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stiprinimus. Neesant antrojo 
fronto Europoje, jie perkėlė iš 
Vakarų Europos parinktines 
divizijas ir nusitarė visais ga
limais būdais laikytis, nes, at
žagariai, jų kariuomenės ten 
ir Kryme gali būti visiškai su
naikintos, kaip buvo prie Sta
ll n grad o.

Ir tas padaryti jiems pavy
ko. Vokiečiai ne tik raudonar
miečius sulaikė, bet gerokai 
juos atstūmė linkui Charkovo, 
paimdami eilę svarbių gele
žinkelių mazgų, šiuo metu 
Charkovui yra pavojaus.

Išleistame Raudonajai Ar
mijai pareiškime, — dieninia
me įsakyme, — š. m. vasario 
23 d. Stalinas atžymėjo, jog 
priešas dar stiprus, jog dar 
teks daug jėgų padėti iki jis 
bus sumuštas.

Iki priešas nėra visiškai par
blokštas, jis dar ne sykį ir ne 
vienoje vietoje bandys kontr - 
atakuoti, bandys daryti viską, 
kad atsigriebti. Todėl visai 
natūralu, kad ir Doneco Basei
ne kai kur šiandien jam pa
vyko atstumti Raudonosios 
Armijos jėgas.

Sekamą sekmadienį šitų žo
džių rašytojui teks pasimatyti 
su mainieriais, su scrantonie- 
čiais ir wilkes-barrieciais.

Scrantone prakalbos įvyks 
1:30 vai. po pietų; jas rengia 
ALDLD kuopa.

Wilkes-Barrėje teks kalbė
ti vėlėliau, apie 6 valandą; 
čia pramoga ruošia vietos LDS 
kuopa.

Karo metu daug žūsta ne 
tik karių, ne tik civilinių žmo
nių, patekusių mūšių laukuos, 
bet žūsta ir korespondentų, 
spaudos darbininkų.

Štai, nesenai žuvo žymusis 
Amerikos žurnalistas Ben Ro
bertson, Jr. Jis žuvo Yankee 
Clipperio nelaimėje, kai pa
starasis sudužo Lisabono prie
plaukoj.

Ben Robertson, Jr. yra išgy
venęs tūlą laiką Londone, — 
išgyvenęs ten sunkiausius lai
kus, kai Hitlerio bomberiai 
miestą nuolat ir nuolat daužė 
bombomis. Nepaprastai vaiz
džiai velionis aprašė tuos 
šiurkščius įvykius.

Paskui Ben Robertsonas nu
vyko Maskvon ir ten išbuvo 
pereitąją vasarą. Jis ne tik iš 
ten daug žinių mums patiekė, 
bet nuolat ir nuolat reiškė pa
geidavimo, kad juo greičiau 
būtų atidarytas antrasis fron
tas Europoje. Vėliau jis rašė 
iš Persijos ir Indijos.

Gaila jauno, gabaus, ob
jektyvaus žurnalisto!

Biskelį vėliau Europoje žu
vo New Yorko Timeso kores
pondentas, Robert P. Post. Pa
starasis lėkė su kitais kores
pondentais {pamatyti, kaip 
amerikiečiai bomberiai daužo 
vokiečių laivyno bazę Wil
helmshaven. Bomberis, kuriuo 
Mr. Postas lėkė, buvo vokie
čių nukirstas ir niekas nežino, 
kas atsitiko su korespondentu: 
išsigelbėjo jis savo gyvybę ar 
ne ?

Pereitais metais Rytų fron
te buvo užmuštas vienas ga
biausiųjų tarybinių korespon
dentų, Poliakovas. Pastarojo 
raštai iš karo fronto būdavo 
skaitomi kaip kokios novelės.

Bet čia suminėta tik keli 
mūsų plunksnos darbininkai, 
žuvę karo metu, eidami savo 
garbingas žumalizmo parei
gas.

Jų žuvo daug daugiau. Ir 
dar ne vienas jų padės savo 
galvą, aprašydamas žmonijos 
mūšius prieš barbarus, prieš 
civilizacijos ir kultūros neprie
telius.

PREZIDENTO PLANAS UŽTIKRINTI VISIEM GYVENIMĄ
Amerikiečiai be Atlaidos 

Bombarduoja Japonų Sto
vyklas Saliamono Salose

Amerikos Oficialiai Pranešimai

FRANCUOS PARTIZANAI PER TRIS DIENAS 
UŽMUŠĖ 500 NACIU KARIU; TŪKSTANČIAI 

PATRIJOTŲ KOVOJA PRIEŠ VOKIEČIUS

WASHINGTON, kovo 10. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas 305:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Naktį kovo 7-8 vienas japonų lėktuvas mėtė bombas 

į Jungtinių Valstijų pozicijas Guadalcanal saloje; ne
padarė jokių nuostolių mūsų kariams.

Kovo 9 d. iš ryto didieji mūsų Liberator bombanešiai 
mėtė bombas į priešų sritis Kahili ir Ballale, Shortland 
salos srityje, Mundoj ir Viloj, centralinėse Saliamo
no salose. Pasekmės nepastebėtos. Visi Jungtinių Val
stijų lėktuvai sugrįžo.

Vėliau tą patį rytą didelė grupė mūsų Dauntless bom- 
banešių-smigikų ir torpedinių Avenger bombininkų, 
lydimi Wildcats lėktuvų kovotojų, atakavo japonų or
laivių lauką Mundoj, New Georgia saloj. Buvo patai
kyta į reikmenų sandėlius ir priešlėktuvines japonų po
zicijas ir užkurta dideli gaisrai. Visi Jungtinių Valsti
jų lėktuvai sugrįžo.

■a

ROOSEVELTAS ĮTEIKĖ 
KONGRESUI SOCIALIO 
APRŪPINIMO PLANĄ

Sovietai Vis Artyn Viazmos; 
Atmušė Nacius Charkovo Šri- 
tyj; Užėmė Tuzinus Vietų

Francijos partizanai užmu
šė 500 vokiečių per 3 dienas

London. —— čionaitinis 
Kovojančiųjų Prancūzų 
centras praneša, jog Fran
cijos partizanai per tris pa
skutines dienas užmušė 
daugiau kaip 500 vokiečių 
kareivių ir oficierių.

Francūzų patrijotų-parti- 
zanų yra daugelis tūkstan
čių įvairiose Francijos da
lyse ir jie veikia pagal savo 
reguliarių generolų ir kitų 
karininkų komanda.

Grupė tų patrijotų šaudė 
į Marcelį Deatą, Oeuvre 
laikraščio redaktorių, karš
čiausią nacių bendradarbį, 
Vichy Francijos valdovo 
La valio sėbrą; bet sužeidė 
tik vieną iš Deato palydovų. 
Tai buvo jau trečias pasi-

R. Mizara Kalbės Scran- Anglų Lėktuvai Suardė 
tone ir Wilkes Barrėj 4,000 Nacių Fabrikų
Sekmadienį, kovo 14 d., 

Laisvės redaktorius R. Mi
zara sakys kalbas šiose vie
tose:

SCRANTON, PA.— Meš- 
kiūno salėje, 134 W. Mar
ket St., 1:30 v. p. p.

WILKES-BARRE, PA.— 
Progresyvių Kliubo salėje, 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barrės mieste, čia koncer
tas prasidės apie 4:30 v. v., 
o prakalba bus apie 6 v.v.
Abiejose vietose dainuos 

V. Valukas su sūnumis.
Abiejų miestų ir apylin

kių lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti paren
gimuose. Be koncertinės 
programos, išgirsite kalbė
tojo kalbą apie svarbiuosius 
šių dienų reikalus.

■ .......  ....... ■■■■
Washington. — Nuo kovo 

22 d. amerikiečiai galės 
gaut pirkt po svarą kavos 
kas 6 savaitės,’kaip paskel
bė Kainų Administracija.

mojimas nužudyt pardaviką 
Deatą.

Francijos partizanai vei
kia pagal Kovojančiųjų 
Francūzų patvarkymus.

Lyons mieste francūzų 
patri jotai rankinėmis gra
natomis užmušė 12 vokiečių 
kariškių.

šiomis dienomis jie suar
dė du karinius hitlerininkų 
traukinius šiaurinėje Fran
ci j oje, ir tuo būdu liko už
mušta 33 vokiečių oficieriai 
ir 12 kareivių.

Pradėjus vokiečiams gau
dyt jaunus francūzus dar
bininkus išgabenimui į Vo
kietiją, dabar diena dienon 
vis smarkiau siaučia Fran
cijos patrijotų atakos ir sa
botažo veiksmai prieš na
cius. {

London, kovo 11. — An
glijos oro laivyno ministeris 
Arch. Sinclair sakė seimui, 
kad vien tik vasario mėnesi 
šiemet anglų lakūnai nume
tė 10 tūkstančių tonų bom
bų į Vokietiją ir nacių už
imtus kraštus Europoj.

Viso Anglijos bombane- 
šiai sunaikino bei sunkiai 
sužalojo apie 4,000 fabrikų 
Vokietijoje ir padarė bena
miais daugiau kaip milioną 
vokiečių.

Nukautas Nacis Žudikas 
Sovietų Fronte

Anakara, Turkija. — Vie
nos, buvusios Austrijos so
stinės, ■ spauda pranešė, jog 
Sovietų fronte tapo užmuš
tas Fridolin Glass, vadas tų 
hitlerininkų, kurie anąmet 
nužudė Austrijos premjerą, 
kanclerį Dolfussą.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas įteikė kon
gresui planą, siūlantį pla
čiai išvystyt socialį-visuo- 
meninį aprūpinimą visiems 
amerikiečiams ir užtikrinti 
perėjimą be vargo nuo kari
nės pramonės - ūkio į taikos 
veiklą po karo. Tą planą iš
dirbo National Resources 
Planning Board (Visašališ- 
kų Medžiaginių Galimybių 
Planavimo Taryba).

Prezidento Pareiškimas
Perduodamas kongresui 

šį planą, prezidentas atsiun
tė savo pareiškimą, kuria
me, tarp kitko, sako:

“Visi mes sutinkame su 
mūsų tikslais bendrajame 
mūsų pasiryžime padaryt 
taip, kad, laimėjus karą, bū
tų Jungtinėse Valstijose 
įvesta ir tvirtai išlaikyta 
darbas, žmoniškumas ir vi
suomeninis užtikrinimas.

“Vyrai mūsų ginkluotose 
jėgose ir visi dirbantieji ka
rinėse mūsų pastangose ti
kisi ir turi teisę tikėtis, kad 
męs atsižvelgtume į jų ge
rovę ateityje.

“šiandien mes kovojame, 
kad apsaugot savo kraštą, 
o tuo pačiu laiku mes gali
me stengtis suteikt mūsų 
piliečiams ir jų šeimoms už
tikrinimą nuo ekonominio

RAUDONOJI ARMIJA APSUPA VIAZMA; BAI
SŪS MŪŠIAI SIAUČIA CHARKOVO FRONTE

Maskva, kovo 11.—Vidu
dienio radijas teigė, jog So
vietų kariuomenė faktinai 
jau apsupo vokiečius Viaz- 
moje, centraliniame fronte. 
Kiti pranešimai sako, kad 
raudonarmiečiai užėmė 
punktus už 15 mylių nuo 
tos didžios nacių tvirtumos.

Sovietiniai kovotojai pa- 
sigrūmė pirmyn ir linkui 
Smolensko, svarbiausios ka
rinės Hitlerio bazės Centra
liniame fronte, šioje srity
je jie užėmė dar kelias ap
gyventas vietas, o tarp jų 
Lomonosovo miestą ir Tem- 
kino miestą su stočia gele
žinkelio, einančio į Smolen
ską. Raudonarmiečiai taipgi 
atėmė iš vokiečių Isakovo 
miestą su geležinkelio sto
čia, 20 mylių į rytus nuo 
Viazmos.

ŽIAURIAUSI MŪŠIAI 
CHARKOVO FRONTE
Neapsakomo žiaurumo 

mūšiai siaučia į šiaurius, 
pietus ir vakarus nuo Char
kovo didmiečio. Sovietų ka
riuomenė per paskutines 
dvyliką valandų atmušė vi
sus įnirtusius nacių šturma- 
vimus ir sudaužė dar 40 
priešų tankų. '

(Nacių kontroliuojamas 
Vichy radijas pasakojo, kad 
vokiečiai, girdi, pasiekę ar
timąją Charkovo apylinkę.

vargo baimės senatvėje, ne
turte, ligoje, nedarbe ir at
sitiktinuose sužeidimuose.

“Aš nuoširdžiai tikiuosi, 
kad kongresas šioje savo 
sesijoje pilnai apsvarstys 
šiuos reikalus. Mes neturi- 
me grįžti į praeities nely
gybes, į stoką užtikrinimo 
gyvenimui ii- į baimes, bet 
mes turėtume žengti pir
myn linkui ateities vilčių”.

KĄ ROOSEVELTO PLA
NAS SIŪLO

Kongresui įteiktas prez. 
Rooseveltas planas, be kit
ko, siūlo užtikrinti darbus 
visiems norintiems dirbti 
žmonėms, pagerint senatvės 
ir nedarbo apdraudas, duot 
lygią mokslo progą visiem 
amerikiečių vaikam, nežiū
rint jų neturto.

Teisė amerikiečiams būti 
aprūpintais maistu, drabu
žiu, pastoge ir medikaliais 
patarnavimais.

Užtikrinimas būklės ligo
je, nedarbe ar sužeidime; 
laisvė nuo senatvės baimės 
ir skurdo baimės.

Teisė gyventi laisvos pra
monės ir verslo santvarko
je, be verstino darbo, be 
priespaudos iš privačių as
menų, monopolinių biznių

(Tąsa 5 pusi.)

Bet tai yra priešų praneši
mas, kurio niekas kitas ne
patvirtina.)

(Tąsa 5 pusi.)

Tmerika jau neduoda
MAISTO MARTINIQUE

Washington. — Kadangi 
admirolas Georges Robert, 
vyriausias valdovas francū
zų saloje Martinique, atsi
sakė sandarbininkaut su 
Amerika ir Anglija ar su 
generolu Giraudu, civiliu ir 
kariniu komandiefium Šiau
rinėje Francūzų Afrikoje, 
todėl Jungtinės Valstijos 
nustojo siuntusios maisto 
dalykus Martinique salai 
jau nuo pernai lapkričio 
mėnesio. Taip pranešė Sum
ner Welles, veikiantysis 
Amerikos valstybės sekre
torius. Martinique sala yra 
amerikinėje Atlanto Vande
ny o dalvje, nepertoli nuo 
Centralinės Amerikos.

AMERIKIEČIAI GALI ĮSI
VERŽTI JAPONIJOJ
Tokio, kovo 11. — Japo

nų komanda įspėjo, kad 
Amerikos kariuomenė gali 
įsiveržt ir į pačią Japoniją.

Vienas aukštas japonų 
karininkas gąsdino, kad, 
girdi, tuomet amerikiečiai 
“išnaikintų” japonus.

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

pranešimas:
Kovo 10 d. mūsų kariuomenė, toliau išvystydama 

savo ofensyvą, užėmė Bielyj miestą, Smolensko srityje.
Į pietus nuo Syčevkos mūsų kariuomenė atėmė iš vo

kiečių dar virš 20 apgyventų vietų. Mūsų kovotojai už
ėmė Novo-Dugino, apskričio centrą ir geležinkelio stotį.

