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Metams

Prieš keletą metų Brookly
ne gyveno Juozas Ptašninkas, 
kurį mes vadindavome Juozu
ku. Jaunas, liesas, aukštokas, 
šviesiaplaukis vyrukas.

Pereitą antradienį į Laisvės 
įstaigą įžengė tas pats ir jau 
ne tas pats Juozukas, — įžen
gė Ptašninkas Dėdės Šamo 
uniformoje su seržanto pažy
mėjimais ir su medaliu.

Mūsų Juozas sugrįžo iš mū
šių, iš Pacifiko Okeano salų, 
kur jam teko grumtis su žvė- 
riškaisiai japonais. Jis ten bu
vo sužeistas ir dabar gydosi. 
Seržantas Ptašninkas prieš ar
ti tris metus įstojo į kariuome
nę. 1941 m. gruodžio 7 dienos 
tragediją jis išgyveno Perlų 
Uoste.

Tai bene pirmas Brooklyno 
lietuvis, grįžęs iš mūšio lauko 
šio karo metu.

Inžinierius A. P. Gabrėnas, 
ilgai gyvenęs Trentono mies
te, N. J., ir ten dirbęs valsti
jos darbą — prie tiltų staty
mo, kelių tiesimo,—rašo laišką 
iš Arlington©, Virgin, valstijos.

Pasirodo, ir jis tapo draf- 
tuotas karo darbams — dirba 
karo departmento transporta- 
cijos (važiuotės) skyriuje. 
Prieš tūla laika inž. Gabrėnas 
buvo pasiųstas į Kiūbą tam ti
kriems svarbiems darbams 
dirbti.

Savo laišką inž. Gabrėnas 
šitaip baigia:

“Kuomet nusuksime fašiz
mui sprandą, tuomet ir vėl 
grįšiu prie darbų, kurie statys 
šviesesnę ateitį.

“Likite sveiki, draugai,—iki 
pasimatymo! Dirbkite laisvei, 
demokratijai ir žmogiškai sa-| 
vigarbai! ...”

Mes to paties galime palin
kėti inžinieriui Gabrėnui:

Geriausios sveikatos ir iš
tvermės dirbti Jūsų naujosio
se pareigose, kurios šiandien 
yra svarbiausios — karui lai
mėti !

Tūli Maspetho parapijonai 
tebemėgdavo vadinti pereitą 
savaitę mirusįjį kunigą Anta
ną Miluką “bolševikų kuni
gu.”

Klaidą darė tie parapijonai, 
— juos gal būt kas nors išmo
kino šitaip sakyti. Velionis ku
nigas Milukas nebuvo jokis 
bolševikų kunigas. Bolševi
kams kunigas ir nereikalingas.

Savais laikais kun. Milukas, 
kunigaudamas šenadoryje, bu
vo uolus kovotojas prieš lais
vamanius ir tų laikų socijalis- 
tus. Turime atsiminti, kad 
prieš 52 metus kunigas Burba 
parsikvietė jaunąjį Miluką iš 
Europos niekam kitam, kaip 
tik kovai prieš laisvamanius, 
—parsikvietė ji tų laikų Vie
nybei Lietuvninkų redaguoti.

Bet gyvenimas ne visuomet 
eina pagal iš anksto nustaty
tą braižinį. Jeigu prieš 52 me
tus kun. Milukas buvo par- 
kviestas kovai prieš šliupizmą, 
tai prieš mirsiant šis senelis 
su laisvamaniais mokėjo labai 
gražiai sugyventi.

Faktinai, tūli lietuviai kuni
gai kun. Miluką skųsdavo vys
kupui dėl jo eretikiškumo, dėl 
to, kam jis savo raštuose prie
lankiai atsiliepė apie laisva
manius. Jei kun. Burba tatai 
sužinotų, jis, gal būt, iš nusi
stebėjimo kelis kartus apsi
verstų savo grabe.

Nepaisant visokių žmonių 
kalbų, kun. Milukas buvo vi
sa galva aukštesnis už daugu
mą lietuvių kunigų Amerikoje. 
Dėl to anie į Miluką negražiai 
Šnairuodavo ir jį visaip žemin
davo.

Išsamesnį apie velionį Mi
luką straipsnį skaitytojas ras 
sekamo šeštadienio Laisvėje— 
Literatūra ir Menas skyriuje.
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AMERIKIEČIAI PLEŠKINO
250 JAPONŲ LĖKTUVŲ

Vokiečiai Atgavo Kai Kurias 
Pozicijas Piet. Tunisijoje

NACIAI SMARKIAI ATAKUOJA TALKININKUS TUNISIJOJ

Australija, kovo 24. — 
Stambus būrys Amerikos 
Lekiančiųjų Tvirtovių ga
lingai bombardavo tris di- 

i džiąsias japonų lėktuvų 
! stovyklas ties Rabaulu, 
New Britain saloje, kur tu
pėjo 250 priešų bombanešių 
ir lėktuvų kovotojų. Žymi 
dalis tų Japonijos orlaivių 
liko sulažota bei sunaikin
ta, kaip pranešė generolas 
MacArthur.

