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Tie balsai nenutils.
Bus laukiami svečiai.
Mėsa ir sviestas.
Dar užteks visiems.
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Jau čia pat ir pavasaris. Lai 
niekas neabejoja, kad fašisti
nė Ašis kaustosi ofensyvui.

Vėl visur kyla balsai už an
trą frontą prieš Vokietiją. Tie 
balsai nebegali nutilti.

Prieš Vokietiją antras fron- 
.tas buvo žadėtas 1942 metais, 
paskui 1943 m. Dabar jau tre
čias mėnuo šių metų, jau pa
vasaris... Ima didelis 1 neri
mas visus.

Kas bus? Hitleris gali iš 
vakarų Europos savo armijas 
vežti ir mesti į rytų frontą. 
Jis, matyt, užuodžia, kad jam 
pavojaus iš vakarų dar nė
ra . . .
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Amerikos Lakūnai vėl Bom 
bardavo Neapolį, Italijoj, 
Ir Japonus 3-se Srityse

Amerikos Oficialiai Pranešimai

GEN. GIRŲ I) ATŠAUKĖ 
VISUS VICHY FRANCUOS 

VALDOVU ĮSTATUS

Viazmos Srityje Sovietai 
Laimi; Charkovo Mūšiai 

Eina Vis Žiauryn
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Gerai, kad Thomas ir Ad- 
des žada važiuoti Sovietų Są
jungom Jie yra* vadai auto
mobilistų didžiosios unijos — 
Thomas prezidentas, Addes 
sekretorius.

Abudu karšti karo šalinin
kai. Abudu reikalauja tikros 
tarptautinės darbininkų vie
nybės. Jie važiuos tais reika
lais pasitarti.

Negali būti jokios abejonės, 
kad Sovietų žemės darbininkai 
juos nuoširdžiai priims. Jie su
ras, kad jie yra laukiami sve
čiai.

Pagaliau ateina kaleina ir 
mėsai su sviestu. Gal bus ga
las tai bjauriai spekuliacijai, 
tam “black marketui.”

Mėsos ir sviesto racijonavi- 
prasidės kovo 29 d. Rei- 
anksčiau, bet geriau vė- 
negu niekad.
gal Sovietai vieni apsi-

m as 
kėjo 
liau,

O
dirbs su vokiečiais?

Gal nė nereikės antro 
to?

Kam jo reikalauti?
Matote, Raudonajai Armi

jai gerai sekasi. Priešas jau 
toli atmuštas ir gal neatsipei
kės. . .

Tokios mintys jau pradėju
sios plačiai lekioti ore.

O jos pavojingos, labai pa
vojingos ?

Jei kas dar abejoja, tai ši
tas vokiečių ofensyvas ties 
Charkovu turėtų akis atidary
ti .

Lai kiekvienam būna aišku: 
vokiečių dar užteks visiems! 
Dar be galo daug reikės jėgų 
ir aukų sutriuškinimui Hitle
rio karinės mašinos.

Užteks Sovietų Sąjungai, 
užteks Anglijai, užteks Ame
rikai !

Nežinau, kiek jūsų, drau
gai, skaitėte šeštadienio Lais
vėje ilgą Liudo Giros poemą 
“Adomas Mickevičius Pavol- 
gyje.” Bet tai nepaprastai gra
ži, patrijotinga poema.

Šių dienų didis lietuvių po
etas prisimena apie anų senų 
laikų didį lietuvį poetą!

Lietuvių tauta turi teisę di
džiuotis jais abiem.

Generolas de Gaulle šaukia 
francūzus sukilti prieš oku
pantus. Jis ragina, kad Ame
rika ir Anglija atidarytų an
trą frontą prieš vokiečius.

Ne tik francūzai, .bet visa 
pavergta Europa — teigia de 
Gaulle — pakils kaip audra 
prieš tironus, kai išgirs, kad 
pagaliau talkininkai ateina 
juos išlaisvinti.

Labai didelis skirtumas tar
pe de Gaulle ir lenkų valdžios 
lyderio Sikorskio. šis liepia 
lenkams tylėti, nieko nedaryti. 
Dar pyksta ant tų, kurie šau
kia lenkus priešintis pavergė
jams.

Sikorskio politika nesuderi
nama su karu ir Lenkijos ge
rove.

Begėdžiai, suteršta sąžine 
sutvėrimai pasiges prieš-sovie- 
finių, filmų. Jos eina iš mados. 
Filmų • kompanija Metro-Gold-

fron-

CAIRO, Egiptas, kovo 14. — Armijos pranešimas:
Jungtinių Valstijų bombanešiai Liberatoriai atakavo 

Neapolio uostų (Italijoj) naktį kovo 13-14. Per tirštus* 
debesius negalima buvo įžiūrėt pasekmių.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.
WASHINGTON, kovo 14. — Laivyno pranešimas 

309:
Kovo 12 ir 13 d. mūsų Warhawk lėktuvai bombarda

vo ir apšaudė japonų pozicijas Kiškoj (vakarinėse Aleu- 
tų salose).

Naktį kovo 12-13 didieji mūsų bombanešiai Liberato
riai šiek tiek bombardavo japonų pozicijas Kahili ir 
Ballale Shortland salos srityje ir Viloj ir Mundoj, vi
durinėse Saliamono salose. Ballale buvo užkurtas di
delis gaisras.

Kovo 13 d. mūsų bombanešiai, lydimi lėktuvų kovo
tojų, atakavo japonų pozicijas Viloj, Kolombangaros 
saloj; sukėlė smarkius sprogimus taikinių srityje.

Tuose veiksmuose Jungtinės Valstijos neprarado nė 
vieno lėktuvo.

NEW DELHI, Indija, kovo 14. — Didieji Jungtinių 
Valstijų bombanešiai atakavo (japonų naudojamų) Pa- 
zundaung upės tiltų ir Mahlwagono geležinkelio kiemus 
Rangoone (Burmoj).

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.

Pridėt Mainieriam po 
$2 Dienai tai Neper- 

daug, Sako Unija
New York. —: Tęsiasi de

rybos tarp minkštųjų ang- 
liakasyklų mainierių atsto
vų ir kompanijų. Unija rei
kalauja pridėt pusei milio- 
no angliakasių po du dole
riu daugiau per dienų. 
Kompanijos sako, kad, gir
di, toks priedas priverstų 
žymiai pabrangint parduo
damų anglį ir taip dar la- 
bi’au išpūstų pragyvenimo 
lėšas. Kompanijų atstovai 
pasakoja, būk tas priedas 
lėšuotų 750 milionų dolerių 
kasyklų savininkams per 
metus.

Unijos atstovai sako, jog 
šitoks algų pakėlimas mai- 
nieriams atsieitų tiktai 240 
milionų dolerių kompani
joms per metus, ir mažai 
tepaveiktų gyvenimo bran
gimų.

Unijos pirmininkas J. L. 
Lewis užsipuldinėjo valdiš
kų kainų administracijų ir 
reikalavo pašalint dabartinę 
Karo Darbų Tarybų.

SMARKAUJA JAPONAI 
BURMOJE

New Delhi. — Japonai su 
didesnėmis jėgomis kartoti
nai atakavo ir privertė an
glus pasitraukt kiek atgal 
Rathedaung srityje, vakarų 
Burmoje.

wyn-Mayer paskelbė, kad ne
bebus rodomos bjaurios, šlykš
čios filmos “Ninotchka” ir 
“Comrade X.”

Tegul jas velniai, tokias fil
mas. Jos buvo nuodai. Jos ne
buvo joks menas, jokia dailė.

Tai buvo hitlerinių šunalu- 
pių propaganda.
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Finų Fašistai Svajoja 
Panašiai kaip Lietu
viški Smetonininkai
Stockholm, šved. — As

sociated Press koresponden
tas Edwin Shanke, išbuvęs 
dvi savaites Finliandijoj, 
sugrįžo Švedijon ir sako, 
jog tūli finų vadai nori už
tikrinimo, kad Jungtinės 
Valstijos atsiųstų pusę mi- 
liono savo armijos užimti 
Finliandiją ir duotų finams 
maisto. Tada, girdi, Finlian- 
dija gal pradėtų kalbėtis 
apie pasitraukimą iš karo 
prieš Sovietus. O ta Ame
rikos armija būsianti jiem 
reikalinga atsargai prieš 
Sovietų Sąjungą.

Kiti fašistiniai finų vadai 
laukia, kad vokiečiai per 
savo pavasarinę ir vasarinę 
ofensyvą, esą, visiškai su
muštų arba labai nusilpnin
tų Rusiją; tuomet, girdi, 
Finliandija gal taip pat ga
lėtų pasitraukt iš karo prieš 
Sovietų Sąjungą.

Alžyras.—Generolas Hen
ri H. Giraud, civilis ir kari
nis francūzų komandierius 
Šiaurinėje ir V a k a r inėje 
Afrikoje, atšaukė visus Vi
chy Francijos valdovų (Pe- 
tain-Lavalio) įsakymus ir 
“įstatymus,” kuriuos jie iš
leido po to, kai padarė pa
liaubas su Hitleriu.

Kalbėdamas sekmadienį 
Alsace - Lorraine francūzų 
draugijos susirinkime, gen. 
Giraud taipgi panaikino Vi
chy valdžios patvarkymus, 
kuriais iki šiol buvo aprėž
ta bei atimta įvairios žydų 
ir mahometonų pilietinės 
teisės Šiaurinėje Francūzų 
Afrikoje.

Giraud pareiškė, kad jis 
yra tik Francijos teisių 
globėjas ir jos tarnas, o ne 
viešpats.
ATSTEIGIA ŽMONĖMS 

RINKIMŲ LAISVĘ
Atšaukdamas visus iki 

vienam Vichy - vokiečių į- 
statymus ir įsakymus, gen. 
Giraud taipgi pranešė, kad 
jis atsteigia žmonėms laisvę 
rinktis sau miestų valdybas 
ir generales tarybas Šiauri
nėje Francūzų Afrikoje.

Giraud sakė, jog po karo 
francūzai išsirinks tokių 
valdžių, kokia jiems patiks, 
pagal laisvos Francijos res
publikos įstatymus.

Giraud kalba, paskleista 
pasauliui per radijų, šaukė

visus francūzus Francijo- 
je ir už jos sienų laikytis 
vienybės ir išvien kovot 
prieš bendrąjį priešų—faši-

KAREIVIAI UNIFORMO- 
UNIFORMŲ 
“kareiviais beJis vadino 

uniformų” tuos francūzus 
vyrus ir moteris, kurie 
Franci jo j narsiai priešinasi 
vokiečiams pavergėjams, 
nepaisydami gręsiančios už 
tai mirties iš hitlerininkų 
pusės.

Giraud nurodė, kad 300,- 
000 jo žinyboje esamos ar
mijos, kovojančios prieš vo
kiečius ir italus Tunisijoje, 
jau neužilgo bus apginkluo-

Amerikos ginklais.
BE ŽMONIŲ VALIOS 

NĖRA ĮSTATYMO
Jis, be kitko, sakė:
“Tiktai žmonių valia 

gali sukurt įstatymus, 
jeigu jie neturi laisvos
lios (kaip kad po vokiečių 
jungu), tai jiems išleisti 
įstatymai yra visai bever
čiai.

“Mes atmetame tironiją, 
užkartą Francijos žmo
nėms.

“Jau yra padaryta žings
nių, siekiančių atsteigti 
(francūzų) tautos vienybę; 
bus padaryta ir daugiau to
kių žingsnių.”

ta
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Naciai ir Lietuvon Siunčia 
Frapcūzus, Darbo Belaisvius

Berne, Šveicarija.— Šim
tai jaunų Francijos darbi
ninkų perbėgo per' sienų į 
Šveicarijų, kad išvengt su
ėmimu ir išgabenimo į ver
stinus darbus Vokietijoje.

Kai kurie pabėgėliai sa
kė, kad jie buvo paskirti iš
gabeni net į Lietuvą versti
niems darbams.

Hitlerininkam bernaujan
ti Vichy Francijos valdžia 
daro masines ablavas, gau
dydama darbininkus siunti
mui Vokietijon. Dėl to į- 
vyksta vis didesnių ginkluo
tų susikirtimų tarp francū- 
zų patrijotų ir Vichy-nacių 
policijos it kariuomenės.

GENEROLUI DE GAULLE PA
TIKO GIRAUDO KALBA
šiaur. Afrika, kovo 15.— 

Kovojančių Prancūzų gal
va, generolas de Gaulle iš
reiškė pasitenkinimų gene
rolo Giraudo kalba, pasaky
ta sekmadienį. Giraudo kal
boj generolas de Gaulle į- 
žiūri ženklų, kad gal bus 
galima pasiekti vienybės 
tarp Kovojančiųjų Prancū
zų ir Giraudo karinių jė-

Maskva. — Į vakarus nuo 
Rostovo, pietuose, sovietinė 
kariuomenė atmušė vokie
čių atakų ir privertė prie
šus pasitraukt atgal.

Prezidentas Almėsiąs 
Du Sumanymus

Washington. — Teigia
ma, kad prez. Rooseveltas 
vetuos (atmes) sumanymų 
paliuosuot visus farmų dar
bininkus abelnai nuo kari
nės tarnybos, jeigu kongre
sas priims šį sumanymų.

Kitas sumanymas, kurį 
prezidentas atmesiųs, tai 
yra jau padarytas kongres- 
manų tarimas atšaukt pre
zidento patvarkymų sakan
tį, jog karo metu niekam 
neturi likti, po taksų at
skaitymui, daugiau kaip 
$25,000 algos per metus.

Kongreso atstovų rūmas 
nutarė, jog didžiosios algos 
gali būti tokios aukštos, 
kaip jos buvo pirm karo 
pradžios tarp Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų, o kurie

Pavojus Australijai, Įs
pėja Gen. MacArthur 
Australija, kovo 15. —

Generolas MacArthur įspė
jo, kad japonai iš netolimų 
salų ruošiasi įsiveržti į pa
čia Australijų. Pastebėta 
dideli japonų kariuomenės 
subūrimai tose salose. Gem 
MacArthur sako, kad japo
nai ten pristatė aikščių, iš 
kurių galį veikti šimtai Ja
ponijos lėktuvų.

tada gavo mažiau, kaip 
$25,000 per metus, tiems 
reikia leist davaryt savo al
gas iki $25,000, sako kong- 
refemanų tarimas.

Daugelis kompanijų di
rektorių ėmė po šimtus tūk
stančių dolerių metinės al
gos pirm japonų užpuolimo 
ant Perlų Uosto.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
-----------

LONDON, kovo 15. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Per savaitę nuo ko^o 7 iki 13 d., įimtinai buvo sunai
kinta 260 vokiečių lėktuvų per kautynes ore ir ant že
mės. Tuo pačiu laikotarpiu mes netekome 110 lėktu
vų.

Į šiaurių vakarus nuo Viazmos mūsų kariuomenė tę
sė sėkmingą ofensyvą. Cholmo-Žirkovskio srityje vokie
čiai buvo sutelkę dideles savo jėgas ir apie 200 baterijų 
artilerijos. Sovietų kariuomenė, sulaužydama vokiečių 
pasipriešinimus, persigrūmė per Dniepro upę ir išvijo 
hitlerininkus iš eilės stiprių punktų vakariniame upės 
krante. Priešai paliko kelis šimtus užmuštų saviškių.

Sovietinės jėgos plačiu frontu perėjo per Viazmos 
upę.