Kuban srityje raudonarmiečiai atėmė iš priešų Kras- 
noarmeiską, apskričio centrą. Buvo pagrobta 10 vokie
čių tankų, keturios kanuolės ir amunicijos sandėlis.

Į pietų vakarus nuo Gžatsko priešai bandė sulaikyti 
sovietinės kariuomenės ofensyvą. Per įtūžusias kauty
nes mūsų kariai sulaužė vokiečių liniją ir užėmė eilę 
apgyventų vietų.

Į pietus nuo Olenino mūsų kariuomenė atvadavo nuo 
vokiečių kelis tuzinus apgyventų vietų ir pagrobė prie
šų reikmenų ir kareivių.

(Tąsa 5 puslapy j)

AMBASADORIUS STANDLEY DABAR SAKO, 
JOG SOVIETAI SKELBĖ GAUNAMA IŠ AME

RIKOS KARO REIKMENŲ PAGALBĄ
Washington. — Jungti

nių Valstijų ambasadorius 
admirolas Standley iš Mas
kvos atsiuntė paaiškinimą 
Amerikos vyriausybei, ką 
jis. turėjo galvoje, pareikš
damas laikraščių reporte
riams, kad Sovietų valdžia, 
girdi, negana pagarsina 
gaunamą iš Jungtinių Val
stijų paramą. Admirolas 
Standley dabar sako, kad 
jis skundėsi tik dėl to, jog 
Sovietai neužtenkamai pla
čiai skelbią, kiek jie gauną 
pagalbos iš Amerikos Rau
donojo Kryžiaus ir iš Kari
nės Rusijai Paramos (Rus
sian War Relief) fondo 
Amerikoje.

Adm. Standley patvirti
na, kad Sovietų vyriausybė 
paskelbė visą iš Amerikos

Talkininkai Laimi
Mūšius Tunisijoje

šiaur. Afrika, kovo 11. — 
Amerikiečiai ir jų talkinin
kai atėmė iš vokiečių Met- 
laoui ir grumiasi linkui 
Gafsos, centraliniai-pietinė- 
je Tunisijoje.

Anglai šauniai atmušė 
dar vieną įtūžusią nacių at
aką linkui Sedjenane, šiau
rinėje Tunsijoje.

Anglų artilerija bombar
duoja nacių tvirtumų Ma
re th liniją, pietinėje Tuni
sijoje.

Įžiūrima, jog talkininkai 
ruošiasi didiems, visuoti
niams mūšiams prieš vokie
čius ir italus Tunisijoje.

šiaur. Afrika. — Talki
ninkų žvalgai išbando stip
rumu fašistų linijų įvairio
se vietose; žiūri, kur talki
ninkai galėtų sėkmingiau 
šturmuoti priešus.

Australija. — Amerikie
čių ir australų lakūnai su
žalojo penkis Japonijos lai
vus.

gaunamą medžiaginę pa
galbą abelnai, bet, girdi, ne- ( 
nušvietė atskirai, kiek tos 
paramos ateina per Ameri
kos Raudonąjį Kryžių, a 
kiek iš karinių Lend-Lease 
paskolų fondo.
REIKALAUJA PAŠALINT 

STANDLEY
Republikonas kongres

menas G. H. Bender reika- 
1 a v o, kad prezidentas 
Rooseveltas atšauktų amba
sadorių Standley iš Mas
kvos. Nes Standley su “ne
atsakingais” savo pareiški
mais kenkia geriems santy
kiams tarp Jungtinių Vals- 
stijų ir Sovietų Sąjungos. 
Kongresmanas Bender taip
gi siūlė, kad kongresas pa- 

(Tąsa 5 pusi.)

Pratęsia Lend-Lease 
Paramą Talkininkam
Washington. —Jungtinių 

Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 407-niais balsais 
prieš 6 priėmė sumanymą, 
reikalaujantį dar vieniems 
metams palaikyt L e n d- 
Lease fondo paramą Angli
jai, Sovietų Sąjungai ir ki
toms kovojančioms prieš 
Ašį Jungtinėms Tautoms.

Didžiuliai Fašistą
Nuostoliai Tunisijoj

Washington, kovo 11. — 
Amerikos karo sekretorius 
Stimson pranešė, jog ameri
kiečiai ir anglai paskutinė
mis dienomis sunaikino 
daugiau kaip šimtą vokie
čių ir italų tankų Tunisijo
je.

Jis taipgi sakė, jog pasta
ruose mūšiuose turėjo di
delių nuostolių kaip fašis
tai, taip ir amerikiečiai šu 
anglais.

ta
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Dėl Ambasadoriaus Standley’o 
Sukelto Triukšmo

“Diplomatų klaidos gali tiek pat bran
giai lėšuoti, kaip ir generolų klaidos....”

Šitaip pareiškė vieno niūjorkiškio 
dienraščio (PM) apžvalgininkas, rašy
damas apie neapgalvotą mūsų ambasado
riaus admirolo Standley’o pareiškimą, 
padarytą pereitą sekmadienį Maskvoje.

Nepaisant, iš kurios pusės neimsi, ta
sai ambasadoriaus pareiškimas yra dau
giau negu išsišokimas. Tai yra savo rū
šies provokacija, kurios tikslą težino tik 
pats admirolas Standley, — provokacija, 
visų pirmiausiai kenkianti mums, mūsų 
kraštui, gyvenančiam tokį didelį krizį.

Daleiskime, kad Tarybų Sąjungos 
spauda arba radijo nebūtų paskelbę nei 
vieno žodžio apie Lend-Lease pagalbą, 
kurią Amerika teikia SSSR.

Daleiskime, kad Tarybų Sąjungos vy
riausybė tiksliai slėptų nuo savo žmonių 
tąjį faktą, kad iš Amerikos yra siun
čiama Tarybų Sąjungon ir ginklų, ir 
tankų ir lėktuvų ir maisto ir kitokių 
medžiagų.

Netgi ir tokiu atveju mūsų ambasa
dorius, nepasitaręs su savo vyriausybe, 
neprivalėtų dėl to kelti triukšmo.

Tiek mūsų ambasadoriui, tiek mūsų 
vyriausybei, tiek mūsų krašto žmonėms 
šiandien kai milijonai Tarybų Sąjungos 
žmonių yra įsivėlę į žūtbūtinę kovą su 
mūsų bendruoju priešu, labiausiai turėtų 
rūpėti tik tas faktas: ar pasiekusieji 
reikmenys, kuriuos mes siunčiame, yra 
sunaudojami, ar jie, kitais žodžiais, pa
siekia savo tikslą?

Tačiau gyvenimo faktai mums rodo ką 
kitą — juos turėtų žinoti ir mūsų am
basadorius. Jie būtent rodo, kad SSSR 
spaudos organai skelbia faktus apie mū
sų teikiamą Tarybų Sąjungai pagalbą.

Jie rodo, kad Tarybų Sąjungos žmo
nės puikiai žino, jog jie gauna iš mūsų 
pagalbos. Žino raudonarmiečiai, žino 
liaudis.

Tą faktą, kad jie žino, paliudija ame
rikiniai korespondentai, esantieji Tary
bų Sąjungoj. Štai Ralph Parkeris, New 
Yorko Timeso korespondentas Maskvoje, 
paskelbė, jog Tarybų Sąjungos žmonės 
žino tuos dalykus.

Neseniai grįžęs iš Maskvos Associated 
Press žinių agentūros perdėtinis, Henry 
Cassidy, paskelbė amerikiečiams, jog 
mūsų pagalbos, teikiamos Tarybų Sąju- 
gai niekas neslepia, jog tą puikiai Tary
bų liaudis žino ir dėl to mums yra dėkin
ga.

Lietuviai, gyveną Tarybų Sąjungoje, 
tą taip jau puikiai žino. Tarybinės Lie
tuvos vyriausybė, gyvenanti Tarybų Są
jungoj ir veikianti tarp lietuvių, teikian
ti jiems pagalbą, besirūpinanti jų bui
timi, keliais atvejais išreiškė amerikie
čiams šiltą padėką už čia renkamą pa
galbą Tarybų Sąjungos kovotojams.

Galimas daiktas, kad Tarybų Sąjungos 
spauda ne nuolat, ne kiekvieną gautą 
daiktą paskelbia, bet ar tai reikalinga? 
Ar mes, Amerikos žmonės, esame maži 
vaikai, kad lauktume Maskvos per petį 
mums paplakšnojimo, kai tik pasiunčia- 
me tą ar’ kitą reikmenį Raundonajai Ar
mijai?

Žinoma, ne!
• Tik įsigilinę į šituos faktus, mes pa
matysime, kokią didelę—sąmoningą ar 
nesąmoningą —klaidą admirolas Stand- 
ley padarė, išleisdamas tokį pareiškimą. 
Jis tuomi užpylė daugiau aliejaus ant to
sios ugnies, kurią visoki Tarybų Sąjun
gos priešai Amerikoje, visoki fašistų 
apyseniai, visoki Jungtinių Tautų priešai 
čionai kuria!

Labai gerai mūsų valstybes sekreto
riaus padėjėjas M. Welles pareiškė, kad

ambasadorius Standley kalbėjo pats už 
save, kad jo taip kalbėti vyriausybė neį
galiojo, kad tai esąs apgailėtinas daly
kas. Tuo pareiškimu Mr. Welles parodo, 
kad mums rūpi palaikyti gerus santy
kius su Tarybų Sąjunga.

Tai tinkamas pareiškimas, laiku pa
darytas ir jis, be abejo, atitaisys bent 
dalį tosios žalos, kurią atliko neapgalvo
tas ir neteisingas mūsų ambasadoriaus 
kaltinimas, pasiųstas Tarybų Sąjungos 
antrašu!

Sykį ant visados, kiekvienam turėtų 
būti aiškūs šie faktai:

1. Tarybų Sąjungos spauda niekad ne
slėpė pagal Lend-Lease įstatymų gau
tos iš Amerikos pagalbos; neslėpė ir tos 
pagalbos, kurią gauna per Russian War 
Relief Komitetą.

2. Gautoji iš Amerikos ir Anglijos pa
galba yra tik mažytis truputėlis tų kari
nių reikmenų, kurios būtinai reikalingos 
Raudonajai Armijai; pačią didžiausią 
naštą patys Tarybų Sąjungos žmonės 
turi nešti, — ne tik ginklus, tankus, lėk
tuvus, amuniciją, etc. gamintis, bet ir 
aktualią kovą prieš fašistus vesti.

3. Mes siuntėme Tarybų Sąjungai, pa
lyginti, labai mažą dalelę to, ką mūsų 
fabrikai pagamina, ir siuntėme ne pa
čius geriausius tankus ne geriausius ki
tus ginklus.

4. Mūsų siųstoji pagalba toli gražu ne 
visa pasiekė Tarybų Sąjungą; mes tąją 
pagalbą, pagaliau, pradėjome siųsti ga
na pavėluotai.

5. Pagaliau, ir tai yra svarbiausia, Ta
rybų Sąjungos įmonėms būtų kur kas 
geriau, jei mes jiems ginklų ir nesiųstu- 
me, jei mes tuos ginklus patys sunau
dotume priešo mušimui,—jei mes atida
rytume antrąjį frontą Europoje, jei 
mes nutrauktume iš rytų fronto bent 
trečdalį Hitlerio armijos, kuri šiandien 
yra atstatyta prieš Raudonąją Armiją.

Nepaisant, kiek mes tosios 
pagalbos T a r yb ų Sąjungai su
teikėme ir suteiksime, josios žmonės 
jausis, kad jie vieni muša bendrąjį 
žmonijos priešą, iki mes atidarysime an
trąjį frontą Europoje, iki mes nepradė
sime išvien aktyviai ir plačiu baru da
lyvauti žūt-būtinėje kovoje, kurią Tary
bų Sąjunga veda jau arti per du metu^.

Tik šituos faktus žinodami, Amerikos 
žmonės žinos tikrą tiesą apie padėtį. Ši
tuos faktus, rodosi, turėtų gerai žinoti 
ir ambasadorius Standley ir pagal juos 
veikti, o ne kurti neapykantos ugnį prieš 
Sovietų Sąjungą, mūsų talkininkę.

Ambasadorius Standley turėtų atsi
minti, kad šitokį žygiai, kokius jis pa
darė sekmadienį, kenkia ne tik visoms 
Jungtinėms Tautoms,—jie kenkia mūsų 
kraštui, jie kenkia Amerikai.

Iš visko aišku, kad ambasadorius sa
vo išsišokimu neišreiškė Amerikos žmo
nių opinijos, neigi jis išreiškė mūsų vy
riausybės politiką.

Daugybė radijo komentatorių ir spau
dos bendradarbių, kolumnistų griežtai 
išstojo prieš šį ambasadoriaus Standlio 
išsišokimą. 

• • •
Iš kitos pusės, gal šis mūsų ambasa

doriaus išsišokimas labiau paakstins pa-- 
trijotingąją Amerikos visuomenę uoles
niam darbui. Dabar jinai turėtų labiau 
sukrusti didesnei akcijai, — vieningai 
dirbti, kovoti prieš visokius tautinės vie
nybės ardytojus, už anti-fašistinę žmo
nių vienybę, už glaudesni Amerikos-Ta- 
rybų Sąjungos bendradarbiavimą, už 
greitesnį atidarymą antrojo fronto Eu
ropoje.

Ištaškė Hitlerio Gvardiją
Iš Stockholmo praneša, kad gauta ži

nių, kad Raudonoji Armija visiškai iš
taškė Hitlerio svarbiausias divizijas 
“Hitlerio” diviziją ir “Mirties Galvos” 
diviziją.

Tą pripažino net nacių laikraštis Voel- 
kischer Beobachter. Ne vien hitlerininkų 
divizijos buvo ištaškytos, bet ir vienas 
komandierius generolas Theodore Eicke 
užmuštas.

Vieno Amerikos destrojerio Pacifiko Vandenyne įgula 
nupiešia ant lentos japonišką vėliavą po kiekvieno nu- 
skandinimo japoniško laivo arba sunaikinimo japoniško 
lėktuvo. Šis destrojeris jau nuskandino du priešo laivus 
ir nušovė penkis orlaivius.

Du Paradai - Dviejų 
Rūšių Kareiviai

2 vai. po pietų. Paradas 
Market gatvėje. Maršuoja 
kareiviai ir jūreiviai. Kaip 
sveiki ir drūti jie atrodo. 
Jautiesi gana smagiai, nes 
žinai, kad jie pavalgę ir ge
rai aprengti. Visi" vyrai pa
tenkinti, fiziniai sveiki. Tu
rime kuo pasididžiuoti ir ži
nome, kad kautynėse su 
japonais, naciais ir fašis
tais galės atsilaikyti ir per
galėti juos.