Amerikiečiai numetė 54

Amerikos Lakūnai Vėl Ata
kavo Japonus Kiškoj 

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, kovo 23. — Laivyno pranešimas: 

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Dvi grupės mūsų didžiųjų bombanešių Liberatorių 

ir vidutinių Mitchell bombanešių, lydimi lėktuvų kovo
tojų, atakavo japonų pozicijas Kiškoj (vakarinių Aleu- 
tų saloj). Buvo užkurta vienas didelis gaisras; kitos 
pasekmės nepastebėtos.

Svaras Mėsos ir Svaras Sviesto per Savaitę 
Pagal No. 2 Ration Knygelę

Washington, kovo 24.— 
Nuo ateinančio pirmadienio 
amerikiečiai tegalės jau tik 
pagal No. 2 knygelės rau
donąsias štampas gaut 
pirkt mėsos, sviesto, taukų, 
sūrio, kenuotos žuvies ir 
valgomųjų aliejų. Visai sa
vaitei bus leidžiama pirkt 
jų tiktai 16 punktų; o 
štai kaip skaičiuojama įvai
rūs punktai:1

Savaras steiko 8 punk
tai; svaras sviesto 8 punk
tai. Tiek pat punktų ir sva
ras sūrio ar kenuotos žu
vies, ar taukų.

Astuoni punktai taipgi 
skaitomi už svarą verdamo
sios jautienos, kepenų, ver
šienos, sausos dešros, liežu
vių ir “corned beef.” O sva
ras džiovintos jautienos 12 
punktų, gatavai maltos mė
sos (hamburger) —5 punk
tai; kiaulių ausų—1 punk
tas; sriubai tinkamų kaulų 
svaras — 1 punktas. Pus- 
kvortė valgomojo aliejaus 
— 8 punktai.

Pirkėjas turės labai apsi- 
skaičiuot, nes jeigu, pavyz
džiui, sykiu pirktų svarą 
steiko ir svarą sviesto, tai 
jau nieko daugiau iš to val
gių sąrašo negautų pirkti 
per ištisą savaitę.

Su mėlynosiomis stampo- 
mis pirkėjas galės per sa
vaitę pirkti 12-ką tokių 
punktų, kaip kenuoti vai
siai ir daržovės arba jų sy
vai.

Kainų administracija į- 
spėjo, kad ir valgyklom bus 
aprėžta kiekiai mėsos, sū
rio, taukų, sviesto ir kitų 
viršminėtų maisto produk
tų.

Turintieji maisto racio- 
navimo knygeles taip pat 
galės valgyklose valgyti, 

tonus bombų į šiuos ir ki
tus karinius priešų taiki
nius tenai. Kai kurios bom
bos svėrė po visą toną. Jų 
užkurtų gaisrų dūmai kilo 
tūkstančius pėdų aukštyn.

Be to, amerikiniai bombi- 
ninkai padegė ir vieną ja
ponų transporto laivą, 10,- 
000 tonų įtalpos.

Visi Amerikos lėktuvai 
sugrįžo, nors kai kurie bu
vo kiek sužaloti japonų šo
viniais.

neatskaitant už tai punk
tų. Bet kad ir valgyklom 
suvaržoma tokio maisto 
kiekiai, tai, girdi, negalima 
būsią kažin kiek jose pri
sivalgyti.

Senatoriai už Nuėmimą 
Luby nuo Didžiųjų Algų

Washington. — Senatas 
74 balsais prieš tris nutarė 
atmest prezidento Roose- 
velto patvarkymą, kuris sa
ko, jog niekas karo laiku 
neturi imti daugiau kaip 
$25,000 grynos metinės al
gos, liekamos po tedksų at
skaitymo.

Jau kiek pirmiau kongre
so atstovu rūmas atmetė 
prezidento dedamas ant di
džiųjų algų lubas.

Ta^p kongresmanų ir se
natorių tarimų yra kai ku
rių skirtumų kas liečia di
džiąsias algas, bet šie skir
tumai bus išlyginti per vie
nų ir kitų įgaliotinių pasi
tarimus, ir suprantama, 

jog prezidento • įsakymas 
liks panaikintas.