Į vakarus ir pietų vakarus nuo Viazmos miesto mū
sų kariuomenė žygiavo pirmyn ir užėmė kelis tuzinus 
apgyventų vietų.

Charkovo srityje tęsiasi dideli mūšiai. Mūsų artilerija 
ir prieštankiniai šautuvai sunaikino kelis tuzinus vo- 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Raudonoji Armija iš 
Naujų Pozicijų Gina 

Charkovą
Maskva, kovo 15.— Na

ciai, su persveriančiomis 
jėgomis atakuodami sovieti
nius kovotojus, privertė 
juos pasitraukt į naujų ap
sigynimo linijų Charkovo 
srityje, kaip sako papildo
masis vidunaktinis Sovietų 
pranešimas.

(Sovietų vyriausybė ne
patvirtina specialio nacių 
skelbimo, kad jie, girdi, po 
ilgų ir žiaurių mūšių, apsu
pę ir užėmę Charkovu.)

SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 
CENTRALINIAME 

FRONTE
Tuo pačiu laiku Raudono

ji Armija atėmė iš vokiečių 
kelis tuzinus miestų, mies
telių ir kaimų į vakarus ir 
pietų vakarus nuo Viazmos. 
Tarp atimtų vietovių yra ir 
svarbus apskričio centras 
Semlevo su geležinkelio sto- 
čia.

Į pietus nuo Bielyj mies
to, centraliniame fronte, 
sovietiniai kovotojai taipgi 
sudaužė vokiečių pasiprieši
nimus, užmušė 900 hitleri
ninkų ir užėmė dar kelias 
apgyventas vietas.

Ankstyvesnis Sovietų ko
mandos pranešimas sake, 
jog raudonarmiečiai, grum
damiesi pirmyn linkui Smo
lensko, perėjo per Dniepro 
upės aukštutinę tėkmę ir 
atvadavo nuo priešų 30 ap
gyventų vietų.

Amerikos Ginklai Pran
cūzų Partizanams

London.—Talkininkų lėk
tuvai nuleido bent pusantro 
tūkstančio šautuvų ir kulka- 
svaidžių francūzam patri- 
jotam kovojantiem prieš vo
kiečius. Tai amerikiniai gin
klai.

Amerikos Lakūnai Ata-? 
kuoja Nacius Mareth 

Tvirtumą Linijoje
Alžyras, kovo 15.— Die

na pirmiau naciai buvo pri- 
vertę pasitraukt anglus iš 
neseniai užimtų Djebel Ben 
Marche kalvų, šiaurinėje 
Tunisijoje. Paskui anglų ir 
amerikiečių pešt ininkai, 
tankai ir artilerija atakavo 
vokiečius ir privertė juos 
pasitraukt kiek atgal Tame- 
ra srityje, tame pat fronte.

Anglų artilerija smarkiai 
bombarduoja vokiečių Ma
reth tvirtumų liniją, pieti
nėje Tunisijoje. Amerikos 
bombanešiai kartu su ang
lų lėktuvais audringai ata
kuoja hitlerininkų pozicijas 
toje linijoje.

(Nacių kontroliuojamas 
Paryžiaus radijas sakė, kad 
anglai telkia savo jėgas 
šturmavimui vokiečių Ma
reth linijos.)

(Anglų radijas pranešė, 
jog didžiuliai daugiai tan
kų, motorizuotų kanuolių ir 
kitų pabūklų, kaip kokia 
nuolatine upe, plaukia lin
kui fronto linijos pietinėje 
Tunisijoje.)

Laukiama didžių, lemia
mų mūšių.

NACIAI ŠAUDO DAUGIAU 
AUSTRIJOS ŽMONIŲ

Stockholm, šved. — Atė
jo iš Austrijos žinia, jog 
naciai sušaudė dar 17 aus
trų darbininkų už vokiečių 
kareivinių, geležinkelių ir 
tiltų sprogdinimų ir už ki
tus veiksmus prieš hitleri
ninkus. Taigi nuo pernai 
lapkričio mėnesio naciai jau 
sušaudė bei pakorė 104 aus
trus.

Plačiai pasklido Austrijoj 
lapeliai, šaukiu kovot prieš 
hitlerininkus ir laužyt jų 
įsakymus.
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Apie L.D.S. Finansus
Vėliausiame LDS organo J’iėsos nu

mery (iš kovo 15 d.) telpa sutraukta 
finansinės Susivienijimo padėties apžval
ga. Pirmiausiai Tiesa paduoda, kiek LDS 
išmokėjo pinigų savo nariams bei jų po
mirtinių gavėjams. Štai tosios skaitlinės: 
“1942 metais LDS išmokėjo 650 

sirgusiems nariams pašalpo
mis ................................... $27,427.75

Nub LDS susiorganizavimo iš
mokėta pašalp........................287,795.00

1942 m. mirė 87 nariai; pomir
tinėmis išmokėta ................. 27,370.50

Nuo LDS susiorganizavimo mi-
fė 592; pomirtinėmis išmokė
ta ......................................... 210,782.41

Viso pašalpomis ir pomirtinėmis, 
nuo LDS susiorganizavimo, iš
mokėta ............................ 498,577.41
Pridėjus Nepaprastos Pagalbos Fondo 

išmokėjimus, pasidaro pusė milijono do
lerių, išmokėtų LDS nariams ir jų pa- 
šalpgaviams.”

Puse milijono dolerių išmokėta ligos 
pašalpomis arba pomirtinėmis! Tai gra
ži pinigų suma! Galima įsivaizduoti, ko
kiam dideliam skaičiui žmonių Susivie
nijimas suteikė pagalbos nuo to laiko, 
kaį jis įsikūrė,—nuo 1930 metų. ,

Kaipgi LDS finansai stovi dabar, šiuo 
metu?

Tiesa nurodo:
“Metiniai raportai, pasiųsti valdiš

kiems apdraudos departmentams, rodo, 
kad visi LDS fondai yra geroje padėty- 
ie-.

Apdraudos fondas turi ...$316,496.26 
Pašalpos fondas  ............... 118,424.38
Nepaprast. Pagalbos Fondas 9,513.42 
Vaikų Skyriaus fondas....... 8,453.32
Lėšų ir bedarbių fondas .... 7,341.16

Štiėidermanas buvo atvežtas į Šį kraš
tą 2-3 mėtų vaikas. Jis čia augo ir ėjo 
mokslus. Paaugęs įstojo į Komu
nistinę Jaunimo Sąjungą. Būda
mas josios nariu, kai pasiekė reikiamą
jį amžių, jis patapo Amerikos piliečiu. 
Na, ir dabar jarn norima atimti pilie
tybės teises dėl to, būk jis užslėpęs tąjį 
faktą (kad jis buvo komunistas), kai 
ėmėsi pilietybės popiėraš.

Betgi faktas yra tokis, kad, imant 
pilietybes- popiėraš, ašmuo neklausiamas, 
ar jis priklauso komunistų partijai,— 
tokio dalyko nėra aplikacijoje. Taigi ir 

* Šneidermanas, imdamas popiėraš, nieko 
neslėpė, nės jis neturėjo ką slėpti. Ne
paisant to, jam žemesnysis federalinis 
teismas atėmė piliečio teises.

Wendell Willkie, taigi, gindamas šnei- 
dermaną, argumentuoja, kad jokis teis- 

į mas neturįs tėisės atimti pilietybės tei
ses bile asmeniui tik dėl to, kad jis pri
klauso komunistų, šocijalistų, repUbli- 
konų ar demokratų partijai, — negali, 
iki kongresas neperleis tam tikro įsta- 

, tymo. Willkie, be to, argumentuoja, jog 
Šneidėrmanas yra vienas pavyzdingiau
sių piliečių Amerikoje; priklausymas ko
munistiniam judėjimui neturįs būti jo
kis nusižengimas; Komunistų Partijos 
konstitucija, priimta 1938 metais, niekur 
neskelbia, kad toji partija norinti nu
versti jėga krašto vyriausybę. Willkie 
kaltino vyriausybės advokatus, kam jie 
slepia kai ku'riuos dokumentus, — pav. 
Komunistų Partijos konstituciją, išleistą 
1938 metais.

Mr. Willkie argumentavo ir dėl Ka
rolio Markso ir Engelso parašyto Ko
munistų Manifesto. Jis nurodė, kad tasai 
manifestas buvo vyriausiai taikytas 
tiems laikams, kuriais buvo parašytas. 
Jis nurodė, beje, kad šis Manifestas, 
nepaisant visko, yra vienas svarbiųjų 
istorinių dokumentų žmonijos gyvenime.

Gindamas Šneidermaną, p. Willkie, aiš
ku, iš tikrųjų gynė ne jį, bet Amerikos 
konstituciją, pagrindinę Amerikos pilie
čio teisę savo nuomonę pareikšti; jis 
gynė milijonų Amerikos žmonių teises. 
Nes jeigu bus leista šiandien panaikinti 
Šheid'erm'a'no pilietybę, tai ryt-po-ryt gali 
būti panaikinta pilietybės milijonams 
Amerikos žmonių. .

Nereikia nei aiškinti, kad šis p. Will- 
kio išstojimas šalies Aukščiausiajame 
Teisinė parodo, jog jis yra žymus libe
ralas, žymus vyras, kuriam rūpi mūsų 
krašto žmonių interesai.

Gal už savaitės kitos išgirsime Aukš
čiausiojo Teismo sprendimą, padarytą 
ŠneidernianO reikalu. Koks jis bus? Pa
slaptis.

MAISTAS KARUI LAIMĖTI
Maistas yra viso pasaulio 

žmonėms reikalingas. Mūsų ka
re, maisto problema turi 'būti 
rimtai išspręsta Amerikoj, šiais 
1943 metais iš mūsą bus rei
kalaujama daugiau agrikultū
ros produktų, negu nuo bile ki
tos tautos.

Apsvarstykime mūsų milži
niškus reikalavimus:
(1) . Amerikos kovojantieji 

vyrai — Mūsų 10,000,000 
(ir daugiau) kovojančių vy
rų mūsų armijoje, laivyne, 
marinuose, krantų sargybo
je, reikalauja milžiniškų kie
kių maisto. Kovojantis .ka
reivis, pavyzdin, suvalgo apie 
5>/2 svarų maisto kiekvieną 
dieną, eilinis pilietis tiktai 
apie 3 svarus. Tiktai tinka
mu maistu bus sudaryta 
energija užgrūdintų kovoto
jų.

(2) . Mūsų ateities ofensyvai— 
Pakol galima bus juos įvyk- 
dinti, mes turime sutaupyti 
didelius kiekius maisto. Kiek
vienas naujas militarinis žy
gis reikalauja planavimo iš 
anksto. Tada, kada vyrai ir 
įrengimai 
maistas 
ruoštas.
•ofensyvų netolimoj ateityje 
priklauso nuo pristatymo už
tektinai maisto.

(3) . Kaipo invazijos ginklas— 
Maistas gali padėti išlošti 
bekraujines kovas prieš Ašies 
pavergtus žmones, kurie su 
tuščiais pilvais kovoja mūsų 
gerai maitinamus dalinius ir 
be jokio noro padėti jų už
kariautojams. Maistas irgi 
didelės svarbos užkariautose 
šalyse. Pav., šiaurės Afriko
je, .kur naciai apiplėšė mais
to atsargas, Amerikos mais
tas padėjo prikalbinti fran- 
cūzų kareivius. Mes turime 
taupyti maistą, kad užsitar
nauti pasitikėjimą žmonių iš
laisvintose šalyse ir padrą
sinti tuos, kurie gali padėti 
mums invazijos frontuose.

(4) . Mūsij kovojantiems ali- 
jantarn-—Suv. Tautų žmonės

Kiekvienas al i j an-

pasirengę žygiui, 
irgi turi būti pri- 
Galimybė didelių

sudeda į bendrą rezervą jų 
maistą, kaip ir ginklus. Kiek
vienas alijantų kareivis, ku
ris stovi prieš Ašį, padeda 
išgelbėti gyvybes Amerikos 
.kareivių.
tų karo darbininkas, gamin
damas ginklus, sumažina 
naštą mūsų produkcijai. Svei
kas galvojimas dalintis Ame
rikos maisto atsarga su tais, 
kurie pa'deda mums kovoti.

(5). Naminiame Fronte—Mū
sų vyrai ir moterys civiliam 
gyvenime, ypač tie, kurie sta
to karo įrankius, turi būti 
gerai maitinami. šią dieną 
amerikiečiai dirba sunkiau ir 
ilgiau, negu kitais metais. 
Jie daugiau uždirba ir gali 
praleisti daugiau pinigų 
maistui. Gaila, kad nėra pa
kankamai įvairių rūšių mais
to. Išmintingu vartojimu 
maisto, kurio pakankamai 
yra, racionavimu kitų, kad 
visi lygiai gautų, bus užtek
tinai maisto palaikyti nami
nį frontą sveiką ir linksmą.
Subalansuokite šiuos reikala

vimus prieš milžinišką produk
cijos gamybą Amerikos agrikul
tūros 1942 m. ir dar didesius 
reikalavimus 1943 m. Kada 
pradėsite suskaityti šias milži
niškas skaitlines, tada pradėsi
te suprasti mūsų milžinišką 
maisto problemą.

GaTiVria sakyti iŠ pat pra
džios, kad badas negrąsina 
Jungt. Valstijų žmonėms. Mes 
gaminame ir vis gaminsime vis 
didesniais skaitliais, didžiausias 
maisto atsargas visame pasau
lyje. Gal neturėsime visokio 
maisto, kokio visada turėjome 
namie, bet karo laiko dieta pri
statys užtektinai maistingumo 
užlaikymui mūsų sveikatos ir 
energijos. Mes turime planuoti 
savo dietą išmintingai.

Kare pirmieji daiktai laiko
mi pirmoj vietoj. šiandien 
svarbiausia užduotis yra tinka
mai maitinti .kovojančius vy
rus—nepaisant, po kokia Jungt. 
Tautų vėliava jis kariauja.

O WI.

maisto produktų už $1,228,- 
716,000, gi į Sėviėtų Sąjun
gą tik už $128,094,000 ver
tės! Reiškia į Angliją mai
sto pasiųsta veik penkis 
kartus daugiau, kaip į So
vietų Sąjungą. Į Sovietų Są
jungą pasiųsta maisto tik 
tiek, kiek Amerikos kiek
vienas žmogus galėtų nusi
pirkti už vieną dolerį!

Toki yra faktai. Iš to yra 
aišku, kad Keleivio veda
ma propaganda prieš siun
čiamą maistą į Soviėtų Są
jungą yra Hitlerio ir Goeb- 
belso propaganda! Keleivio 
redaktorius St. Michelsonas 
nėt iki tokios begėdystės 
d’aėjė, kad jis užtyli faktą, 
kad mūsų talkininkei Ang
lijai penkis kartus tiek 
maisto pasiuntėme, neįskai
tant Naujos Zelandijos, 
Australijos ir kitų Anglijos' 
kolonijų, kaip į Sovietų Są
jungą. Bet jis skleidžia me
lus, kad būk Amerikoje 
“žmonėms pritrūko mėsos, 
sviesto ir visokių kenuotų 
ma'isfų”
Amerika maitina Sovietų 
Rusiją.” 
primaitinti už vieno dolerio

tik todėl, “kad

Ar daug galima

vertės maisto ant kiekvieno 
Amerikos gyventojo, o So
vietų Sąjungą turi daugiau 
gyventojų', negu fnūšų šalis.