5 vai. po pietų. Scena per
simaino, kuomet iš fabrikų 
pasipylė darbininkai. Gat
vės pasriuvo minia. Ir čia 
savo rūšies paradas. Para
duoja karo gamybos karei
viai, kuomet mainosi fabri
kų darbo pakaita. Tūkstan
čiai skuba į namus. Šie ka
reiviai ne formalėse unifor
mose, bet didžiuma kaip vy
rų taip moterų su mėlynom 
“overalls” ir d a r b i n iais 
marškiniais. Moterys ski
riasi tuomi, kad didžiuma 
plaukus apgaubę skariu- 
kėm, kurių įvairios spalvos 
pamargina paradą. Šių ga
mybos kareivių veidai daug 
skiriasi nuo pirmo parado. 
Daug jų nublyškusių ir pa
vargusių. Kitus, rodos, vos 
kojos neša, kuomet jie grū
dasi į busus ir į gatveka- 
rius skubindami linkui na
mų. Gatvekariai ir busai 
užsigrūdę ir vis dar lipa. 
Transportacija labai prasta 
ir taip lygiai vargina šiuos 
kareivius, kaip ir paskuba 
prie mašinų. Negana busų, 
negana gatvekarių. Kiti va
žiuoja į namus su savom 
mašinom, bet per tokį susi
grūdimą negali greitai pro
gresuoti.

Šie gamybos kareiviai at
lieka tarnybą savo šaliai 
taip jau svarbią, kaip ir tie, 
kurie maršavo į karo fron
tą. Į juos pažiūrėjus jautie
si, kad šie Dėdės Sairio ga
mybos kareiviai nėra taip 
gerai prižiūrėti, kaip anie 
pirmiau minėti, kurie pa
rinkti kautis su priešu. Jau 
ne pirmu syk, ši mintis per
sekioja, kuomet matai laivų 
budavotojų paradą./

Galbūt Dėde Samas turi 
daug darbo ir daug reikalų, 
žinoma,-kad *taip yra. Gal
būt jis jaučiasi, kad darbo 
unijos turi prižiūrėti gamy
bas kareivius. Bet, deja, 
šioj šalyj dar darbo unijos

ant tiek plačiai neišvystė 
savo darbuotę, nors prie to 
eina šuoliais. Tik Sovietų 
Sąjungos darbo unijų už
duotis prižiūrėti darbininkų 
sveikatą jau senai pildosi. 
Jungtinėse Valstijose dar 
tik pradeda unijos reikalau
ti vietų visuose valdžios 
ekonominio fronto komite
tuose. Dar nesenai priminus 
vaikų priežiūras dirban- 
čiom motinom reakcionie
riai rėkė, kad mums nerei
kia sovietinės sistemos, o 
dabar jau daug vietų, dar
bo unijom reikalaujant, vai-, 
džia steigia vaikų priežiū
ras, kad galėtų motinos eiti 
dirbti prie karo gamybos. 
Dar nesenai, kuomet prisi
minėm Sovietų Sąjungos 
maisto korteles, mūsų ša
lies žmones sakė: mes to ne
norime čionai ir jie pasmer
kė Sovietų šalį, kad ten trū
kumų šalis, bet, štai, dar 
tik antri metai karo, o jau 
turime maisto korteles. 
Šiandien netik nepasmer- 
kiam, bet reikalaujam, kad 
greičiau įvestų korteles vi
so maisto tvarkymui, nes 
žinome, kad tuomet bus ly
gus padalinimas esančio 
maisto. Gyvenimas mus 
šiandien mokina tą, ką So
vietų Sąjunga jau senai mo
kėjo tvarkyti. Darbo unijos 
šioj šalyj dabar stovi pir
moj eilėj, reikalaudamos 
greitai įvesti minėtą patvar
kymą dėlei visų gyvenimui 
reikalingų reikmenų.

Prisiminus gamybos ka
reivius, jautiesi, kad jei tas 
patvarkymas n^bus greitai 
įvestas pilna plotme, tai ga
myba turės nukentėti. Akis 
metasi prie restorano lango, 
prie kurio stoviu. Aukštos 
klasės restoranas. Lange 
pridėta visokios mėsos ir 
Visokio maisto. Štai, skersai 
kelio Palace viešbutis, kur 
matosi, kaip susirinkę tie, 
kuriem nereikia ir nerūpi 
karinė gamyba, geria ir 
valgo. Šie darbininkai, ku
rie skuba į namus, turės 
gamintis valgio, kuris ne
bus sotus ir drūtas, nes mė
sos krautuvėse nėra, ir jei 
buvo, tai tol, kol jie galės 
nueiti iš darbo parėję, jau 
negaus. O mėsos jiems rei
kia, sviesto jiems reikia ir 
kito drūto maisto jiems rei
kia. Tą sako gydytojai. Tą

mes patys suprantame, kad 
fizinis įtemptas darbas to 
reikalauja.

Valdininkai nemato kol 
kas reikalo visą maistą ly
giai padalinti. Darbo unijos 
reikalauja, kad greičiau į- 
vyktų padalinimas. Darbo 
unijos reikalauja, kad kur 
svarbi karo gamyba ir sun
kūs darbai, kad ten būtų 
didesnė kvota duodama dar
bininkam. Kol kas, domės 
nekreipiama į tai. Kaip vi
sur, taip ir čia, tik per aš
trų susikirtimą su Dėdės 
Šamo įstaigų vedėjais, ku
riose sėdi neišmanėliai, ga
lėsime laimėti.

Amerikos žmonės dar vis 
permažai supranta, kiek tie 
gamybos kareiviai svarbūs, 
idant laimėjus karą prieš 
fašizmą. Daug kas pajuo
kia jaunesnius, kad tie nei
na į aktyvią kovą su fašiz
mu, bet gauna laikiną pa- 
liuosavimą dėlei svarbaus 
darbo. Jie nesupranta, kad 
be sunkaus darbo vyrų ir 
moterų, kurie vairuoja ma
šinas, mūsų kareiviai ir jū
reiviai negalėtų kautis su 
priešu. Jie nepagalvoja, kad 
tie gamybos kareiviai dirba 
gana sunkiai ir vis stengia
si pralenkti gamybos rekor
dus, skubindami daugiau 
pagaminti. Kodėl jie tą da
ro? Ar tik dėlei algos? Ne. 
Pinigai nenupirktų tų pa- 
jiegų, Rtirias darbininkai 
šiandien rodo prie darbo. 
Tai nauja dvasia, kurią į- 
deda į savo darbą. Tokia 
pat dvasia, kokią kareiviai 
įdeda kovos lauke, kuomet 
mato mirtiną mašininę ka- 
nuolę, bet nesitraukia nuo 
jos. Tas jausmas turi pasi
ryžimą. Darbininkai šian
dien supranta, kad kiekvie
nas orlaivis, laivas, kanuo- 
lė, šautuvas ir tankas, ku
rį jie pagamina, pagelbės 
laimėti karą. Jie nori taikos 
ir laimėjimo ir žino, kad 
jų darbas pagelbės greičiau 
tą atsiekti. Jie žino, kad 
pagelbės sutaupyti gyvybių 
— jų tarpe jų sūnų, vyrų 
ir giminių bei pažįstamų.

Kaip Amerikos gamybos 
kareiviai gerai jaustųsi ir 
kiek smagiau būtų dirbti, 
kad jų pasiryžimas būtų at
jaustas ir pripažintas. Ka
pitalistai ir jų spauda ig
noruoja gamybos kareivius 
ir tik tuomet pašvenčia 
daug laiko, išeikvoja daug 
rašalo ir popieros ir daug 
radijo laiko, kuomet įvyks
ta kur nors streikas, kuris 
sulaiko karinę gamybą. 
Tuomet editorialai prirašo
mi, reikalaujanti, kad dar
bininkai būtų nubausti. Tie, 
kurie nori sutriuškinti dar
bo unijas ir darbininkų ju
dėjimą, tuomet kelia balsą, 
reikalaujant suvaržyti dar
bo unijas per įstatus.

Darbo unijos karo metu 
nusitarė liuosnoriai nestrei
kuoti ir nuo to susilaiko. 
Šio karo metu streikai be
veik neįvyksta. Keletas 
streikų, kurie buvo apskelb
ti, buvo neautorizuoti ir jie 
buvo atšaukti. Tas nereiš
kia, kad darbdaviai turėtų 
būti užgirti. Kuomet fabri
kantai nuolatos turi “šit 
do;wn” streikus, tai toji pat 
spauda ir radio apie juos 
riieko nerašo ir neapšaukia 
jų šalies priešais. Laikraš
čiuose nematysi stambiom 
raidėm antgalvių.

Pabaigoj šio straipsnelio 
paduosiu tik keletą žinomų 
faktų. Jų galima parinkti 
daugybę, kur darbdaviai 
trukdo karo gamybą.

Ne pirmą ir ne paskuti
nį sykį darbininkai kenčia 
pajuoką, neapykantą ir 
šmeižtus, bet jie šiandien 
jaučiasi, kad šis karas žmo
nių karas ir todėl nekreipia

dėmesio. Jie dirba, kad ga
myba būtų padauginta. Jie 
dirba, kad suteikti ginklus 
savo sūnam, kurie kovoja 
prieš pasaulinį priešą fašiz
mą. Vėliau — vėliau po ka
ro, jie išlaikys darbo uni
jas čielybėje. Kai išlaikys— 
tuomet pasakys stipriu bal
su tiem sabotažninkam fab
rikantam, ko jie nori ir tą 
išreikalaus. ?
šių Dienų Unijos Išsilaikys

Amerikos ekonominių 
krizių bei pereitų karų is
torija parodo, kad darbo 
unijos tuomet negalėjo išsi
laikyti. Laike tų krizių dar
bo unijos žlugo ir vėl imda
vo eilę metų iškovoti mini
mum sąlygų ir algų. Štai 
pavyzdžiai: Pirmieji pasiry
žimai darbininkų organi
zuoti nacionalines unijas 
buvo 1863 metais. Gettys
burg kanuolės dar tebešau- 
dė liepos mėnesyje, 1863 
metais, ir demokratijos jė
gos kovojo prispausti prie 
sienos įsiveržėlių armijas, 
darbo unijos šiaurinėj da- 
lyj Amerikos bandė palai
kyti šiek tiek laisvės. Wil
liam Sylvis šaukė Philadel- 
phijoj konvenciją darbo 
unijų ir suorganizavo Mol
ders uniją. Reiškia, pirmos 
Amerikos unijos išaugo iš 
revoliucinio karo patriotų 

. darbuotės. Tos ankstyvos 
unijos turėjo daug nukęsti 

! laike krizių ir visiškai su
griuvo pramoninėje paniko
je, ir taip pat buvo atbuda- 
votos ir sugriuvo 1837 me
tais civilio karo išvakaryj.

Pirmosios darbo unijos 
susidėjo iš lokalinių unijų. 
Antros 1819 ir 1837 metais 
suorganizavo centralines ta
rybas. Pirmoji taryba buvo 
Mechanics Union and Trade 
Association Philadelphijoje. 
Toji taryba suorganizavo 
darbo partiją, pirmoji buvo 
Workingmen’s Party of 
Philadelphia. Paskui suor
ganizavo Nacionalę Darbo 
Uniją, viso darbininkų ju
dėjimo šalyj federaciją. Tai 
buvo pradžia, iš kurios iš
sivystė Amerikos Darbo Fe
deracija. Trečias periodas 
darbo unijų, kuris beveik 
sugriuvo 1857 metais, išbū
davo jo nacionales ir tarp
tautines unijas.

Kuomet civilis karas pra
sidėjo 1861 metais, darbo 
unijos nariai įstojo į šiau
rinę armiją beveik ištisai ir 
pridėjo ant durų užrašus: 
“Uždaryta, nes išėjom į ka
ro frontą.”

Dabar to nebus. Darbo 
unijos netik kad pasilaikys, 
bet drūtės. Darbo unijos 
reikalauja ir vis d a u g i au 
gauna atstovybės šalies ka
ro administratyvėse įstaigo
se. Milijonai moterų eina į 
karo pramonę. Unijų (senų 
A.D.F.) konstitucijos per
taisomos ir moterys priima
mos į darbo unijas. Naujes
nės C.I.O. ir A.D.F. unijos 
neturėjo apsirubežiavimo ir 
nuo pat pradžios moterys

(Tąsa 4-tame pusi.)

Raud. Kryžius jau rekru
tavo 25,000 slaugių Armijai 
ir laivynui. Per 1943 m. 
reikia 36,000 daugiau. Rau
donasis Kryžius ištyrinę j a 
mokslą, patyrimą ir kitas 
kvalifikacijas visų rekru
tuotų slaugių, ši procedūra 
palengvina naštą ginkluo
toms pajėgoms, parūpina 
reikalingas slauges ir užti
krina geriausią priežiūrą 
mūsų vyrams uniformose, 
šis ir kiti darbai Raud. Kry
žiaus Karo Fondo finansuo
tas.

Jūsų parama užtikrins 
visus Raud. Kryžiaus pa
tarnavimus sekamais me
tais.
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Iiith Judases, Wrapped in 
'Unity' Mantle, Serve 

Enemies of United Nations

9 “These Are
Our Boys”

^Dr. Knickerbocker Says”

BIf MATT SHOLOMSKAS
Self-styled friends of Lithuania have often complained of the 

lack of unity amongst Lithuanian-Americans. They have de
plored the “minor bickerings” among the various political 
factions as harmful to the future of Lithuania. Some have be
come so affectionate and sentimental about Lithuania that they 
have almost on the verge of tears appealed for “complete unity” 
of Lithuanian-Americans.

There are some who contend that unity has been achieved. 
They are the overlords of the National Lithuanian (Council and 
the American Lithuanian Council. This, they say, they have ac
complished in spite of the “wrecking tactics” of “communists” 
and by the exclusion of the “communists.”

Well, well! There seems to be some difference of opinion on 
the score. We have unity amongst Lithuanians, and we don’t! 
Evidently there must be some misunderstanding.

Certain consistently anti-Hitlerj 
and win-the-war papers, namely the I 
Lithuanian Daily Laisve in Brook
lyn and the Lithuanian Daily Vilnis 
in Chicago, have charged that all is 
not what it should be amongst the 
Lithuanian-Americans. They have 
constantly presented evidence that 
certain Lithuanian newspapers have 
been spreading not only pro-nazi 
propaganda but have been disrupt
ing win-the-war efforts of patriotic1 
Lithuanian - Americans. They have' 
named the “Draugas” and “Naujie
nos,” dailies in Chicago, “Vienybe,” 
“Tėvynė,” “Amerika” among many 
as guilty of what almost amounts 
to treason, i. e., aiding our enemies 
and sabotaging our country’s war 
effort.

Traitors to Lithuania?
As a counter-charge, these latter 

papers have attacked the “Vilnis” 
and “Laisve” as “traitors” to Lith

uania and the cause of Lithuania. 
It is notable that they limited their 
accusations of “traitors” only inso
far as Lithuania is concerned. This 
is a significant fact which we shall 
develop later. Moreover, some of 
the papers like “Vienybe” through 
J. Tysliava, its editor, have asked 
rather meekly why “Laisve” and 
“Vilnis” does not desist from cal
ling a spade a spade — that is cal
ling a pro-nazi a pro-nazi in the 
“interest of unity.”

Let us look at the facts.
During the days and weeks and 

months following the Nazi invasion 
of Lithuania “Draugas,” “Darbinin
kas,” “Dirva,” “Garsas,” “Keleivis,” 
Vienybė” described the invasion as 
“the most happy days.” Meanwhile 
“Naujienos” rejoiced that “together 
with German soldiers with weapon 
in hand fighting for their freedom 
are also Lithuanians.” Traitors to 
Lithuania, did you say?

