos prekinius lai
vus ir vieną nedidelį nor
vegų laivą.

Bet “mūsų krovinių lai
vai beveik be jokių sutruk
dymų plaukioja, saugojami 
savo lėktuvų ir karinių lai
vų ” kaip pranešė generolas 
MacArthur.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yfa labiau gerbiama if 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatė 
ra mums padeda šviestis, pakilti. įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Salomėja Neris Atsišaukė 
Į Lietuvos Jauniriią Mušti 

Hitlerininkus

• SALOMĖJA NERIS
žymiausia Lietuvos poete, atstove Sovietų Sąjungos 
Aukščiausioj Taryboj, palaiko artimiausius ryšius su Lie
tuvos jaunimu, pabėgusiu nuo hitlerizmo pavietrės į So
vietų Sąjungą, štai jos prakalba, pasakyta lietuvių jau

nimo susirinkimui. Prakalba gauta per telegramą.
Brangūs Draugai Latvijos, 
Lietuvos ir Estonijos:

Mes susirinkome čionai 
šiandieną, kuomet pavasa- 

kvėpavimas atbudina 
blezdin-

rio 
žemę. Vyturėliai 
gos ir lakštingalos grįžta į 
savo lizdelius. Kada mūsų 
broliai, mūsų mylimieji, 
mūsų draugai sugrįš iš vo
kiečių vergijos? Mūsų jau
nimas žūsta Vokietijos pra- 
kaitaunėse. Mūsų jauni
mas, prievarta sumobili
zuotas Vokietijos armijon, 
pralieja kraują ir sutinka 
mirtį karo frontuose.

Liūdnas yra šis pavasa
ris mano kraštui, mano 
Lietuvai. Vienok aš turiu 
viltį. Aš tikiu, kad vokiečių 
jungas bus sudaužytas mū
sų smūgiais. Ar gali kas 
sulaikyti Nemuną nuo nu- 
šlavimo nuo -savęs ledinių 
plunksnų? Ar gali kas su
laikyti augmenis nuo dygi
mo iš žemės ar žiedus nuo 
išsiskleidimo pavasarį? Ne! 
Taip pat negali prakeiktas 
priešas sulaikyti Raudono
sios Armijos užsispyrusio 
maršavimo pirmyn po va
dovybe maršalo Stalino. 
Vokiečiai nepabėgs nuo 
kerštingų rankų Lietuvos 
žmonių, perpildytų neapy
kanta hitleriniams žvėrims 
— neapykanta, kuri stipri
na mūsų muskulus, daro 
mūsų ranką taiklesne, mū
sų akį aštresne.

“Visuotina mobilizacija” 
neišgelbės Hitlerio. Ji tik
tai pridės naujas kriminly- 
bes prie jau be skaičiaus 
papildytų, už kurias jis at
sakys atsimokėjimo dieną. 
Pro kanublių dundėjimą 
mes girdim raudas mūsų 
motinų, mes matom ilgus 
traukinius mūsų brolių ir 
seserų, siunčiamų Vokieti
jos vergijon.

Bet mes taip pat girdime 
ir dužimą priešo traukinių 
su kariuomene, nuverstų 
nuo bėgių partizanų Pabal- 
tės valstybėse. Mes mato
me kylant liepsnas iš Vo
kietijos amunicjjos sandė
lių, padegtų liaudies atker
šytoje Draugai nelaukia 
sudėtomis rankomis atėji
mo

Juo veikliau jūs kovosite 
už pergalę, tuo greičiau at
eis Raudonoji Armija. 
Skleiskite partizaniško ka
ro ugnis priešo užfrontyje, 
kad žmonių sukilimo gais
ru užsiliepsnotų visas kraš
tas.

Į mūšį, draugai!
Salomėja Neris.

Šakniavaisiai ■— bulvės, svo
gūnai, morkos, — kaip tik 
priešingai, — saulė 
juos gadina. Jie turi 
komi patamsėję.—I-------------- -

Keturi asmenys
įšmugeliavus Brooklynan mi- 
liono dolerių vertės narkotikų.

ir vėjas 
būti lai-

įkaitinti

8354
6-14 yrj.

1

Raudonosios Armijos 1

Mažoms mergaitėms, ypa
tingai smulkutėms puošniai 
tinka Ši biskelį išpūsta sukne
lė.

Užsakant formą pažymėkite 
jos numerį, dydį ir kartu su 
16c. pinigais ir savo pavarde 
ir adresu pasiųskite: Federa
ted Press Pattern Service, 106 
Seventh Ave./ New York City.

Imkime Pavyzdį Iš 
Mezgėjų

Kada mums tenka susieiti 
su mezgėjomis, mes paklausia
me, kur jos gauna tiek daug 
atliekamo laiko, kad gali tiek 
daug mezginių numegsti. Mum 
mezgėjos, su pasididžiavimu, 
pasiaiškina:

—Ogi mes mažai kreipiame 
atydos į Velykoms prisirengi
mą ir į savo ypatiškus daly
kus. Visą laiką aukojame vi
suomenės darbui. Mes dirbda
mos svederius, kojines, šalikus, 
kepures pagelbstime sumušti 
fašizmą, tokiu būdu mes save 
skaitome j kariaujančių grupę.

—Mes manome, kad kožna 
moteris ir mergina turėtų pri
sidėti prie to svarbaus darbo: 
mažiau rūpintis privatiškais, o 
daugiau visuomenės reikalais. 
Kada mūsų šalis kariauja, tai 
mes visos ir visi turime būti 
gerais kareiviais. Tik tokiu bū
du mes laimėsime karą.

Matote, kokį atsakymą gau
ni nuo mūsų mezgėjų.

Man pasitaiko susieiti su 
moterimis ir pasikalbėti, tai 
tuojau nusiskundžia, jog tiek 
daug darbo turinčios prieš 
šventę, kad negalima darbo 
galo rasti. O mūsų mezgėjos 
pataria ne tiek rūpintis tais as
meniškais dalykais, bet prisi
dėti prie visuomenės darbo. 
Mes manome, jog tai geras 
patarimas. Mes visos turėtume 
žinoti, kad mūsų šalis kariau
ja, o mes turėtumėm padėti 
taip, kaip mūsų mezgėjos.
Brooklyn© ir Apylinkes Mez

gėjų Dirbiniai
Megstinių pridavė iš Mas- 

peth:
O. Kalvaitienė 2 svederius.
R. Laukaitienė 3 svederius 

su rankovėm ir su kalnierium.
K. Petlitzkienė 10 porų ko

jinių, 3 ilgas kojines, 5 poras 
pirštinių.

K. Rėklienė 5 poras kojinių.
E. Keras 1 šaliką ir 1 svede- 

rį.
Po šaliką pridavė brookly- 

nietės :
13. Kalakauskaitė,
A. Kalakauskienė,
A. V Jakštienė.
Iš Great Neck, L. L, Mrs. E. 

Rethore, nauja mezgėja, pri
davė 2 poras ilgų kojinių ir 3 
kepures.

Tai matote, kad mūsų mez
gėjos švenčių neturi, sykiu ka
riauja su kareiviais.

Aukos Vilnų Fondui I
Moterų Apšvietos Kliubo ir 

mezgėjų suruoštoji pramogoj 
Moterų Dienai paminėti, gegu
žės 2-rą, Laisvės salėj, be spe- 
cialės rinkliavos aukojo vil
noms sekami:

St. Kleizienė, Isabella Dru- 
saitienė ir M. Purvėnienė po 
$2.

Anna Alleliunienė, A. Kala
kauskienė, M. Jesevičienė, O. 
Titanis, M. šmagorienė, O. 
Reinhardt, A. Cibulskienė, M. 
Misevičienė, A. Granickienė, 
M. židelis, A. Skirmantas, S. 
Vinikaitienė, D. Veličkienė, O. 
Walmusiene po $1. Alice Ku
nevičienė ir O. Degutienė po 
50c.

Per O. Čepulienę, S. Matu
levičienė iš Jersey City, N. J., 
atsiuntė $1.

Įrengimui garbės motinoms 
stalo, taipgi pačiam baliui, ku
rio pelnas skirta tokiem pat 
geriem tikslam, taipgi atnešta 
aukų pinigais ir maistu, bet 
apie tai bus pažymėta atskirai.

Mezgėjos ir komisija dėkoja 
visiems aukavusiems. Galėsime 
pirkti daugiau vilnų, kad mez
gėjos nepritrūktų.

Mezgimo Komisija.

Sveika, Balansuota Mityba 
Karo Sąlygose

Kas nors naujo tapo da- 
dėta prie einančios turgun 
moters problemų. Tai rei
kalas pirkti viską apdai
riai, kadangi tūlo' daikto, 
kurio ji planavo pirktis, 
gali nebūti, gali grosernin- 
kas būti pritrūkęs, o gal 
neišneš punktų išteklius.

Suplanuotas valgis gali 
lengvai išeiti iš balanso 
maistingumo atžvilgiu, jei
gu tam nebus kito, arčiau
sio maistingumu. Tokiame 
atsitikime valgis yra leng
viau suplanuojama, jeigu 
maisto produktai yra žino
mi maistingumo grupėmis, 
o ne atskirais produktais.

Mitybininkai ir namų 
ekonomikos ekspertai iš 
Jungtinių Valstijų Žemdir
bystės Departmento maisto 
produktus suskirstė į sep
tynias vyriausias grupes, iš 
kurių kiekvienos reikėtų ką 
nors paimti kasdieną. Tos 
grupės yra:

1— žalios ir gelsvos dar
žovės.

2— citriniai vaisiai: apel
sinai (oranges), tomeitės, 
grepefruitai, arba juos pa
vaduojanti žali kopūstai ir 
visokios salotos (salads).

3— bulvės : ir kitos daržo
vės ir vaisiai.

4— pienas ir pieno pro
duktai, kaip kad sūriai.

5— mėsa, ^paukštiena, .žu
vis ar kiaušiniai, arba juos 
pavaduojanti produktai — 
džiovintos pupelės ar žir
niai, riešutai, riešutiniai 
sviestai.

6— duona;’ miltai ir viso
kį grūdinio paėjimo val
giai.

7— sviestas ir pagerinta 
margarina.

Pavaduoti grupės pirmos 
bile produktą neturėtų būti 
sunkumo, nes veik kiekvie
nu sezonu būna turguje 
bent du tuzinai žalių ir 
gelsvų daržovių, tik reikia 
sužinoti ir priprasti būdus 
jų vartojimo-gaminimo. žo
džiu, vienos rūšies nesant, 
imame kitą.