Senato tarimas uždrau
džia mažint algas žemiau 
to, kokios jos buvo pernai 
tarp sausio 1 d. ir rugsėjo 
15 d., nežiūrint, kad jos 
būtų siekusios ir šimtus 
tūkstančių dolerių.

Pasimeldė ir Pašovė
New Orleans, La. —Epi- 

skopalų kunigas Charles 
Monroe, pasimeldęs, pašovė 
tūlą J. McBride per nesu
sipratimus dėl McBride pa
čios, tarnavusios kunigui 
kaip sekretorės.

e

London, kovo 24. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Churchill pareiškė seime, 
jog mūšis prieš vokiečius 
pietinėje Tunisijoje dar a- 
naiptol nelaimėtas. Romme- 
lio naciai kontr-atakavo ir 
atgriebė daugumą apsigy
nimo pozicijų, kurias ang
lai buvo pirmiau iš vokie
čių atėmę šiauriniai-ryti- 
niame ir pietiniai - vakari
niame galuose Mareth tvir
tumų linijos.

Aštuntoji anglų armija 
buvo pramaršavus beveik 
100 mylių pirmyn iš pietų- 
vakarų į Matmatos apylin
kę, žymia dalim apsupda
ma hitlerininkus Mareth li
nijoje ir pasiekdama punk
tą tiktai už 25 mylių nuo 
fašistų uosto miesto Gabes. 
Pajūriniame tos tvirtumų 
linijos gale anglai buvo 
pralaužę kai kurias pozici
jas arti Žarato, apie 20 my
lių nuo Gabes.

Vokiečiai įnirtusiai kontr
atakuoja. Siaučia audringi 
mūšiai. Radijąs sako, kad 
anglai pasivarė dar dvi my
lias artyn Matmatos, vieš
kelių mago, netoli Mareth 
linijos šiaurinės dalies.

Amerikiečiai Pirmyn
Generolo Pattono ko

manduojami, amerikiečiai 
po Maknassy miesto užėmi

KOMPANIJA ŽUDIKIŠKAI 
PARDAVINĖJO BLOGĄ 

PLIENĄ LAIVAMS
Washington.— Carnegie- 

Illinois Plieno korporacija 
apgaudinėjo valdžią; par
davinėjo blogas plieno “len
tas” šonams statomų kari
nių ir prekinių laivų.

Valdiškų žinovų buvo nu
sakyta, kaip turi būti plie
no medžiaga ištirta pirma, 
negu ji bus pasiųsta laiva- 
statykloms. Bet korporaci
jos fabriko vedėjai-inspek- 
toriai Irvine, Pa., tik žuli- 
kavo, būk jie patikrina 
plieną pagal valdžios rei
kalavimus, o iš tiesų jie 
pardavinėjo tą plieną nepa
tikrintą.

Tai tokį blogą plieną ši 
kompanija teikė statomiem 
Amerikos karo laivam, jos 
prekiniam laivam ir Sovie
tų ir kitų talkininkų reika
lams, apmokamiems iš A- 
merikos iždo pagal Lend- 
Lease įstatymą.

Carnegie - Illinois Plieno 
korporacija yra skyrius 
Jungtinių Valstijų Plieno 
korporacijos.

Carnegie - Illinois korpo
racijos pirmininkas J. L. 
Perry, kaip ir Jungt. Vals
tijų Plieno korporacijos 
pirmininkas B. F. Fairless, 
pašaukti tardyman į sena
torių komisiją, pasakojo, 
kad, girdi, jie nei kiti aukš
tieji viršininkai “nežinoję” 

B

mo, dabar veržiasi artyn 
Djebel Djebs tarpkalnės, 
apie 60 mylių į šiaurių va
karus nuo Gabes uosto. — 
Pačiame Maknassy ameri
kiečiai susidūrė tik su ma
žu pasipriešinimu iš italų 
pusės.

Naciai įtūžusiai kontr
atakuoja amerikiečius į 
pietus nuo EI Guettar, gal 
tikisi atkirst Amerikos ka
riuomenę, kuri yra ilgu 
siauru ruožtu prasiveržusi 
pirmyn nuo Gafsos iki Ma
knassy ir toliau.

Amerikiečiai sunaikino 
bei sužalojo 30 vokiečių 
tankų ir atlaikė savo pozi
cijas.

Anglų ir amerikiečių la
kūnai nušovė žemyn 26 fa
šistų lėktuvus, o savo pra
rado tik septynis.

Per šešias paskutines die
nas talkininkai paėmė ne
laisvėn 3,100 italų ir vokie
čių.