But some of the editors of the 
pro-nazi press may protest. Of 
course, they will not claim that 
they might have made a mistake. 
They will not even apologize for the 
propaganda-from-Berlin that they 
fed their readers. Yet, they might 
say that they no longer hail the 
Nazis as liberators. Be that as it 
may, they still have no right to as
sume that they represent the Lith
uanian-Americans who desire unity.

Their record to say the least is 
not an envious one. Where they fail 
to hail Hitler (except the Draugas 
which on December 22, 1942 paid 
its respects to the Nazis with a 
front page banner “Hitler Prepares 
to Liberate Tunisia”) they serve the 
enemy in another way. They are 
now wrecking the win-the-war unity 
of Lithuanian-Americans I

A Creed for Unity
“Let us look at the record,” as 

one American once said. The edi
tors of the charged newspapers and 
all their associates in the Lithuan
ian National Council and the Ame
rican Council declare they stand for 
unity. They vow they want unity, 
but they protest and lament that 
unity is being disrupted by the 
“communists.” But what kind of 
unity are they fishing for?

To wage a successful war against 
the fascist-Axis every section of the 
American population must be united. 
Disunity helps the enemy! But what 
shall be the basis of this unity? 
Unity at the present time can ac
cept only one creed: every effort in 
behalf of the United States and the 
United Nations for the defeat of 
the enemy. This does not mean 
that discrediting any of our allies 
is consistent with our creed of pre
sent day unity. Such a creed does 
not allow disseminating rumors 
about nor sowing mistrust in the So
viet Union, which even the editors 
of the guilty newspapers must re
cognize is one of our allies-although 
they bite their tongues off admit
ting it.

Finally the creed for win-the-war 
unity amongst Lithuanian-Americ
ans does not include any homage 
nor obligation to emigre-politicians 
whose only aim is to become over- 
lords of the people of Lithuania 
who have renounced them and dis
claimed them.

It goes without saying that this 
is not the time neither for red
baiting patriotic Lithuanian-Amer
icans or using the false fear of 
Communism to disrupt war activity.

Self-Appointed Masters
Yet let us look into the psychol

ogy of these would be rulers of 
post-war Lithuania. All patriotic 
Lithuanians who do not approve of 
their concept of what Lithuania’s 
government should be, are immedia
tely labeled as wreckers of unity. 
These self-appointed masters of

Lithuania wish only to satisfy their 
own ambitions and the devil take 
the Lithuanian people. Of course, 
they will not admit, this, so they 
proclaim to the high heavens that 
they want only a “free and inde
pendent Lithuania where once more 
the yellow, red and green tri-color 
will flutter in the breeze.”

These gentlemen are masters of 
deception and demagogy. They of
fer only a hollow promise to their 
deluded followers. They declare 
themselves for a free Lithuania, but 
they dream of the day when again 
they shall be the masters of the 
Lithuanian people. Without the 
knowledge of the Lithuanian people 
nor without their authorization they 
have already decided the fate of 
Lithuania after the war!

They are “pure democrats.” They 
want neither the Nazi occupation- 
ists, nor the Russian “barbarians.” 
They say they want a “democratic 
independent” Lithuania. But they 
are shameless liars. They ignore 
the basic foundation for the reali
zation of a democratic government: 
The will and aspirations of the 
people of Lithuania! Moreover they 
want to void the decision that the 
Lithuanian people made of their 
own free will on June 15, 1940 
when they voted by an overwhelm
ing majority to become a member 
nation of the family of nations in 
the Soviet Union.

Not Friends of Lithuania
The fact that this hornets nest of 

malcontents, political opportunists 
and ambitious politicians dislike the 
decision the Lithuanian people made 
in 1940 is neither proof that the new 
Lithuanian government is not de
mocratic nor evidence that the peo
ple of Lithuania did not choose it.

When they ask, as they did in a 
resolution on March 14 at Webster 
Hall in New York, for United States 
and British intervention in Lith
uania after the war and for the 
formation of a Lithuanian govern- 
men-in-exile in America, they ex
hibit a callous disregard for the 
people of Lithuania. They made this 
request to the State Department not 
because they had any fear that 
Lithuania’s people could settle the 
matter for themselves but because 
they want the United States and 
British government to intercede in 
their behalf, so that they would 
become the masters of Lithuania.

And how can anyone in his sane 
mind continue to believe that these 
gentlemen want an independent 
Lithuania when one of their ilk 
even sugests a Swedish monarch for 
Lithuania after the war! Yes, a 
king for Lithuania would be good, 
according to Professor Kazys Pakš
tas.

These are the people who be
moan disunity amongst Lithuanian- 
Americans. These are the Judases 
who attack others as “traitors” to 
Lithuania. Can they have any claim 
as a body politic or any rightful 
claim to represent the people of 
Lithuania groaning under the Nazi 
studded heel?

This, of course, is a “foreign” 
matter, as far as the domestic war 
effort is concerned. The eventual so
lution of the problem will come 
when the Red Army has ejected the 
Nazis from Lithuania and when the 
United Nations have won the war.

Disrupt Home Front
Let us switch to the home-front. 

If there is “disagreement” on post
war Lithuania, certainly there 
should l?e unanimity on the do
mestic front in this life and death 
struggle against the enemies of all 
humanity. But this is far from the 
case.

The so-called far-sighted interna
tionalist reasoning is not only a 
source for disagreement about the 
future of Lithuania, but a monkey 
wrench in the win-the-war machin
ery at home. So rabifi have the 
members of the guilty press and the 
visionary councils become in their 
hatred of communism that some of 
them even outdo Goebbels, as far 
as the United States is concerned.

Like the demagogs they are, they 
constantly harp about unity; about 
their devotion to the Atlantic Char
ter and their fealty for the cause 
of the United Nations and the Un
ited States. This is nefarious sham. 
Their deeds condemn them as dis
rupters of unity and propagandists 
for the Nazis.

Not on one occasion have they 
prided themselves that they have 
saved American-Lithuanians from 
the Communists. But they have em
ployed this false fear of Commun
ism in the same manner that the 
Nazis bludgeoned the appeasers in-

E-----------------------------------------------------
to accepting the “Peace of Mun
ich.”

Just recently Leonard Shimutis 
exploited this Nazi pet bogey to 
break a united committee of Lith
uanians in Detroit. The committee 
was organized for the sole purpose 
of raising funds to buy an ambul
ance for the American Red Cross. 
Lithuanians of every political belief 
and creed were united in the com
mittee. But Shimutis admonished 
the Catholic clergy there to have 
nothing to do with “communists.” 
As a result the Catholics withdrew 
from the committee. You guessed 
it, Shimutis is editor of one of the 
guilty papers, “Draugas”!

Previously the “Draugas” cursed 
Lithuanian-Americans in Chicago for 
making contributions to the Amer
ican Red Cross, USO, Russian War 
Relief, China War Fund . and lhe 
Navy Relief Fund (Consult “Drau
gas” December 4, 1942 edition).

Deeds Speak Loudest
Someone once said, “Patriotism 

is the refuge of every scoundrel.” 
This is applicable to the Lithuanian 
pro-nazi press and its appendages. 
The editors of these papers take 
every opportunity to proclaim their 
patriotism in words, but their deeds 
do not bear out their vociferous pa
triotism.

Recently throughout many Amer
ican Lithuanian colonies under the 
auspices of the pro-nazi Lithuanian 
press and the twin councils there 
were sponsored commemorations os
tensibly to observe the 25th Anni
versary of Lithuania’s Declaration 
of Independence. They were grim 
fiascos. In most cases the speakers 
at these gatherings spewed out their 
hatred for the Soviet Union, and 
spoke abstractly about independent 
Lithuania without pointing out that 
an unrelenting and united struggle 
to defeat Nazis is the first prere
quisite for a free Lithuania. In 
lengthy resolutions they gave lip- 
service to the cause of the United 
Nations. They collected money at 
these gatherings, but it was not for 
the American Red Cross, nor for 
the USO nor for Russian War Re
lief or any worthy war agency. It 
was to replenish their propaganda 
funds so that they could spread 
more divisionist propaganda and 
conduct disruptive activity amongst 
the Lithuanian-Americans. Oddly 
enough, even the officialdom of ma
ny cities were deceived into be
lieving that these gatherings were 
for a worthy cause. But these self- 
styled spokesmen for Lithuanian- 
Americans are not friends of the 
Lithuanian-Amcricdns. Neither are 
they friends to the cause of the 
United Nations. We Lithuanian-Am
ericans can see beneath the sheep 
skin.

Patriots Are United
One wonders after hearing mem

bers of the Lithuanian National 
Council and the American Lithuan
ian Council and after reading their 
press whether unity does exist am
ongst Lithuanian-Americans. Yes, 
there is unity amongst JLithuanian- 
Americans — a vital and active 
unity which is mobilizing greater 
masses of Lithuanians for the win- 
the-war effort of our country and 
the United Nations.

In Chicago over 20,000 Lithuan
ian-Americans are members of the 
Lithuanian Victory Conference. The 
program of the conference aims to 
sell more War Bonds, to give in
creasing support to the American 
Red Cross, to raise funds for the 
USO and for other worthy agencies 
which help us and our allies to 
fight better. Recently a meeting 
sponsored by the conference sold 
$10,500 in War Bonds. This was on 
the same day when pro-nazi ele
ments in that city were collecting 
money for their propaganda fund.

In Detroit Lithuanian-Americans 
in a very short period raised $1,500 
with which they are going to buy 
an ambulance foi' the American Red 
Cross. In Boston too, Lithuanians 
are raising money to help the Red 
Cross. They have raised over $5,- 
000 and will buy three ambulances!

In every Lithuanian colony in Am
erica patriotic Lithuanian-Americans 
are rallying behind such win-the-war 
endeavors. But the “seekers of un
ity” condemn these efforts. They 
ask their followers not to cooperate 
with these efforts and to sabotage 
them. They are shameless and in
discreet enough after all their ef
forts in behalf of the enemy to re
vile others as “traitors!”

A friend of ours, who teaches pho
netics in a Brooklyn public school, 
was helping a dreamy little boy to 
remember the L sounds.

“You ring the—?” she prompted.
“Bell,” he said.

“You have a story to—?”
“Tell,” he answered.
“And with your nosė you—?”
The boy thought and shook his 

head.
“Oh, you know that,” she en

couraged. “What do you do with 
your nose?”

A light flashed in his face.
“Wipe it,” he said.

An inpatient mother we know 
told her 3Ms-year-old son, who was 
on jthe toilet: “Buster, you’re 
through.” He answered:

“I’m the one to say when I’m 
through, because I’m the one on 
the toilet. You’re the one to say 
all right when I say I’m through.”

PVT. GEORGE SANDERS 
of Marlboro, N. Y.

Volunteered in 1942 and is now 
stationed somewhere in Texas.

2nd Lieut. Felix Stanavieius, Jr. 
Lawrence, Mass.

In Bomber Squadron—now some
where overseas.

ONE WAY TO BRAND HIM

U. s. Treasury Dept. .jAUm The Columbus, Ohio, Citizen

CHEATERS. An American news
paper correspondent in Japan wrote 
a letter to his friend back home. 
In this letter he said, among other 
things, “I don’t know if this letter 
will ever arrive, because the Jap
anese censor may open it.” A week 
later he received a note from the 
Japanese post office saying. “The 
statement in your letter is not cor
rect. We do not open letters.”

------------ .----
No Trouble — “Henry,” said Mrs. 

Clipping in one of her tearful 
moods, "if I were to die, would you 
mourn for me?” — “Certainly I 
would, my dear,” replied Mr. Glip- 
ping, as he scanned the financial 
page. — “And would you visit my 
.. .boo-hoo ... grave sometimes?” 

—“Of course! Why do you ask such 
a foolish question? You know the 
cemetery is on the way to the golf 
links!”

On the Level — A man called up 
a birdstore the other day and said:

“Send me thirty thousand cock
roaches at once!” — ',‘What in 
heaven’s name do you want with 
thirty thousand cockroaches?” — 
“Well,” replied the householder, “I 
am moving today and my lease says 
I must leave the premises here in 
exactly the same condition in which 
I found them.”

WRONG AG AIN! Remember 
“Wrong Way” Corrigan? Well, this 
man Corrigan is now a ferry pilot. 
Last week an Army major disclosed 
that Corrigan had recently boarded 
a passenger plane in a hurry. While 
in flight he discovered that it was 
the wrong plane, headed in the 
wrong way for the wrong destina
tion.

On the ground, the man in uni
form still walks through a year of 
training with twenty-six sheep on 
his back. Well, he has to put them 
somewhere, now he’s too tired to 
need ’em for counting.

“I really thought of going to the House once last week. 
There was something I wanted to say about this terrible 
absenteeism.”

A series of articles on general 
health issued by the'Department of 
Health of the Cily of New York.

Ernest L. Stebbins, M.D., 
Commissioner.

BREAKFAST, AN IMPORTANT 
MEAL

Theoretically, breakfast is the 
most important meal of the day for 
it comes after the period of longest 
fasting — and life is said to be at 
its lowest ebb in the early morn
ing hours. Time was when the 
morning meal was in reality a meal, 
for people, as a rule, took time to 
eat then. But today breakfast, in 
the majority of instances, is often 
just a gesture or compromise. Most 
of us just have time for a cup of 
coffee, and often this is partaken 
of while donning our clothes.

In the larger cities, New York 
for instance, the lunch rooms and 
soda fountains are jammed every 
workday morning with folk on their 
way to work who did not have time 
to eat at home. And what is their 
usual breakfast? Coffee and crul
lers (better known as “sinkers”) and 
sometimes a small glass of orange 
or other fruit juice. And this so- 
called meal is gulped down in “no
thing flat.”

Of course, such a breakfast is in
adequate, and usually is due to three 
factors; the first is late rising, the 
second is economic and the third, 
faulty judgement. By going to bed 
one hour earlier it would be possible 
for all to have a real breakfast — 
fruit juice, cereal, and egg, toast, 
coffee and a glass of milk, or even 
meat or bacon once in a while —

if you can get it. This meal should 
be eaten leisurely. The economic 
problem is one the individual has to 
adjust to suit his or her purse, but 
cooked or raw cereals are not ex
pensive and if it is added to the 
morning meal of bread and coffee 
incurs no great expenditure, yet 
gives body to the meal. The faulty 
judgement angle comes from per
sons inclined to be stout who be
lieve that going without breakfast 
will aid them to reduce. This latter 
is a most erroneous idea.

After all, adequate nourishment 
is the important factor in every 
meal. Our body, to function proper
ly, must have a sufficient amount 
of proteins, minerals, and vitamins. 
Each meal should give the body 
what it demands and it is agreed 
that when this supply is spread 
throughout the three meals, that 

i our health is much better.
Rising costs of many foods may 

mean that you will not be able to 
serve what you would like for 
breakfast, but we have such a 
variety of foodstuffs that there still 
are ample foods for all. Dried or 
evaporated fruits may be used in 
place of fresh fruits; fish may be 
used in place of eggs or meat; liver 
or kidney may take the place of 
bacon or ham — and so on down 
lhe line.

If you are further interested, our 
recent radio talk “The Breakfast 
Problem” will be sent you if you 
send your name and address and a 
cent stamp to Room 342A, Depart
ment of Health, 125 Worth Street, 
New York City.

Book Review WEEKLY
Jack London Foresaw 
Struggle Vs Nazis 
in “The Iron Heel”

Most of us are familiar with Jack 
London, but I would like to suggest 
to the reader looking for a thriller 
with some body and meaning to 
make a reacquaintance with Jack 
London’s “The Iron Heel.”