Keleivio redaktorius tą 
bjaurią Hitlerio ir Goebbel- 
so propagandą bandė pri
dengti mūsų šalies Agrikul
tūros Department© vedėjo 
vardu, bet tai yra tokia 
bjauri fabrikacija, kaip ir 
tame pat Keleivio numeryj 
sufabrikuota neva Ameri
kos ambasadoriaus Stand- 
ley kalba.

Keleivio pro-naciai įtal
pindami šią bjaurią Hitlerio 
i r Mu ssolinio p Ėopagandą' 
tuo pat kartu kursto žmo
nės ir priėš dalybos (ra
tioning)' sistemą, nes jie no
ri įkalbėti mūsų krašto pi
liečiams, kad jeigu Roose- 
velto Administracija nesių
stų maisto į Sovietų Sąjun
gą, tai jo čia būtų užtekti
nai ir jokių kortelių ne
reikėtų. Šitaip Keleivis tar
nauja Hitleriui ir kursto 
žmonės ne vien prieš mūšų 
talkininkę Sovietų Sąjungą, 
bet ir prieš Roosevelto val
džios karo išlaimėjimo po
litiką. V. S.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

t

Pumpurai ir Riebaluoti 
Inkštirai

Drauge gydytojau. Aš 
norėčiau žinoti, ką aš turiu 
daryti su tokiais guzais ant 
mano kaklo?- Būt labai ge
rai, kad tu duotum man at
sakymą per Laisvę, nes ją 
mes gaunam.

Mano liga yra tokia.
Apie trys metai atgal 

man pradėjo augt ant kak
lo ir pečių, net ir ant bur
nos — koki nors guzai. Kai 
katrie, kaip sakoma, suno
kė' arba jie pasidarė gelto
ni. Aš juos išspaudžiau, už 
tai, kad nelabai jie pato
gūs.

Bet vienas ant kaklo au
ga ir da nesuaugo. Jis ant 
kairiojo šono kaklo. Kai ka
da šitas guzas pasidaro la
bai didelis *ir minkštas. Jis 
taip pabūna kelias dienas ir 
vėl mažas pasidaro. Ir, kai 
jis didelis taip būna, tai ta
da visą kaklą apiberia ma
žesniais guzais. Tokiais 
raudonais. Iš šitų kai ka
trie išdžiūsta ir pasidaro 
toki juodi, kaip ir “black
heads.”

Aš esu jaunas vyras, 19 
metų amžiaus. Ir labai no
rėčiau" žinoti, ką tiem gu
zam' daryt. Lauksiu atsaky
mo per Laisvę. Padėkavoju 
aš tau iš kalno.

“Hope, that it isn’t neces
sary to print my name. 
Thank you again.”
Atsakymas.

“Not at all.” Bet visų pir
ma, negaliu susilaikyti, ne
ištaręs Tamstai dėkui už 
taip gražiai sudėtą lietu-

viską laišką. Kai del ame
rikonuko jaunikaičio, tai 
stebėtinai gerai parašytas. 
Aš jį tyčia beveik raide rai- 
dėn išrašiau, be taisymų. 
Jei da kiek pasispausit, jau
nas Drauge, galėsite di
džiuotis žinąs savo tėvų 
kalbą. Garbė Tamstai už 
tai.

Tai dabar apie tuos “gu
zus,” tuos pumpurus arba 
bumburus ir tą inkštirą ant 
kaklo.

Visa tai labai paprasta 
istorij’a jaunuolių atveju. 
Jauno vaikino arba mergai
tės, lytinių liaukų brendi
mo laikotarpiu, riebaluoto
sios 
jasi viršlaikį. Prigamina 
daugiau riebaluotos medžia
gos, negu kad reikėtų. Nuo 
apsikrėtimo liaukutės pasi
daro bumburuotos, o nuo 
užsikimšimo susidaro rie
baluotieji inkštirai (“seba
ceous cysts”).

Mažai tevartokite rieba
lų, aliejų ir šiaip riebių val
gių. Imkite skydines liau
kos po truputį: Thyroid 
gland, 1 grain, 100 tablets, 
bent po vieną kas diena, il
gą laiką. Pumpurų vely ne- 
maigykite, nebent labai šva
riai, su' trinamuoju alkoho
liu plaudami.

Tą irtkstirą tegul Jums 
vely išpjauna’ gydytojas. Il
gai nelaukite, neš’ sunkiau 
bus. Jokio pavojaus nėra 
ir beveik be skausmo — iš
pjaus ir gatava, — išlups, 
kaip kokią ptfpą, su visa 
plėve. Taip ir padarykite, 
jaunas Drauge.

odos liaukutes darbuo-

Į

Elizabeth, N. J.

1941 iki vasario 28 d., 
metų, mūsų šalis, ki- 

ša- 
,davė už $9,632,000,-

■KM

KELEIVIO NACIU PROPAGANDA IR 
LEND-LEASE PAGALBA

Visi fondai bendrai turi .. $460,228.54 
• Per 1942 metus LDS turtas

paaugo ............................ 57,693.54
LDS “solvency” yra 142.97% (visai ar

ti 143%). Tai gerokai didesnis, negu bu
vo 1941 metais. Tas parodo, kad LDS 
turtas ir visa organizacija stovi labai ge
rai. Toks “solvency” parodė, kad mūšų 
Susivienijimas yra finansiniai tvirčiau
sia lietuvių organizacija.

LDS ihvestmėntai uždirbo 194;2 me
tais 3.25 nuošimčius: Tai didesnis Už
darbis, kokį yra LDS turėjęs pėr kelis 
pastaruosius metus.”

Galime tiktai" pasidžiaugti LDS stiprė
jimu ir augimu.

Labai svarbu, kad LDS tūri aukštą- 
solvency atsargą: net 142.^7 nuošimčiai. 
Kito tokio pas lietuvius Susivienijimo, 
kuris turėtų tokį aukštą solvency, nėra!

Šiuo metu LDS veda vajų haujiemš 
nariams gauti. Nuoširdžiai patariafnė 

visiems, kurie dar nėra LDS nariais, įsi
rašyti dabar, kai įstojimui išlygos pa
lengvintos. . .

Tėvai, turį vaikus, raginanti įrašyti 
jtro’š’ į LDS—štipriaUšį’jį lietuvių Susivie
nijimą !

Wendell Willkie Aukščiausia
jame T eisme

Pereitą penktadienį mūsų krašto Auk- 
šči'atfšiajame Teisme Wa’shingtone buvo 
^ntrti kartu tyrinėta William Šneid’er- 
mhnb' byla. Šneidermaną gynė žymusis 
/ėpūbfikonų vadas, Wendell WillKfė. Jis 
gynė Šneidermaną be jokio atlyginimo, 
ri'ėt savo kelionės ir kitas lėšas apsimokė- 
dafnas.

Apie Šneidermaną mūšų1 dienraštyje 
jau ne sykį buvo rašyta. Šneidermanas 
yra žymus komunistų vadas Kaliforni
joj. Dėl to, kad jis gabus ir žymus vei
kėjas, jam norima atimti Amerikos pi
lietybė, kurią jis įsigijo 1927 metais.

Jūreiviai Reikalauja Sulaikyti 
Siuntimą Reikmenų Ispanijon
Jungtinių' Valstijų ambasadorius Ispa

nijai iškėlė viešumon, kad daug mūsų ša- 
lies reikmenų ir gazolino gauna fašisti
nė generolo Franco valdžia. Visi žinome, 
kad, gėnerolą Franco viešpatauti pasta
tė Hitleris ir Mųssolinis po trijų metų 
žihūrioš kovos. GėnčroTo Franco divizi
jos kariauna prieš Sovietų Sąjungą ir 
Ispanijos fašistai mobilizuoja armiją 
Gibfaltarb srityj.

Nacionalė Jūrininkų1 Unija pasiuntė 
Ro.osėvelto. vyriau’sybei pareiškimą vi
sais tais klausimais reikalaujant, kad tie 
dalykai būtų sulaikyti, nes mūsų gazoli
nas ir kitos reikmenys gali tarnauti prie
šui ne vien kare prieš Sovietų Sąjungą, 
bet gali būti, atsukta net prieš mus pa
čius. Tame p’aTelškimė tarpe kitko sako :

“Generolo Franco Ispanija mušasi už 
nacių Vokietiją ir jos armija aktyviai 
dalyvauja ka're prieš mūsiį talkininkę^— 

- Sovietų Sąjungą, 'gal būt, ginkluota ir 
aprūpinta mūsų friėdžiaga.

“Mes jaučiame, kad siuntimas laivų su 
mūsų reikmenimis į’ gėnerolo Franco Is
paniją, yra tas pats; kas būtų siuntimas 
Hitlerio Vokietijai. Mes manome, kad 
medžiaga, ktirią siunčiame Francui’, be 
abejonės, bus naudojama ateityj prieš 
amerikiečius, kaip kad Japonija panau
dojo mūsų medžiagą prieš mus.”

11 rašė: “Kodėl Amerikos 
žnibnČms pritrūko ihėsoš, 
šviėsto ir Visokių kenūotų 
maištų? Todėl, kad Ameri
ka5 fhaitiha Sovietiį Rusiją. 
Jėi’gti Amerika nėsuštos 
statitųs maišto produktų į 
SbVibtuš, tai galės prieiti 
prič toį kad mums patiems 
teks m'aiti’ntis gyvulių pa- 
šai’u.”

Šis Keleivio pareiškimas 
yra pareiškimas Hitlerio ir 
Gbėbbelšo. Keleivio rėdak- 
torius bando įtarti, kad būk 
taip pasakė Jungtinių Val
stijų fnaišto reikalų tvar- 
kytoją'š Mr. Claude R. Wi- 
ckard, bėt tai yra mėlas! 
Mr. C. R. Wickard kalbėda
mas apie maisto siu’ntimą į 
Sovietų Sąjungą kietai už- 
akcė'ntavo, kad’ kiekis pa
siųsto sviesto' į Sovietų šalį 
yra taip' mažas, kad propor- 
■cionaliai tik p6 šeštą dalį 
uncijoš pareina ant kiek
vieno Amerikos gyventojo į 
metus, kitais žodžiais tik 
viena 96-ta dalis svaro 
sviesto į rttefus suniaŽėjo 
Amerikos kiėkviėnam gy
ventojui dėl teikiamos mū
sų pagelbės* Soviėtų Sąjun
gai, kuri taip didvyriškai 
kovoja ir už mūšų reikalus. 
Č’i Keleivio pronaciai šau
kia, kad būk Amėrikoj svie
sto stoka ir žmonėms teks 
valgyti galvijų pašarą, jėi- 
gu ir toliau bus siunčiamas 
Sovietų žmonėms sviestas 
ir kitas maištas.

Ragai Mr. E. R. StJėtti- 
nius’o raportą, pateiktą 
kongresui, Štai koki yra

Jungtinių Valstijų pagel- 
ba teikiama kitoms Jungti
nių Tautų šalims pagal 
Lend-Lease bilių yi^a dide
lė. Lend-Lease pagelbos tei
kimo administratorius Mr. 
Edward R. Stettinius davė 
kongresui atskaitą, kad nuo 
kovo 
1943 
toms Jungtinių Tautų 
limš, 
600 (devynis bilionus ir še
šis šimtus trisdešimts dū 
milibnus dolerių) rėikmenų 
vertės.

Daugiausiai pagelbos ga
vo Anglija ir jos kolonijos, 
nes ji pati viena gavo už 
$4,430,048,000 vertės. Sovie
tų Sąjunga gavo už $1,- 
825,600^00 Chihija—$1’57,- 
805,000 ir kitos pb mažiau.

Bendrai, 1942 metais 
Jungtinės Valstijos iš kiek
vieno skRiČiaūs. pagamintų 
100 bombinių lėktuvų pagal 
Lend-Lease bilių talkinfn- 
kams davė 30, o mums dar 
liko 70 lėktuvų. Iš kiekvieno 
100 mūšio lėktuvų' d’avė 38, 
o mums liko 62 lėktuvai ir 
iš kiekvieno 1'00 pdga'itiintų 
tankų davė 28 lėngriis ir 
33 vidūtihius tankus.

Mūšų šalyj Hitlerio agen
tai kursto žmones, kad būk 
pas mus stoka maisto ir ki
tų reikmenų tik todėl, kad 
“Rooseveltas viską atiduo
da .Sovietų Sąjungai.” Atit 
kį’ėk šis melas yra bjaurus, 
tai galime matyti ir iš šio 
Mr. E. R. Stettinius rapor
to. • • ;

Keleivio pro-naciai No. faktai. Į Angliją pasiųsta

Gimtadienio Pare h* Aukos dėl 
Amėrikds Raudonojo Kryžiaus 

BuVo suTuoštA linksma pare 
dėl G. Ciparienės, kurios vy
ras miręs keletas metų atgal, 
o sūnus Adomas tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėj. Gas- 
padinės: O. Kakstienė, B. 
Shimkienė, Stadelnikienė ir M. 
Paulauskienė maloniai svečius 
pavaišino. Dalyvavusių skai
čius 30 ypatų, susidėjo iš įvai
rių politinių pažiūrų. Bet pasi
kalbėjimuose išgirsta pas visus 
vienas bendras pasipiktinimas 
Vokietijos fašizmo žiauru
mais. Tad buvo suthahyta ir

parinkta aukų Amerikos Rau
donajam Kryžiui, kuris atlie
ka fnielašifdingus darbus pla
čiame pasaulyje.

Ailka’vūsię Vaidai:
Po dolerį: G. Ciparienė, Z'. 

Stasulis, A. Stasulis, C. Stasu- 
lienė, A. Shimkus, E. Paulaus
kienė, J. Raudonis, S. Liudzu's, 
V. Paulauskas.

h Po 50c.: O. Kakstienė, M. 
Paulauskienė, P. Gėrikas, B. 
Shimkienė, Stadalnikienė. Po 
25c.: Lukšienė, W. Paulikonis.

Pinigai priduoti Amerikos 
Raudonajam Kryžiui ir padė- 
kavonės bei pakvitavimo laiš
kas randasi pas V. Paulauską.

W. Paulauskas.



Antradienis, Kovo 16, 1943

Vokiški Kolonistai
Atgabenami Lietuvon

Nuo senų laikų vokiški 
kolonistai skverbėsi į Lie
tuvą, stengdamiesi paveržti 
iš lietuvių geriausius ūkius, 
pramonės ir prekybos įmo
nes. Vokiški baronai viso
kiomis priemonėmis įsigijo 
lietuviškos žemės didžiulius 
plotus ir užveisė dvarus ir 
polivarkus, kurių plotus 
turėjo apdirbti lietuviai ku
mečiai. Į Lietuvą skverbėsi 
visokio plauko meisteriai, 
kurių pagrindinis tikslas 
buvo užgrobti patogias po
zicijas Lietuvoje ir vykdyti 
vokiškų imperialistų planus 
—vokietinti Lietuvą, ruošti 
vokiškus lizdus tam atvejui, 
kai į Lietuvą veršis vokie
čių armija. Juk, pavyzdžiui, 
1914-1918 metų kare Vilka
viškio ir šakių apskričiuose 
vokiečiai buvo įrengę išti
sus fortus, iš kurių buvo 
puolama rusų kariuomenė. 
Iš anksto prieš karą buvo 
paruoštos vietos vokiečių 
sunkiajai artilerijai pasta
tyti, jau nebekalbant apie 
platų vokiečių espionažo 
tinklą.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro vokiečių skverbimasis į 
Lietuvą dar labiau sustip
rėjo. Specialūs vokiečių 
bankai finansavo vokiškus 
kolonistus, sudarė jiems ge
riausias sąlygas užimti ge
riausius ūkinius, pramoni
nius ir prekybinius postus. 
Vokiškų imperialistų politi
ka vedė prie to, kad visa 
Lietuvos pramonė ir preky
ba priklausytų nuo vokiečių 
malonės. Lietuva tapo nu
sėsta vokiškų firmų šašais, 
skersai ir išilgai apjuosta 
vokiškų šnipų tinklu.