Trūkstant citrinių vaisių, 
tenka juos pavaduoti ža
liais kopūstais, salotiniais 
žalialapiais, o tam tikruose 
sezonuose galima pavaduo
ti ir iš trečios grupės vai
siais ir uogomis — canta
loupe, loganberries, pineap
ple, strawberries. Jie visi 
turi nors po kiek tų pačių 
savybių, kaip ir, citriniai 
vaisiai.

Grupėj trečioj įeina la
bai daug vaisių ir uogų, 
tad visuomet turėtų būti 
geras pasirinkimas net jei 
keletos iš jų ir nėra turgu
je- ’ i .

Trūkstant pieniškų pro
duktų, reikia daugiau var
toti iš 1, 5 ir 6-tos grupių, 
nes jose visose yra dalinai 
tų produktų, ką ir pieniš
kuose valgiuose.

Trūkstant mėsos, vartoti 
daugiau džiovintų pupelių, 
žirnių, riešutų, taipgi pie
niškų.

Nesant sviesto atf marga- 
rinos, daugiau vartoti pro
duktų iš grupių 1-mos ir 
5-tos, kadangi gelsvos ir 
žalios daržovės ir kiauši
niai duoda vitamino A, 
esančio svarbiausiu punktu

svieste ir kitų riebumų 
grupėj.

Jungtinių Valstijų gerovei 
yra reikalinga, kad mes bū
tume sveiki ir stiprūs. Ba
lansuotas maistas yra pla
nuojama palaikymui mūsų 
sveikatos gerame stovyje 
karo sąlygose. Kada yra 
galima . gauti, patartina 
yra vartoti kas dieną bent 
vieną produktą iš septynių 
suminėtų grupių.

Ir nepamirškite, kad 
veik visose kolonijose ran
dasi mitybos (nutrition) 
klasės, kurios šeimininkys- 
te užsiimančioms moterims 
ypatingai būtų svarbu lan
kyti ir jose šio to išmokti.

Atvyko Maloni
Viešnia

San Francisco ir Oaklando 
Mezgėjos Remia Lietuvius 

Kovotojus ir Spaudą
Balandžio 18 d. laikytam 

mezgėjų, susirinkime, pas drg. 
J. Koblin svarstyta atsišauki
mas-!,aiškas per Lietuvių Komi
tetą dėl rėmimo lietuvių ko
votojų Raudonojoj Armijoj. 
Pradžiai darbo paskirta $60 ir 
išrinkta komisija, draugės But
kiene ir Karosienė, sužinoti, 
per kur būtų greičiau galima 
siųsti reikmenis ir tuoj pradėti 
darbą.

Paaukauta $25 dėl medika- 
!ės pagalbos per centralinį 
Lietuvių Komitetą ir pasiža
dėjo aukauti po $25 kas mė
nesį.

Pakeltas klausimas reikalin
gumo remti mūsų darbininkų 
spaudą, Laisvę, kurią šiandien 
užpuolikai traukia į teismą. 
Mezgėjos išreiškė užuojautą 
Laisvei ir pasipiktinimą tiems 
užpuolikams ir aukavo $5 
Laisvės gynimui.

Kadangi viena iš mūsų drau
gių, tai drg. Karosienė važiuo
ja į rytus CIO Textile Unijos 
suvažiaviman, New Yorke, tad 
mezgėjos įteikė draugei Ka- 
rosienei aukas dėl Laisvės ir 
medikalei pagalbai, taipgi lin
kėjimus rytiečiam draugėm ir 
draugam nuo San Francisco 
ir Oaklando mezgėjų. Ir lauk
sim draugės 
mums perduotų 
tiečių veikimą, 
pe mezgėjų.

Drg. Sutkienė raportavo, 
kad drg. šilkaitienė pridavė 
pirkimui vilnų $5, kuriuos ■ ji 
sukėlė per jos aukautą laimė
jimui dovaną ir $2 nuo drg. 
Zalogienės. Nors drg. Zalogie- 
nė negali tankiai atsilankyti į 
susirinkimus,-bet ji daug prisi
deda su-mezgimu ir aukom.

Sekantis susirinkimas įvyks 
30 dieną gegužės, pas drau
gus Mugianius, 4027 Maybelle 
Ave., Oakland, 
jos ir rėmėjai 
dalyvauti, nes 
tuo - laiku bus
Karosienė iš rytų ir išgirsime, 
kas naujo pas mūsų rytinių 
valstijų, darbininkus.

Gausiai Aukavo Mezgėjom 
Surengtam Bankiete

Balandžio 18 d., San Fran
cisco draugai rėmėjai (gyva
našliai, našliai ir senberniai) 
surengė puikų bankietą mez
gėjoms ir rėmėjams pas drg. 
J. Koblin. šis bankietas nu
stebino susirinkusius, kada pa
aiškėjo, jog vyrai patys visus 
valgius pagamino. Nors dabar 
reikalinga “points” dėl įvairių 
valgių, bet jie, matyt, sunešė 
yisus savo “points,” kad tik 
padarius daugiau valgių.

Apart mezgėjų, buvo geras 
skaičius ir rėmėjų, taipgi ir 
estonų, kurie tankiai dalyvau
ja sykiu su lietuviais. Smagus 
buvo šis parengimas, visi pa-

grįžtant, kad 
žinias apie ry- 
ypatingai tar-

K. B. Karosienė

Pereitą sekmadienį atvyko 
New Yorkan Ksavera (Baltrū- 
nytė) Karosienė iš Kaliforni
jos, atsiųsta čionai savo unijos 
—United Textile Workers,, ku
ri New Yorke turi savo nacio- 
na'lę konvenciją.

Karosienė yra. tos unijos San 
Francisco ir apylinkės Joint 
Boardo vedėja ir visų CIO 
unijų Kalifornijoj vice-prezi- 
dentė.

Ypatinga apie ją tas, kad 
tos aukštos vietos ji pasiekė 
griežtu kovingumu už darbi
ninkų reikalus. Kada darbo 
žmonės buvo be darbo ir visur 
dygo alkanųjų Hoovervillės, 
jinai vadovavo susirinkimams 
už ' bedarbių organizaciją ir 
bedarbių šeimoms pašalpą, 
taipgi už vyriausybės parūpi- 
nimą darbų bedarbiams. Tu< 
se išstojimuose ji buvo sumuš
ta. O greta dirbančių ji ko
vojo prieš prakaitaunių sąly
gas, už žmoniškas pragyveni
mo algas ir unijines sąlygas. 
Ji yra suorganizavus tūkstan
čius darbininkų, vyrų, ir mo
terų ir ne vien tik audėjų, bet 
yra dirbusi laukų darbus, kad 
prieiti ir suorganizuoti daržo
vių augintojus.

K. B. Karosienė taipgi yra 
(didelė motejxf apšvietos, orga- 
nizuotumodų* pakilimo čampio- 
nė. Dar mergiščia būdama jau 
dirbo Moterų Balso leidykloj 
administratore. Vėliau pašven
tė daug savo liuoslaikių darbui 
tarp moterų. Buvo delegate 
tarptautinėj konferencijoj už 
taiką, Europoje, ir sugrįžusi 
apkeliavo daugybę Amerikos 
lietuvių didelių ir mažų kolo
nijų su prakalbomis. Moterys 
sakydavo: “Ji taip nuo širdies 
kalba.” O dabar išgirdusios, 
jog jinai atvažiuoja New Yor
kan, klausinėja: “Ar ji ateis 
pas mus, gal pasakytų mums

Calif. Mezgė- 
visi kviečiami 
tikimės, kad 
sugrįžus drg.

prakalbą. Juk tai mūsų mo
tina.” Ir džiaugiasi, kad ji at
eis, kad jos prakalbą girdėsi
me gegužės 14-tos vakarą, šį 
penktadienį, Pil. Kliubo salėj, 
280 Union Avė., Brooklyne.

Beje, kai kas gal tikėsis ma
tyti obels žiedais pražydusią 
senutę po mūsų draugių pava
dinimo “motina.” Tikrenybėje, 
tai tik pareiškimas meilės jai, 
kaipo motinai ir mokytojai. Ji
nai Amerikoje augus lietuvai
tė, amžiumi yra jaunesnė už 
daugelį iš prieškarinės gent- 
kartės ateivių lietuvių moterų, 
nors taipgi jau turi Berkeley 
Universitetą baigiančią dukte
rį ir yra labai daug nudirbus 
visuomeninio darbo.

...... .. KBubietė.

siryžę remti Sovietų Sąj 
kovotojus.

Rengėjai pavedė 
mezgėjom, sako -7- mes 
rengėm šį bankietą, dabar 
kalbėkite. Tad mūsų 
Marė Radienė atidarė 
mą, pakviesdama kalbėti dd. 
A. Schultz, J. Koblin, V. 
kienę, A. Baroną, du 
M. Paukštienę, J. K. 
ką, K. Karosienę, B. Butkų, 
Mugianienę. Drg. K. 
kienė, negalėdama 
šiame parengime atsiuntė lin
kėjimus visiems ir prisiuntė 
baigus numegsti’ virš 200 porą 
kojinių. Drg. K. Jankauskie
nė dar serga, bet ji neužmirš
ta Sovietų kovotojų. Tai nepa
vaduojama draugė.

Aukų pirkimui vilnų aukojo 
Kalkas (estonas) $7, Hanson 
$6. Po $5: A. Schultz, B. 
Kerpner, F. Leming, Kuzlaus- 
kas, Burdiai, Chaplikai, Dan- 
sat, Frank Strauss, Mitcheliai, 
Jakavich, M. Baltulioniutė, K. 
Karosienė, Sutkai. Po $2: M. 
Baranauskai, M. Rainer, Green 
M. Radiai, M. Adams, M. Co- 
nech, Kseitis, K. šilkaitienė, 
Johnson. Po $1.50: Til
da King, Louise. M. Paukštie
nė $1.25. Po $1: K. Karosiutė, 
J. Koblin, K. Mugianienė, E. 
Vilkaitė, G. Meale, K. šlege- 
rienė, A. Baronas. Viso aukų 
$107.25. Tai dar ne viskas, - J 
prie baro padarė $54, tad viso 
vilųoms $161.25. Taip mūsų 
fampnės remia Sovietų kovoto
jus. Is tų aukų bus paskirta 
ir dėl medikalės pagalbos.

Mūsų pirmininkės M. Radie- 
nės jaunas sūnus Albertas jau 
tarnauja Dėdei Šamui, taipgi 
ir E. šlegerienės ir Dansatie- 
nės sūnai jau tarnauja.