Pietinėje Tunisijoj* kovo 
23 d. 300 italų patys per
bėgo į anglų pusę ir pasi
davė. .,

Pranešimai iš fronto tei
gia, kad vokiečiai atėmę iš 
amerikiečių Hadjebą ei Ai- 
ouną, 35 mylios į šiaurių 
rytus nuo Sbeitlos, bet tik 
todėl, kad visai nedidelis 
priekinis amerikiečių būrys 
buvo užėmęs Hadjebą.

apie tą pavojingą valdžios 
apgaudinėjimą; jie bažijosi, 
būk viską darę patrijoti
niais sumetimais.

VISA INSPEKCIJA — 
APGAVIKAI

Carnegie - Illinois korp. 
pirmininkas sakė, kad plie
no ištyrimas buvo pavestas 
tam tikram Irvino fabriko 
skyriui, kurio galva yra 
metalų žinovas Wm. F. Mc.- 
Garrity. Kiti kompanijos 
tarnautojai patvirtino, kad 
tik apgavingi, neva - tyri
mai tebuvo daromi kaipo 
mulkinanti ceremonija.

Tačiauš J. H. McConnell, 
McGarrity’o padėjėjas, pa
liudijo, jog visas inspekto
rių štabas “bendrai nuta
rė” daryt tik mulkinančius 
tyrimus.

Inspekcijos prižiūrėtojas 
George E. Dye prisiuntė 
prisiektą liudijimą, jog nuo 
1942 m. liepos mėnesio jis 
“žinojo, kad buvo siunčia
ma blogos plieno lentos 
Jungtinių Valstijų karo lai
vynui, prekybos laivynui ir 
Lend-Lease (karinių pasko
lų) užsakymams.”

KRIMINALISTAI, 
ŽULIKAI

Tyrinėjančios senato ko
misijos pirmininkas Tru
man užreiškė, jog tai buvo

SOVIETAI TIK 30 MYLIŲ 
NUO SMOLENSKO

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 24. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Sovietų kariniai laivai Barents Jūroje nuskandino 

priešų transporto laivą 7,000 tonų.
Vakariniame fronte mūsų kariuomenė užėmė tam 

tikrą skaičių apgyventų vietų ir užvaldo platesnius plo
tus vakariniame Dniepro upės šone. Priešai, sutelkę 
didelį skaičių savo kanuolių, mortirų ir pėstininkų, 
stengiasi sulaikyt mūsų žygiavimą pirmyn ir daro kar
totinas kontr-atakas.

Dar smarkesnes kontr-atakas vokiečiai darė į šiaurius 
nuo Duchovšinos. Sovietų kariai sėkmingai atmušė vi
sas kontr-atakas ir nušlavė daugiau kaip 500 vokiečių.

Į šiaurius nuo Žizdros nuo kovo 19 d. buvo sužalota 
bei sunaikinta 140 vokiečių tankų ir sudaužyta 52 ka- 
nuolės, 102 kulkasvaidžiai ir 37 mortiros. Vien tik už
mušta 7,000 priešų.

Į rytus nuo Bielgorodo hitlerininkai buvo prasiveržę 
per šiaurinę Doneco upės tėkmę ir su dideliais sau nuo
stoliais užėmę vieną apgyventą vietą. Bet Sovietų ka
riuomenė kirto jiem smūgį iš savo pusės, išvijo prie
šus iš tos apgyventos vietos ir permetė juos atgal per 
upę. Vokiečiai mūšio lauke paliko daugiau kaip 200 
saviškių lavonus, septynis tankus, 12 trokų ir daug 
pėstininkų vežimų.

Kuban srityje (Kaukaze) mūsų kariuomenė, po at
kaklių kautynių, užėmė apskričio centrą Slavianską ir 
eilę kitų apgyventų vietų; pagrobė kiekį karo reik
menų, kurie dar tebeskaičiuojami.

Raudonarmiečiai Atkariavo
60 Apgyventų Vietų

London, kovo 24. — So
vietų kariuomene pasiekė 
punktą į šiaurius nuo Du- 
chovščinos, tik už 30 mylių 
nuo Smolensko, ir gręsia 
Jartcevo miestui, tvirtoviš- 
kam nacių centrui.

Per 24 paskutines valan
das raudonarmiečiai atva
davo nuo priešų 50 miestų, 
miestelių ir kaimų, kaip 
teigia United Press, ameri
kinė žinių agentūra.

Per keturių dienų mūšius 
Žizdros srityje, 40 mylių į 
šiaurių rytus nuo Brians- 
ko, sovietiniai kovotojai už

Naujas Šiaur. Afrikos 
Policijos Galva

Alžyras. — Policijos gal
va Šiaurinėje Prancūzų Af
rikoje tapo paskirtas dr. 
Jules Abadie, generolo 
Charles de Gaulle šalinin
kas, vietoj Vichy politikie- 
riaus Jeano Riguado.