Kai Lietuva nuėjo tary
biniu keliu, aiškus daiktas, 
vokiškiems k o 1 o n i s tams, 
spekuliantams ir šnipams 
užtrūko karvutė ir Hitleris 
buvo priverstas pasiimti sa
vo agentus.

Tarybų Lietuvos padangė 
nušvito nusikračiusi vokiš
ka smarve. Tuo džiaugėsi 
visa lietuvių tauta, tiek 
daug kentėjusi nuo vokiškų 
grobikų, pradedant kry
žiuočių veržimusi ir bai
giant pastariausiu laiku, 
galų gale laisvai atsikvėpė.

Bet tas lietuviu tautos 
džiaugsmas ne ilgai tęsėsi. 
Vokiškieji fašistai, pasiim
dami iš Lietuvos savo agen
tus, slapta ruošėsi puolimui 
ir visos Lietuvos užgrobi
mui.

Ir štai, 1941 m. birželio 
22 d. ankstybą rytą nema
žas kiekis repatrijuotų vo
kiškų agentų parašiutais 
buvo numesti į Lietuvą di
versantais, kurių tikslas bu
vo padėti fašistų armijai 
sėkmingiau okupuoti Tary
bų Lietuvą.

Jau pirmomis fašistinės 
-4--------------------------------  

Tuojau po to, kai raudonarmiečiai išvijo vokiečius okupantus iš Kursko, jo gy
ventojai pradėjo laisvai rinktis į miestą, kuris buvo apgriautas ir išpustytas na
ciškąją niekšą.

okupacijos dienomis Lietu
voje pasirodė visa eilė re
patrijuotų vokiečių, kuriuos 
fašistai pastatė j atsakin
gas vietas. Advokatas Lich
tenšteinas, kuris taip at
kakliai gynė Klaipėdos fa
šistinius pučistus, kuris 
Lietuvoj pagarsėjo savo iš- 
t v i r k imu, girtuokliavimu 
buvo paskirtas net visos pa
vergtos Lietuvos prokuro
ru, pasirašiusiu mirties 
sprendimus t ū k s tančiams 
Lietuvos patriotų.

Vokiški okupantai grie
bėsi skubaus paruošiamojo 
darbo atgabenti ir kitus iš 
Lietuvos iškraustytus vo
kiečius. Sudarymas vokie
čių draugijos Lietuvos že
mėms grobti, suorganizavi
mas žemės ir ūkių fondu, 
i kuriuos buvo pervestos iš 
lietuvių atimtos žemės ir 
ūkiai, — visa tai buvo pra
džia. Fabrikai, imonės ir 
namai, kuriuos tikėjosi lie
tuviškoji ponija atgauti fa
šistams okupavus Lietuva, 
nebuvo jai atiduota, nes vi
sa tai numatyta atiduoti vo
kiškiems kolonistams.

Pagaliau po visų tu pa
ruošiamųjų darbų, dabar 
pradedamas ir pats kolonis
tų gabenimas. Ta proga 
savo gražbylybę parodė 
Kauno miesto smauglys 
Krameris. Jis pasišovė 
Kauno miesto ir gyventojų 
vardu sveikinti atėjūnus. 
Šis pats faktas dar karta 
visu rvškumu parodo, kad 
vokiški okupantai Kauną 
laiko nebe lietuviu, o vokie
čiu miestu, nes Krameris 
savo kalbos pabaigoje aiš
kiai pasakė, kad atvvkusie- 
ji vokiečiai, girdi, lenkty- 
niuosią “savo miestą” — 
Kauną įvesti i naują kles
tėjimą Europoje.

Iš tikrųjų Kaunas vokie
čių paverstas vokiečių mies
tu, nes vokiečiai jame gali 
laisvai apsigyventi, o lietu
viai ne tik beveik neįlei
džiami, bet dargi nuolat iš- 
kraustomi. Geriausi Kauno 
namai pagrobti vokiečių, vi
sos ligoninės užverstos vo
kiečiais.

Dabar, kai atgabenami 
kolonistai, lietuviai kaunie
čiai vėl atsiduria išvarymo 
pavojuje. Ir, žinoma, oku
pantai nesiskaitys su jokio
mis priemonėmis, kad pa
rūpintų gerus butus atsi- 
kraustėliams. Krameris sa
vo kalboje aiškiai pasakė, 
kad “įvairūs pensininkai ir 
rentininkai savo namus tu
rės atiduoti vokiečiams.” 
Visiems aišku, kad po šia 
fraze Kauno okupantas pri
dengė lietuvių iškraustymą 
iš savo butų. Maža to, Kra
meris pasakė, kad iš Kau
no į kitus miestus turės iš

Montello, fflass.sikraustyti ir taip vadina
mos vietinės administraci
jos įstaigos. Vadinasi, po
nai vokiečiai atkeliauja, o 
vergai lietuviai ir jų įstai
gos turi išsikraustyti. Tai 
rodo, ko vertas okupantų 
triukšmas dėl tų vietinių 
savivaldybės įstaigų. Jos 
yra tik okupantų tarnaitės 
ir pastumdėlės, o jų virši
ninkai Kubiliūnai, Paukš
čiai, Meškauskai — savo 
tautą išdavę ir pardavę — 
okupantų batlaižiai, kuriem 
suteikiama teisė vokiečių 
batus laižyti be eilės.

Krameris savo kalboje 
kalba tik apie repatriantų 
grįžimą. Tai didelis jo me
las. Grįžta ne repatrijan- 
tai, o vokiečių kolonistai. 
Žinoma, nemažas skaičius 
yra ir senų, gerai pažįsta
mų vokiškų varnų. Bet dar 
daugiau bus naujų. Kad ir 
kaip norėdamas to fakto 
neįstengė nuslėpti nei Kra
meris. Jis savo kalboje, tarp 
kita ko, pasakė: “grįžta se
ni pažįstami ir nauji jų pa
dėjėjai.” Niekas iš lietuvių 
neturi teisės tikrinti ir ne
patikrins, kokie ir kiek tų 
vokiškų kolonistų atgabena
ma. Juk pati vokiečių spau
da praeitą vasarą rašė, kad 
tūkstančiai Pietų Vakarų 
Vokietijos gyventojų iš Kel
no, Frankfurto, Esseno ir 
kitų miestų išgabenama į 
buvusias Pabaltijo valsty
bes. Krameris pasakė, kad 
Lietuvoje darbo yra daug, 
trūksta darbo rankų ir to
dėl vokiečiai lengvai galė
sią susirasti sau užsiėmi
mą. Taip. Pavergtoje Lie
tuvoje darbo rankų yra mil
žiniškas trūkumas, nes lie-4 
tuviai išgabenami darbo 
vergais į Vokietiją. Vadi
nasi, lietuviai ištremiami iš 
savo tėvynės, o į jų tėvynę 
atgabenami vokiečiai, kurių 
vienas iš tikslų bus galuti
nai suvokietinti, nutautinti 
Lietuvą. Bet nereikia ma
nyti. kad okupantiški atėjū
nai bus darbininkai Lietu
voje. Jie atvažiavo ne dirb
ti, o ponauti, valdyti. Dirb
ti turės lietuviai, kaip ir iki 
šiol, kuriems okupantai ma
lonėjo leisti pasilikti savo 
tėvynėje.

Okupantų vilkai juo to
liau, tuo labiau iškiša savo 
iltis ir visai nebesislėpdami 
siekia savo tikslų. Jeigu 
Kauno okupantiškasis val
dovas Krameris šiandien 
Kauno vardu sveikina vo
kiškus valkatas, tas faktas 
aiškiausiai rodo visiems lie
tuviams, jog vokiečiai ofi
cialiai save laiko tikraisiais 
mūsų tėvynės valdovais.

Bet nepavyks vokiškiems 
okupantams s u v o kietinti 
Lietuvos. Atsibastę vokiški 
valkatos lėks galvatrūkčiais 
iš Lietuvos drauge su oku- 
pantiškais banditais, kai 
Raudonoji Armija jiems su
duos mirtinus smūgius.

Jonas Šimkus.

Vieni Organizuotai Dirbam, 
kad Laimėtu Karą Amerika, 
Sovietų Sąjunga, o Kiti, Prie

šingai Dirba — dėl Fašistų 
Nacių Laimėjimo.

' štai Montelloj dėl tų trijų 
ambulansų jau sukelta su virš 
13 šimtų dolerių, šiuom sykiu 
didžiausią auką davė šv. Ro
ko Pašelpinė Draugija, paau
kodama $110. Ten pirmininku 
yra pažangus demokratiškų 
pažiūrų M. Yazukevičius. šios 
draugijos visa valdyba, išski
riant vieną, yra pažangūs 
žmonės, atsižymėję kultūrin
gais darbais. Jonas Neviraus- 
kas ir J. Vaitiekūnas perėjo 
per savo kaimynus, surinko 
šimtą ir tris dolerius, kiti ko
lektoriai irgi surinko nemažai 
eidami per stubas, pas biznie
rius, kaip tai: K. Beniulis, O. 
Turon, J. Kukaitis, A. čerka
sas, L. Strupinis, Šimaitis, Sti- 
gienė, Valungevičienė, A. Ku- 
kaitienė, Beniulienė, St. Baro
nas, A. Sauka, V. Sinkevičius, 
Čereskienė ir kiti.

Iš biznierių didžiausia auka 
d ava A. Raila, $50.

O lietuviški tautininkai, po 
vardu Brocktono Lietuvių Ta
ryba, surengė paminėjimą 
Lietuvos nepriklausom y b ė s. 
Jie šiemet rengė sykiu su šv. 
Roko parapijos klebonu J. 
Švagždžiu. Atėjus rengimo 
dienai, vasario 21, Brocktono 
Lietuvių Taryba su zpiTmTfriųku 
priešakyje sužinojo, kad tą 
vardą atmeta, rengė federaci
jos vardu. Pirmininkavo Yur-

Linksminkis Dangau, 
Džiaugkitės Pronaciai!

(Feljetonas)
Kas atydžiai tėmija daktaro 

Grigaičio daromus žingsnius 
sunaikinimui bolševizmo, kiek
vienas pripažins (jeigu nėra 
mulkis), kad’ bolševizmas 
bus patiestas pirmiau, nekaip 
dr. Grigaitis pakratys cibukus. 
Reikia tiesą pripažinti, kad 
dvidešimties ir penkių metų 
pastangos, melais ir prakeiks
mais iškasti bolševizmui duo
bę, suėdė dr. Grigaičio gra
žiausią amžiaus dalį, palikda
mos liūdną paveikslą nepasek- 
mingo karžygio! Bet reikia ži
noti, kad žmogus (kad ir mo
kytas), gyvena ir mokinasi, ži
noma, jūsų Paulius neturi no
ro pakartoti rusų posakį, kur 
jie sako: “Amžių gyvena, am
žių mokinasi ir durnas numirš
ta.”

Taigi, patyrimas privedė dr. 
Grigaitį prie to supratimo, kad 
vien keiksmais ir melais, bol
ševizmui sprando nenusuksi. 
Čia ir gimė idėja, kad pra
keiksmai ir melai turi būti su
derinti su fiziniais veiksmais, 
kaip maldos yra derinamos su 
apieromis. Tačiau būtų klai
dinga įsivaizdinti, kad dr. Gri
gaitis fiziniam veiksmam mik
lintų kumščias. O, ne! Dr. Gri
gaitis tai ne kun. Balkūnas ar
ba brukliniškis Buivydas. Jam, 
kaipo mokslo žmogui, peštu- 
kizmas reputaciją supeizotų. 
Mat, fizinių veiksmų yra ir to
kių, kurių, vartojimas ne tik 
nežemina ypatos, bet liudija 
apie aukšto išsilavinimo laips
nį, apie nuoširdų žmoniškumą 
ir iššaukia visuomenės pagar
bą.

Praėjusio sausio 8 ir 9 die
nos bus žinomos kaipo pradžia 
naujos epochos, nuo kurios 
prasidėjo visų lietuviškų pro- 
nacių centralizuotas bolševiz
mo naikinimo darbas. Iš vie
nos pusės džiugu, iš kitos — 
nelabai. Mat, nekurie diplo
matai supranta, kad šiuo atve
ju dr. Grigaičio prestižas žy
miai nukentėjo, kuomet jis 
viešai pripažino, kad bolševiz
mo sunaikinimui reikalinga vi
sų lietuviškų pronacių koali
cija, tuomi duodamas suprasti, 
kad jis pats vienas negali būti 
tuom genijum, kuris išgelbės 
pronacišką svietą nuo bolševi-

' Trečias puslapis

Iš kaires j dešinę: Max Danish, Justice laikraščio redaktorius; J. B. S. Hardman, 
Advance redaktorius; John Dunn, Fedcruotosios Spaudos žinių agentūros redak
torius ir Ralph A. Bard, USA laivyno sekretoriaus padėjėjas. Visi keturi dalyva
vo unijistinią laikraščių redaktorių suvažiavime New Yorke. Mr. Bard siūlė, kad 
būtų sudarytas organizuotų darbininkų ir samdytojų atstovų komitetas, kuris 
veiktų per visą karo laiką.

geliūnas, Jr. Kalbėjo pulkinin
kas p. K. V. Grinius. Sako, jis 
Rusijos negyrė, bet nepeikė. 
Slaptuose pasikalbėjimu o s e 
liepęs tylėti prieš Sovietų Są
jungą. Tame susirinkime buvo 
nemažai žmonių, daugiausia 
parapijonai. Įžanga buvo 25 
centai. Aukų surinko su virš 
tris šimtus dolerių. Visas au
kas siųs Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Geriaus pasakius, au
kos nuėjo dėl stiprinimo vo
kiško nacizmo, kad pakenkus 
Sovietų, Sąjungai. Bet reikia 
šitiems tautiečiams pasakyti, 
kad tautiški fašistai Lietuvoj 
daugiau neviešpataus.

Žolynas.

kišk o pavojaus. Bet ką tu 
žmogus padarysi, nuo tikrovės 
net ir dr. Grigaičiui nėra ga
limybės pabėgti. Nori, nenori, 
bet reikėjo prieiti to suprati
mo, kad bolševizmo sunaiki
nimui būtina sąlyga suburti vi
sas puonaciškas spėkas po vie
na komanda, kad visų protai, 
gabumai ir liežuviai galėtų 
vienu ir tuom patim sykiu 
smogti bolševizmui tiesiai i šir
dį.