Draugiškai visi linksminos 
šiame parengime, kur buvo 
tiek daug pinigų sukelta. Tai 
vis turime ačiuoti draugui J. 
Koblin, kuris duoda savo gra
žią vietą veltui. Mezgėjos šir
dingai ačiuoja 'draugams už 
tokį gražų bankietą. z- ■■ ■ 

Korespondentė K. M*

į pirm 
progra-

Sut>

Jankaus*
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So. Boston, Mass.
v Svarbią paskaitą sveikatos 
klausimu duos mums Dr. J. F. 7 
Borisas, ateinantį šeštadienį, 
mezgėjų susirinkime. Jis įvyks 
gegužės (May) 15 d., 8 vai. 
vai. vakare, 2 Atlantic St.

Gyvenant šiame kritiškame 
momente, šio baisaus karo lai
kotarpyje, kuomet turim dirb
ti ilgas valandas, kuomet mais
tas yra aprubežiuotas, pęr- 
mažai pasilsio ir tyro oro, ta- ' 
d a mes turime daugiau susi
rūpinti savo sveikata, kad pa- ; 
sitarnavus savo šaliai jos ka
ro pastangose greičiausiu lai- 
ku laimėti pergalę.

Dr. J. F. Borisas duos mums 
labai svarbių patarimų, kurie 
dabartiniu laikotarpiu mums 
yra reikalingiausi. Todėl kvie
čiame visus atsilankyti ir pa
sinaudoti šia nepaprasta pro- ’ 
ga, iš kurios turėsite naudos J 
labai daug. ■

Mezgėjų Komitetas.

Vaisiai ir uogos, Taipgi to- į 
maitės, jeigu nuperkama ne- 
danokusios, o prisieina palai* 
kyti nesutaisytos —čielos die
ną kitą, geriau laikyti lange 
prieš saulę, negu kur maišely
je ar šėpoje. Saulėj jos biskK 
pasirpsta ir nuskintos. ’ /I v

New Yorkan pribtiyo įcunj- j 
gaikščiai Windsor’ai (btfvęa 
Anglijos karalius), v
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ŽMONES
(Tąsa)

Šitas nuolatinis žmonių pasikeitimas 
nieko nepakeičia garlaivio gyvenime, — 
naujieji keleiviai kalbės tą patį, ką kal
bėjo išlipusieji: apie žemę, apie darbą, 
apie Dievą, apie moteris, ir tais pačiais 
žodžiais,

— Skirta Viešpaties Dievo kentėti, ir 
kentėk, žmogau! Nieko nepadarysi, toks 
mūsų likimas...

Nuobodu klausyti tokių žodžių, jie 
mane erzina: aš nekenčiu purvynės, aš 
negaliu pakęsti žiauraus, neteisingo, 
skaudžiamo elgimosi su manim; aš esu 
tikras, kad nesu to nusipelnęs. Ir karei
vis nėra nusipelnęs. Gal jis pats nori 

■ būti juokingas.
Išvarė iš garlaivio Maksimą — tas bu

to rimtas, geras vaikinas, o Sergiejų, 
nedorą žmogų, paliko. Taip negerai. O 
kodėl šitie žmonės, sugebą užpiauti žmo
gų, privaryti jį ligi beprotybės, patys 
paklusniai ir neįsižeisdami klauso savo 
Viršininkų koliojimų?

— Ko susigrūdote prie krašto? — rė
kia bocmanas, primerkęs gražias, bet 
piktas akis. — Garlaivį pakreipėt, išsis- 
Idrstykite, velniai gauruoti....

. Velniai ramiai persikrausto į kitą kra
štą, o iš tenai vėl varo juos, kaip avi
nus.
* — A, prakeiktieji...

Šiltomis naktimis trošku įkaitusiame 
garlaivyje; keleiviai išsisklaido ant 
denio ir gula, kur pakliuvo; prieš prie
plauką matrosai žadina juos niuksais, c

— Ei, ko išsitiesėt ant tako! Eikit ša
lin, į vietas...

Jie keliasi ir mieguistai slenka ten, 
kur juos varo.

Matrosai tokie pat, kaip jie, tik kitaip 
apsivilkę, bet rikiuoja juos, kaip polici
ninkai.

Tylumas, bailumas ir paklusnumas pa
stebimas žmonėse pirm viso kito, ir taip 
keista, baisu, kai pro šitą paklusnumo 
sluoksnį staiga prasiveržia besprasmis ir 
beveik visuomet nelinksmas siaubimas. 
Man matosi, kad žmonės ^nežino, kur 
juos veža; jiems vistiek, k^n juoš išląip- 
dins iš garlaivio. Vistiek, kur jie išsikel
tų į krantą, man matosi, kad, neilgai ten 
pabuvę, jie vėl ateis į šitą arba kitą 
garlaivį, vėl kažin kur važiuos. Visi jie 
kažin-kokie paklydėliai, begenčiai, visa 
žemė jiems svetima. Ir visi jie nepapras
tai bailūs.

Kartą vidurnaktį kažin kas sprogo 
mašinoje ir iššovė, kaip iš armotos. Denį 
tuojaus užgulė baltų garų debesys; ga
rai kilo iš mašinų skyriaus, rūko pro 
visus plyšius; kažin kas nematomas ap
kurtinamai rėkė:

— Gabry, šviną, tūbą....
Aš miegojau prie pat mašinų skyriaus, 

ant stalo, ant kurio plaudavau indus, ir 
kai pabudau nuo šūvio ir sukrėtimo, ant 
denio buvo tylu, mašinoje karštai šnyp
štė garas, tankiai poškėjo plaktukai. 
Bet po minutės visi denio keleiviai ėmė 
įvairiais balsais staugti, rėkti, ir tuojau 
pasidarė klaiku.

Baltame rūke — jis greit skydo — 
blaškėsi, vienas kitą parmušdami, susi
vėlę bobos ir vyrai, visi tempė kažin kur 
ryšulius, maišus, skrynias, knapsėdami 
ir griūdami, šaukdami Dievą, šventuo
sius ir mušdami vienas kitą; buvo bai
su, bet ir įdomu; aš bėgiojau paskui 
žmones ir vis žiūrėjau—ką jie daro?

Pirmą kartą aš mačiau nakties triuk
šmą ir kažin kaip iš karto supratau, kad 
Žmonės labai klydo: garlaivys plaukė tuo 
apačių greitumu, dešiniajam krante, visai 
netoli piovėjai kūreno ugnį, naktis buvo 
sviesi, danguj buvo pilnas mėnulis.

O žmonės vis greičiau lakstė po denį, 
^kažkas nušoko upėn, paskui jį kitas ir 
'daugiau; du seniai ir vienuolis stengėsi 
atmušti su pliauskomis prie denio pri
suktą suolą; numetė vandenin didelį nar
vą su vištomis, vidury denio, ties laip
tais Į kapitono tiltelį, klūpojo senis ir, 
linkčiodamas pro šalį bėgantiems, stau
gė, tyg vilkas:

•*** Pravoslavai, nusidėjau...
*- Laivę, velniai! — rėkė drūtas po

nas, vienomis kelnėmis, be marškinių, ir 
mušėsi kumščiu į krūtinę.

Lakstė matrosai, gaudydami žmones 
už apykaklių ir daužydami juos per 
galvas. Sunkiai vaikščiojo Smuras, vir
šum apatinių užsivilkęs apsiaustą, ir 
Skardžiu balsu prikalbinėjo visus:

F?
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— Turėkit gėdą! Ką jūs, iš galvos iš
sikraustėt? Garlaivys juk stovi, atsisto
jo, na! Štai krantas! Kvailius, kurie su- 
šokinėjo vandenin, piovėjai sugaudeliojo, 
išgraibė, štai jie, — matote, dvi laivės?

O trečiosios klasės žmones jis daužė 
kumščiais per galvas, iš viršaus žemyn, 
ir jie, kaip maišai, tylom krito ant denio.

Dar nebuvo nutilęs sambrūzdi^, kai 
Smurą užpuolė dama su talma, laikyda
ma rankoje šaukštą, mojuodama juo vi
rėjo panosėje ir rėkdama:

— Kaip tu drįsti?
Šlapias ponas, čiulpdamas ūsus ir šir- 

dydamasis kalbėjo jai:
— Pasimesk su tuo mulkiu....
Smuras išskėtė rankas, sumišo, ir, 

mirksėdamas, klausė mane:
— Kas tai, a? Už ką ji mane? Sveiki 

gyvi! Aš juk ją pirmą kartą matau!...,
O kažkoks seniukas, šniurkšdamas 

krauju, rėkavo:
— Tai, žmonės! Tai, mušeikos!.... (
Per vasarą aš dukart mačiau išgąstį 

garlaivyje, ir abu kartu jį buvo sukėlęs 
ne pavojus, bet to pavojaus galimumo 
baimė. Trečią kartą keleiviai pagavo du 
vagiu,—vienas jų buvo maldininku apsi
taisęs,— mušė juos kuone valandą pa- 
slapčią nuo matrosų, o kai matrosai at
ėmė vagis, žmonės ėmė juos kolioti:

— Žinoma, vagis vagį gina!
—Patys jūs vagiliai, tai ir pataikauja

te vagims! . ’
Primušti vagiliai buvo be sąmonės, 

jie nebepastovėjo ant kojų, kai juos ka
žin kokioj prieplaukoj perdavė policijai...

Ir daug buvo gyvenime giliai jaudi
nančio, neleidžiančio žmonių pažinti: ne
dori jie ar geri? romūs ar pramuštgal
viai? Ir kodėl jie taip žiauriai pikti, taip 
begėdiškai paklusnūs?

Aš klausinėdavau apie tai virėją, bet 
jis, skęsdamas papieroso dūmuose, su 
apmauda sakydavo:

— Ak, kas tave kutena! Žmonės, na, 
ir žmonės.... Vienas — išmintingas, kitas 
— kvailys. Tu skaityk knygutes, ir ne- 
murmėk. Knygutėse, kurios teisingos, tu
rėtų būt visa pasakyta.... ■ į

1 Bažnytinių knygų ir šventųjų gyveni
mų jis nemėgo.

— Na, šitos popams, popų sūnums...
Aš panorau suteikti jam malonumo— 

dovanoti knygą. Kazanėje, prieplaukoje, 
aš nupirkau už penkias kapeikas “Pa
davimą apie tai, kaip kareivis išgelbėjo 
Petrą Didįjį”, bet tą valandą virėjas bu
vo girtas, supykęs, aš nedrįsau įteikti 
jam dovanos ir pirma pats perskaičiau 
“Padavimą”. Jis man labai patiko,— vi
sa taip paprasta, suprantama, įdomu ir 
suglausta. Aš buvau tikras, kad ši kny- 

' ga suteiks mano mokytojui didelio malo
numo.

Bet kai aš įteikiau jam knygą, jis ty
lom sulamdė ją ir nusviedė upėn.