“tikra žulikyste, valdžios 
prigaudinėjimas,” ir kalti
ninkai už tai galėsią būti 
“nubausti kaip kriminalis
tai.”

Išbandžius jūroje žibalinį 
laivą “Schenectady,” iš to
kio plieno pastatytą, laivas 
sulūžo šiemet sausio 16 d. 
Portlande, Oregone.

Oregono valstijos Kolegi
jos inžinerijos profesorius 
S. H. Graf, tyrinėjęs Sche
nectady nelaimę, kaipo val
džios paskirtas specialistas, 
užreiškė, jog tas laivas su
lūžo “daugiausiai todėl, 
kad buvo pastatytas iš la
bai blogo plieno.” 

mušė 7,000 vokiečių ir su
naikino bei sužalojo 140 jų 
tankų. Tokiu būdu tapo iš
daužyta nacių ofensyvas 
šiame, sektoriuje.

Skaičiuojama, kad jau 
52,000 nacių liko užmušta 
per paskutinius jų šturmą- 
vimus Bielgorodo srityje, 
43 mylios į šiaurių rytus 
nuo Charkovo.

Leningrado fronte Sovie
tai nušovė žemyn 13 vokie
čių lėktuvų.

Visos naujosios nacių 
atakos Doneco upės fronte 
tapo atremtos.

Prieš Naciu pasimojimą 
Išnaikint Žydus

London. — Lordas Cran- 
borne, aukštojo anglų-sei
mo narys, pranešė, jog at
silankęs Amerikoj užsieni
nis Anglijos ministeris Ed
en tarėsi su Amerikos vals
tybės sekretorium C. Kul
iu, kokiais būdais galima 
būtų sulaikyt nacių pasiry
žimą, norintį išnaikint vi
sus žydus hitlerininkų ži
nyboje esančiuose kraštuo
se.

Washington. — čia neuž
ilgo įvyksią pasitarimai 
tarp Anglijos valdžios ats
tovų ir Amerikos vyriausy
bės, kaip galima būtų iš
gelbėt nuo nacių žydus, pri
imant juos į talkininkų ša
lis.

London, kovo 24. — An
glų lėktuvai vėl bombarda
vo nacius Franci j o j.
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(domūs Debatai
Pereitą sekmadienį Niujorke Manhat

tan Palace salėje įvyko debatai tarp 
USA komunistų vado Earl Browderio ir 
kolumnisto George E. Sokolskio.

Debatai buvo įdomūs, nes pati debatų 
tema buvo aktuali. Pagaliau, abu deba- 
tuotojai įdomūs žmonės: Browderis— 

komunistinio judėjimo vadas, to judėji
mo ideologas; Sokolskis — reakcinin
kas, didelis komunistinio judėjimo, pre
zidento Roosevelto, Tarybų Sąjungos ne
apkentė jas. Sokolskis yra garsus reak
cininkų abaze vyras; turtingas, New 
Yorko dienraščio Sun kolumnistas.

Šimtai žmonių, neturėję iš anksto ti- 
kietų, negalėjo įeiti salėn, nes ji buvo 
aklinai užsikimšusi publika, įdomauto- 
jais, nesigailėjusiais įžangą užsimokėti 
(Debatai buvo ruošiami savaitraščio 
New Masses).

Kai seniau debatai įvykdavo pas lietu
vius, tai po abiejų debatorių kalbų, bū
davo balsavimas; publika rankų pakėli
mu spręsdavo, kuris debatorius yra “tei
singas.” Žinoma, pas amerikiečius tokios 
mados nėra. Publika rankų pakėlimu ne
balsuoja. Publikai tik patiekiami argu
mentai, medžiaga ir ji, išklausiusi de
batorių kalbų, eina namon ir daro savo 
išvadas.

Nereikia nei sakyti, kad, jei šiuo at
sitikimu būtų buvę leista debatų pasek
mes “lietuviškai spręsti,” tai milžiniška 
balsų dauguma būtų paduota už Brow- 
derį. Nes debatų bėgy j Browderis savo 
argumentais, nesumušamais faktais pa
rodė, kad tiesa yra jo pusėje, kad So
kolskio ir jo bičiulių puolimai ant komu
nistinio judėjimo neturi jokio pagrindo.

Debatų tema buvo: Ar komunizmas 
yra pavojus Amerikai?

Sokolskis bandė įrodyti, kad taip, jis 
esąs pavojus. Bet komunistų vadas nu
rodė, jog tai yra reakcininkų ir hitleri
ninkų išgalvotas baubas, nieko bendro 
neturįs su tikrovę.