This book was written as a super 
thriller prophesying class revolution 
which he predicted to take place in 
the present time. You will be am
azed at how much of the prophesy 
has already come true.

The revolution, if the present war 
can be called a revolution, against 
fascism, has come off almost to a 
day. The book also says that this 
won’t be the last struggle for the 
peoples’ cause. This is beginning to 
become more and more obvious as 
the war progresses.

The book refers to the fascist or
ganization as “The Iron Heel.” The 
Nazi Iron Guard is almost named 
at the suggestion of London. As an 
example of the “wonder cities” men
tioned, it is possible even today to 
substitute Bergtesgarten. It speaks 
of workers ghettos and transporting 
worker slaves from place to place 
to repair the ravage of war. All 
of this has come to pass in Germ
any.

The book was written as a thrill
er, so the suspense will hold you all 
the way through. It is easy enough 
reading for your least energetic
evening, yet you will find it thought 
provoking when you are finished.

Lillian Yiiska.

You can take our word for this 
story, although we’re not going to 
name the organization involved. It’s 
doing good work fighting Fascism, 
although someone should speak to 
the chairman of its uptown branch. 
He approached a speaker who was 
about to address his group last 
week, and with a preliminary cough 
made this request:

“Would you mind? Instead of say
ing democratic ideals in your talk, 
use the word civic instead. We have 
a lot of Republicans here.”

Musical 
Notes

PATTERN

You’ll find it simple to crochet 
this lacy bedjacket, done in a fluffy 
stitch. It’s flattering for the sick-a
bed and cosy for those who just 
must read in bed! Delight a new 
mother and make the matching 
baby jacket, too. Pattern 7454 con
tains directions for bedjacket and 
baby sacque; stitches.

To obtain this pattern send 
ELEVEN CENTS in coins to Mary 
Sineus, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.
BECAUSE OF THE SLOWNESS 
OF THE MAILS DELIVERY OF 
OUR PATTERNS MAY TAKE A

FEW DAYS LONGER THAN 
USUAL.

The Sexes—Teacher: “How many 
sexes are there?" — Little Boy: 
“Three.” — Teacher: “What are 
they?” — Little Boy: "The male 
sex, the female sex, and the in
sects.”

By The Trio

• RECORDS FOR ARMED FORCES.
The work of Armed. Forces Master Records, Inc., received a handsome 

start iri the beginning of 1942 when Arturo Toscanini presented two libra
ries of 100 disks each. These libraries were consigned to a post in Iceland 
and to a Navy unit. Walter Toscanini, the maestro’s son wrote recently 
to Harry Futterman, guiding spirit of Armed Forces Master Records, Inc., 
asking whether it would not be a good omen if his father began 1943 
with a gift of two additional libraries? Libraries have gone to the ma
rines in the South Pacific area and to a Navy base at Dutch Harbor.

The office of Armed Forces Master Records, Inc., which has little funds 
or manpower, has been swamped with requests for libraries. The United 
States Army Air Corps has asked for 100 libraries, and from far places 
there have come other inquiries. One^ arrived from an officer of an en
gineers regiment stationed in Alaska. This request was filled by a group 
in Seattle.

Mr. Futterman says that what the organization needs now is gifts of 
libraries. There is a long list of camps, posts stations and bases eager for 
such gifts.

• The war has its good side insofar as the American music scene is 
concerned, according to Leopold Stokowski, conductor of the NBC Sym
phony Orchestra, who points out that outstanding composers of other na
tions are now in the United States awaiting citizenship.

“Some of the greatest moderns have been brought here,” Stokowski 
says, “and are becoming Americans. On top of the list are Igor Stravins
ky, Paul Hindemith, Arnold Schonberg and Darius Milhaud. And the los
ses of their native lands are distinctly America’s gain,”
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Du Paradai ~ Dviejų 
Rūšių Kareiviai

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
buvo priimamos. Kuomet 
vis daugiau vyrų išeina į 
kariuomenę, moterys šian
dien užima vietas netik 
prie gamybos, bet darbo 
unijose ir beveik visose ša
lies įstaigose. Todėl šian
dien galima drąsiai sakyti, 
kad unijos lošia svarbią ro
lę šalyj. Unijos bei organi
zuoti darbininkai tai fonta
nas, iš kurio šalis semia pa
ramą ir reikalingą karui 
jiega.

NEAPRAŠYTI FABRI
KANTŲ IR KAPITALIS

TŲ STREIKAI

Degina taip labai reikalingą 
gumą

Trys tonai taip labai mū
sų šaliai reikalingo gurno 
buvo sudeginti prie Cater
pillar Tractor kompanijos 
Peoria, Ill. Sudeginti todėl, 
kad kompanija nenorėjo 
parduoti gumą po 10c už 
svarą.

Tame fabrike unijos pre
zidentas ir penki nariai pa
darė prisiektą pareiškimą 
prieš kampaniją. Apie tai 
daugiau nesigirdi ir skun
das matomai padėta į gur- 
bą.

Kompanija nupjaustė gu
mą nuo 300 t rokų ratų ir 
kuomet negavo tiek, kiek 
reikalavo, tai sudegino.

Jei tie penki unijistai bū
tų išėję į streiką, galima įsi
vaizdinti, ką spauda būtų 
sakiusi. Būtų didelėm rai
dėm aprašyta apie “trukdy
mą karo gamybos.”

Namų savininkų streikas
Vallejo, Calif. — Šiąme 

miestuke nėra tuščio loto, 
nekalbant apie stubas, kur 
darbininkai galėtų nusi
samdyti vietą savo karui 
pasistatyti. Laivų statyba 
taip išsiplėtė, kad miestu
kas tūkstančiu nuošimčių 
paaugo. Čionai namų savi
ninkų organiacija išėjo į 
streiką prieš O.P.A. (Pre
kių Administraciją), kuri 
užšaldė rendas. Šie savinin
kai kontroliuoja keletą tūk
stančių apartmentinių na
mų ir šiaip gyvenamų namų 
šiame karo pramonės mies- 
čiukyj. Jie reikalauja, kad 
jiems leistų dar daugiau 
kelti rendas. Jie grąsina, 
kad uždarys savo namus ir 
atsisakys juos rendavoti. 
Laikraščiuose nei žodelio 
apie tai, ir greičiausiai, kad 
jų reikalavimas tapo išpil
dytas.

c.s.TreMarj Dept. wss 7220 Courtesy Miami DaHy NewO|

Laike medžiagą, kol galėjo 
pakelti kainas

Tol, kol jiems neleido pa
kelti kainas ant kenuotų 
produktų, Calif orni jos ir 
apylinkės valstijų kompani
jos atsisakė išleisti naujai 
sukenuotą produktą ant 
rinkos.

Tekstilės fabrikantai atsi
sakė išdirbti audeklą tol, 
kol O.P.A. nedaleido jiems 
išdirbti pigesnės rūšies au
deklą ir pakelti ant jo kai
ną.

Miltų ir artimų produk
tų malūnai taipgi turėjo 
“sit-down” streiką nesenai, 
ir atsisakė malti tol, kol O. 
P. A. nedaleido pakelti kai
nas. Ar apie tai buvo rašy- 

I ta kur nors stambiom rai
dėm, kaipo apie šalies išda
vystę?!

Medvilnė pūva laukuose
Arizonoj, Texas ir Cali- 

fornijos valstijose auga ilga 
medvilnė, kuri labai reika
linga armijai ir jūreivijai. 
Toji medvilnė pūva laukuo
se. Stambieji ūkininkai ne
leido nurinkti šią medvilnę, 
sakydami, kad jie nemokės 
30c valandai darbininkam. 
Mat valdžia nustatė tą mi
nimumą.

Tik pamąstykite, kaip 
spauda rėktų prieš ‘ tuos 
darbininkus, jei jie atsisa
kytų rinkti medvilnę už 30 
centu valandai!

Ks. B. K-nė,
Calif. Valst. C. I. O. 

Vice-Prez.

Lawrence. Mass.
Įvairios Naujienos

“Viena Diena Sovietų Są
jungoje” tai yra graži filmą. 
Buvo rodoma vasario 21 dieną 
rusų svetainėje. Šita filmą pa
rodo, kaip Sovietų Sąjungoje 
auginami kūdikiai, žiūrint Į 
juos, net malonu, kaip jie gra
žiai auginami, kaip gražiai jie 
atrodo, sveiki ir buinūs. Ne už 
dyką Sovietų jaunuoliai ir jau
nuolės taip karžygiškai ka
riauna. Jie žino ir gerai pa
mena, kaip jie buvo laisvoje 
tėvynėje auginami.

Draugai čiuladai surengė 
parę draugams Kodžiams dėl 
paminėjimo jų 25 metų ženat- 
vės. Buvo sukviesti visi ūki
ninkai į Maple Parką. Taipgi 
dalyvavo ir miesčionys svečiai. 
Visi linksmai laiką praleido. 
Besilinksminant draugai ir 
draugės pasakė ir prakalbų, 
linkėdami jubiliejantams susi
laukti auksinių, vestuvių. Drau
gai Rodžiai yra Laisvės skai

tytojai ir darbininkų judėjimo 
rėmėjai. Taipgi geri unijistai. 
Turi vieną sūnelį ir dukrelę. 
Duktė eina mokslą ant slau
gės. Vėliname draugams lai
mingo gyvenimo.

Katalikai nepildo Grigaičio 
prisakymų. Tie suvaž i a v ę 
Brooklyne išsibučiavo visas 
barzdas, o Lawrence katalikai 
dabar atgrįžo tautininkams ir 
socialistams užpakalį. Tai tau 
ir šventa traicė.

Vasario 21 dieną L. Kliubas 
paminėjo Lietuvos nepriklau
somybę. Bet kunigas Juras ir
gi tą pačią dieną minėjo ne
priklausomybę. Iš pašalies bu
vo girdėtis, kad tautininkai ir 
sklokiški socialistai piktinasi, 
kodėl katalikai nerengė kartu. 
Vėliau buvo pasiteirauta, kas 
ten atsitiko. Ogi Lietuvos Fon
do nabašninkai įsiprašė kliu- 
ban, kad juos priimtų prie su
rengimo. Kliubo valdyba tur 
būt sutiko. Na, ir išrinko ko
misiją nueiti pas, kunigą ir už
kviesti, kad jisai atmaršuotų 
su savo parapijonais. Nueina 
fatfebelis M. Stakionis, ofi- 
cierius V. Vareika ir načalnin- 
kas K. Vidūnas. Ir pradeda 
konferenciją. Išsispavied o j a 
visus griekus kun. Jurui. Tas 
pirmiausia užklausia Stakio- 
nio, ką gi tu atstovauji, kokią 
partiją? Stakionis parausta ir 
nieko neatsako. Vėliau praby
la—“Skloką.” Paskui kun. pa
ima nagan socialistą Vareika, 
o ką tu atstovauji? Tas p6va- 
liai sako, kad sienos neužgirs
tų, “socialistus.” Kunigas Ju
ras tuojau atkerta, kad jūs, 
vyrai, neturite jokios partijos. 
Radikalai tai turi savo partiją, 
o jūs neturite nieko ir norite, 
kad aš ateičiau, su savo publi
ka pas jumis* Tai nelaukite. 
Jeigu norite, tai ateikit pas 
mane. O jeigu nenorite, tai 
man esate nereikalingi. Aš tu
riu savo partiją ir parapiją ir 
aš rengiu. Todėl tie trys vyrai 
išėjo nieko nepešę. Na, ir tu
rėjo rengti atskirai.

Lawrence Dzūlkelis.
____________ )

Scranton, Pa.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 39 kuopos susirinkimas 
įvyko kovo 6 d. Pirmininkavo 
F. Indrulis. Nors oras pasitai
kė blogas ir keliai labai sli
dūs, bet susirinko nemažas 
būrelis narių.

Kuopos finansai stovi neblo
gai. Tik visa bėda, kad susi
rinkime nedalyvavo mūsų fi
nansų sekretorius P. Šlekaitis. 
Mat, jam tą naktį prieš susi
rinkimą akį užgavo anglies 
kasykloje. Tai ir negalėjo su
sirinkime dalyvauti. Tai jis 
per Gluoksnį pridavė raštišką 
raportą. Raportas parodo, kad 
39 kuopa papuls į garbės su
rašą kovo mėnesį. Jau tik pen
ki nariai belikę neužsimokėję 
duoklių už šiuos metus. Trys 
nariai gyvena čionai Scranto- 
ne, o du, tai yra, P. ir A. Pa
baliai, gyvena Binghamtone. 
Aš tikiuosi, kai draugas Paba- 
lis pamatys šitą pranešimėlį, 
tai ir savo duokles greitu lai
ku prisius.

Taip pat yra smagu praneš
ti, kad gavome du naujus na
rius mūsų kuopoje. Įsirašė drg. 
E. Biereiškienė ir drg. V. 
Venckus. Venckus prižadėjo 
atsivesti ant ateinančio susirin
kimo du nauju nariu.

Taip pat komisija išdavė 
raportą kas link prakalbų ren
gimo, kurios įvyks kovo 14 
dieną, tai yra ateinantį sek
madienį. Kalbės R. Mizara, iš 
Brooklyno, Laisvės redakto
rius. Pradžia 1:30 vai. po pie
tų,. Prakalbos įvyks po num. 
134 W. Market St., Meškuno 
svetainėje. Kaip draugai išsi
reiškė per susirinkimą, tai la
peliai tapo gerai išplatinti po 
visą apylinkę.

Nutarta ateinantį kuopos 
susirinkimą laikyti toje pačio
je vietoje, kur ir šis įvyko.

Po susirinkimo drg. E. Bu- 
zienė pranešė, kad ji žada 
mus apleisti šio mėnesio 21 d. 
žada važiuoti pas savo dukre-

Graži Parama Botkino Ligoninei Maskvoj UŽ VISU LIETUVIU VIENYBĘ IR
Baltimore, Md. — Sekma

dienį kovo 7 d., Lietuvių Sve
tainėje, pastangomis LDS 48 
kp., LLD 25 kp. buvo surengta 
masinis mitingas, kuriame kal
bėjo A. Bimba ir Povilas Ro- 
tomskis — abudu iš' Brooklyn, 
N. Y. apylinkės.

Buvo atsilankę septyni So
vietų Sąjungos jūreiviai — še
ši vyrai ir mergina radijistė. 
Pastaroji ir vienas iš vyriškių 
— leitenantas sveikino susirin
kusius, pabrėždami nors ma
žą dalelę pergyventų savo 
įspūdžių, kurių pilna kiekvie
na valanda jų plaukiojimo jū
rose.

Abudu kalbėjo rusų kalbo
se. Jų. kalbas į lietuvių išver
tė P. Rotomskis. Vyriškio pra
kalba skaityta A. Bimbos. Mo
teriškės O. Kučiauskaitės.

Draugas A. Bimba puikiai 
nušvietė bėgamus karo reika
lus. Ir mūsų visų užduotį, kad 
pagelbėjus šį karą laimėti 
greitesniu laiku mažesnėmis 
lėšomis. Teikti pagelbą Rau
donajam Kryžiui. Pagelbą So
vietų Sąjungai užlaikant Bot
kino ligoninę.