— Štai kaip tavo knygą, kvailuti! — 
tarė jis niūriai. — Aš tave mokinu, kaip 
šunelį, o tu vis savo, a?

Sutrepsėjo ir ėmė rėkti:
— Čia kokia knyga? Aš tas kvailybes 

jau esu skaitęs! Kas joje parašyta — 
tiesa? Na, sakyk!

— Nežinau.
— Tai aš žinau! Jei žmogui nukirstum 

galvą, jis nukristų laiptais žemyn, ir kiti 
jau nebeliptų ant šieno prėslo, — karei
viai ne kvailiai! Jie uždegtų šieną ir — 
šabaš! Supratai?

— Supratau.
— Užtataigi! Aš žinau apie Petrą; to 

'jam nebuvo nutikę! Eik šalin...
Aš mačiau, kad virėjo teisybė, bet kny

gutė vis dėlto man patiko ; dar kartą nu
sipirkęs “Padavimą”, aš perskaičiau ją 
antrą kartą ir, nustebęs, įsitikinau, kad 
knygutė iš tikrųjų niekam verta. Aš su
mišau ir ėmiau žiūrėti į virėją su dar 
didesniu dėmesiu ir pasigailėjimu, o jis, 
kažin kodėl vis dažniau, vis su didesne 
apmauda sakydavo:

— Ak, kaip reiktų tave mokyti! Ne 
vieta tau čia....

Aš tiapgi jaučiau — ne vieta. Sergie- 
jus biauriai elgėsi su manim; aš keletą 
kartų pastebėjau, kad jis, nutvėręs nuo 
mūno stalo arbatinius indus, bufetinin- 
kui nematant, įteikia juos keleiviams. Aš 
žinojau, kad tai yra vagystė, — Smuras 
ne kartą mane buvo perspėjęs:

—• Žiūrėk, neduok oficiantams arbati
nių indų nuo savo stalo!

(Daugiau bus)

Pabaltijo Žmonės Prie 
šinasi Nacių Jungui

negu vieti- 
Vokiečiai visada gali 

kiekį maisto, bet 
visada gauna net 
maisto. Po balan- 

1943 m., vokiečiai

vyzdį. Latvių mokyklų siste
ma buvo pripažinta “netinka
ma,” nes ji paliko žymes jos 
liberalo-demokratiško įsteigė
jo, Rosenbergo nauja sistema 
yra: 7 metų pradinė mokyk
la su parinktiniais studentais 
išlavinimui amatų mokyklose 
ir Universitetuose ūkininkams, 
g i r i n inkams, amatininkams, 
prekybininkams ir ofiso darbi
ninkams. Parinkimai padaryti 
tiktai pagal vokiečių reikalavi
mus ir instrukcijas vokiečių 
kalboje. Labai aiškiai supran
tama, kodėl Vokietija neteko 
simpatijos.”

Prie to, ateina raportai apie 
didelius nuostolius latvių “sa
vanorių” korpuse, kuriuos vo
kiečiai sudarė priverstinai. 
Jauni vyrai galėjo pasirinkti 
“savanoriai” pasiduoti karo 
tarnybai, arba pasirašyti for
mą, išaiškindami, kodėl jie at
sisakė. ši forma pavirsta į bi
lietą į koncentracijos stovyk
lą. Latvių savanoriai pavarto
ti kaipo “strom troops” ir 
krinta ligi paskutinio vyro. 
Latvių jauni vyrai yra taip 
naikinami.

OWI.
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Trežladlenią Gėguž,

Laisvoji Sakykla
Bayonne, N. J. — Laisvės 

N'o. 47, vasario 25, 1943, lai
doje, padariau pastabą velio
nio Draugui, kad jis, aprašy
damas velionio Juozo Rutkaus
ko laidotuves, padarė klaidą, 
sakydamas, kad Jonas Zalee- 
kas užpirko mišias ir dar gie- 
dotinas. Turėjo būti — Malvi
na Zaleckienė. Apgailėtina, 
kad Velionio Draugas nebuvo 
bažnyčioje ir patikėjo netei
singam posakiui.

Tuomet Velionio Draugas, 
vietoj pataisyti klaidą ir baigt 
tą dalyką, sužiniai ar ne, nu
slydo dar toliau nuo teisybės, 
ir nori įtikinti Laisvės skaity
tojus, kad Jonas Zaleckas už
pirko mišias ir tiek.

Tokiu būdu matau reikalą 
pats paaiškinti, kaip iš tikrųjų 
buvo, kad skaitytojai žinotų 
tikrą tiesą.

Velionis Juozas Rutkauskas 
buvo mano ilgų metų artimas 
draugas. Jam numirus, kad 
išreikšti paskutinę pagarbą, 
nusprendžiau nupirkti gėlių. 
Ant nelaimės, buvo sekmadie
nio vakaras, krautuvės buvo 
uždarytos, tad, pasikalbėjus su 
žmona, ji sutiko tą padaryti 
sekančią dieną, ir vietoj nuei
ti tiesiai pas gėlininką, pirm

užėjo pamatyti mirusįjį, kad 
atiduot jam paskutinę pagar
bą. Ir čia stuboj, ant vietas 
užsakė mišias. Kunigas baž
nyčioje po pamaldų angliška 
tarme pareiškė, kad Mr. and 
Mrs. John Zaleckas užpirko 
mišias, žinoma, kad kitaip nei 
negalima buvo pasakyti, nes 
kiekviena legaliai vedusi mo
teris vadinasi vyro pavarde.

Neabejoju, kad Velionio 
Draugas tą žino ir turėtų ži
noti, kad vyras neatsako už 
žmonos politinius nei religi
nius veiksmus. Manau, kad 
bus Velionio Draugui aišku ir 
pareiškiu, kad šis mano raši
nys yra paskutinis šiuo klausi
mu, daugiau neatsakinėsiu. O 
jeigu Velionio Draugas steng
sis visuomenę įtikinti, kad jis 
geriau žino, negu aš, kaip vis
kas iš tikrųjų buvo, tai bus jo 
dalykas. J. Zaleckas.

Red. Pastaba. — Mes ma
nome, kad tos rūšies polemi
kos jau užteks. Daugiau tuo 
klausimu jokių rašinių prašo
me redakcijai nesiųsti ir visą 
dalyką užbaigti ant visados.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir Štampas

Washington. Neapykan
ta prieš nacius Pabaltyje pa
laipsniui pasireiškia ir lietuvių, 
estų ir latvių pasipriešinimai 
vis auga, pagal ilgą praneši
mą švedų laikraštyje Trots 
Allt, kovo 26 d. , .
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“Kada vokiečiai atėjo į Pa
baltijo^ Valstijas, daugelis į 
juos žiūrėjo kaip į išvaduoto
jus nuo bolševikų jungo,” 
straipsnis sako: “Bet kaip tik 
Rosenbergo civile atdministra- 
cija pradėjo veikti, latviai ra
dosi fizinėj ir moralėj prie
spaudoj po Vokiečių “herren- 
volk,” ir nėapykanta augo die
na iš dienos. Draugiškas jaus
mas vokiečiams pasikeitė į ne
apykantą.

“Viskas turėjo būti suvokie
tinta. Rygoje, nemažiau 54 
gatvių vardai buvo pakeisti į 
vokiškus vardus, kurie buvo 
paimti iš jų militarės istorijos 
ir nacių ‘lyderių.’ Racionavi- 
mas maisto duoda žymiai dau
giau vokiečiams, 
niams.
gauti savo 
latviai ne 
racijonuoto 
džio 1 d.,
gali eksportuoti maistą į Vo
kietiją, už kurį mokama Vo
kietijoj ir šis vis daugiau ap
sunkins žmones. Latvys ūkinin
kas priverstas atiduoti beveik 
visą savo derlių okupantams; 
žuvininkas gali pasilikti tik
tai 11/2 kilogramų žuvies. Ka
da derlius nuimtas, vokiečių 
valdininkas pereina ūkius ir 
suima visą derlių. Visas pie
nas turi būti atiduotas; pagal 
specialų leidimą, ūkininkas 
gali pasilikti truputį nugriebto 
pieno. Pagaliau, jis ir nežino, 
ar ūkis ir tėviškė jam priklau
so, ar jis tiktai laikinai pri
žiūri jį vokiečiams.

“Latvių darbininkams irgi 
labai sunku. Jiems nustatyta 
dirbti 10 valandų, bet fakti- 
nai jie dirba 12 valandų ir už 
labai mažą atlyginimą, apie 
3.60 reichsmarkių per dieną. 
Patsai darbininkas negali pra
misti su tokiu atlyginimu, ne
kalbant apie jo visą šeimą. 
Darbas yra priverstinas, ypač 
lentpjūvėse, kalkių kasyklose 
ir cemento fabrikuose, darbi
ninkų sąlygos yra baisios. Dar
bininkams paskirta truputį 
daugiau maisto, bet ne gva- 

. rantuota, kad jie tiek gaus. 
Vokiečiams paskirti restora
nai, kur valgis yra geras, bet 
pigus.

“Visa inteligentija yra smar
kiai persekiojama; daugelis iš 
jų pražuvo be pėdsako; gesta
po nieko neišaiškina, o latvių 
policija irgi tyli. Buvę valdi
ninkai ir karininkai, kurie pa
sipriešina, tuoj prapuola. Stu
dentai patriotai irgi persekio
jami, ir daugelis iš jų mobi
lizuoti prie geležinkelio darbų 
krauti ir iškrauti tavorinius va
gonus: 8,000' jaunų vaikinų ir 
merginų buvo išvežti darbams 
Vokietijon.

“Vokiečių valdininkai viską 
prižiūri. Net ir savivaldybės 
vadai kontroliuojami jaunų 
nacių Pabaltės vokiečių kilmės 
ir jie daro visus sprendimus.

“Kultūrinis darbas Latvijoj 
eina pūgai vokiečių-nacių pa

Ji susirinkimus laiko

Steubenville, Ohio
Biskis Žinių iš Mūsų Kolonijos

čia neseniai susiorganizavo 
Literatūros Draugijos 107-ta 
kuopa ir sėkmingai auga na
riais.
Brolių Lietuvių Kliube, 428 S. 
7th St., Steubenville.

Ši mūsų kuopa susitverė tik 
šių metų vasario menesį ir jau 
turi 19 narių, žinoma, dau
giausiai suaugusių amžiuj.