Tam tikslui dr. Grigaičio 
iniciatyva įvyko visų pronacių 
generolų suvažiavimas mieste 
Niujorke, kuriame buvo atlik
ta pirmutinė repeticija, kurią 
dr. Grigaitis vadina pilnai pa
vykusią. Paulius nuo savęs ga
li pridėti, kad suvažiavimą 
reikia laikyti daugiau negu 
pilnai pavykusiu. Juk-tame su
važiavime, o ne kur kitur, bu
vo prieita prie bendro supra
timo, kad latravojant už visuo
menės pinigus nėra reikalo 
prikaišioti vieni kitiem praei
ties nuodėmes. Prieš suvažia
vimą nei kunigas, nei velnias 
nebūtų galėję dasiprotėti, kad 
dr. Grigaičio su šimučiu pasi
bučiavimas galėtų turėti tokią 
stiprią naikinančią jėgą, kuri 
iš pat pamatų supurtė bolše
vizmą !

žinoma, pronacių priešai, 
kuriem mokytų žmonių veiks
mai nesuprantami, mano, kad 
dr. Grigaičio su šimučiu pasi
bučiavimas turi vienodą reikš
mę, kaip bile kokių užsigėru- 
sių kūmų ir iš to bando net 
juokus daryti, visai užmiršda
mi, kad dr. Grigaitis nėra tas, 
kuris sau pavelytų, ką nors to
kio, iš ko visuomenė turėtų 
juoktis! Praktika parodė, kad 
prie keiksmų ir melagysčių 
pridėjus fizinį veiksmą — 
pronacių generolų pasibučiavi
mą, išsivysto tokia baisiai nai
kinanti pajėga, kad nuo jos 
bolševizmas raitosi, kaip kir
minas ant karštos skaurados 
užmestas!

Tikrinu dr. Grigaičio garbe, 
kad tai nėra joks perdėjimas. 
Kuomet vyko bučiavimosi pro
cesas, tai jūsų Paulius dėjo vi
sas pastangas, kad patyrus, 
koks iš to gausis rezultatas. 
Net sulaikęs kvėpavimą lai

kiau savo nykštį uždėjęs ant 
bolševizmo pulso, kad nepra- 
leidus nepastebėjus nei ma
žiausio nervų truktelėjimo. Ir 
kad jūs žinotumėt, gerbiami 
mano prieteliai, tame momen
te, kuomet dviejų pronacių ge
nerolų lūpos susisiekė ir pasi
girdo bučkio plekštelėjimas, 
tai bolševizmas aikterėjo lyg 
būtų nuodingos gyvatės įgil
tas! Net ir po to, kuomet buč
kio garsas susiliejo su girtų 
klegesiu ir pranyko ir pasi
bučiavusios ypatos nusivalė lū
pas nosinaitėmis, tai bolševiz
mas dar vis aikčiojo, vis deja
vo, nervai jam vis trukčiojo, 
kaip nuplaktam kūdikiui!

Kokia baisi nelaimė, kad ši
to stebuklingo ginklo prieš 
bolševizmą pirmiau nepavyko 
atidengti. Kiek juomi buvo ga
lima sutaupinti pronacių ge
nerolu sveikatos ir laiko! Toks 
lengvas būdas bolševizmo nai
kinimui, kurį ir vaikai galėtų 
atlikti bile tik mokėtų meluo
ti ir pasigerti.

Betgi, kaip yra sakoma, ge
riau vėliau negu niekad. Tik 
nereikia apsvaigti pasisekimu 

Pabėgėliai Linksmina Jungtinių Valstiją 
Dalinius Šiaurės Afrikoje

Nei vienas iš trupės 14 mote-Su dainomis, juokais ir per
statymais trupė iš 25 pabėgėlių 
aktorių iš Lenkijos, Franci jos, 
Čechoslovakijos, Graikijos, Ju
goslavijos, Belgijos ir Olandi
jos linksmina Amerikos karei
vius šiaurės Afrikoj, Karo De- 
partmentui pranešta.

šie pabėgėliai, kurie norėjo 
irgi prisidėti prie kovos prieš 
Hitlerį, buvo Amerikos Raud. 
Kryžiaus suorganizuoti į teatro 
vienetą, užvardintą “Red Cross 
Revue.”

Senesnieji amerikiečiai pa
mena senas vodevilio dienas 
Amerikoj, kada aktoriai .kiek
vieną dieną aplankydavo kitą 
miestą ir duodavo keturis per
statymus per dieną. Tai buvo 
rojus, sulyginus su perstaty
mais šiaurės Afrikoj. Kelionės 
ilgos. Gerų kelių nėra. Auto
busas, kuriame trupė važiuoja, 
tinka tiktai muzėjui. Klausi
mas kyla, ar išmesti aktorių 
arba bagažą iš autobuso, kad 
padaryti vietos vairuotojui.

Šiuomi atsitikimu kalnas at
eina pas Mahometą. Kareiviai 
visada užimti ir negali vykti į 
arčiausią miestą į teatrą. Daž
nai arčiausias miestas yra tik
tai kelios arabų lūšnos, teatras 
visiškai neegzistuoja. Taigi, 
erdvingas ir žvaigždėtas dan
gus yra dalis scenerijos kaip ir 
tankai, lėktuvai ir trokai. Švie
sa nuo, “jeeps” labai gerai ap
šviečia sceną.

Šiaurės Afrika tinkamai va
dinama, kaipo šaltas kontinen
tas su šilta saule — nėr apšil
dymo aktorių kambariuose.

Kaip kada trupė nevalgo per 
dieną kitą. Ii’ kai kada tenka 
pavalgyti tik kietos duonos su 
kiaušiniu. Ir kada jie randa 
miestą su viešbučiu, tai lovos be 
paklodžių ir nėra karšto van
dens.

ir manyti, kad su pirmu pasi
bučiavimu jau buvo suduotas 
mirtinas smūgis bolševizmui, 
nuo kurio jis daugiau neatsi
peikės. Kad galutinai bolše
vizmą užmušti, kad jo nei 
pėdsakų nepasiliktų, mela
gystės, keiksmai, girtuokliavi
mas ir bučiavimasis turi plisti 
kaip iš automatiško šautuvo, 
šiaip veikiant, bolševizmas bus 
užbaladotas taip ūmai, kad 
nespės gauti nei paskutinio pa
tepimo !

Parapijonai neskūpūs, pini
gų pronacių puotom jie sumes 
pakankamai. Viskas, ko rei
kia, tai pronacių generolam 
mažiau miegoti, o daugiau gir
tuokliauti, meluoti, keiktis ir 
bučiuotis. Negali būti jokios 
abejonės, kad d-ro Grigaičio 

i pabučiavimas Jadvygos ir Zo
sės padarytų tikrą revoliuciją 
bolševizmo naikinime, tiktai, 
Zosę bučiuojant, reikalinga 
nepaprasto atsargumo. Mat, 
tokiam atvejuje jo ekselenci- 
ja Smetona, galėtų dr. Grigai
čiui užvažiuoti per plikę! Bet 
idealistas tikslo pasiekimui 
kliūčių nepripažįsta!

Paulius.

rų ir 11 vyrų nekalbėjo angliš
kai, kada Raud. Kryžius juos 
suorganizavo. Dabar visi išmo
ko gražiai skaityti savo roles. 
Dažnai jie kalba žargoniškai, 
nesuprasdami, ką jie sako, bet 
patenkinti, kada jie sukelia 
juoką. šią naktį perstatymas 
gali būti dulkių vėsuloj, rytoj 
purvyne, bet niekas nesiskun
džia apie nepatogumus ir per
gyventus sunkumus!

O. W. I.

East Orange, N. J.
Bronė Kuržinskaitė—Muel

ler, buvusi Sietyno dainininkė 
ir lošėja, turėjo operaciją ant 
tulžies ir “appendicitis” kovo 
6-tą dieną Presbyterian ligo
ninėj, Newark, N. J. Prašome 
ligonę aplankyti.

Mary Davis.

Prižiūrėdamas mūsų gin
kluotų pajėgų gerovę, Ame
rikos Raudon. Kryžius ne
pamiršta šios dienos “už
mirštąjį žmogų,” karo be
laisvį. Maisto pakietai, ei- 
garėtai, tabakas, medikali- 
niai reikmenys ir drabužiai 
siunčiami per International 
Raud. Kryžiaus Komitetą 
Genevoj Amerikos ir Suv. 
Tautų kareiviams ir jūrei
viams, kurie neteko lais
vės. šie dalykai buvo išda
linti mūsų vyrams Tolimuo
se Rytuose ir Europoje, 
šiam darbui ir kitam Raud. 
Kryžiaus darbui, kiekvie
nas amerikietis privalo 
remti Raud. Kryžiaus Karo 
Fondą.
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Gyvenimas Mažojoj 
Italijoj

Bridgeport, Conn. Gražus Lietuvių Pasi

(šių Dienų Knygos—Ap
žvalga Stephen Pearce) 
Kada aš buvau labai jau

nas, italų šeima iš vienos 
Italijos salos, po vardu Oli
veri, buvo mūsų susiedai. 
Visomis katalikų šventėmis, 
p. Oliveri pagamindavo vi
sokių skanių pyragaičių, ir 
visi kaimynai—airiai, grai
kai, žydai, lenkai ir kiti 
džiaugėsi.

Kas vakarą, nuo anksty
bo pavasario ligi vėlaus ru
denio Oliveri šeimos drau
gai, italų kilmės, susirink
davo ir sėdėdavo ant laip
tų. Kokios pasakos! Koki 
juokai!

Oliveri turėjo mechaniš
ką pianą, ir kiekvieną sykį 
senasis Oliveri pradėjo mu
zika su “Sugrįžk į Sorren
to.”

Kiekvienais metais jie 
pirkdavo daug vynuogių dėl 
vyno, kurį laikė vartotose 
Coca-Cola bačkose jų val
gomajame kambaryje.

Aš užmiršau apie mūsų 
draugus, Oliveri šeimą, ir 
viskas man prisiminė tik ka

da perskaičiau Jerre Man
gione’s labai gražias pasa
kas apie Mount Allegro 
(Houghton Mifflin išleis
tą). Mount Allegro yra Ro
chester miesto Mažosios 
Italijos kampelis ir užvar
dintas pagal miestą Sicily.

Nors jie gyvena šioje ša
lyje ilgą laiką, bet Mount 
Allegro italai turi savo 
įpročius, prietarus, apvaikš- 
čioja savo šventes, gamina 
savo vyną ir gerbia savo 
kaimynus. Vaikams nepa- 
velinta kalbėti angliškai na
muose. Mamos Amoroso 
nusistatymas, kad jie kal
bėtų tiktai itališkai, ryškiai 
atskyrė namų gyvenimą 
nuo pasaulio. Kai kurie 
amerikoniški žodžiai suita- 
linti pasirodė jų kalboje, 
faktas, kurį Jerre niekados 
nesuprato, pakol jis aplan
kė Italiją ir giminės tenai 
nesuprato kai kuriuos jo 
žodžius. Vienas iš tų žo
džių buvo “beccauso” suita- 
lintas “back-house.”

Jerre gražiai aprašo apie 
savo dėdes. Vienas iš jų 
yra Dėdė Luigi, kuris sekė 
daug tikybų, vieną po ki
tos... ir vis j ieškojo tur
tingos našlės. Jam pasise
kė, su pagalba mokinto dė
dės Nino, susirašinėti su 
viena ponia. Jo laiškai tai 
poniai taip patiko, kad ji 
atsakė eilėmis. Dėdė Luigi 
turėjo visiškai pasitikėti dė
dei Nino, bet jis pradėjo 
rūpintis, kad Nino gali pra
dėti jai rašyti nuo savęs ir 
jis pradėjo taupyti pinigus 
aplankyti ponią. Bet vieną 
dieną su Dėde Nino susiba
rė apie savo gimtąjį mies
tą ir Dėdė Nino sustojo ra
šyti laiškus. Biednas dėdė 
Luigi stengėsi pats rašyti 
eiles, bet kadangi neįstengė

parašyti kaip dėdė Nino, ji 
pamanė, kad jam nusibodo, 
ir po truputį pradėjo ma
žiau rašyti ir pagaliau su
stojo.

Dėdė Nino galėjo pasaky
ti puikias pasakas. Iš visų 
buvo geriausia mokintas... 
bet todėl, kad jis susipyko 
su savo žmona — angliškai 
nekalbėjo. Jis mano, kad jis 
tik svečias čia ir vis ketina 
grįžti į Italiją ateinančią 
savaitę. Bet ta savaitė už
sitęsė jau per 20 metų.

Šios vietos (Mount Alleg
ro) supratimas mokslo yra 
keistas. Duoti mergaitei 
daugiau mokslo negu įsta
tymas reikalauja yra, pagal 
juos, kvailas dalykas. Muzi
kos studijos geros, nes tai 
padarė mergaites “simpa
tiškas,” ir visiems vyrams 

(simpatiškos mergaitės pati
ko. Bet vyrai nesidomėjo 
mergaitėmis, kurios dau
giau žinojo, negu jie. Iš
mintingiau ir pigiau išla
vinti mergaites gaminti val
gius ir siūti.

Su berniukais kas kita. 
Pasaulis priklausė jiems. 
Jie galėjo išeiti mokslus ir 
tapti daktarais ir advoka
tais, pagerbtais prof esi jo- 
nalais Sicilijoj.

Knyga baigiasi su Jerre 
vizitu jo tėvų žemės. Visas 
Mount Allegro susirinko 
jam duoti patarimų, dova
nų ir pranešimų giminėms 
ir draugams senajame kraš
te. Jie vėl pergyveno savo 
dienas Sicilijoj, jam pasa
kojo apie gražybes gimti
nės šalies, ir kaip jo gimi
nės sutiks jį. Visi siuntė pa
sveikinimus Rosario Alfa
no, vienam iš kelių Mount 
Allegro piliečių, kuris buvo 
“grįžęs namon.”

Jerre’s dėdės buvo nusi
minę, kad jie su juom ne
galėjo važiuoti. Dėdė Luigi 
jam davė vieną dolerį, nu
sipirkti degtinės Palermo 
mieste ir prisiminti jį.

Jerre’s tėvai rūpinosi, 
manydami, kad jo nusista
tymai jam galės pakenkti. 
Jo motina, suamerikonėjus, 
atsisveikindama sakė: “Būk 
atsargus, Gerlando. Bet jei
gu tau Mussolini pakenks, 
pasiųsk man telegramą.”

Jo giminės Sicilijoj labai 
didžiavosi juomi, todėl, kad 
jis buvo amerikietis. Jie dė
vėjo sekmadieninius rūbus 
per visą jo vizitą. Jeigu kas 
sakė, kad jis kalbėjo kaip 
vietinis, giminėms tas nepa
tiko, nes tas pakenkė jo 
amerikoniškumui.

FLIS—Common Council.

Kada peles užpuolė naujai 
pastatytą Armijos namą ne
toli Denver, Raud. Kryžiaus 
Stovyklų ir Ligoninių Tar
nyba parūpino du katinu, 
kad jas išpjautų.

Vasario 28 d. buvo rodomi 
Rusijos judamieji paveikslai 
“Mašenka.” Tai buvo tikras 
palinksminimas Bridgepo r t o 
publikai. Parodyta ir dar ke
letas trumpų iš karo lauko fil
mų. Visos filmos, matyti, pub
likai labai patiko, šie nepa
prastos grožės paveikslai ne
užpildė viso parengimo, tai 
buvo tik padabinimas tikro 
branduolio.