žmonių atsilankė vidutiniai, 
aukų sudėjo daug. Iš aukavu
sių yra sekami:

Baltimorės Lietuvių Mezgė
jų Kliubas $100.

A.C.W. of A. 218 lokalas 
$50.

J. A. Deltuvai, Hanover, 
Md. $40.

J. U. Staniai $35.
P. O. Paserskiai $25.
K. Mikolaitis $25.
LDS 48 kp. $25 .
ALDLD 25 kp. $25.
Juraičių šeima $15.
Po $10 sekami: J. Mitchell, 

E. Balsienė, S. Raymond, V. 
E. Stankevyčiai, V. Janavyčia, 
A. Januška, V. Kičas, O. Lo- 
petienė, K. A. Juškauskai.

Po $7: I.W.O. ukrainų gru
pė, A. Shripskis, pastarasis 
aukojo dėl kiekvieno Sovietų, 
Sąjungos atsilankiusio jūreivio 
po $1. žinoma, pinigai ėjo 
bendram tikslui.

Draugai J. F. Deltuvai iš 
Urbutus, Md. visuomet daly
vauja ir remia aukomis palei 
išgalę. Nelaimei patikus, drg. 
J. Deltuva pridavė auką $5 ir 
sekamą raščiuką: Draugės ir 
Draugai: Kuomet žmogų ne
ištinka nelaimė, tai nėra su
pratimo ir apie kitų nelaimes 
ir kančias. Aš jau 23 diena 
kaip guliu Mercy ligoninėje su 
sulaužyta koja. Nors su maža 
auka prisidedu prie palaiky
mo Botkino ligoninės.

Draugą patiko nelaimė dar
be prie statymo laivų, Fair- 
field laivastatykloje. Linkime 
greito pasveikimo.

Daugiau po 5 dol. aukojo 
sekami: K. Klišys ir šeima, 
P. Petraitis, P. Vaitiekūnas, J. 
Strauss, O. Kučiauskaitė, A. 
Miškinis, P. Sarapas, J. An- 
Čiukaitis, J. Milinaitis, K. La
pota, J. Vitarta, J. Caralis, J. 
Makaveckas, Brooklyn, N. Y., 
Draugas, J. Grigaliūnas, Ig. 
Krivickas, A. Vitkus, S. Barta- 
šienė ir sūnus, P. J. Pivariū- 
nai, V. Jekevyčių šeima.

Po $3: Draugas ir A. Listo- 
pad.

lę į Waterbury, Conn. Tai mes 
ant greitųjų išrinkome komisi
ją iš liuosnorių ir nutarėme su
rengti išleistuvių vakarėlį dėl 
drg.. Buzienės tą patį vakarą 
po prakalbų ir toj pačioj sve
tainėje.

Kaip jau mums Scrantono 
visuomenei yra žinoma, drau
gė Buzienė per daugelį metų 
užlaikė valgomų daiktų krau
tuvę ir yra gera darbininkiš
ko judėjimo rėmėja. Tai ji ir 
užsitarnauja išleistuvių vaka
rėlio. Įžangos tikietų iš anksto 
nebus pardavinėjama. * Kurie 
draugai norės dalyvauti, galės 
po prakalbų, pasilikti ir pasi
pirkti tikietus pas komisiją. O 
vakarienė bus labai skani, su
sidės iš bulvinių dešrų, bus ir 
alaus išsigerti. Prašome visus 
dalyvauti.

Ex-Korespondentas.

Po $2: J. Brazis, J. Balsys, 
P. Kupris, S. Meškys, P. Zaka- 
revyčia, A. Kasparas, J. Le- 
bėda, J. Daukanta, J. Radi- 
šauskas, N. Matucuk, J. Lu- 
bickas, A. Metelis, A. Domi- 
naitis, J. Remeikis.

Po $1: C. Vitkuvienė, P. 
Ščiukienė, š. Sedaravyčius, P. 
Damauskas, D. Pečiulis, S. Po
vilaitis, M. Stanienė, A. Mit
chell, A. Jangūnas, J. Petraus
kienė, L. Daviduk, K. Stanys, 
Draugė, P. Glaveckas, Draugė, 
V. Grinevyčia, J. Milinavyčia, 
J. Ramanauskas, O. Bartulie- 
nė, J. Bubnys, M. Andriušiū- 
nienė.

Po 50c.: J. Kvedera, J. 
Ricklickas, M. Brazienė, O. 
Strausienė, V. Treinis.

Viso surinkta $620.16.
Draugės ir draugai auka

vusieji pilnai gali jaustis sa- 
vyje atlikę žygį ne tik dėl sa
vęs, bet kad ir jų jaunoji 
gentkartė džiaugtis galėtų lai
me, kurią neša pasveikę Bot
kino ligoninės kovotojai.

Povilas Rotomskis kaip tik 
ir palietė tas kovas mūsų tė
vų žemėje Lietuvoje, ar jos 
pasireiškia Raudonosios Armi
jos daliniuos, ar partizanų bū
riuose, būna sėkmingomis, dėl 
priartinimo pergalės prieš fa
šizmą.

Buvo statyta klausimų, kas 
liečia Lietuvos ateitį. Kalbėto
jai tinkamai juos atsakinėjo.

Kadangi estradą puošė dvi 
vėliavos, viena Amerikos, kita 
Sovietų Sąjungos, tai jauna 
mergina atidarant susirinki
mą skambino pianu “Star 
Spangled Banner” ir “Interna
cionalą.”

Priimta rezoliucija užgi
nanti šiandieninę šalies val
džios politiką užsienio reika
lais ir* vedime karo.

Vinco Duktė.

Pittsburgh, Pa.
Įvairios Žinios

Daug lietuvių gavo pakvie
timą į tarnybą dėl tarnavimo 
Dėdės Šamo armijoje. Jų šau
kimas buvo pirmiau atidėtas, 
nes jie turi tėvus bei žmonas 
užlaikyti. Netrukus, matyt, vi
si turės eiti kariuomenėn.

Daugelis biznierių išėjo dirb
ti į karo industriją. Savo biz
nį veda tiktai vakarais.

Kovo 1. d. daug Pittsburgh o 
darbininkų išėjo į streiką. Su
streikavo Heinz kompanijos 
darbininkai, miesto tarnauto
jai, dvejų degtinės bravorų 
darbininkai ir kiti. Bet trum
pai pastreikavę sugrįžo į dar
bą. Gaus pakelti algas po ke
lius centus ant valandos.

Drovo korporacijos dirbtu
vėse dirba apie 30,000 darbi
ninkų. Jie išdirba visokius ka
ro dalykus. Daugiau kaip pu
sė darbininkų jau susirašė į 
CIO uniją. Turi ant vietos ke
lius organizatorius. Ir iš uni
jos centro varo darbą pirmyn. 
Netrukus bosai turės pripažin
ti uniją.

D. P. Lekavičius.
Nuo Redakcijos: Kadangi 

tos lietuvių konferencijos pro
tokolas ir rezoliucija telpa 
Laisvėje, tai jūsų pastabų ne
dedame. Beveik viskas tik pa
kartojama, kas buvo tame pro
tokole.

Wake Up, Americans!
Wake up, Amerl- 

cans!
flrawht Make America's 

answer roar out
Jr over the world.

Every citizen must 
back the United States Army 
and Navy to victory—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and Ioan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

y.

KARO LAIMĖJIMĄ
REZOLIUCIJA

Priimta Baltimorės Lietuvių 
Susirinkime Kovo 7, 1943
Kadangi šiandien svarbiau

sias klausimas prieš visą Ame
riką, prieš visą žmoniją ir 
prieš mus lietuvius yra klausi
mas karo laimėjimo prieš fa
šistinę, Ašį, ir

Kadangi kiekvieno nuošir
daus žmogaus, kiekvieno išti
kimo patrijoto pareiga visais 
būdais gelbėti mūsų vyriausy
bės ir visų Jungtinių Tautų 
karo pastangoms, ir

Kadangi mūsų vyriausybė 
pataria mums svetųrgimiams 
vengti tokių, klausimų, kaip 
klausimas ateities šiandien na
cių okupuotų kraštų; tat lai 
būna nutarta:

Kad mes pasižadame viso
mis jėgomis remti visas Jung
tinių Valstijų ir Jungtinių Tau
tų karo pastangas, ir

Kad mes pilnai užginame 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vajų ir pasižadame jame ak
tyviai dalyvauti, ir

Kad mes taipgi pasižadamo 
teikti hiūsų herojiškajai talki
ninkei Sovietų Sąjungai medi- 
kalę ir visokią pagelbą, ir

Kad mes sveikiname šios ša
lies karines jėgas, tuos mūsų 
sūnus, kurie šiandien randasi 
Amerikos armijoje, laivyne 
bei ori ai vyne; taipgi sveikina
me Sovietų Sąjungos Raudoną
ją Armiją, kurios eilėse šian
dien taip didvyriškai kariauja 
tūkstančiai geriausių lietuviui 
tautos sūnų, ir

Kad mes pasmerkiame tuos 
elementus, kurie susispietę į 
Lietuvių Tautinę Tarybą ir 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
šiandien kenkia Jungtinių Tunisijoj.

Vakariene ir Koncertas
Rengia

Philadelphijos Darbininkiškų Organizacijų Veikiantysis Komitetas

Naudai Dienraščio Laisvės
Tai reguliaris metinis bankiotas su gražia 

koncertine programa. Įvyks

Kovo 21 March
Graži Koncertine Programa, Kurią Išpildys:

S. KUZMICKAS, Baritonas iš Shenandoah, Pa.
V. O. WALL, Tenoras iš Wilkes-Barre, Pa.
M. VAIDŽIULIENĖ, Sopranas, vietine
C. WALANT, Smuikininkas, vietinis
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ Šoks įvairius liaudiškus šokius.
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Skambins rusų liaudies dainas.
J. JURČIKONIO MIŠRI ORKESTRĄ

D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ

STANTON HALL
360 Snyder Avenue Philadelphia, Pa.

Skani paukštienos vakariene, pagaminta 
ekspertų kukorių

Koncertas prasidės 4 vai. dieną
Vakarienė 6 vai. vakaro

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Tautų karo pastangoms, nes 
jie, prisidengę Lietuvos nepri
klausomybės o b a 1 s i u, dirba 
pronacišką darbą, visaip nie
kindami ir šmeiždami Sovjetų 
Sąjungą, kurstydami Ameri
kos lietuvius prieš tą mūsų tal
kininkę, ir

Kad mes raginame Ameri
kos lietuvius, jų organizacijas 
ir draugijas, nesusidėti su jo
kiais pronaciškais elementais 
iš tų tarybų, jų neremti ir 
jiems nepadėti jų pragaištin
gose pastangose, ir

Kad mes pareiškiame pil- 
niausį pasitikėjimą mūsų vy
riausybei, mūsų prezidentui, 
kaipo šios šalies karinių jėgų 
vyriausiam komandieriui, At
lanto čarterio principams, 
Jungtinių Tautų vadovybei, 
taipgi Lietuvos žmonėms, jog 
jie, išvijus vokiškus grobikus iš 
Lietuvos, mokės išspręsti Lietu
vos santykius su kitomis tau
tomis ir susikurti tokią naminę 
santvarką, kuri bus jiems nau
dinga ir užtikrins jos žmonių 
gerovę ir laimę, ir

Kad mes šaukiame visus lie
tuvius suvienyti savo jėgas, 
idant mes , pasiūdytumėme 
mūsų vyriausybei ir visam ci
vilizuotam pasauliui esą verti 
būti šios garbingos Amerikos 
tautos nariais.

Tegul gyvuoja Jungtinės 
Tautos!

Tegul gyvuoja pergale!
Antanas Žemaitis,

Susirinkimo pirmininkas.

šiaur. Afrika. — Anglai 
atakuoja nacius Mareth 
tvirtovių linijoj, pietinėje

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

4* 4* •i’
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, gręit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
# & *

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Sovietai Vis Artyn Viazmos; 
Atmušė Nacius Charkovo Sri-
tyj; Užėmė Tuzinus Vietų

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Į pietus ir vakarus nuo Charkovo mūsų kariuomenė 

atmušė įnirtusias atakas, kurias darė vokiečiai su di
delėmis jėgomis tankų ir motorizuotų pėstininkų. Vie
name tik sektoriuje devyni vokiečių tankai liko sunai
kinti, tada kiti pasitraukė atgal.

Kitame šio fronto sektoriuje mūsų kariuomenė iš X 
dalinio, atmušdama hitlerininkų atakas, nušlavė 800 
vokiečių ii’ išmušė iš veikimo 26 jų tankus.

Į pietus nuo Ilmen ežero mūsų kariuomenė vedė ofen- 
syvo mūšius ir užėmė kelias apgyventas vietas. Per 
šias kautynes mūsų kariai pagrobė 15 priešų kanuolių, 
12 apkasų mortirų, 56 kulkasvaidžius, virš 1,000 šautu
vų, 12,000 kanuolinių sviedinių ir minų, 11,000 grana
tų, 200,000 kulkų, 160 dėžių parako, 50 kilometrų tele
fono vielų, tris radijo stotis ir kiekius kitų įrengimų. 
Priešai neteko daug savo karių.

Kuban srityje mūsų kariuomenė sulaužė atkaklius 
vokiečių pasipriešinimus ir užėmė apskričio centrą 
Krasnoarmeiską ir eilę kitų apgyventų vietų.

Kovo 9 d. sovietinės oro jėgos įvairiose fronto daly
se sunaikino bei sužalojo 20 vokiečių tankų, daugiau 
kaip 100 trokų ir nutildė tris baterijas artilerijos ir 
priešlėktuvinių kanuolių.

AMBASADORIUS STANDLEY DABAR SAKO, 
JOG SOVIETAI SKELBE GAUNAMA IŠ AME

RIKOS KARO REIKMENŲ PAGALBA
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

skirtų komisiją patyrinėti 
Amerikos valstybės depart- 
mentą ryšium su netiku
siais adm. Standley’o parei
škimais.

SOVIETAI PILNAI SKEL
BĖ LEND-LEASE 

PARAMĄ
Maskva. — United Press, 

amerikiečių žinių agentūra, 
nurodo, jog Sovietų laikra
ščiai visuomet pilnai skelbė 
Jungtinių Valstijų raportus 
apie suteikiamą Sovietam 
pagalbą iš Lend-Lease (ka
rinių paskolų) fondo ir pre
zidento Roosevelto, Angli
jos premjero Churchillo ir 
užsienių reikalų ministerio 
A. Edeno pareiškimus kas 
liečai karo reikmenų para
mą Sovietų Sąjungai.

Tatai buvo žinoma ir 
Amerikos ambasadoriui 
Maskvoj, admirolui Stand- 
ley, sako United Press, ir 
priduria, jog Standley nusi-

skundęs tik dėlto, kad So
vietai su padėkomis ir at
skirai nepagarsiną reikme
nų gaunamų iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir Rus
sian War Relief organizaci
jos.

(Bet ambasadoriaus 
Standley pareiškimai buvo 
tokie, jog sudarę įspūdį,, 
būk Sovietai užtyli karo 
reikmenų paspirtį gaunamą 
iš Amerikos Lend-Lease pa
skolų fondo.)
ADM. STANDLEY PAS 

MOLOTOVĄ
Jungtinių Valstijų amba

sadorius, adm. Standley at
silankė pas Sovietų užsienių 
reikalų komisarą Viačesla
vą Molotovą ir, suprantama, 
aiškino, ką jis turėjo min
tyje, kuomet pirm poros 
dienų sakė laikraščių kores
pondentams, kad, girdi, So
vietų vyriausybė ne gana 
supažindina savo žmones su 
daugiais gaunamų iš Ame
rikos reikmenų.