Buvo nutarus surengti atve
lykio parengimą, bet iš prie
žasties stokos laiko ir kitų 
priežasčių tas parengimas ne
įvyko. Nutartą,; apvaikščioti 
Motinų Dieną, gegužės 9 die
ną. Parengimas ruošiamas be 
įžangos, tik savo nariams ir 
šeimynoms. Išlaidas patys pa
dengs susidėję. Tai pagirtinas 
darbas, kad pradedame veik
ti. Mes turimo daug tokių na
rių, kurių sūnūs ir žentai jau 
tarnauja Dėdės Šamo armijoj. 
Tėvai, ypatingai motinos, yra 
entuziastės, jos sako, kad mū
sų vaikai iš pat šaknų išnai
kins fašizmą, kad jis daugiau 
neatsigautų ir pasaulyje ramy
bės neardytų.

Į kuopos komitetą yra apsi
ėmę : pirmininku John Pechu- 
lis, vice-pirmininku 
Shalunas, iždininku
liną Goberienė ir sekretoriumi 
Stanley Orda.

Brolių Lietuvių Kliubo na
riai yra visi pažangūs žmo
nės, neužvydūs, duoda visiems 
kliubo salėje susirinkimus lai- i 
kyti, parengimus ir prakalbas 
rengti, be skirtumo sriovių. Li
teratūros Draugijos 107 kuo
pai pavėlino susirinkimus vel
tui laikyti per visus metus, už 
tai mes, Literatūros Draugijos 
nariai, tariame kliubui širdin
gą ačiū ir visiems jo nariams 
už tokį nuoširdumą.

Mūsų kuopos nariai yra nu
sistatę į trumpą laiką dar gau
ti daugiau naujų narių į šią 
kultūroj ir apšvietos organiza
ciją. Mūsų kuopoj yra gerų 
veikėjų, ypąč iš moterų tarpo.

Sekamas susirinkimas ALD- 
LD 107 kuopos įvyks gegužės 
29 dieną. Visus narius kviečia
me skaitlingai atsilankyti ir 
daugiau naujų narių atsivesti.

Stasys Orda.

Juozas
Micha-

Philadelphia, Pa.
Klaidos Pataisymas

Ar per mano klaidą ar re
dakcijos pastarojoj korespon
dencijoj praleistas mūsų vei
kėjo Jurgio Lukaševičiaus var
das. J. Lukašęvičius yra vi
siems gerai žinomas Philadel- 
phijos lietuvių veikėjas* jis 
yra Šiaur. dalies rępublikonų 
kliubo pYėzidentas, Tautiško 
kliubo iždininkas ir išrinktas 
pirmuoju' vicę-prezidėntu Phi- 
la. lietuvių komiteto pagalbai 
Raudonojo Kryžiaus. Už klai
dą atsiprašau.

J. S. Rainy*.
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MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX table teles; susideda iš šių 

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

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

3. SCDEOM tabletelės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

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

6. P. B. LAX tabletelės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

JyL

PIKNIKAS
*

i* Rengia ALDLD 25 Kuopa, Baltimore, Md. **
Naudai Dienraščio Laisves -k

įvyks Sekmadienį

GEGUŽES 30 MAY * 
-k

BUS JOHN ZILLIS VIETOJE -k
2902 Annapolis Road

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKAS
iš Brooklyn, N. Y.į šiame piknike turėsime įvairių žaislų, -k

už kuriuos bus duodama dovanos
BUS GĖRIMŲ IR VALGIŲ -k

Taipgi muzika linksmai praleisti laiką
Kviečia Visus Rengimo Komisija. -k

Kelrodis: Pasiekti vietą galima gatvekariu No. 17, kuris
vadinasi Westport Car. Važiuokite iki pabaigai gatvekario 

Į linijos. Išlipę eikite tfesiai tuo pačiu keliu iki viršui pa
minėtos vietos. i

■k
-k

■ ¥¥★★★★★★★★ ★★★ ¥ ¥

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

LiūdSsio valandoj krei> 
kitės prie manęs dieną 
ar' naktį, greit auteįkm- 
me modemišką patarna
vimą* Patogiai ir graliai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti,

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar lilt
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Penktai Puslapis

Andr. Višinskis Atidengia Lenkų Ponų 
Priešiškus Darbus Sovietuose

(Pabaiga)
Lenkų Valdžia Savinasi 

Tarybines Žemes
Ryšium su lenkų armijos 

sudarymo klausimu Sovie
tų Sąjungos žemėje reikia 
pastebėt ir sekamieji daly
kai:

Po to, kai vakarinių Uk
rainos ii’ Baltgudijos sričių 
gyventojai, Ukrainai ir 
baltgudžiai savo noru iš 
naujo prisijungė prie Tary
binės Ukrainos Respubli
kos ir Tarybinės Baltgudi
jos Respublikos 1939 m. 
lapkričio 29 d., tai Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios Ta
rybos prezidiumas išleido 
įsakymą, pagal kurį, sutin
kamai su Sovietų Sąjungos 
pilietybės įstatymais, mini
mų sričių gyventojai įgijo 
sovietinę pilietybę.

Kaip aš jau nurodžiau, 
tai po santykių atsteigimo 
tarp Sovietų vyriausybės ir 
lenkų valdžios ir po karinės 
sutarties padarymo tarp 
Sovietų ir lenkų 1941 m. 
rugpjūčio 14 d., Sovietų 
vyriausybė atliko visą eilę 
žingsnių, kad palengvinti 
lenkų armijai susiorgani- 
zuot Sovietų Sąjungos že
mėje. Norėdama padėt šiai 
armijai susidaryt ir papil- 
dyt jos sąstatą, Sovietų 
vyriausybė 1939 m. lapkri
čio 29 d., išleido patvarky
mą, kuriuom pareiškė, kai- 
p6 išimtį, kad jinai sutinka 
(tuo tikslu) žiūrėti į lęp.kų 
tautybės asmenis gyvenan
čius Vakarinėje Ukrainoje 
ir Vakarinėje Baltgudijoje 
kaipo Lenkijos valdinius.

Nors Sovietų vyriausybė 
šitaip parodė savo gerą va
lią ir Tanksfumą^stačiau 
lenkų valdžia laikėsi nei
giamosios (priešingos) 
nuotaikos kas liečia tą So
vietų valdžios žingsnį ir bu
vo nepatenkinta juom, nes 
lenkų valdžia vadovavosi 
neteisėtu savinimusi Vaka
rinės Ukrainos ir Vakari
nės Baltgudijos žemių. Tuo 
tarpu, kaip jau esu minė
jęs, lenkų valdžia ištraukė 
savo armijos junginius iš 
Sovietų Sąjungos net 1942 
m. rugpjūtyje, ir tokiu bū
du jau nebuvo reikalo to
liau organizuot lenkų armi
jos dalinius sovietinėje že
mėje.

Atsižvelgiant į tokias ap
linkybės, tai lenkų tautybės 
žmonėms suteikta išimtis, 
su kuria Sovietų vyriausy
bė sutiko 1941 m. gruody
je, jau tapo nereikalinga. 
Todėl Sovietų vyriausybė 
1943 m. sausio 16 d. prane
šė lenkų valdžiai, jog pir
mesnis Sovietų vyriausybės 
pareiškimas, kad Sovietai 
pasiruošę padaryt išimtį iš 
savo 1939 m, lapkričio 29 
d. sprendimo minimiem 
lenkų tautybės asmenims, 
kad tas pareiškimas reikia 
laikyti jau nustojusiu savo 
veikmės ir kad jau nėra ga
limybės daryt jiem išimtį iš 
Sovietų pilietybės įstatymų. 
Tokie tai yra faktai, kurie 
pilnai nušviečia lenkų ar
mijos susidarymą Sovietų 
Sąjungos žemėje ir jos da
linių išsikraustymą iš So
vietų Sąjungos.
2—Apie Paramos žingsnius 
Lenkų šeimoms, Evakuo

toms iŠ Vokiečių Užimtų 
Apskričių

Nuo pat to momento, kai 
1941 m. vasarą buvo atstei
gti santykiai tarp Sovietų 
ir lenkų valdžios, sovietinė 
vyriausybė mielu noru ten
kino lenkų valdžios pagei

davimus kai dėl paramos 
suorganizavimo lenkų pilie
čiam Sovietų Sąjungos že
mėje.

Ryšium su tuo, Sovietų 
vyriausybė leido atidaryt 
lenkų ambasados atstovy
bes daugelyje Sovietų Są
jungos miestų, ir tokios at
stovybės buvo atidarytos 
dvidešimtyje vietų Sovietų 
Sąjungoje. Vietiniai lenkų 
ambasados atstovai buvo 
įpareigoti teikt medžiaginę 
pašalpą Lenkijos piliečiams, 
Ta pašalpa visųpirm buvo 
teikiama iš 100 milionų ru
blių paskolos, kurią Sovietų 
vyriausybė davė šiam rei
kalui, priedan priė jau pa
minėtos 300 milionų rublių 
paskolos. Ši parama taipgi 
buvo suteikta kaipo lenkų 
ambasados lėšų fondas, ir 
aukos iš užsienių buvo siun
čiamos į tos ambasados ži
nybą.

Sovietų vyriausybė taip 
pat atrado galimu dalyku 
leist lenkų ambasadai skirt 
vadinamus delegatus, šalia 
specialių tos ambasados at
stovų organizacijos dvide
šimtyje vietų Sovietų Są
jungoje.

Liaudies Komisariatas 
Užsienių Reikalais 1943 m. 
sausio 1 d. davė savo sutiki
mą paskyrimui 421-no Len
kų ambasados delegato, ku
riems vietinė (Sovietų) vy
riausybė visais galimais 
būdais padėjo jų darbe. 
Lenkų, ambasada tokiu bū
du gavo galimybę sudaryt 
platų savo atstovų tinklą 
ištisoje Sovietų Sąjungos 
žemėje,’ ir per tuos atstovus 
lenkų ambasada galėjo re
guliariai šelpti varginguo
sius Lenkijos piliečius ir 
daryti savo intaką dvasio
je Sovietų-lenkų bendradar
biavimo.

Lenkų šnipija
Sovietų vyriausybė davė 

visas progas lenkų ambasa
dos atstovams, lygiai kaip 
ir jos delegatams, kad jie 
galėtų kuo sėkmingiausiai 
atlikti savo uždavinius. Tuo 
pačiu tikslu — padėt lenkų 
piliečiams, Sovietų vyriau* 
sybė taipgi padarė eilę di
delių finansinių ir ekono
minių žingsnių, kad var
gingi Lenkijos piliečiai 
gautų daugiau medžiaginės 
paramos. Sovietų vyriausy
bė specialiai paskyrė kie
kius maisto produktų lab
daringom lenkų įstaigom ir 
suteikė pirmenybę trauki
niais pergabenti reikmenis 
lenkų piliečiams.