Browderis nurodė komunistų veiks
mus Chinijoj, Jugoslavijoj ir, svarbiau
sia, Tarybų Sąjungoj, kur jie pasirįžu- 
siai muša fašizmą, Amerikos priešą. Jei
gu Tarybų Sąjunga šiandien yra di
džiausia Amerikos talkininkė, tai kaip ji 
gali būti tuo pačiu Amerikai pavojin
giausia?

Amerikoje, nurodė Browderis, nėra 
jokio revoliucijos pavojaus, iki mūsų ša 
lyje galima laisvai veikti darbininkų ju
dėjimui. Revoliucija Amerikai grūmos 
tik tuomet, jei šitos šalies valdančioji 
klasė bandys panaikinti civilines pilie
čiams laisves, garantuojamas šalies kon
stitucijoje.

Bendrai, p. Sokolskis naudojo tokius 
“argumentus”, kurie nieko bendro netu
ri su tikrove. Browderis gi, iš kitos 
pusės, istoriniais ir dienos iškeltais fak
tais kirto savo oponentui, nušviesdamas 
padėtį tokia, kokia ji yra.

Mūsų nuomone, tos rūšies debatai yra 
getas dalykas, padedąs daugeliui žmo
nių suprasti dienos reikalus, savo krašto 
reikalus ir pasaulio reikalus.

Seniau Amerikoje debatų būdavo dau
giau. Gal pereitą sekmadienį Jvykusieji 
tarp Sokolskio ir Browderio debatai iš
judins ir kitų miestų žmones, kurie ban
dys panašius mitingus ruošti.

Žmonės Jiems Atsako
Ne tik Jungtinėse Valstijose pro-naci- 

škoji lietuviška spauda spausdina gešta- 
pininko Ancevičiaus prisiųstąjį “Sibiran 
išvežtųjų” sąrašą; tą patį daro ir Ar
gentinoje einąs “demokratiškasis” Bal
sas. Del to vienas Momento bendradar
bis, Jbgail'oš'Sūnus, šitaip rašo:

“ ‘A. L. Balsas’ nepersto j a tęsę^ jam 
patiektą Hitlerio valdininko Ance
vičiaus išvežtųjų lietuvių Rusijon litą- 
niją.

“Jeigu tas sąrašas butų talpinamas 
tikslu sužinojimui esančiųjų lietuvių S. 
S.R.S., tai būtų naudingas dalykas; bet 
deja ne tas yra ‘A.L. Balso’ noras. Balsas 
su Hitlerio tarnu Ancevičium, nori taja 
proga pasinaudoti neapykantos ugdymui 
prieš S.S.R.S. lietuvių tarpe.

“ ‘A. L. Balsas’ su Ancevičium, persta
ta išvykusius S.S.R.S. lietuvius kaipo 
areštuotus... Bet pats Balsas suklumpa 
ir pasako, kad 50,000 lietuvių tarnauja 
vien Raudonojoj Armijoj. Jie irgi yra 
išvežti, nes pėsti nebūtų paspėję nuo 
Hitlerio kartuvių pasprukti. Kiti išvež
tieji Sibiran prie įvairių darbų fabri
kuose, yra laimingesni negu tie, kurie 
pasiliko nacių pavergtojoj Lietuvoj. O 
jeigu yra išvežtų ir įkalintų tautininkų 
— nacių, kuriuos nuteisė Lietuvos liau
dies teismas, už jų kriminališkus darbus 
prie Smetonos valdžios, tai čia tik lieka 
padėkuoti Sovietų Sąjungai, kad ji Lie
tuvą nuo kriminal fašistų apvalino...

“Jeigu ‘A. L. Balsas’ tokius žmones 
užstoja, tai kur jo moralė, kur jo de
mokratiškumas?! Kur prasikaltėliai yra 
baudžiami, tik ten gali būti ramumas ir 
tikra laimė to krašto gyventojams. Ir 
šio karo pasekmės yra dėl nenubaudimo 
praeito karo kaltininkų... Reiškia, “de
mokratams” nepatinka, kad Sovietų val
džia nubaudė prasikaltusius lietuviškus 
nacius. Ar bereikia aiškesnio fakto, kad 
Balsas yra lietuviškų nacių laikraštis, 
po demokratų kauke?! Jeigu jis yra de
mokratiškas laikraštis dr vienodai žiūri 
į rusus, kaip į vokiečius Lietuvos oku
pavime, (kaip jis pats kad sako), tai ko
dėl jo redaktoriai bučiuliaujausi su An
cevičium ir kitais, talpindami iš Lietu
vos nacių statistikas?.... Kodėl jie netal
pina Vokietijon išvežtų ir Lietuvoje na
ciais nugalabintų nekaltų žmonių sąra
šo? Mat, toks žygis būtų priešnacinis 
ir Balsas negali to daryti...”