Pittsfield, Mass.
Kol gyveno šiame mieste 

Biržų Proletaras, kaip kada 
dar parašydavo iš šio miesto. 
Kaip išvažiavo, niekais nepara
šo.

Šiame mieste lietuvių mažai 
gyvena, veikimo jokio nėra, 
apart kada susirenka ant pa- 
šelpines draugystės susirinki
mų ir tai ne visi.

Čia gyvuoja 2 pašelpinės 
draugystės, šv. Juozapo se
niausia, susivienijusi su mote
rim, pilnai religinė. Nariais' ne- 
skaitlinga, viršija 30. Finansiš
kai nelabai turtinga.

Antra, Sūnų ir Dukterų Pa- 
šelpinė Draugystė gyvuoja 
virš 20 metų. Liuosa nuo reli
gijos, narių turi 33, finansiškai 
stovi gerai, pagal skaičių na
riu.

Po mėnesinio susirinkimo
L. S. ir D. Draugijos buvo su
manymas parinkti aukų dėl 
Sov. Sąjungos medikalės pa
gelbės. Didelė didžiuma atsi
sakė, bet vis vien nuo kelių 
gavau. Po $1 davė: J. Yovis,
M. Banus, Anelė Milukienė. 
Po $2: J. Baronas ir F. Mile
rius; D. Velika $5; M. Gavė
nai $10; L. Bagdonas $25.25. 
Viso $47.25.

L. Bagdonas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Sekmadieni, 14 d. kovo, 10 vai. 

ryto, 29 Endicott St. įvyks ALDLD 
11 kp. susirinkimas. Draugai prašo
mi dalyvauti ir užsimokėti duokles, 
nes Centras praneša, kad šių metų 
knyga jau paduota į spaudą. Todėl 
visi suprantat, kad Centrui reikia 
pinigų mokėti už popierą ir spaudos 
darbą. — J. M. L., sekr. (60-61)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 14 d. kovo, 5 v. v., 155 
Hungerford St.JDraugės, malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, yra 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

dieną, 1320 Medley St. Draugai, ku
rie buvote išrinkti į Komitetą kon
ferencijoj, įvykusioj 28 d. vasario, 
būtinai dalyvaukite.

Taipgi ALDLD 87 kp. susirinki
mas įvyks 7 v. vakare, toj pačioj 
salėje, ir ta pati data. Kviečiame 
narius dalyvauti, pasimokėti duok
les, nes šių metų knyga jau spau
doj. Kaip greit knyga bus atspaus
dinta, taip greit bus siuntinėjama, 
todėl reikia pinigų. Kitas dalykas, 
kaip kuopos sekretorius gaus kny
gą, negalės atiduoti nariui pakol 
neužsimokės už duokles. H. Kairie
nė abiejų skyrių sekr. (59-60)

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 900 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 571 Fulton St., Borqugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SILVER STANDARD. INC.
571 Fulton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 899 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liriuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5001 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn/ County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIVART SARVOLD 
(Sam’s Bar & Grill)

5001 — 8th Ave. , Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 323 Washington Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VICTORY TAVERN. INC. 
(D-B-A Victory Tavern)

323 Washington St., Brooklyn, N. Y. B

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

kovo 12 d., 7:30 v. v. Liet. Salėje, 
315 Clinton St. Kviečiame narius 
dalyvauti, nes turime svarbių reika
lų aptarti. Kadangi įvyks pasilinks
minimo vakaras, kovo 14 d., toj 
pačioj vietoj, 2 vai. dieną, tai reikia 
gerai prisiruošti. Kviečiame visus 
dalyvauti. Pelnas bus skiriamas 
Sovietų Sąjungai gelbėti., Prašome 
nepamiršti ir naujų narių atsivesti 
į susirinkimą. — H. Žukienė, Sekr.

(60-61)

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

vo 14 d., 2 vai. dieną. Progresyvių 
Kliubo salėje, 325 E. Market St. Po 
susirinkimo, toj pačioj vietoj bus 
prakalbos. Kalbės R. Mizara, Lais
vės redaktorius ir LDS prezidentas. 
Kviečiame dalyvauti. (58-60)

LDS 7 kp. rengia prakalbas su 
koncertine programa, 14 d. kovo. 
Durys bus atdaros nuo 4 vai. dieną. 
Progresyvių Kliubo salėje, 325 E.' 
Market St. Kalbės R. Mizara, Lais
vės redaktorius. Tema kalbos: Da
bartinio Karo Klausimai. Bus ir 
koncertinė programa, kurią pildys: 
V. Valukas su sūnum, Lyros Kvar
tetas ir pats Lyros Choras. Kviečia
me visus dalyvauti. Vakarienės bus 
galima gauti svetainėje, gaspadinės 
paruoš skanius valgius. — Rengėjai.

(58-60)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. rengia šokius 13 

d. kovo, LDP Kliube, 408 Court St. 
pradžia 8 v. v. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės lietuvius, kurie pri
jaučiate apšvietą, dalyvauti šiame 
parengime, nes smagiai laiką pralei
sime su draugais suėję. — J. Wiz- 
bor. (58-60)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia prakalbos 

14 d. kovo, Moškiūno salėje, 134 W. 
Market St. Pradžia 1:30 v. v. Kal
bės Rokas Mizara, Laisvės redakto
rius iš Brooklyno. Kviečiame visus 
dalyvauti, išgirsti R. Mizaros pra
kalbos. Jis pirmiau kalbėjo seranto- 
niečiams ir jie buvo patenkinti jo 
kalba. Po prakalbų įvyks programa 
kurią pildys V. Valukas ir jo sūnai. 
Nepamirškite dalyvauti. (58-60)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Vienybės Karo Laimėji

mo Komitetas Pittsburgh turės sa
vo susirinkimą 14 d. kovo, 1 vai.

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

mezgėjų komitetas (Women’s Vic
tory Club) šaukia speciali susirin
kimą sekmadienį, kovo 14 d., 3 vai. 
dieną. Žinyčios salėje, 2 Atlantic 
St. Bus svarstoma mezgimo, N. A. 
Moterų Sąryšio suvažiavimo ir kiti 
reikalai. — H. T. (59-60)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. rengia prakalbas 

paminėjimui 8 d. kovo, Moterų 
Tarptautinės Dienos. Įvyks 14 d. 
kovo, L. N. P. Kliubo salėje, 48 
Green St. Salės durys bus atdaros 
1 vai. dieną. Programa prasidės 
2:30 vai. dieną. Atidarymas prakal
bų bus su programa — Vilijos Cho
ro Merginų Grupė, vadovaujant B. 
Rasimavičiūtei-Lucas. Kalbės K. 
Petrikienė iš Brooklyn, N. Y. ir K. 
Stanislovaitienė, Dr. Stanislovaičio 
žmona, iš Waterbury. Taipgi kalbės 
keletas vietinių moterų. Kviečia 
Rengėjai. (59-61)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, kovo 14 d., 11 
vai. ryto. Nariai, būkite paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbių da
lykų aptarti. (Antrašas?—Adm.) 
—Sekr. (59-60)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberial

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

padarau 
paveiks- 
k ra javus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

................

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥'
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Girinis 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEUSAS SIMONAVICIUS -
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

Rooseveltas Įteikė 
Kongresui Socialio 
Aprūpinimo Planą

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
ar valdžios pusės.

Teisė poilsio ir pasilinks-' 
minimo ir dalyvavimo civi
lizacijos pažangoje.
NEDARBO IR SENAT

VĖS PENSIJŲ PA
GERINIMAI

Paplatint ir pagerint se
natvės pensijas.

Pertvarkyt nedarbo pen
sijų įstatymus taip, kad jais 
galėtų naudotis ^dar milio- 
nai amerikiečių (kaip kad 
farmų darbininkų, naminių 
tarnautojų, labdarybės ir 

-kitų visuomeninių įstaigų 
bei organizacijų ir pavienių 
asmenų).

Mokėt nedarbo pašalpą 
bent per 26 savaites (vietoj 
dabartinių tik 18 savaičių.

Visą nedarbo pensijų da
lyką ir jo fondus ištisoje 
šalyje pervest į federalės 
valdžios žinybą Washingto
ne, nes dabartinis to reika
lo tvarkymas pusiau per 
centralinę valdžią ir pusiau 
per atskiras valstijas pasi
rodė painus ir netinkamas.

Užtikrint būklę vyrams

dabar tarnaujantiems gink
luotose jėgose, kaip ir tų 
vyrų šeimoms.

Abelnai, įvest tokius so
cialius pagerinimus, kad bū
tų užtikrintas gyvenimas 
visiems amerikiečiams nuo 
gimimo dienos iki mirties.

Raudonoji Armija 
Apsupa Viazmą
(Tąsa nuo 1 pusi.)

MILŽINIŠKI VOKIEČIŲ
NUOSTOLIAI

Oficialis Sovietų praneši
mas vidudienį sakė:

“Į pietus ir vakarus nuo 
Charkovo mūsų jėgos kovo
jo prieš skaitlingesnes prie
šų jėgas.”

Raudonoji žvaigždė pra
nešė, jog visos vokiečių'ata
kos toje srityje tapo atmes
tos atgal su milžiniškais 
priešams nuostoliais.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4207 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 243-243A Court St., Borough- of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL McLAUGHLIN
243-243A Court St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L656 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail undety Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2119 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND 
2119 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 349 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2130 Caton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
THE GOVERNOR WINES & LIQUORS, Inc. 
2130 Caton Ave., Brooklyn, N. Y. B

Floridoj serga didžiausias 
Amerikos bankininkas J. P. 
Morgan.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1047 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 909 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premiBes.

DANIEL A. FEINBERG & 
ROBERT GROSSMAN

909 Manhattan) Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 Jias been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail unden Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1747 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
dff the premises.

HERMAN HOFFER
1747 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 507 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail "under Sec
tion 107 of the. Alcoholic Beverage Control 
Law at 1065 Gates Avenue, Borough tff 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

KAY GATES & LIQUOR STORE, INC.
1065 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 150 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 300 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM FEINBERG & JULIUS HEILWEIL 
King Liquor Co.

300 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y. B

Prancūzai pažygiavo pir
myn iki 16 mylių nuo Gaf- 
sos, Tunisijoj.

Anglai ties Tamara, Tu
nisijoj, paėmė nelaisvėn 209 
vokiečius.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 397 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail undec Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6905 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

IRVING II. LEMBECK
6905 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 152 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Saw at 1824 Nostrand Ave., Borough of 

rooklyn. County of Kings, to be consumed 
off tho premises.

SYLVIA LETZTfcR
1824 Nostnwd Ave., Brooklyn, N. Y. B

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

----------------------------------------------0

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
0------------------------------------------------- H

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

KAINA 35c. ■ j

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Knygeles Autorius
Adv. CHAS. P. KAL

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

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

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
uz $7.50

s

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

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

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaiminka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto su 
vitaminais, būtent:

1. VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystės 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gazų; serga Neuritis, neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą į Alkoholizmą.

2. ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo.
3. Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 

taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažin- 
toja laike mėnesinių.

4. VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.
5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri

tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.
6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kūne jaučiasi nervuoti.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odos; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET maistą, Renuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
ruotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną Ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 nuoš. tikrą bičių m«dų; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara nuo 10 vaL ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KAN AP ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y«



Teisėja Anna M. Kross su- 
gestavo įvesti prie šaligatvių 
kampų lemputes apsaugai pės
tininkų nuo suvažinėjimo au
tomobiliais.

Siūloma registruoti karo 
darbams visas moteris virš 18 
metų amžiaus.

no-

<1>

Street 
N. Y. 
7-6868

221 So. 4th
BROOKLYN,

Tel. EVergreen

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Tel. STagg 2-0783

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

Park, Queens, šeimi- 
susimobilizavo, pami-' 
ir nutarė instruktuoti

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas 
1

Graborius—Undertaker

Le VANDA

NowWko^£ž^2liiios

Visų Talkos

<♦>

dai- 
dai-

puses 
p a g a Ibai 
transporta- 
padėjimui

pačios Ispanijos 
ir koncentracijo-

mininko Joseph P. Selly, kal
bėtojų Oscar A. De Succar, 
Clifford T. McAvoy ir kitų, 
konferencija nutarė:

1. Pravesti rezoliucijų, peti-

Brooklyne 
centrų 
Armijai 
Visame 
centrai.

koncerte
Hali

mo prezidentui Rooseveltui 
kampanija, raginant tuojau

atidaryta 17 
įrašinėj imu i moterų į 
Pagalbinį Korpusą, 

mieste yra 83 toki

i’

Šeštas Puslapis

“Amerika Turi Sunaikinti 
Koncentracijų Kempes”

Žavių Dainų, Įdomių Kalbų 
ir Svarbių Darbų Popietis

V

Taip buvo pasisakyta 370,- 
000 organizuotų New Yorko 
žmonių atstovų viešbutyje As
tor įvykusioj konferencijoj ko
vo 6-tos popietį.

Rašytojai, unijų, vadai, tau
tinių ir kultūrinių organizacijų 
atstovai su gailesčiu ir demo
kratiškos valstybės piliečio gė
da pripažino, kad Amerikos 
okupuotoje zonoje šiaurinėj 
Afrikoj dar vis randasi kon
centracijos kempėse 30,000 
kovotojų prieš fašizmą. Tarpe 
jų yra Tarptautinių Brigadų 
nariai iš daugelio kraštų, pir
mųjų karo prieš fašizmą pul
kų veteranai. Ten yra šimtai 
visokio amž. veteranų, tarpe 
tų Vengrijos kovotojai prieš 
Hitlerio pranokėjo kruvinojo 
Horthy režimą, ir jiems pana
šūs iš kitų šalių.

Tų ankstybųjų karo prieš 
fašizmą didvyrių padėtį vaiz
džiai perstatė Helen Bryan, 
sekretorė bendro Priešfašisti- 
niams Pabėgėliams Gelbėti 
Komiteto.

Vargų, belaisvės ir alkio 
kančiose, sakė ji, daug tų ka
linių išmirė, kiti vos išsilaikė 
gyvais, bet juos dar stiprinda
vo viltis, jog ten, kur nors 
laisvėje, randasi didžiosios de
mokratijos, randasi laisvi žmo
nės, kurie kada nors pergalės j 
fašizmą ir juos išlaisvins, at
mokės už jų skriaudas. Ta vil
tis tarsi koks stebuklingas elik- 
4Biras juos stiprino.

Ir štai, vieną dieną jie iš
girdo, kad ateina amerikiečiai, 
didžiosios demokratijos žmo
nės. Visi, net labiausia suvar
gę pakilo. Visomis išgalėmis 
susistiprino. Likučius buvusių 

. drabužių išsivalė, pasipuošė.
Skubindami išsirikiavo po i 
kempę, kad tik arčiau vartų, 
arčiau baisių spygliuotų, per 
metų metus juos kankinančių 
vielų tvoros. Ateina amerikie
čiai! Ateina laisvė! šūkiai žai
bu perskrido kempes.