Su pilna Sovietų vyriau
sybės parama, lenkų amba
sada suorganizavo 589 lab
darybės įstaigas (valgyk
las, namus vaikams, lopše
lius kūdikiams, namus pa
liegėliams ir tt.). Tuo būdui 
Sovietų vyriausybė atliko 
visus darbus reikalingus 
lenkam gyventojam aprū
pinti ir sėkmingai išvystyti 
veiklą tų lenkų įstaigų, ku
rių uždavinys buvo teikti 
medžiaginę pagalbą len
kam.

Vietinės Sovietų valdiš
kos įstaigos — pildantieji 
Sovietų komitetai ir darbo 
žmonių atstovai visais gali
mais būdais padėjo išvysty
ti vietinių lenkiškų atsto
vybių veiklą: tos sovietinės 
įstaigos atliko didžiausią 
darbą lenkų piliečiams ap
rūpinti — teikti jiems mai
stą, patalpas, kurą, medi- 
kalę pagalbą, darbus ir tt., 
nors tie dalykai sudarė ga
na didelių sunkenybių, at

sižvelgiant į nepaprastas 
karo i-neto sąlygas.

Tai šitokiose sąlygose bu
vo duota lenkų atstovams 
plačios progos naudingam 
darbui dirbti — medžiagi
nę paspirtį teikti vargin
giems lenkų piliečiams. Ti
krenybėje, tačiau, pasirodė, 
jog vietiniai lenkų atstovai 
ir eilė jų štabų narių ir de
legatų, ažuot teisingai eiti 
savo pareigas ir atlikti sa
vo uždavinius, bendradar
biaujant su vietine Sovietų 
vyriausybe, tai pasirinko 
priešišką šnipinėjimų kelią 
prieš Sovietų Sąjungą,

Prasižengėliai Lenkų 
Ambasados Nariai

Tuomi nusikaltę asmenys 
buvo patraukti tieson. ir 
įrodyta, jog vietiniai lenkų 
ambasados atstovai vedė 
šnipinėjimo darbą, prisi
dengdami “labdarybės” 
veiksmų skraiste; jog tuo 
tikslu jie plačiai naudojo 
lenkų piliečius, kuriems 
reikėjo medžiaginės pagal
bos, ir jog vyriausi organi- 
zuotojai tų kriminalių 
prieš-sovietinių žingsnių 
buvo.tūli lenkų ambasados 
diplomatinio štabo nariai, 
kurie kurstė, organizavo 
tuos kriminalius darbus ir 
vadovavo jiems.

Taip antai, buvęs karinės 
lenkų pasiuntinybės galva, 
generolas Velikovski vaidi
no vieną iš svarbiausių vai
dmenų kaipo šnipinėjimų 
mokytojas ir rengėjas prieš 
Sovietų Sąjungą. Kiti tokių 
šnipinėjimų vadai buvo 
pirminiai lenkų ambasados 
sekretoriai Arlet ir Zalen- 
ski, kurie tuo pačiu laiku 
veikė kaipo lenkų Ambasa
dos atstovai Vladivostokui; 
antriniai lenkų ambasados 
sekretoriai Gruja (atstovas 
Archangelsko sričiai) ir 
Glogorovski; lenkų ambasa
dos nariai Roljanicka, Slo- 
vikovski, Ploski, Litzkin- 
dorf, Koscialkovski, Heits- 
man ir kiti, kurių dauguma 
tuo pačiu laiku veikė ir 
kaip lenkų ambasados at
stovai įvairiose apygardose 
4r srityse. Tokiu būdu jie 
tapo susekti, numaskuoti ir 
deportuoti iš Sovietų Są
jungos.

Apart minimų asmenų, 
dar kiti lenkų ambasados 
atstovai ir jos štabo nariai 
bei atstovai dalyvavo pik
tadariškuose veiksmuose 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
buvo nuteisti pagal krimi
nalinius įstatymus. IKai ku
rie tapo deportuoti iš So
vietų Sąjungos, o tūli kiti 
teismui atiduoti ir įkalinti 
įvairiem laikotarpiam.

Kiti Kriminaliniai Jų 
Veiksmai

Reikia pasakyti, jog di
džiausia dauguma lenkų 
ambasados atstovų ir štabo 
narių, patrauktų atsakomy
bėn pagal kriminalius įsta
tymus, ne tik vedė šnipinė
jimus, bet dar sistematiškai 
skleidė visokius šmeižtin- 
gus gandus ir išmislus prieš 
Sovietų Sąjungą, stengda
miesi pažemint ir paniekint 
sovietinę santvarką, iš- 
šaukt nepasitenkinimą tarp 
lenkų piliečių ir sukurstyt 
jų priešingumą sovieti
niams žmonėms.

Tie lenkų atstovai labai 
daug kartų garbino hitleri
ninkus, darė piktus išsišo
kimus prieš Raudonąją Ar
miją, skleidė provokatoriš- 
kus gandus ir paskalus, 
kad, girdi, vokiečiai laimė
sią karą. Milžiniška daugu

ma šių žmonių, kaip ir kitų 
tieson patrauktų, prisipaži
no teisme, kad jie nusikal
to kriminaliais darbais ir 
patys smulkmeningai liudi
jo apie tų veiksmų turinį ir 
kokiais būdais jie buvo at
liekami.
Reikia taipgi prisiminti a- 

pie lenkų ambasados duotus 
“patvarkymus” dėlei laiškų, 
siunčiamų per kurjerus. 
Tie patvarkymai duoda 
praktikinius n u r o d y m us 
lenkų pasiuntiniam - karje
ram, kaip jie turi atlikti 
prieš - įstatymiškus darbus, 
kaip vartoti specialį slapt- 
raštį, kaip skirtingai su
prasti įvairius žodžius, ko
kius sutartus praleidimo o- 
balsius naudoti dr 1.1. Ko
kiais įžūliais būdais ir prie
monėmis veikė tūli lenkų 
ambasados atstovai savo 
kriminaliuose darbuose, ga
lima patirt iš dokumento, 
kuris yra oficialis laiškas 
su parašu lenkų ambasados 
nario Povežo, rašytas 1942 
m. vasario 19 d. ir adresuo
tas jos delegatui Vencekui, 
Almaatoje.

Laiškas
Tas laiškas štai ką sakė 

žodis žodin:
“Apart mūsų pirmesnių 

pasikalbėjimų, aš noriu 
tamstai pranešti Lenkų 
Respublikos ambasados ta
rimą kai dėl tamstos dele- 
gatystės: Pirma, tamsta e- 
si įgaliotas kuo atsargiau
siai ir kuo slapčiausiai nu
pirkti svarbųjį...” (dalyką, 
kuris, karinės slaptybės su
metimais, čia neminimas. 
Vert.)

1942 m. gegpžes 31 d. So
vietų Užsienių Reikalų Ko
misariatas davė įspėjimą 
lenkų ambasadai kas liečia 
kai kurių jos. atstovų šni- 
piškus darbus, priešingus 
Sovietų Sąjungai. Pasirodė, 
jog įspėjimo neužteko*. Ne
žiūrint to įspėjimo, nariai 
lenkų štabo ambasados ir 
toliau varė sdvo šnipinėji
mus ir kitus 'priešingus So
vietų Sąjungai darbus.

Tada 1942 m. liepos 20 d. 
Sovietų Komisariatas Už
sienių Reikalais pranešė 
lenkų ambasadai, jog bus 
uždaryta Lenkų Atstovybių 
Įstaiga, kadangi jinai nepa
teisino savo gyvavimo. To
kie tai yra faktai, surišti su 
pagalbos teikimu lenkų šei
mom, evakuotom iš vokie
čių įsiveržėlių užimtų sri
čių; ir šie faktai atvaizduo
ja, kaip tūli lenkų atstovai 
Sovietų žemėje varė prie
šiškus Sovietų Sąjungai 
darbus.

Jau tie faktai, kuriuos aš 
suminėjau, gali suteikti at
sakymą skaitlingiems pa
stariesiems melagingiems, 
prieš - sovietiniams pareiš
kimams, padarytiems lenkų 
atstovų ir oficialėje lenkų 
spaudoje. Tokių pareiškimų 
melagingumas ir priešišku
mas Sovietams tegali būti 

būkite Amerikos piliečiais 
įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ 

/ 1

Pilietybės pamoką nauja knygutė, “The Basic Prin-

Adr. CHAS. P. KAL 
gnyf eiga AutoUm

tiktai skerspainė tikrai 
draugiškiem ir artimiem 
santykiam tarp Sovietų ir 
lenkų valdžios; o šitokie 
santykiai yra svarbus daly
kas Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos tautoms, ypač aki
vaizdoje bendrojo 'priešo— 
hitlerinės Vokietijos.

Andrius J. Višinskis,
Sovietų Užsienių Reikalų 

Vice-Komisaras.

Gibbstown, N. J.
■ * 1

Senas Vincas Susilaukė 
Anūkės

Seno Vinco duktė ir žentas, 
Mr, ir Mrs, Carfegno, gegužės 
2 d. susilaukė dukrelės, ku
riai vardas duotas Jean Marie. 
Taigi, Senas Vincas jau diedu
kas.

Geriausios naujai pribuvė- 
lei sveikatos ir laimės!

K-s.

Alžyras.— Prancūzų ko- 
mandierius Šiaurinėje Af
rikoje, gen. Giraud, vėl per 
radiją pranašavo, kad tal
kininkai neužilgo šturmuos 
Ašį Europoje.

KRISLAI
♦

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
atžvilgiais puikus. Hartfordo 
geri draugai labai gražiai re
mia Pundelių Vajų ir Laisvę.

Kai kurie aukojo dideles su
mas. Čia jų neminėsiu, nes jų 
vardai ir aukos tilps atatinka
mose atskaitose.

Apart aukų kitiems tiks
lams, draugas A. Klimas davė 
$10 dėl pasveikinimo Vilnies 
šėrininkų suvažiavimo. Jis yra 
Laisvės skaitytojas, bet nepa
miršta ir Chicagos dienraščio.

Pirmadienį Times tilpo 
Ralph Parker korespondenci
ja iš Sovietų Sąjungos. Rašo 
jis apie įspūdžius, įgautus to
se vietose, kurias buvo okupa
vę naciai ir kurias paskui 
Raudonoji Armija išlaisvino. 
Rašo apie Viazmą ir jos žmo
nes ir namus.

Tai tikrai šiurpus vaizdas. 
Naciai siautė ir viską sunai
kino.

Kiek darbo reikės ten pa
dėti, kiek prakaito išlieti, kol 
tie nuterioti kraštai vėl bus at
statyti, ir paversti į gražias so
dybas, į puikius, moderniškus 
socialistinius miestus!