Baisi Padėtis Lietuvoje
Vis baisesnių ir baisesnių žinių ateina 

iš nacių pavergtosios Lietuvos. Skaity
tojas bus, .be abejo, pastebėjęs pirmąja- 
me vakarykščios dienos Laisvės pusla
pyje žinią apie Lietuvos mergaičių pa
dėtį. Pasiskaitykite apie Antaniną Jo- 
dely tę. Korespondentas rašo:

“Badu ir prievarta jie varo mergaites 
į hitlerininkų įsteigtus paleistuvystės 
namus.

“Antanina Jodelytč, atvykus iš Kauno 
į Frankfurtą prie Mainzo, Vokietijoj, 

buvo pasiųsta į kekšnamį. Jos atsisvei
kinimo laiškas, adresuotas broliui Juo
zui, patekęs į partizanų rankas, baigia
si šitokiais žodžiais:

“Aš mirštu, nes negaliu iškentėti bai
siosios gėdos. Nekaltink manęs. Atker
šyk už mano mirtį.”

Atkeršyk už mano mirtį! Tai vienin
teliai žodžiai,— teisingi žodžiai, aktua- 
liškiausios vertės žodžiai, ištarti prieš 
mirsiant.

Tie žodžiai tinka ir niurnu Amerikos 
lietuviams. Mirdama, Antanina Jodely- 
tė sako ir mums: Broliai, atkeršykite 
vokiškiesiems banditams už mano mir
tį, už tas kančias, kurias aš ir tūkstan
čiai tokių kaip aš, kentėjau, bet negalė
jau iškentėti!

Mes patariame Tėvynei, Naujienoms, 
Draugui ir jiems panašiems laikraš
čiams išsispausdinti tuos Jodelytės žo
džius. Jeigu tie laikraščiai mokėjo me
luoti, drįso skelbti, būk Lietuvos žmo
nės džiaugiasi karu, džiaugiasi vokiškų
jų barbarų ant mūsų tėvų žemes užpuo
limu, tai bent dabar jie turėtų parodyti 
savo skaitytojams, kad jie melavo, kad 
jie tiksliai skleidė Amerikos lietuviuose 
pro-nacišką propagandą!
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Raudonosios Armijos meteorologistai studijuoja New Yorko Universiteto Kolegi
jos inžinierystę. Pulk. M. I. Carter aiškina “oro žemėlapi” majorui Lvovičiui, So
vietu hydrologijos ekspertui ir kapitonui C. Speranskiui. Dešinėje prof. Thorn
dike Saville.

Stasys Talalis: Raudonarmietis, 
Kovotojas Už Laisvę

eiti pėsčiomis per sniegą, 
sušilti ir sušalti. Ir tas, 
matomai, ir buvo jo mir
ties priežastimi. Pasiekus 
pulką, pirmą vakarą Sta
sys pajuto šaltį. Išgėrę kar
štos arbatos, sugulėme; ant 
rytojaus ryte pas jį tempe
ratūra jau siekė 39,8°. Tuo
jau tapo pašauktas gydyto
jas ir ligonis nugabentas į 
pulko ligoninę. Pagulėjus 
tris dienas pulko ligoninėj, 
,jį perkėlė į divizijos ligoni
nę. Ten tapo nustatyta li
ga — plaučių uždegimas, 
ir griebtasi gydymo prie
monių, bet nežiūrint visų 
dedamų pastangų, nepavy
ko išgelbėti jo iš mirties 
nasrų. 21 dieną vasario, 
1942 m., ryte pasimirė. 
Taip ir neteko tiesioginiai 
atsikeršyti užpuolikams — 
vokiečiams fašistams, visų 
nelaimių pasaulyje kalti
ninkams. Stasys irgi yra to 
begalinio skaičiaus auka, 
kurį atnešė šis karas, vo
kiečių fašizmo iššauktas.
Lai būna jam lengva So
vietų Sąjungos žemelė.

Gavome liūdną žinią. 
Draugas Antanas Tamošiū
nas atsiuntė laišką iš So
vietų Sąjungos, kuriame 
praneša apie mirtį mūsų 
mylimo draugo Stasio Ta- 
lalio. Tai liūdna žinia vi
siems pažangiems Argenti
nos lietuviams ir jų orga
nizacijoms, kuriose drau
gas Stasys Talalis dar gy
vendamas Argentinoje tiek 
daug dirbo.

Stasys Talalis gimė 1910 
metais Zeveliškių kaime, 
Seinų valsčiaus, Kėdainių 
apskrityje. Argentinon at
vyko 1930 metais tuoj aus 
įstodamas į populiarų Ar
gentinos lietuvių veikimą, 
kur aktyviai darbavosi.