Amerikiečiai atėjo ir ameri
kiečiai praėjo, sako ji, nei ne
sustoję, netarę nei žodžio, net 
nepamoję tiems, kurie pirmie
ji kovojo prieš fašizmą. Kem
pėse pasiliko kaip buvę Vichy 
Francijos žiaurūs ' smogikai. 
Pasiliko ta pati vergija, ba
das. Spygliuotos vielos dabar 
tarsi susmigo kalinių širdies 
gelmėsna, jos smaugia pasku
tinę viltį ir pasitikėjimą demo
kratijomis.

Tos spygliuotos vielos turi 
būti .nutrauktos, nutrauktos 
tuojau, pačios Amerikos liau
dies spaudimu į nepaslankius 
pareigūnus, garsiai pareiškė 
konferencija.

Išklausius raportų Bendro 
Priešfašistiniams Pabėgėliams 
Gelbėti Komiteto pirmininko 
Dr. Edward Barskio, sekreto
rės Bryan, konferencijos pir-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja po 3 ir 4 kamba

rius. Už tris kambarius $24 ir auk
štyn, o už 4 kambarius, po $28 ir 
aukštyn j mėnesi. Garu šildomi, 
karštas vanduo per ištisus metus. 
Taipgi visi vėliausi (taisymai kartu 
ir Combination Sink. Prašome 
kreiptis • pas prižiūrėtoją: 677-679 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y., 
Apt. 4A. (58-63)

•5.

r; w,

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyrų dirbti prie Fold

ing Box Co., kaipo "Strippers,” Ge
ra alga. Nuolatinis darbas. Kreipki
tės: Standard Folding Cartons, 85 
Ingraham St., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas EV. 8-1617. (58-60)

Reikalingas prižiūrėtojas prie 20 
šeimynų namo. Gaus tris kambarius 
ir $35 j mėnesj. Gali atsiliepti vi- 

. duramži pora. Kreipkitės: 276 So. 
1st St., Brooklyn, N. Y. (60-62)

I f
8
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PARDAVIMAI

Mahogany baras, 12 pėdų, coil 
box, 3-jų spiketų ir sinka. Visai ma
žai vartoti. Parduodu ir po vieną 
už labai prieinamą kainą. John Sto- 
klos, 417 Poplar St., Philadelphia, 
Pa. Tel. Market 4045. (56-61)

gelius. Taipgi rašyti vietinei 
spaudai.

2. Rašyti laiškus kongres
manams ir senatoriams, ragi
nant juos siųsti valstijos sekre
toriui Cordell Hull klausimus 
ir reikalavimus išlaisvinti kali
nius.

3. Reikalauti leisti Afrikoj 
veikti Bendro Komiteto atsto
vui.

4. Balandžio 1-mą pradėti 
kampaniją sukėlimui 
milijono dolerių 
tiems kovotojams, 
cijai i kitas šalis, 
jiems atsisteigti.

Konferencijos įsteigtas ko
mitetas taipgi ves kampaniją 
už išlaisvinimą milijonų anti
fašistų, kurie būna sugrūsti ir 
kankinami 
kalėjimuose 
se.

Reikia
Nutarta surengti milžinišką 

masinį mitingą Madison 
Square Gardene kovo 31-mą ir 
tam darbui prašyti visų prieš- 
fašistinių žmonių talkos. Taip
gi komitetas atsišaukė liuosno- 
rių padėjėjų visokiems kam
panijos darbams: kalbėtojų, 
literatūros platintojų, pagelbi- 
ninkų raštinėj, kuri daugiau
siai verčiasi liuosnorių darbu 
ir nuolatiniai raštinės darbuo
tojai yra prispausti nepaneša- 
mos darbų naštos.

Norintieji pagelbėti kampa
nijoj už didvyriškų kovotojų 
išlaisvinimą, peticijas, atviru
tes ir kitą kampanijos me
džiagą užsisakyk it adresuo
jant: Joint Anti-Fascist Refu
gee Committee, 425 Fourth 
Ave., New York, N. Y.

Brooklyno lietuvių kuopos ir 
asmenys medžiagą galite gau
ti pas J. Gasiūną, Lietuvių Ko
miteto sekretorių.

Aldona Klimaitė Išstos 
Amerikonų Koncerte
Aldona Klimaitė, sidabra- 

balsė lietuvių dainininkė, iš
stos amerikiniame 
Barbizon Hotel Recital
antradienį, kovo 23-čią.

Aldona toj programoj 
nuos dviem atvejais. Jos 
nos bus italų, vokiečių, fran-
cūzų, lietuvių ir anglų kalbo
se. Kitas artistas su Klimaitė 
toj programoj bus pianistas iš 
Juilliard Muzikos Mokyklos.

Klimaitė pereitą rudenį da
lyvavo dainininkų - daininin
kių konteste ir šis jos išstoji
mas yra pasekmėje laimėjimo 
vieno iš to kontesto prizų.

Barbizon Hotel randasi prie 
Lexington Ave. ir 63rd St., 
New Yorke. Įžanga $1.10 su 
taksais. Tikietai iš anksto gau
nami pas kai kuriuos Aldonos 
draugus-drauges ir koncerto 
vakarą gaunami viešbučio ko
ridoriuje (lobby).

Dainininkė, be abejo, jausis 
daug drąsiau ir smagiau maty
dama prieš save gražų būrį 
pažįstamų veidų, o dalyviams 
bus smagu išgirsti ją dar kar
tą parinktinėse dainose ir są
lygose, kurios jai, kaipo daini
ninkei, yra daug reikšmingo
mis, tad, kam galima, būkime 
jos koncerte. D-ė.

Dmitri Zaikin, veikiantysis 
.Sovietų, Sąjungos general is 
konsulas New Yorke kalbės 
Russian War Relief Tautų Di
vizijos ruošiamame mitinge - 
koncerte šio sekmadienio po
pietį, kovo 14-tą, Manhattan 
Center, 34th St. ir 8th Avė., 
New Yorke. Prasidės 2:30 vai. 
po pietų.

Tai bus pasveikinimo Rau
donajai Armijai mitingas.

Lietuvių Komitetas yra vie
nu iš rengėjų - rėmėjų to mi
tingo greta su kitomis virš 25- 
mis tautinėmis divizijomis. 
Lietuviai kviečiami dalyvauti.

Kiti kalbėtojai, kaip skelbia 
Zlatko Balokovičius, žymusis
smuikininkas, Tautų Divizijos pathų, ir daug kitų paskilbu- 
pirmininkas, bus Leo Krzycki siu žmonių, 
nuo Amerikos Slavų Kongre- . Liet. Komitetas.

Bob Hope ir Dorothy) Lamour judyje “They Got Me 
Covered,” komedijoj, dabar rodomoj Radio City Music 
Hall, New Yorke.

Mirė Julius Baniulis, 
Senas Amer. Lietuviu 

Spaustuvininkas
Brooklyne mirė Julius Ba

niulis, nuo ankstybos jaunys
tės iki mirties dirbęs įvairių 
lietuviškų laikraščių spaustu
vėse raidžių rinkėju ir prie 
kitų darbų, taipgi rasinėjęs 
spaudai. Būvo dienraščio Lais
vės bendradarbis, yra para
šęs įvairumų, straipsnelių ir 
šiaip žinelių.

Julius Baniulis dirbo dar 
Dr. šliupo laikais prie jo re
daguojamos Laisvos Minties, 
Scrantone. Taipgi tūlą laiką 
yra dirbęs redagavime Atei
ties, Bostone. Kiek vėlesniais 
laikais jis dirbo, pakaitomis, 
spaustuvėse; Vienybėj, Tėvy
nėj, Laisvėj, Amerikoj. Prie 
Laisvės darbą jis pametė sklo- 
kos iškilimo laikais, tačiau pa
staraisiais metais ateidavo pa
dirbėti kaipo laikinas pagelbi- 
ninkas. Paskiausia, berods, 
dirbo prie kunigų leidžiamo 
savaitraščio Amerikos, protar
piais padirbėdamas ir kitoms 
spaustuvėms joms prireikus 
talkos.

Kaipo raidžių r ink ė j as-dar
bininkas jis lietuvių spaustu
vėms buvo labai vertingas, nes 
gerai žinojo kalbą-rašybą ir 
buvo plačiai apsiskaitęs žmo
gus, galėjo veik be klaidų su
rinkti ir blogiau apdirbtą raš
tą be perrašinėjimo, pastebė
davo jame netikslumus.

Politiškai griežto nusistaty
mo neturėjo, bet buvo labiau 
linkęs prie poniško svieto ir 
daugiau dalyvaudavo su tomis 
srovėmis, kurias laikė esančio
mis arčiau ponų. Tačiau pa
čiam iškilti į ponus nepasitai
kė. Vienintelė “pozicija,” ku
rią ponai tam veteranui laik
raščių darbininkui buvo pa
skyrę, tai skursti dabojime lie

so; Edward C. Carter, prezi
dentas Russian War Relief; 
Johannes Steel, komentatorius 
ir autorius, ir William S. Gail- 
mor, radijo komentatorius.

žavingoj dainų programoj 
dalyvaus Maria Vicar, Metro
politan Operos soprano; Ivan 
Potrov, San Carlo Operos bari
tonas, ir kiti.

Rėmėjuose šio mitingo yra 
tokių įžymybių, kaip Erno 
Rapee, Radio City Music Hali 
orkestros vadas, Vengrų Ko
miteto pirmininkas; teisėjas 
Benvenga ir kongresmanas 
Capozzoli nuo italų grupių; 
Stefansson nuo skandinavų, 
archivyskūpas Adam nuo kai- 

tuvių laivo, kuris čia per tūlą 
laiką tūnojo “internuotas” 
New Jersey prieplaukoje.

Velionis per eilę pastarųjų 
melų nebuvo stiprus ir vasaro
mis kiekvieną progą gavęs 
praleisdavo Coney Island pa
jūryje jieškodamas sveikatos. 
Iš jo artimųjų, rodos, liko tik 
žmona. Rep.

AMERICAN COMMON 
PROGRAMOS

American Common yra to
kia vieta, kurion susieina dau
gelio tautų kilmės žmonės pa
sitarti, - diskusuoti įvairius 
klausimus, duoti programas 
supažindinimui vieniems kitų 
su savo kultūra, tradicijomis.

Įstaiga randasi 40 East 40th 
St., New Yorke.

Šio penktadienio vakaro 
8 :30 vai., kovo 12-tą, bus chi- 
niečių programa. Tai gal ma
žiausia mums pažįstama prog
rama, tad būtų įdomu susipa
žinti.

Kovo 15-tos popietį, nuo 4 
iki 6 vai., bus arbatėlė pagar
bai Mrs. Carrie Chapman 
Catt, moterų sufragisčių judė
jimo veteranės. Pirmininkaus 
Mrs. Edgerton Parsons.

Kovo 15-tos vakaro 8 :30 v. 
bus diskusuojama pokarinės 
problemos.

Ne nariai tų programų da
lyviai yra prašomi paaukoti 
25 centus lėšų padengimui. 
Nariai moka nuo $5 ir dau
giau mokesties metams.

Brooklyno taksų mokėjimo 
raštinėj Livingston ir Hoyt St. 
pereitą trečiadienį perleista po 
apie 1,000 asmenų per valan
dą. Kovo 15-ta yra paskutinė 
diena.

Civilių Apsigynimas pajieš- 
ko 50,000 vyrų mokintis liųos- 
noriais gai$ragesiais.

Leningrado Apgula 
Pradėjo 5 Savaitę

“Leningrado Apgula,” did
vyriškų tos kovos dalyvių gy
venimą parodantis judis kovo 
10-tą pradėjo penktą savaitę 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Tikima
si, kad jis dar bus apie porą 
savaičių.

Judi išleido Artkino. Ang
lišką aiškinimą įkalbėjo Ed
ward Murrow, CBS vyriausis 
komentatorius Europoje.- Tai 
yra istoriškas dokumentas, pa
rodantis didvyriškos kovos ir 
negirdėtos ištvermės žmonių 
gyvenimą per 515 dienų ap
gultame mieste.

Queens Šeimininkės Įsa 
kė Kongresmanui 

Nekelti Kainų
Rego 

ninkės 
tingavo 
savo srities kongresmaną Wil
liam B. Barry balsuoti “No,” 
kada prisieis balsavimas Pace, 
Brown ir Bankhead bilių. Jei
gu tie biliai būtų priimti, mais
to ir kitų reikmenų kainos bū
tų pakeltos dar 15 nuošimčių.

Toki vartotojų įsakymai 
kongresmanams labai naudin
gi, nes jie išreiškia eilinių pi
liečių valią. Kongresmanas ga
li jų nepildyti, bet jis tą gali 
padaryti tik iki sekančių rin
kimų. Ir retas kuris išdrįstų di
delio skaičiaus piliečių griež
to įsakymo nepildyti, jeigu 
r i dar kartą būti išrinktu.

TAKSŲ MOKĖTOJAMS
Palengvinimui taksų mokė

tojams, atidaryta laikina naih 
ja raštinė 2 Broadway, New 
Yorke. Ji atdara nuo 8:45 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Rhelngold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokiu

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Irvinge Nepaprasta 
Programa

“Galas šv. Peterburgo, 
1917 metų revoliucijos epika, 
dabar rodoma Irving Teatre, 
Irving Place ir 15th St., New 
Yorke. Tai istorija tų stebi
nančių dienų, įspūdingai per
duodama vaizdžiame judyje, 
parodanti Romanovų ir Ke
renskio režimų žlugimą ir už
gimimą Sovietų Sąjungos.

Toje pat programoje rodo
ma filmą iš didžiosios francū- 
zų revoliucijos, perstatanti 
žmonių kovą už duoną ir tai
ką, vieno žmogaus nežmoniš
ką atsinešimą link kitų, kas 
atsitikime valdovų žiaurumo 
link žmonių verčia žmones or
ganizuoto ir ginkluoto sukili
mo pagalba apsiginti save ir 
savo teises.

Nepasivėlinkite!
Iki pirmadienio, kovo 15 d., visi turi pasiųsti val

džiai savo uždarbio raportus ir turi užsimokėti pri
klausomus taksus. Taksų blankas išpildo patyrę 
akountantai ir Laisvės raštinėje.

Kreipkitės į Laisvės raštinę, 427 Lorimer Street, 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

šeštadieniais nuo 12 vai. dieną iki 5 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. dieną.
Atlikite taksų priruošimą tuojau, nes jau laiko ne

daug. Kiekvienas žmogus, uždirbęs algos virš $500 
ir vedusių pora virš $1,200 į metus turės išpildyti 
valdžiai tam tikrą Income Tax Blanką.

LAISVES ANTRAŠAS:
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Rakandų Krautuvė

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N

Telephone EVergreen 7-8451.

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą 

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

YtĮĮJ-THIN* RAMONA V III-TH IN* RAFML-

ROBERT LIPTON ™ “™ET
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-6048

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

Penktadienis, Kovo 12, 1948

Kas Turite Tikielą?
Turinčio Raudonojo Kry

žiaus naudai reneto baliaus ti- 
kietą su numeriu 298 laukia 
$2, kuriuos galite atsiimti pri
davę tą tikietą Sasnai, Lais
vėje.

K. šolomskienė, gavėja $3, 
visus atidavė vilnų fondui. 
Mezgėjų Komisija dėkoja jai 
už stambia auka.

Baliaus Komisija.
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