Kaip jau žinoma, šiuo lai
ku sukako 25 metų, jubiliejus 
nuo įsikūrimo Raudonosios Ar
mijos Rusijoje. Tąja proga da
roma apvaikščiojimas pagerbi
mui tos garbingos armijos, vi
sose demokratiškose šalyse, 
taip lygiai ir Amerikoje. Ot, 
vasario 28 d., tas istorinis pa
rengimas įvyko ir Bridgeporte. 
Estrada buvo papuošta visų 
tų šalių vėliavomis, kurios eina 
bendrai prieš fašizmą. Buvo 
pasakyta gražių linkėjimų 
Raudonajai Armijai ir užuo
jautos Rusijos liaudžiai, nu
kentėjusiai nuo kruvinojo hit- 
lerizmo. Taipgi kalbėjo Jasper 
McLevy, Bridgeport© majo
ras. Kaip jau žinoma, jis at
stovauja socialistų partiją 
Bridgeporte. Bet savo kalboje 
išreiškė Raud. Armijai pagar
bos žodį ir pavadino Sovietų 
armiją ir Sovietų liaudį demo
kratijos prieteliais.

Nekuriu mūsų lietuviški laik
raščiai užsivadina save irgi so
cialistiniais, bet ant Sovietų 
tvarkos ir jos armijos, jei ga
lėtų, tai tikrai šunis kartų. Tai 
reiškia ignorantiškumą bei 
žioplą tamsumą, šviesybės sro
vės neužtvenksi! Garbės sve
čiais parengime buvo Valenti
na Orlikova, rusų laivo kapi
tono padėjėja ir Michail Iva
nov, pagarsėjęs Rusijos parti
zanas. šis svečias pasakė pui
kią prakalbą savo kalboje. Jo 
kalbą išvertė į anglų kalbą 
Nina Repina. Kapitono padė
jėja Orlikova kalbėjo tiesiog 
angliškai iš rankraščio išreikš
dama džiaugsmo šiam paren
gimui ir pareiškė troškimą am
žino draugiškumo su demokra
tiškomis šalimis ir jų liUudžia. 
Šiame momente buvo išreikšta 
didžiausios ovacijos.

Buvo nuo įvairių tautų at
stovai, taipgi ir unijų bei orga
nizacijų. 229 kuopos Auto Or
dinance darbininkai padova
nojo naujausio išradimo “sub
machine gun” medžioti krau
gerius nacius. Daugybė ir ki
tokios rūšies dovanų buvo 
įteikta.

Ši parengimą surengė komi
tetas medikalės pagalbos so
vietams. Tai tikrai 100 nuo- «• 
šimčių veikli organizacija, ku
ri nuoširdžiai darbuojasi ir 
moka sukviesti didelę publi
ką ir ją užganėdinti.

Publikos prisirinko kelioli
ka tūkstančių, įvairių tautų. 
Nemažai matėsi ir lietuvių.

Kaip kam reikia ir papeiki
mas patiekti. Štai, nekurie ži
nomi kaipo apsišvietę progre
syviai žmonės praleidžia to
kius momentus sau alučio dar
želiuose. Į tokius parengimus 
nepasirodo. Kurgi apšvieta?

Raudonosios Armijos 25 me
tų apvaikščiojimas įvyko puoš
niausioje svetainėje Bridge
porte,. Klein , Memorial Hali, 
prie Fairfield. Ave.

M. Arison,

darbavimas
Montello, Mass. — Vasario 

26 d. susirinkę vietinio sky
riaus komiteto nariai, išdavė 
savo raportus iš nuveiktų dar
bų dėl sukėlimo finansų nupir
kimui trijų, ambulansų Ameri
kos Raudonajam Kryžiui ir 
Raudonosios Armijos Lietuvių 
Divizijoms.

Iš komiteto narių raportų 
pasirodė, jog labai daug pa
sidarbuota ir labai daug nu
veikta tame klausime; daug 
aplankyta įžymių žmonių, 
kaip tai: profesijonalų ir, viso
kios rūšies biznierių. Taipgi, 
daug matyta progresyvių lie
tuvių darbininkų ir kitataučių. 
Pagal mūsų lietuvių kolonijos 
gyventojų skaičių, surinko la
bai didelę sumą pinigų ir tuo- 
mi sumuša visų kitų miestų 
lietuvių rekordus iki šiam lai
kui.

Sveikiname jus, mūsų, dar
buotojai! Jūs vietinio skyriaus 
komiteto nariai užsitarnaujate 
neužmirštamą garbę mūsų vi
suomenėje !

Šį sykį mūsų lietuviai pro- 
fesijonalai ir pirkliai bei ver
telgos, nepaisant jųjų politinių 
įsitikinimų, pasirodė labai gra
žiai, atjausdami šį prakilnų 
sumanymą ir paaukodami po 
nemažą sumą pinigų tam lab
daringam tikslui. Apie kitus 
mūsų progresyvius biznierius 
jau pirmiau buvo šis-tas para
šyta, bet apie vieną mūsų ge
ros širdies lietuvį, kuris yra 
Linkolno Kliubo (Lincoln 
Club) savininku, tai dar nebu
vo paminėta. Jis vadinasi 
Stanley Wallant (Stasys Va- 
lantukevičius). Nors jis retai 
kada atsilanko į susirinkimu^ 
bet jeigu kas nueina pas jį į 
biznio įstaigą,;, jis niekuomet 
neatsisako paremti bile kokį 
progresyvį judėjimą, per tai 
ir mums prisieina draugiškai 
atsinešti linkui jo.

Sulig tų, blankų, kurias 
Massachusetts Lietuvių Komi
tetas pagamino ir kurias stam
būs visuomenininkai indorsa- 
vo, rinkimo darbas padalintas

Per K. Beniuli Surinkta:
Viso $158.00

Stone and Tarlow Co. $10.00
Frank Golden-Auksutis 10.00
L. Yucius 10.00
Dr. A. F. Bud ręski 5.00
Dr. A. J. Gorman 5.00
Dr. Algerd A. Vaitkus 5.00
Dr. J. P. Malinsky 5.00
Samuel Yaffee 5.00
John Daivis 5.00
Adam Walsky 5.00
Green Beauty Shoppee 5.00
Blanchie Starbird 5.00
Julius ir Anna Mizara 
Mr. & Mrs. Vincent

5.00

Miknis 5.00
J. Gilbert Paint Store 3.00
A. Friend 3.00
Betty Tamulevich 3.00
A. Valangevich 3.00
Frank Piesco 3.00
J. Nenortas 2.00
Nafe Hebshie 1.00
Frank Tukis 1.00
Frank Sordel 1.00
Phil Fortun 1.00
Edward Columbo 1.00
Nick Tarras 1.00
Angelina Piesco 1.00
J. Kalėda 1.00

Kažin kur Pacifiko Okeano viename uoste Jungt. Valstijų kariai krauna j laivus
karines reikmenis, nuskirtas siųsti į mūšio frontą.

sekančiai:
Per vietinio skyriaus komi-

teta bendrai surinkta 
draugijų bei asmenų:

iš šių

Šv. Roko Draugija $100.00
Bridgewaterio lietuviai 

per G. Shimaitį
LDS Bridgewaterio

47.25

kuopa 10.00
Skh Kliubas 10.00
Liuosybės Choras 10.00
A. Lukavičius 10.00
Frank Čereška 5.00
W. Kelley 5.00
Januolių Susivienijimas 5.00
W. Gesevich 5.00
M. Walant 5.00
J. Gutauskas, Jr. 5.00
A. Walent 3.00
Frances Prabušauskas 2.00
S. Laimienė 2.00
M. Padvarnas 1.00
A. Kangiserienė 1.00
A. Imbrose 1.00
J. Kundrotas 1.00
W. E. Lawn 1.00
Anna Demul 1.00
Anna Chesna 1.00

Viso $228.25
Per Frank Stripini Surinkta:
Brocktono Lietuvių Pi-

liečiu Draugija $100.00
William Zinkevich 5.00
Frank Stripinis 5.00
Mike Wallant 5.00
Liudvise Zinkevich 5.00
Ben Kakštis 5.00
A. A. Gesevich 5.00
Joseph Kiaunis 5.00
Anna Budrick 5.00
Frank Rudaitis 2.00
Peter Wessel 2.00
J. Mineikis 2.00
Henry Peters 1.00
Rose Stripiniene 1.00
John Blazevich 1.00
Andrew Kasper 1.00
Robert W. Stanley 1.00
Zuzana Kundrotas 1.00
Michael Ambrose 1.00
A. M. Lapie 1.00
Vera Kiaunis 1.00
William Vervečka 1.00

Viso $118.00
Per P. Sinkevičienę ir K. 

Čereškienę Surinkta:
Berco Shoe Co. $14.00
Joseph Karalius 
Mr. & Mrs., Joseph

10.00

Beržinis 5.00
Peter Bydwa 5.00
Stasė Raštikienė 5.00
Alice Zinkevich 2.00
Louise Norvish 2.00
Edward Kupka 2.00
Frances Lapinskienė 2.00
Bronis Lukas 2.00
Mrs. John Kadesh 2.00
Edward Blazevich 2.00
Anna Beržinis 
Mr. & Mrs. John

1.00

Duškevich 1.00
Pauline Neff 1.00
Anna Shukis 1.00
Teres. Gavenauskienė 1.00
Kazimieras Margis 1.00
Anna Margienė 1.00
Elizabeth Elzbut 1.00
Benedict Sauka 1.00
Charles Kristin 1.00
Bronie Bublewski 1.00
John Blujus 1.00
Anna Samolis 1.00
Stasys Zabarauskas 1.00
Eva Kavolis 1.00
Mary Baronauskas 1.00
Teklė Gricienė 1.00
Stella Smith 1.00
Rose Navickas 1.00
Frank Narvaiša 1.00
Mrs. Treinavičienė 1.00
Antanas Podžiūnas 1.00

Viso $86.00
Per J. Kukaitį ir A. 

są Surinkta:
Čarka-

Antosė Kangiserienė $10.00
Frank Jocas 5.00
Joseph Kastantin 5.00
Antanas Deusman . 5.00
Mike Walent 5.00
Jacob Sungaila 1.00
Harry Bartulis 1.00
Josephine Stirblis 1.00
Jerry žaliukas 1.00
Dorn. Cherry 1.00
Frank Yokubavich 1.00

Viso $36.00
Per John Valangevičių 

Surinkta:
Stanley Walant $10.00
Joseph Monstavich 2.00
B. E. Franzo 2.00

Viso $14.00
Per A. Sauką Surinkta:

Wind Innersole and
Counter Co. $25.00

Antanas Winslauskas 5.00
M. P. Karpavich 1.00
E. J. Dwyer 1.00
Louis Allen 1.00
Frank J. Cowen 1.00
George Panacy 1.00
Jonas Mėdžiauskas 1.00
Norman De Cost 1.00
C. P. Smith .50

A lėk Dubchak 1.00
Stanley Stezik 1.00

Peter Capas .50
Jacob Pyshnes 
Frank T. Loy 
Anthony Brown

.50

.50

.50

Viso $39.50
Per P. Baroną Surinkta:

Kazimieras Gervickas $10.00 
LDS 67 kuopa 10.00
Frank Stash is 2.00
Charles Balsevich 1.00
Amber R. Olson 1.00
Joseph Ikasala 1.00

Viso $25.00
Per Joną Neverauską 

Surinkta:
William Sinkevich $ 5.00
Sophie ir Peter Beržinis 10.00 
Mr. & Mrs. Frank

Gerulsky 5.00
Karulis Adomaitis 5.00
Stephen Klenauskas 5.00
John Neverauskas 5.00
Mrs. E. Lolis 2.00
Leon Simutis 2.00
Aleksander Adomaitis 2.00
John Mitkus . 2.00
Stanley Chuzas 2.00
J. T. Svirsky 1.00
Thomas H. Burr 1.00
J. Lingis 1.00
Mary Keziūnienė 1.00
Vera Ragowsky 1.00
Antanas Aukštikalnis 1.00
Rose Tamulevich 1.00
Joseph Yukna 1.00
John Laužikas 1.00
Apalionija Matijošienė 1.00

Viso $55.00
Per John Vaitekūną 

Surinkta:
Anthony Wallen $5.00
Grace Budrick 5.00
Christina Sklut 5.00
Tedeušas Vasaris 5.00
Kastie Vasaris 5.00
A. Chulse 5.00
Anthony Yackevich 2.00
Anthony S. Stankus 2.00
Antanas Aukštikalnis 2.00
Charles Shapolis 1.00
Povilas Repšis 1.00
Kazim. Laime 1.00

Wake Up, Americans!
Wake up, Ameri

cans!
Make America’s 

answer roar out 
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 loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Karalina Zlotkus 1.00
Antanas Zalatorius 1.00
Annie Mizaras 1.00
M. J. Yakavonis 1.00
Mary Dundulis 1.00
Mrs. Wallent 1.00
John Budris 1.00
Adolphas Ikasala 1.00
Edward Kazlauski 1.00
William Wasilewsky 1.00

Viso $48.00
Dabar visų kolektorių
sudėjus sykiu pasida-
ro ....................... . .$807.75

Sausio 24 d. masiniame
mitinge surinkta . . .483.70

Kartu sudėjus pasi-
daro .................. $1,291.45

Į centrą jau yra
perduota ............ $1,076.20

Pas vietinį kasierių
randasi.............. $215.25

Pas kolektorius, kurie dar 
nepridavė kasieriui, randasi 
daugiau kaip šimtas dolerių. 
Tokiu būdu Montellos lietuviai 
iki šiam laikui surinko dau
giau kaip trylika šimtų dole
rių.

Vardan komiteto, ištariu šir
dingai ačiū visiems aukoto
jams už jųjų nuoširdų atsilie
pimą.

X. Kareivis.

— ==n

Vakarienė ir Koncertas
Rengia

Philadelphijos Darbininkiškų Organizacijų Veikiantysis Komitetas

Naudai Dienraščio Laisvės
Tai reguliaris metinis bankietas 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, vietinė
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 vakarienė, pagaminta 
ekspertų kukorių

Koncertas prasidės 4 vai. dieną
Vakarienė 6 vai. vakaro

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

“Vilnies” Kalendorius
19 4 3

Puiki knyga, geri straipsniai iš įvairių mokslo sričių ir 
daug istorinių informacijų.

176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c========== 
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina

35 centai, nes kainuoja persiuntimas. 
Tuojau įsigykite 1943 metų 

“Vilnies” Kalendorių 
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

%

Prašome kreiptis į

"Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Penktas Puslapis

Viažrtios Srityje Sovietai 
Laimi; Charkovo Mūšiai 

Eina Vis Žiauryn
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

kiečių tankų ir daugiau kaip 60 trokų su priešų pėsti- 
ninkais.

I šiaurius nuo Charkovo mūsų jėgos vedė įveržtas 
kautynės prieš vokiečhj pėstininkus ir tankus if pada
rė labai didelių nuostoliu vokiečiafn.

Iziumo srityje vienas mūsų kovotojų dalinys per dvi 
dienas išdegino bei apšlubino 1'6 vokiečių tankų ir du 
šarvuotus automobilius ir nušlavė daugiau kaip bata
lioną hitlerininkų.

Kitame sektoriuje 11 priešų tankų ir didelis skaičius 
automatinių šaulių darė ataką. Juos pasitiko ugnis iš 
mūsų priešlėktuvinių kanuolių baterijų, ir vokiečiai, 
praradę penkis tankus, skubotai pasitraukė atgal.

LONDON, kovo 14. — Maskvos radijo pranešimas:
Į pietus nuo Viazmos sovietinė kariuomenė paėmė 

apie 20 apgyventų vietų, o tarp jų ir Miliatinskį Za- 
vodą.
/\ pietus nuo Bielyj Sovietų kariuomenė užėmė kelias 
apgyventas vietas.