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 

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, atsi
veskite ir naujų narių. Laikas 7:30 
v. v. (Org.) (111-112)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 ir ALDLD 138 kp. susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, geg. 
14 d., 8 v. v. Zabielskio salėje. Na
riai dalyvaukite. (112-114)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, geg. 12 d., 8 v. v. LDP 

Kliubo salėje, 408 Court St. Drau
gai, visi malonėkite dalyvauti. Taip
gi pasirūpinkite gaut naujų narių į 
LDS, nes vajus beveik eina prie pa
baigos. Dabar gera proga Jsirašyt, 
nes įstojimo nereikia mokėti. — V* 
K. Sheralis, sekr. (110-112)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, geg. 14 d., įvyks svar

bus visuotinas darbininkiškų orga
nizacijų susirinkimas. Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave., 8 v. v. 
šiame susirinkime bus išduotas Lai
svės bankieto raportas. Taipgi 
svarstysime reikalus liečiančius 
Laisvės pikniką; vienybės komite
to veiklą; 22 d. birželio Russian 
War Relief — Convention Hall ma
sinį mitingą ir kitus reikalus. Mes 
jau seniai neturėjome visuotino or
ganizacijų susirinkimo ir tuomi nu- 
puldčm veiklumą. Plačiau visų or
gan. nariai dalyvaukit. — V. K. sek.

(112-114)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. geg., 7:30 v. v. Liet, šalėje, 
315 Clinton St. Visi draugai daly
vaukite, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi gausite šių 
metų knygą Didysis Lietuvių Tau
tos Priešas. Atsiveskite ir naujų 
narių. —H. Žukienė, , sekr.

(112-114)

(lTvanda
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
. Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

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

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatytą gajausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina 
92 klausimai su

y iliustracijų, ir taip pat 
atsakymaįį®$glų ir lietuvių kalbose.

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

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

Reikalaudami rašykite:

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-

30 Dienų 
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»
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Fotografas
Trauklu paveikslus famllijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y<



Paukštienos Kainos

ant 
Vasarą vėsu, žiemą šil- 

$39 į mėnesj. 54-44 — 
Elmhurst, L. I. Antras 
Grand Ave. (112-114)

Pasirandavoja 6-šių kambarių 
a'partmentas, garu apšildomas. Visi 
kambariai šviesūs, tyki vieta, 
antrų lubų, 
ta. Randa 
82nd St., 
blokas nuo

ugnį spraginamiems 
spirgina- 

kepamoms 
kaina nu- 

senėm vis-

REIKALAVIMAI
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)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 

South 
duoda 
gaitis, 
Conn.

iWr»i,wnnn«>>< i < .rr> n..r.'. a.> i I^č. yj' „ža;u.j<>'■4^ h ti i' Iri r.ir ''
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Iš LOS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos
Susirinkimas įvyko ketvirta

dienį, gegužės 6 d., Laisvės 
svetainėje. Nariįų atsilankė ne- 
perdaugiausiai. Tūli nariai tik 
duokles pasimoka ir skubina 

• namo. Argi tiems nariams ne
apeina pasirūpinti organizaci
jos reikalais? Valdybos rapor
tas priimtas be diskusijų.

Laiškų Skaitymas
Iš LDS Centro raštinės ragi

na visus narius dėti pastangas 
gauti naujų narių. Daug drau
gų pasižadėjo gauti nors po 
vieną naują narį.

Pundelių siuntimo komitetas 
prašė prisidėti prie jų pradėto 
darbo, siųsti lietuviams vai
kams ir raudonarmiečiams 
pundelius. Mūsų LDS 1-ma 
kuopa nutarė paaukoti iš iždo 
$5 nupirkti cigaretų pasiųsti 
raudonarmiečiams.

Laisvės Bendrovės Board- 
direktorių laiškas praneša, 
kad dienraštis Laisvė patrauk
tas į valdišką teismą kokio tai 
Gregorevo, ukrainiečio. Bet, 
aišku, kad čia užpakalyje yra 
lietuviški fašistai. Buvo pri
siųstos dvi blankos parinkti 
aukų Laisvės gynimui. Jas pa
ėmė A. Velička ir J. Kalvaitis. 
Šalin fašistų gaujos nuo dar
bo žmonių mylimo laikraščio 
Laisvės, nieko nelaimėsite!

Švento Jurgio Draugystė bu
vo prisiimtus 10 tikintų savo 
jubilėjinio, 50 metų gyvavi
mo sukakties bankieto, kuris 
įvyks gegužės 16 d., Klaščiaus 
Parke. Tikietai buvo suvėluo
tai prisiųsti, daug narių jau 
turėjo pasipirkę tikintus kitur, 
tad nutarė šiuos sugrąžinti.

LDS 1-ma kuopa pasveikino 
Vilnies Bendrovės daliniHkiį 
suvažiavimą su $5 ir su šū
kiu — Lai gyvuoja darbo žmo
nių dienraščiai, Vilnis vidur- 
vakarinėse valstijose, Laisvė 
rytinėse. Po sveikinimu pasira
šo kuopos pirmininkas A. Ve
lička.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturių kambarių 

apartmentai. Moderniškos vanos ir 
kiti įtaisymai. Renda $22-24 j 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)

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 metų knyga Didysis Lie
tuvių Tautos Priešas yra jau gata
va, susirinkime galėsite pasiimti. 
Katrie dar nėsate mokėję duoklių 
už 1943 m., dabar laikas užsimokė
ti, nes pinigai yra labai reikalingi 
sumokėti knygų leidimu padarytas 
lėšas. Atsiveskite savo draugus įra- 
Sytl į LLD 1 kuopą. Mūsų parengi
mas įvyks gegužės 22 d. Atsineškite 
geros minties ir planus, kokiais pa- 
rengimas būtų sėkmingiausias. Tu
pėsime išsirinkti ir rengimo komisi- 

1 Kuopos Organizatorius.
(111-113) •

Aukos Vilnies Suvažiavimui
Jau šį sekmadienį įvyks 

dienraščio Vilnies suvažiavi
mas. Daugelis brooklyniečių 
jau aukojo dienraščiui Vilniai 
suvažiavimo proga. Kiti dar 
aukos. Bet laikas visai trum
pas. Turime pasiųsti suvažia
vimui pasveikinimą ir dienraš
čiui aukas šį ketvirtadienį, kad 
gautų iki sekmadienio.

Anksčiau buvau pranešęs, 
kad turiu surinkęs tam tikslui 
$36. Dabar dar aukojo šie 
prieteliai: J. Vaiginis ir J. ša- 
polas, $10; J. Ragauskas, $2; 
A. Gustaitis, $1; A. Balčiūnas, 
$2; J. Bašinskas, $1; P. Gus
taitis, $1 ; J. Urbonas, $1; K. 
Joneliūnas, $1; K. Briedie, $1; 
M. Kuliikienė, $1 ; P. F. A. G. 
$1. Viso $58.

Kainų Administracija išsiun
tinėjo bųčernėms. žalios-baltos 
spalvos posterius su perspėji
mu “Vartotojai neprivalo mo
kėti daugiau,” taipgi su pa
žymėtom paukštienai kaino
mis.

Prieš
jaunikliams, taipgi 
moms ir pečiuje 
jauniklėms vištoms 
statyta svarui 44 c,
tom po 40c, seniem gaidžiam 
po 34c ir labai geriem kepi
mui dideliem paukščiam po 48 
centus.

Taigi, mūsų nepermokėji- 
mas dar priklauso ir nuo mo
kėjimo pasirinkti paukščio rū
šį ir pagal ją mokėti nustaty
tą kainą.

Komisijų raportai: G. Wa- 
risonas raportavo iš gegužinei 
prisirengimo k o n f e r encijos, 
kuri įvyko New Yorko mieste. 
Buvus skaitlinga delegatais 
nuo įvairių unijų ir draugijų. 
Priminė pasekmingumą gegu
žinės apvaikščiojimo, kuriame 
buvo 61 su virš tūkstančiai da
lyvių, Yankee Stadiume.

Kuopos stovis: Ligonių 5, 
suspenduoti 3.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL... PRACTICAL

iova
WAT CHI*

Mokyklos Turės Rusi 
jos Dieną

Pagerbs Garbės Motiną CIO Delegacija Vyks į

Williamsburgo sekcijoje ke
turi asmenys Vilnies suvažiavi
mo proga rūpinamėsi. J. Ku
raitis surinko $65. A. Bimba ir 
P. Vaznis vis dar teberenka. 
Išrodo, kad ir jiems vyksta. 
Tai brooklyniečiai tik Wil
liamsburgo sekcijoje surinks 
apie $200. Gi C. Brooklynas, 
S. Brooklynas, Richmond Hill, 
Woodhaven ir Maspeth, L. L, 
taipgi skaitosi Brooklynas, bet 
jie skyrium veikia šiuom rei
kalu nuo Williamsburgo. Jei 
kitos Brooklyno kolonijos nors 
per 
gą, 
kini

Iš Savaitraščio Ameri 
kos Koncerto

Praeitą sekmadienį, gegužės 
d., Webster salėje, 119 E. 

llth Street, New Yorke, buvo 
savaitraščio Amerikos pavasa
rinis koncertas.
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pusę paseks Williamsbur- 
tai dienraštis Vilnis pui- 
prisimins mūsų miestą.

P. Buk.nys.

atidaryta
Himnais, 
vadovau- 

Toliau sekė

Susituokė
P. F. C. Edwardas Karpa

vičius, šiomis dienomis parvy
kęs namo atostogų iš kariškos 
tarnybos St. Saint Marie, Mi
chigan, susituokė pereito ant
radienio rytą su Dorothy L. 
Puzen iš Cliffside, N. J. San
tuoka įvyko Municipal Bildin- 
ge, Cliffsidėj. Po ceremonijų 
suruošta mažas sąskridis kele- 
tos artimiausių giminių ir 
draugų.

Jaunavedžiams palydovais 
buvo vyresnysis oficierius Jo
seph Dobrow su 
sel.

Elsie Stoes-

Edwardas yra 
tancijos ir Juozo 
gerai pažįstamas daugeliui lie
tuvių, kadangi yra dainavęs 
Aido Chore ir dalyvavęs LDS 
jaunime, taipgi lietuvių pra
mogose. Išvyksta atgal tarny
bon ketvirtadienį.

J a u n a v e d ž iams linkime 
džiaugsmo šeimyniniame gyve
nime.

sūnus Kas- 
Karpavičių,

Kiaušiniai Svarais
Šeimininkėms, kurioms len

gva suvesti skaitlines, saugiau 
būtų pirkti kiaušinius pasvė
rus, ne vien tik suskaičius, nes 
tarp mažiausių ir didžiausių 
būna arti du trečdaliai svaro 
skirtumo.

Mažiausių kiaušinių tuzinas 
turguje turi 18 uncijų, o di- 
didžiausių—28 uncijas. Į sva
rą eina 16 uncijų.

šis koncertas buvo ypatin
gas tuomi, kad visą programą 
išpildė tik du solistai — Sue 
Griškaitė ir Ralph Juško, pa- 
gelbstint Lietuvių Jaunamečių 
Grupei iš Bostono.

Programa buvo 
Amerikos ir Lietuvos 
vargonininko Dulkes 
j am o kvarteto.
Bostono Lietuvių Jaunamečių 
Grupė, - vadovaujama Onos 
Ivaškienės. ši grupė sklandžiai 
atliko savo šokių, dainų ir dai
nų su plastika kavalkus, yra 
jais kuo pasigrožėti.

Toliau sekė solistų Griškai- 
tės ir Juško pamainomis so- 
lai ir duetai. Ir taip juodu vy
riausiai atliko koncertinę pro
gramos dalį.

Sue Griškaitė, gana puiki 
dainininkė, šių žodžių rašyto
jui atrodo, kad kai kuriais at
žvilgiais pralenkia operos dai
nininkę Anna Kaską.

Tą pat galima pasakyti ir 
apie Ralph Juško; jis bene bus 
vienas iš geriausių tarpe lietu
vių dainininkų-solistų. Tačiau, 
kad ir geriausios jų dainos, jei 
iš karto sužavi publiką, tai 
ilgainiui, jei nėra kitokių pa- 
marginimų, paįvairinimų pasi
daro nuobodžiomis ir šiame 
koncerte to paįvairinimo kaip 
tik ir trūko.

New Yorko miesto mokyklų 
viršininkas John E. Wade pa
skyrė gegužės 24-tos savaitę 
rinkimui drabužių Sovietų Są
jungos karo paramai. Kiekvie
nos mokyklos mokiniai bus 
prašomi vieną dieną pašvęsti 
rinkimui drabužių nukentėju
si ems nuo karo Sovietų Sąjun
gos žmonėms.

Hearsto spauda, žinoma, už- 
atakavo kampaniją. Esą, nega
lima naudoti miesto įstaigų, ir 
įrankių, taipgi darbininkų pa
šaliniams darbams. Visi be 
galo nustebę ta Hearsto ūma 
“meile” darbininkams. Tačiau 
bent dalinai, atrodo, Hears- 
tas laimėjo, nes miesto korpo
racijos advokatas Thomas D. 
Thacher pasakė neįeisiąs var
toti miesto trokų drabužių ve
žimui.

Miesto Tarybos načys Stan
ley M. Isaacs, buvęs^Manhat
tan prezidentas, pareiškė nuo
stabą dėl to patvarkymo. Jis 
tikėjęsis, jog ir miesto depart- 
mentų viršininkai dalyvaus ta
me broliškame mūsų talkinin
kams pagalbos teikimo darbe.

Pareiškė nuostabos ir dau
gelis kitų žymių asmenų, žmo
nės prisimena, kad miesto tro- 
kai paprastai būdavo vartoja
mi pervežimui sporto tymų ir 
jų įrankių, vežimui miesto dar
bininkų įvairioms iškilmėms į 
vasarotuves.

Motina ir tėvas seržanto 
Me.Ver Levin, kare kritusio 
didvyrio lakūno, pakviesti gar
bės svečiais Motinų Dienos mi
nėjimo pramogon, kuri įvyks 
gegužės 13-tos vakarą, 815 
Kings Highway. Kalbės susie- 
dijos dvasiškiai, CIO unijos 
atstovė Ruth Young, Miesto 
Tarybos narys Peter V. Cac- 
chione ir Charles S. Morris, 
ŪSO atstovas.

Menama, kad miestas im
sis parduoti ir mėsą parody
mui, kad ji gali būti parduo
dama lubinėmis kainomis.

Washington^
Virš du šimtai Didžiojo New 

Yorko CIO vadų, atstovaujan
čių pusę miliono narių, gegu
žės 12-tą vyksta į Washing- 
toną atlankyti visus newyor- 
kiečius kongreso narius ir vy
riausybės agentūrų viršinin
kus, reikalauti, kad preziden
to Roosevelto reikalavimas at
stumti atgal kainas būtų išpil
dytas šimtu nuošimčių.

Reikalauja, kad būtų at
stumtos kainos į tokias, kokios 
buvo rugsėjo 15, 1942 m.

Reikalauja Darbininkų
--- ------- -- -----  CLASSIFIED ADS -.......-=

HELP WANTED—FEMALE

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)

HELP WANTED—MALE

VYRAI
Reikąlingi dažų (paint plant) ISdirbyatėje, 

nuolatinis darbas, linksma apylinkė. Friimami 
tik virš drafto amžiaus. Patogu* tran»porta- 
cijos susisiekimai. Kreipkitės. Mr. S. Munson.

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

Tel. IJoboken 3-2900
(110-112)

Prašome Draugiškos 
Talkos

MERGINOS
Reikia merginų lengvam fabriko 

darbui.
$19 į savaitę pradžiai

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

KALINGAS. 40 VALANDŲ SAVAITE
Reikia patyrusių siuvamų mašinų operuotojų, 

viena ir dviem adatom
AUKŠTA ALGA

101 W. 21st St, N. Y. C.
(113)

VYRAI
Iki 50 metų, reikalingi generaiiam dirbtu

vės darbui. Nereikia patyrimo. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Laikas ir puse* ui viršlai
kius. Apsigynimo darbas. Kreipkitės j dirbtu
vės Superintendentų. /

JOHN T. STANLEY CO., Inc.
642 West 30th 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

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

Beje, šiek tiek pamarginimo 
programai pridavė Amerikos 
administratoriaus Dan. Aver- 
kos 8 metų dukrelė, paskam
bindama porą kavalkų ant 
piano.

Prof. K. Pakštas, kaip pro
gramoje buvo skelbta, turėjo 
kalbėti apie meną, bet, pacita
vęs poemą apie lietuvišką ber
žą, kalbėjo, kaip reikia su 
žagre ir dainuojant aparti var
gą. . . Nusiskundė, kad vargas 
dabar spaudžia visus ir išreiš
kė vilties, kad smetoniška ‘Tri
spalvė garbė neužilgo plevė
suos ant Lietuvos. . .”

Koncertui pirmininkavo 
Amerikos redaktorius J. Lauč- 
ka.

Publikos, kurią sudarė viso
kių pažiūrų žmonės, buvo už
pildyta apie trys ketvirtada
liai salės. Atsižvelgiant į tai, 
kad publika buvo tokia maišy-

Laisvėje jau matėte praneši
mą, jog šį penktadienį, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo salėje, 
įvyks masinis mitingas-prakal- 
bos dienos klausimais, kurie 
šiuo tarpu yra begalinės svar
bos visam pasauliui, atskiroms 
šalims ir kiekvienam iš mūsų.

Prakalbas sakys K. B. Ka- 
rosienė iš Kalifornijos ir R. 
Mizara, Laisvės redaktorius. 
Dainuos Aido Choras, vado
vaujamas Aldonos 
ir solistė Susanna 
akompanuojant B. 
tei.

Iš jūsų prašome 
Laisvės raštinėj
Kam galima, paimkite ir nu
neškite savo draugams sandar- 
bininkams šapose, taipgi kai
mynams.

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)

Anderson, 
Kazokytė; 
L. šalinai-

štai ko: 
yra lapelių.

REIKIA MERGINŲ
Į MAISTO GAMYBOS ĮSTAI

GĄ PAKAVIMUI. PUIKIOS 
DARBO SĄLYGOS.

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
(110-116)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Komisija.

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 
STANDARD BRANDS, Ine. 

Ant 12 lubų, Building E
16th St. ir Riverfront, Hoboken, N. J.

(109-114)

VYRAI IR MOTERYS
Reikalinga vyrų virš 45 m. ir mer

ginų virš 16 m. pilnam laikui ar 
dalį laiko dirbti. Gera alga.

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

(110*112)

'Gatvekarių susidūrime Co
ney Islande sužeista 19 asme
nų.

ta ir net dar buvo atvykusių 
iš tolimesnių kolonijų, tai ma
žai.

Po koncerto buvo šokiai 
prie Adomo Jezavito orkes- 
tros.
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KAMBARIŲ PARUOŠĖJOS
Patyrimas nereikalingas 

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 
Matykite Housekeeper

HOTEL ST. REGIS
E. 55th St., N. Y. c.

(14)

A. Braun, 70 m., tapo suim
tas ligos IRT traukiniui išei
nant iš 72nd stoties ir buvo 
miręs traukiniui pasiekus Ti
mes Square.

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)

$30.00

ELIZABETH 17 (•wall . $2475

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas į\ 
trečiadieni, geg. 12 d., 8 v. v. Liet. 
Neprigulmingo Kliubo kambariuose, 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. Valdyba. (110-112)

lotas, prie ežerų 
Coventry, 50x100 ft. Parsi- 
pigiai. Savininkas — J. Mar- 

19 Tobey Ave., Windsor, 
Tel. 698M. (111-116)

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

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IB ALINE) 

Rhelngold E#tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Bavlninkaa

Ill Grand St. Brooklyn

>6 W W WW W W WW W W WW WW WW WW WW WW WW MW WW WW WW WWWWWW WW W W WW WW WW lA

AIR WARDEN 
15 (•web 

$2^5

MHTTART 
RIMO 
$15.00

MAŠINISTAI
Pilnai patyrę Tool & Die Makers

Instrumentų išdirbėjui reikią 
instrumentam daryti vyrų, 
patyrusių ant Calibration.

GERA MOKESTIS, 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

C. J. TAGLIABUE CO.
540 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

(113)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

♦ CHARLES*
♦ UP-TO-DATE ♦

♦ BARBER SHOP*
K. Degutis, Savininkas • 

Prielankus Patarnavimas ♦ 

306 Union Avenue J 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN *
Gerai Patyrę Barberlal •

Mėsos Kapotojai
Reikalinga patyrę prie retail 

krautuvės darbo.
PROGA PAKILIMUI.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Kreipkitės Ketvirtadienį nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakaro.

SAFEWAY STORES, Ine.
22 E. 4Oth St., Kambarys 1717 

(Prie Madison Ave.)
arba

Į PERSONNEL OFFICE
800 Mercer St., Jersey City, N. J.

(113)

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2173

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 UNION AVE
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

Vyrai—Moterys
REIKALINGA -VYRŲ

IR MOTERŲ
Nuo 18 iki 50 m. amžiaus 

Patyrimo nereikalinga.
Lengvas dirbtuvės darbas.

Nuolatinis darbas su viršlaikiais
STOR-AID, Ine.

310—12th St., Jersey City, N. J.

SiifaaF?