Charkovo srityje Sovietų kariuomenė vedė mūšius, 
kurie darosi vis žiauresni. Viename sektoriuje priešams 
pavyko prasiveržt į sovietinę apsigynimo liniją. Bet 
mūsų kariuomenės dalinys X padarė kontr-ataką ir at
metė priešus atgal.

MASKVA, kovo 11. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas:

Partizanai kovotojai viename Žitomiro srities aps
krityje užklupo kelis vokiečių garnizonus apskričių 
centruose ir nušlavė ten hitlerininkus; sunaikino aš
tuonis vokiečių tankus, didelę geležinkejio stotį ir pa
grobė dvi kanuoles, tris mortiras, 18 kulkasvaidžių ir 
22,000 kulkų.

Arkivyskupas Sako: 
Ašies Žmonės Nebus 

Baudžiamiii m

Submarinai Nuskandino dar 
Kelis Talkininkų Laivus 

Arti Piety Amerikos

Moterų KliUbas ir Kitos drau
gystės, apie kurias vėliau bus 
pranešta plačiau. Prašome 
drauges moteris ką paaukot 
dėl bazaro. Kitos draugės jau 
prižadėjo, tik nesakė ką. Turi 
žriiogus mislyt i*r laukt kas čia 
bus. Draugė Lingienė mezga 
ką nors gražaus. Jau ji ne sy
kį pasirodė su' savo rankdar
biais. Draugė Latvėnienė, kliu- 
bietė iš Wilsoh, Conn., priža
dėjo didelį gaidį, savo augintą.

Mes būsim dėkingos, jeigu 
pr mūšų draugai vyrai kuom 
nors' prisidėsite prie minėto 
bazaro. Jeigu kas norėtumėt 
paduot bazarui dalykus pir
miau, prašome paduot M. Ber
notienei arba kitoms draugėms 
kliūbietėms.

Bazaras įvyks 157 Hungėr- 
ford St. svetainėj.

Moterų Kliubo Koresp.

Easton, Pa
Mire Pr. Bačkis

Vasario 28 d. mirė Pranas 
Bačkis, 47 metų. Sirgo apie 
metus laiko širdies liga. Iš Lie
tuvos buvo aukštaitis nuo Kė
dainių, Krakių valsčiaus, Aži- 
tėnų kaimo. Laimės j ieškot į 
šią šalį atvažiavo į mūsų mies
tą prieš 29 metus. Iš pradžių 
duoną pelnė šilkų audekliniam 
fabrike. Bet vėliau su broliu ir 
kitais susidėję nusipirko biznį 
— duonkepyklą, o po metų 
kitų pasitraukė nuo biznio. Po 
kelių metų ta pati kepykla

Rumford, Me.

šiaur. Afrika. — New 
Yorko katalikų arkivysku
pas Spellman, per radiją 
kalbėdamas a m e r ikiečių 
kariuomenei šiaurinėje Af
rikoje, tvirtino, jog talki
ninkai, po karo laimėjimo, 
nebaus eilinius žmones Vo
kietijoje ir Italijoje. Arki
vyskupas priminė prez. 
Roosevelto žodžius pasaky
tus Lincolno Dienoje:

“Nenuolaidžiojė savo po
litikoje mes neturime tikslo 
daryt nuoskaudas Ašies 
kraštų žmonėms” (o bausti 
tiktai jų vadus).

Ark. Spellman teigė, jog 
Atlanto Čarteris yra pa
remtas “įgimtomis žmogaus 
teisėmis” ir, girdi, senai
siais bažnyčios mokymais.

Pirm atvykdamas į Šiau
rinę Afriką, arkivyskupas 
aplankė fašistinius Portu
galijos ir Ispanijos valdo
vus ir popiežių.

Fašistų submarinai pa
skutiniu laiku nuskandino 
kokius aštuonis Jungtinių 
Tautų prekinius laivus netoli 
Francūzų Guianos, esamos 
šiauriniai - rytiniame kam
pe Pietų Amerikos. Tarp 
nuskandintų yra bent vie
nas Jugtinių Valstijų lai
vas.

Berlynas Giriasi Žygiu Jūroj 
Prieš Talkininkus

Berlyno radijas pasakojo, 
būk nacių submarinai per 
penkias paskutines dienas 
šiauriniame Atlanto Vande
nyne sunaikinę 23 talkinin
kų laivus, viso 134,000 tonų. 
Bet tai yra priešų praneši
mas, kurio niekas kitas ne
patvirtina.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 28 kp. turėjo suren
gusi “bingo pafę” vasario 28 
dieną. Pare buvo rengiama 
dėk Raudonojo Kryžiaus. Pub
likos ne per daugiausia atsi
lankė, bet pare finansiniai la
bai gerai pavyko. Pelno liko 
$111.42. Tai graži parama dėl 
Raudonojo Kryžiaus, ir visos 
kitos draugijos turėtų1 pasekti 
šitą pavyzdį ir parengti kaip 
ką dėl šito garbingo tikslo.

LDS 28 k ii. vardu dėkojam 
visai publikai, katrie dalyvavo 
parengime ir katrie aukavo 
kaip ka dėl šitos pares. Taipgi 
ačiuojam visai komisijai — J. 
Saltmeriui, 
Stasiu 1 ietie i, 
S. Puidokui, 
sidarbavima.

u z

Kihenei, M. 
Jurgi lien ei ir 

pa-tekį gerą

persiorganizavo į Easton Bak
ing Co., kuri dabar faktinai 
priklauso Leonui Tilvikui. Tai
gi Pranas Bačkis pas jį ir iš
dirbo per 23 metus už duonos 
išvežiotoją.

Prieš porą metų Pr. Bačkis 
nusipirko ūkę - farmą, Mt. 
Bethel, 8 mylios nUo Eastono, 
kur manė sulaukti žilos senat
vės.

Velionis Bačkis buvo klasi
niai susipratęs darbininkas. Jis 
priklausė senais laikais LSS 
42 kuopai. Per visą laiką buvo 
ALDLD kuopos narys. Prigu
lėjo Bėkerių Unijai. Kada mo
kėjos! prenumeratą už Laisvę, 
jau jis buvo visas ligos ap
siaustas. Jis pasakė, kad su 
Laisve nesiskirs iki grabo len
tos. Aš susijaudinau, sakau, 
drauge, ne su tuo tikslu atva
žiavau, aš apla'nkyti tavęs no
rėjau. Raminau, sakiau, gal 
pasveiksi. Jis pralinksmėjo, o 
ir pagyvėjo, labai man ačiavo.

Kadangi Pranas Bačkis bu
vo laisvamanis, tai tuo pačiu 
kartu pajuokė tuos visus, ku
rie prieš mirtį šaukėsi kunigo, 
arba bedievius laidojo su ku
nigais ir mišiom. Pranas Bač
kis Komunistų Partijai nepri
klausė. Bet vienas draugas iš 
Komunistų Partijos man sakė, 
kad Bačkis per visą laiką-sis- 
tematiškai mokėjo kožną mė
nesį duokles Kom. Partijai. Ir 
šiaip platino partijos parengi
mų bilietus su gerom pasek
mėm. žodžiu sakant, buvo 
karštas komunistų simpatikas 
iki savo mirties..

Palaidotas Stockertown Re
formatų Liuteronų Forks 
Bažnyčios kapuose. Kun. A. 
Luther Gruver atskaitė mal
das namie ir ant kapų. Nei 
vienas iš draugų nebuvo pri
leistas tart atsisveikinimo žodį 
savam draugui.

Bačkio žmona man pasakė, 
kad velionis labai mylėjo sa
vo 18 metų dukterį, kuriai ir 
suteikė pilną valią, kaip jį lai
dos, taip bus gerai. Bet jeigu 
jis būtų žinojęs, kad dukrelė 
laidos jį su religiškom apei
gom, jis būtų kitaip' patvarkęs. 
Bet kas nori mirt. Ot čia mū
sų draugai ir suklumpa, kad 
gyvi būdami neparašo jokio 
testamento.

Į kapus palydėjo 25 auto - 
mašinos. Daugiausia uvo sve
timtaučiai ir vietiniai farme- 
riai. Mat, ir Mrs. Bačkienė ki-

lusi iš slavų tautos. Buvo daug 
gėlių vainikų.

Paliko nuliūdime žmoną 
Nellie Bolas-Bačkienę, dukterį 
Frances, giminaitį A. Bačkį 
Chicagoj, daug giminių ir 
draugų. (įraborius buvo Jonas 
Katinis, Jr.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė.

Prieš 7 ar 8 metus mirė jo 
brolis Leonas Bačkis, buvo 
laisvietis ir dar jaunas vyras, 
kurį brolis Pranas laisvai pa
laidojo ant miesto kapų.

V. J. Stankus.

Beef, Wine, Liquor 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No 
RL.1110 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 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH HOPPE 
(Old Belle Inn)

1154 Broadway, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Kearny-Harrison, N. J.
Tarptautinis Komitetas praneša, 

kad, gegužės 8 d., Šeštadienio vaka
re įvyks Koncertas ir šokiai. Visas 
pelnas bus skiriamas Sovietų Me- 
dikalei Pagelbai. I Komitetą įeina 
lietuviai, rusai, latviai, Ukrainai, vo
kiečiai, slavokai ir karpatų rusai.- 
Prašome kitų organizacijų nieko ne
rengti 
Sekr.

kiečiai, slavokai ir karpatų rusai.- 

tą dieną. — F. Šimkienė, 
(61-63)

DETROIT, MICH 
Moterų Pažangos KliuboLiet.

surinkimas įvyks ketvirtadienį, ko
vo 18 d., 7:30 vai. vak. Draugijų 
salėje, 4097 Porter St. Narės visos 
kviečiamos dalyvauti paskirtu lai
ku. M. Ginaitienė, Raštin.

(62-64)
WYOMING, PA.

ALDLD 12 Apskr. susirinkimas 
įvyks kovo 28 pas Mrs. Radišauskic- 
nę, 206 4th Si. Kviečiame senus ir 
naujus narius dalyvauti. (Pradžia? 
—Adm.) . 62-63)

B

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

Suteiklam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shaliiis 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

T

Lietarių Rakandų Krautuvė<i>

<♦>

<♦>

<

>

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. Petraitienė ir Simai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451.

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

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

i

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

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

0

Ateikite pasimatyti su Glvials 
Geriausias Alus Ėrooklyne

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

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

30 Dieną

N uolaida

Akiniai 
az $7.50

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

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

Hartford, Conn.

Prieš Ruml Taksus, už 
Valdžios Taksy Planą
Washington^. — Kongreso 

lėšų komisijos pirmininkas 
R. L. Dough ton’ pareiškė, 
Jog ta komisija atmes Ru'm- 
10 taksų planą, kuris rei
kalauja dovanot praeitų 
i*netų taksus, šiemet mokė
tinus, o vietoj to pradėt 
tuojaus rinkt taksus tiesiog 
huo algų ir kitokių įplau- 
ių.

Doughton teigė, jog lėšų 
komisija patars kongresui 
ūžgirt valdžios siūlymą iš
rinkt visus taksus nuo 1942 
fn. ir priimt jos sumanymą 
taipgi atskaityt 20 proc. 
taksų betarpiškai nuo gau
namų algų ir kitokių paja
mų.

žymėtina, kad republiko- 
nai daugiaūsiai remia Rum- 
lo tuojautinių taksų planą. 
P t ė ž i d1 ėntas RoošeVeltas 
pirm keleto dienų nurodė, 
kaip šis planas tarnautų 
gaunantiem didžiųjų pelnų.

Mūsų Parengimai
Kovo 21 dieną, 3 vai. 

pietų, sekmadienį, Literatūros 
Draugija rengia “kazyrių pa- 
f'ę” ir skanią vakarienę. Bus 
gera ihuzika šokidms. Prašo
me visus dalyvauti, linksmai 
laiką praleisti.

Malonėkite pasipirkt tikie- 
tus iš anksto, tai bus mažiau 
galvosūkio rengėjams, žinoma1, 
ir patiems bus geriau, kaip 
gausit tikieto vertę.

Kaip žinom iš praeities, Li
teratūros Draugija visuomet 
paaukoja svarbiems reikalams, 
kada turi pinigų. Taipgi ir pa
tiems organizacijos reikalams 
reikia pinigų, o iždas beveik 
tuščias. Tai mes rengiam šias 
vakaruškas. Prašome visus na
rius ateiti ir svečių atsivesti1, 
katrie turite tikietus paėmę, 
prašome pasidarbuoti; parda- 
vinėt. Už tai bus labai ačiū.

Minėtas parengimas įvyks 
Laisvės Choro svetainėje, 157 
Hungerford St. Įžangos tikie- 
tas tik vienas doleris.

Rengimo Komisija.

po

Kovo 28 dieną pirmą valan
dą po pietų įvyks hazards dėl 
pagelbos Raudonajam Kryžiui 
ir Sovietų Sąjungai. Rengia]

Didele Nelaimė
Vasario 18 į 19 atsitiko 

dėlė nelaimė Šv. Roko Drau
gystei, nes sudegė namas, ar
ba namas ir svetainė supleškė
jo. Tokis įvykis palietė visus 
Rumfordo lietuvius, o labiau
sia šv. Roko Draugiją, kuri 
beveik viską prarado. Nuosto
lių bus su virš $20,000..

Taipgi turiu pažymėti, kad 
ir tie žmonės, katrie gyveno 
tame name, nukentėjo labai 
daug, kaip tai: W. Grikšai, A. 
Stelmokai, J. žalneraičiai, F. 
Jonaitė ir Murel. Tie žmonės 
prarado savo gyvenimo ra
kandus ir, rodos, nė vienas ne
turėjo apsidraudęs.

Viską Patyręs.
-r—
v<—

d i- DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

0.

16S GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergrecn 8-7179
<3

&....... '............. ' ............. " =

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
, Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.
Akis Ištiria

Gyniojai 
__ i nuoS. unija kapoj

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 

< ėlius. Kada būsite
Brooklyhe, 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.

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c.

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

Reikalaudami rašykite:

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

92 klausimai su

Adv. CHAS. P. K AL 
Knygclčs Autorius

100 niioS ____ __
Telef.: GR. 7-7553
nFTRnn r. į 2539 Woo<Jward Avenue DE1KO11E. Į 602 Hofmajnn Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

J. GARŠVA
Graborlus-Ūndertaker

Laidotuvių Direktorius
IŠbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE i

(KOPLYČIA)
Pa r samdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynofn .

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLtltf
Tefephofte: ĖVėfg^een 8-9770

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

■ . -......... : ..... . 9.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Neš žiemą yra 
sunkus pristatymas' anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*4*
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką 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

" .......

i
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Maisto Porci
jos ir Punktai

Tautų Divizija Įspūdingai 
Pagerbė Raud. Armiją

Kaltina Miesto Administraci
ją Nesutvarkyme Tranzito

Rusijai Karo Pagalbos, Ine., 
Tautų Divizijos sur uostąs ma
sinis mitingas pereitą sekma
dienį, kovo 14-tą, Manhattan 
Center, New Yorke, turėjo 
įspūdingą programą ir gražiai 
pasirodė aukomis. Numato
ma, kad jeigu ne perpildyta, 
tai arti išpildyta Tautų Divi
zijos kvota sukelti $100,000 
Botkino ligoninės išlaikymui.

Dmitri Zaikin, veikiantysis 
Sovietų Sąjungos general is
konsulas, kalbėdamas mitin
gui pareiškė, kad Sovietų žmo
nes ir Raudonoji Armija įver
tina gautą material? pagalbą 
nuo žmonių iš talkininkių ša
lių. Jis pažymėjo, jog ta pa
galba rodo artėjant bendrą 
ofensyvą prieš fašistinį prie
šą, c

Kiti žymūs kalbėtojai mi
tinge buvo Leo Krzycki, prezi
dentas Amerikos Slavų Kon
greso ir Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos, CIO, vice-prezidentas; 
William S. Gailmor ir Johan-

leriu, kad jo besti jiškas karas 
esąs kryžiaus karu prieš bol
ševizmą.”

Kelios dešimtys įvairių tau
tų čionai ne tik dalyvavo, bet 
atėjo ir su aukomis, čia buvo 
Jungtinės Tautos pilnoje to 
žodžio prasmėje, kadangi čia 
dalyvavo ir atnešė aukų vo
kiečiai ir italai. Viena iš se
niausių vokiečių draugijų at
nešė $1,000 Sovietų Karo Pa
galbai, išlaikymui Botkino li
goninės Maskvoje, ir draugi
jos atstovas pareiškė, kad visi 
padorūs, demokratiškai nusi
teikę vokiečiai stoja už Sovie
tų pergalę, nes tik su ta per
gale bus išlaisvinta ir vokiečių 
tauta iš po hitlerininkų bar
bariško jungo.

Lietuvių Komitetas, per L. 
Kavaliauskaitę, iždininkę, įtei
kė $5,000.00. Pabaltijos Kul
tūrinė Taryba, kurią sudaro 
bendrai lietuviai, latviai, es
tai ir finai, įteikė $361. Kai 
kurios organizacijos, kaip

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker kolum- 
nistas Harry Raymond savo 
straipsniuose kaltina miesto 
administraciją n e p r Raikyme 
miesto tranzito sistemos karo 
laiko reikalavimams.

To laikraščio tyrinėjimai 
parodė, rašo jis, kad daug bu- 
sų ir gatvekarių per didelę 
dalį darbo dienos išbūna dy
ki, kuomet tam tikrais dienos 
protarpiais jie būna perpildy
ti ir žmonės sueikvoja valan
dų valandas laukdami progos 
nuvažiuoti į darbą ar grįžti iš 
darbo.

Jis nurodo, kad Apsigyni

mo Transportacijos Ofisas 
(ODT) vasario 28-tą reikala
vo pakeisti darbo pradžios ir 
baigimo valandas tūlose in
dustrijose, kad prašalinti kam
šatį transportacijoj. Miesto 
Tarybos narys Peter V. Cac- 
chione, Brook lyno komunis
tas, tuo klausimu pasiūlymą 
ir planą Miesto Tarybai įtei
kė net sausio mėnesį. Vienok 
jo rezoliucija, nurodo Ray
mond, tebėra palaidota Mies
to Reikalų Komisijos stalčiuo
se, o tuo tarpu karo pastan
gos, žmonių moralas ir sveika
ta kenčia nuo ankštumos ir 
stokos transportacijos priemo
nių.

nes Steel, autoriai ir komen
tatoriai; Valentina Orlikova, 
jaunuolė Sovietų prekinio lai
vo viršininkė. Jinai pasveiki
no susirinkimą anglų kalboje. 
Taipgi dalyvavo keli Sovietų 
jūrininkai.

Mr. Steel, tarpe kitko, pa
žymėjo, jog antrasis frontas 
Europoje yra “daug pavėluo
tas.”

Krzycki aiškino, dėl ko So
vietų žmonės “daro tokius ste
buklus” kare prieš fašizmą, 
nors, sakė jis, “jie nėra ste
buklingais vyrais ir moteri
mis, bet paprasti žmonės, kaip 
mes.”

“Jų sekretas yra tame, kad 
jie žino, už ką jie kovoją. Jie 
žino, kad joks pabasta išnau
dotojas pasaulyje .nesinaudos 
iš jų pralieto prakaito ir krau
jo. Jie žino, jog jie kariauja 
už savastį.”

“Mes, amerikonai,” sakė 
Krzycki toliau, “tapkime rea
listais ir analizuokime, kas 
įgaliavo rusus padaryti tą, ką 
jie padarė.” Jis dadėjo, kad 
netoli tas laikas, kuomet ir 
amerikonai “daugiau nesileis 
apgaudinėjami b o 1 š e v i zmo 
baubu, visuomet rodomu kaip 
tik tų žmonių, kurie aiškiau-1 
šia matomi sutinkant su Uit-

IWO Rusų Sekcija įteikė $14,- 
000, Karpatho-Rusų Komite
tas $18,000, Kovojančių Pran
cūzų Komitetas $4,000. Ir de- 
sėtkai kitų prisidėjo su dides
ne ar mažesne auka.

Koncertinę programą, kaip 
buvo žadėta, pildė operų dai
nininkai Maria Vicar ir Ivan 
Petrov. Pirmininkavo garsusis 
artistas smuikininkas Zlatko 
Balokovic, Tautų Divizijos 
pirmininkas. Rep.

Ji pasipriešino “tautos vadui” fiurjeriui, nenorėjo būti 
pirmam pasitaikiusiam naciui veisline ir ji už tai da
bar vedama smogikų nuplakti viešoj aikštėj, kad būtų 
pavyzdžiu kitoms, kas jų laukia, jei išdrįstų prasikalsti 

naciškiems “principams.” V aizdas iš filmos “Hitlerio
Vaikai,” rodomos Paramount Teatre, prie Times 
Square, New Yorke.

Pradedant kovo 13-ta, mi
ni a ž i n ta skaičius punktų 
(points) pirkimui džiovintų 
slyvų, razinkų, visokių rūšių 
džiovintų pupelių, žirnių ir 
lęšiukų (lentils).

Slyvom ir razinkom punk
tai numušami nuo 20 iki 12 
svarui. Visu kitu džiovintu 
vaisių punktų verte pasilieka, 
kaip buvus — 8 punktai sva
rui.

Figos ir dates, kurios nesu
dėtos orą nepraleidžiančiuose 
pakeliuose, nuimtos nuo pada
linamų produktų sąrašo, par
duodamos be punktų.

Pupelių-žirnių punktai nu
mažinta nuo 8 iki 4 punktų 
svarui.

Punktuose pakaitos papras
tai bus. padaromos karta per 
mėnesį, bet šį kartą padaryta 
anksčiau. Punktų skaičius pa
keliamas likus turguje mažiau 
tos rūšies produktų ir numaži
namas produktams padaugė
jus.

Embassy Teatruose Ro
do Vėliausias Žinias iš

Rusijos Fronto
Vėliausi paveikslai iš Rusijos 

pergalingo maršavimo šiauri
niame fronte rodomi visuose 
Embassy Newsreel teatruose, 
New Yorke.

Po stebinančių atsiek imu 
pietiniame Rusijos fronte, So
vietų Armijos pasuko šiauri
niu frontan savo neatlaidų na
cius kriušinantį vajų. Raudo
nosios Armijos tankai prasi
muša pro visas kliūtis. . . did
vyriški pėstininkai seka tan
kus ir suima būrius nacių ka
linių ir daugius ginklų ir 
amunicijos.

Taipgi rodoma žinios iš ki
tų karo frontų ir vidujinės ži
nios.

Žvaigždės Švies Raud.
Kryžiaus Naudai

Hollywoodo ir Broadway 
žvaigždės pildys programą 
Raudonojo Kryžiaus ruošia
mame masiniame koncerte-mi- 
tinge, kuris įvyks balandžio 
5-tą, Madison Square Garde- 
ne, New Yorke.

Bilietai bus nuo $2.50 iki 
$27.50 ir ložos net iki $5,000 
čionai norima sukelti $300,- 
000.

Astuoni kėlusieji mėsos kai
nas urmu parduotuvių savinin
kai New Yorke nubausti kalė- 
jiman ir pasimokėti $33,300 
piniginės baudos.

PRANEŠIMAI
Ridgewood-Brooklyn, N. Y.
Antradienį, kovo 16 d., šapolo- 

Vaiginio salėje, 147 Thames St 
jvyks ALDLD 55 kp. susirinkimas. 
Visi nariai, kuriems tik leidžia ap
linkybės pasistengkite dalyvauti su
sirinkime, nes dabar labai svarbus 
laikotarpis. Taipgi, , kurie turite 
naujų narių atsiveskite į susirinki
mą. . (61-63)

R RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja po 3 ir 4 kamba

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas prižiūrėtojas prie 20 

šeimynų namo. Gaus tris kambarius 
Ir $35 į mėnesį. Gali atsiliepti vi
duramži pora. Kreipkitės: 276 So. 
1st St., Brooklyn, N. Y. (60-62)

■ ■ ■ »..!■ ■ ■ ■ ■ ——

Reikalinga darbininkas arba dar
bininkė dirbti restauracijoje. Pagei
daujama kad suprastų darbą. Vir
ti nereikės. Dėl daugiau informaci
jų, prašome kreiptis pas V. ‘ Skodis, 
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

(61-63)

Reikalingas virėjas prie mažų or
derių, daugiausia padarymas sand
vičių. Lucky’s Bar, 15 Grand St. 
Ext., Brooklyn, N. Y. (62-64)

Reikalingas džianitorius prižiūrė
jimui 25 apartmentų namo, garu 
šildomų. 5 kambariai gyvenimui ir 
alga. Nathan, 195 Vernon Ave., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės bile die
ną savaitėje, rytais arba vakarais. 

(62-64)

Pagerbė Fosteri Jo 
62 m. Sukaktyje

William Z. Foster, vetera
nas darbo unijų vadas ir bė
giu daugelio pastarųjų metų 
Amerikos Komunistų Partijos 
pirmininkas, buvo pagerbtas 
iškilmingu bankietu kovo 14- 
tą, viešbutyje Diplomat, New 
Yorke, dalyvaujant virš septy
niom šimtam unijistų ir kitų 
draugų.

Nors bankietas buvo Foste- 
rio pagarbai, tačiau greta 
sveikinimų jubilėjantui kartu 
buvo diskusuojami svarbiau
sieji dienos klausimai — karo 
frontai. Abu komunistų vadai, 
Fosteris ir Browderis pareiškė, 
jog antro fronto klausimas pa
liečia garbę ir saugumą Ame
rikos žmonių.

Kaip atsineša unijistai į ve
teraną savo vadą, pakankamai 
išreiškė Frederick N. Meyers, 
Nacionales Jūrininkų Unijos 
vice-prezidentas, kuris pirmi
ninkavo bankietui. Jis pareiš
kė : “Republikonai, demokra
tai, katalikai, protestonai, žy
dai šį popietį susirinko pa
gerbti William Z. Fosterį ir jo 
partiją.

“Unijistai pripažįsta Komu
nistų Partijos rolę karo pa
stangose apgynimui mūsų 
krašto. Ir kur tik darbininkai 
susirenka, jie mato Fosterio 
ryšius su jų kovomis.”

Fosterio rolę darbininkų ju
dėjime suglaustai atžymėjo 
Browderis, sakydamas:

“Bill Foster yra produktas 
Amerikos darbininkų klasės 
kovų. Jisai yra sūnus Ameri
kos liaudies. Ir viena priežas
tim, dėl ko mes didžiuojamės 
savo kraštu, yra ta, kad mūs 
kraštas pagimdo tokius vyrus 
vadovybei.”

Fosterį taipgi sveikino Mo
čiutė Ella Reeve Bloor, James 
W. Ford, nariai K. P. Nacio- 
nalio Komiteto; Irving Potash, 
Joseph Winogradsky, Lyndon 
Henry, Kailiasiuvių Unijos va
dai; Charles Collins, Negrų 
Darbininkų Pergalės Komiteto 
pirmininkas; Max Perlow, Ra
kandų. Darb. Unijos, CIO vice
prezidentas; Frank Dutto iš

AFL Kepėjų Unijos; Ferdi
nand C. Smith, sekretorius 
Nac. Jūrininkų Unijos; Morris 
Gainor, iš AFL Maliorių Uni
jos taipgi eilė kitų kalbėtojų 
unijistų ir kitokių organizacijų 
veikėjų.

Fosterio prakalba buvo pa
švęsta už antrą frontą ir be- 
gailestingam plakimui defy- 
tistų, kurie, sakė jis, dirba ati
dėliojimui antro fronto, nes 
bijo sumušimo Hitlerio. Dvi 
didžiausios imperijos susikerta 
tik su tuzinu Ašies divizijų, 
kuomet Sovietų Sąjunga ne
ša visą karo naštą. Tai nėra 
kreditu Amerikos militariškai
vadovybei, pareiškė Fosteris.

“Unijų vyriausia užduotimi 
per daug metų buvo organi
zavimas darbininkų. Dabar 
13 milionų yra suorganizuotų. 
Dabar vyriausia unijų užduo
timi yra juos ir jų šeimas mo
bilizuoti politiniai.”

Unijų pareiga, toliau sakė 
Fosteris, yra vienytis veikimui 
už karo laimėjimą ir reikia 
paskubinti, nes karo pastan
gos yra sabotažuojamos izo- 
liacininkų, pelnagrobių, darbi
ninkų nekentėjų, open-šape- 
rių, poll-takserių, visiškų de- 
fytistų, ir visokių Hitlerio sė
brų.

Tie priešai, sakė Fosteris, 
siekia sudaryti prieškarinį blo
ką ir numažinti prezidentui 
būtiną karišką galią. Jie sie
kia pakelti pelnus, užšaldyti 
algas, atnešti infliaciją, susilp
ninti armiją ir suskaldyti na- 
cionalį vieningumą.

BTowderis savo kalboje 
įkaitino Bullitt’ą. Bullitt’o kal
ba, sakė Browderis, pasakyta 
pereitą savaitę Philadelphijoj, 
buvo perimta baime Hitlerio 
pralaimėjimo ir noru jį išgel
bėti atakomis ant Sovietų Są
jungos ir prieš antrą frontą.

Rep.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Albert Rossi, 31 m., taksiko 
vairuotojas, 3914 9th Avė., 
tapo mirtinai primuštas, sa
koma, dėl ginčo už overkau- 
tą, kurį kitas vyras įtaręs 
esant ne jo.
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKUS 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS)

Rheingold E#tra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku*

411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS I

Incorporated S
Juozas Levandauskas |
Graborius—Undertaker £

337 UNION AVENUE I
BROOKLYN, N.Y. £

NIGHT—HAvemeyer 8-1158
Tel. STagg 2-0783 0

LIETUVIU ŽINIAI 
-M Girdėjote?

4 w \ ‘ ' I J ft žinai» kaiminka, kodėl mes taip greit pa-
I \ senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų

maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad ver&au mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipurkime nesugadinto maisto su 

J® 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. z

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, kurie jaučiasi nervuoti
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palęngvina 

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, kenuotus 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. Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KAN AP ORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y,

LAISVES BAZARAS
šiemet Laisve turės bazarą savo salėj e, nes ta 
sale, kur visada laikydavo bazarus, užsidarė 

iki karo laimėjimo.

Laisvės Bazaras Bus
Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI
Gros Pavidis Orkestrą

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesivė- 
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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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.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Departments 

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT UPTON
ATDARA VAKARAIS. TeL STagg 2-2178