Prasidėjus Ispanijos ka
rui, drauge su kitais Ar
gentinos lietuviais išvyko 
savanoriu ir gynė drąsiai 
Ispanijos žemę iki paskuti
nės jos pėdos. Visur daly
vaudamas s v a r blausiųjų 
mūšiu zonose, v

Iš Ispanijos pakliuvo į 
Francūzijos konclagerį, kur 
išbuvo 25 mėnesius.

Susitėvrus Tarybinei Lie
tuvai, kaipo Tarybų Sąjun
gos pilietis tapo išreikalau
tas ir parvyko į Sovietų 
Sąjungą. Sustiprėjus svei
katai grįžo Lietuvon ir bu
vo paskirtas prie svarbaus 
ir atsakomingo darbo Kau
ne.

, Užpuolus Lietuvą hitleri
nėms gaujoms, pasitraukė į 
Sovietų Sąjungos gilumą, 
kur nenustojo dirbęs su 
vilčia atitinkamai atkeršyti 
kruviniesiems užpuolikams. 
Bet nelemtoji mirtis ištrau
kė jį iš narsiųjų kovotojų 
tarpo ir 1942 metais, vasa
rio 21 dieną mirė, pilnas 
energijos, drąsos ir pasiti
kėjimo skaisčia ateitimi, 
sulaukęs vos 31 m. amžiaus.

Talpiname drg. A. Ta
mošiūno laišką ištisai. Ja
me labai aiškiai atvaizduo
jama drg. Stasio1 Talalio 
gyvenimas išlaisvintoje tė
vynėje ir koks jis buvo pa
skutinėse savo gyvenimo 
dienose.

Gorodec,
6-VIII-1942.

Draugas Petrai!
Rašiau tau laiškutį, dar 

vasario mėnesį, pranešda
mas liūdną žinią apie Jū
sų brolio ir mano draugo 
amžiną atsiskyrimą iš šio 
pasaulio, bet abejoju ar jūs 
jį būsite gavę, nes tuomet 
buvo daug sunkesnis susi
siekimas su užjūriu, negu 
dabar.

Aš, nuo sausio mėnesio 

pradžios, tarnauju Raudo
nojoje Armijoje, lietuvių 
divizijoje. Šios divi
zijos daliniuose randasi 
ir daugiau argentinie
čių, t. y. Ulevičius, Vit
kevičius, Pavilionis, Pili- 
čiauskas. Nežinome, ar li
ko Lietuvoje, vokiečiams 
užklupus mūsų tėvynę, ar 
žuvo nuo banditų šie drau
gai ; Pelėda, Zavedskas, 
Kazlauskas, Paraščiakas. 
Rosarietį Katiną buvau su
tikęs laike evakuacijos 
Dvinsko mieste, bet pas
kiau su juo persiskyrėm ir 
iki šiol nežinia, kur jis ran
dasi.

Gyvenimas Raudonojoje 
Armijoe slenka paprasta 
vaga. Dien'a iš dienos dar 
vis ruošiamės kariškai, kad 
geriau galėjus kariauti, 
kada būsime pašaukti fron- 
tan, kad kuo daugiau at- 
keršinus užpuolikams už 
nuteriojimą mūsų tėvynės 
ir išžudymą milijonų mūsų 
klasės brolių. Jau esame 
pasiruošę karui ir laukia
me tik tos dienos, kada bū
sime pasiųsti į mūšio lau
ką, tik tiek nelinksma, kad 
mūsų tarpe nėra Stasio, 
drąsaus ir energingo vyro, 
su kuriuo tiek daug pralei
dome linksmų valandų ir 
kartu liūdėjome nepasise
kimuose, su kuriuo jau vi
są eilę metų buvome ge
riausi draugai. Kuomet 
1(937 m. aš nuvykau Ispa
nijon, pirmuoju lietuviu, 
kurį ten sutikau, buvo Sta
sys Talalis, tai buvo Va-*' 
lencijos mieste, dar man 
nepasiekus Tarpt. Brigadų 
bazės ir, jam padedant, ta
pau paliktas tame mieste 
darbui prie karo technikų. 
Paskiau abudu tarnavome 
viename korpuse, kur turė
jome galimybę neretai su
sitikti ir pasikalbėti. Kartu 
dalyvavome Teruelio opera
cijose ir kitose svarbių mū
šių zonose. Prieš paskuti
nes dienas apleidžiant Is
paniją buvom susitikę Bar- 
celonoj ir Stasio pasiryži
mas buvo grįžti frontan ir 
kariauti iki paskutinei, ne
žiūrint, kad mes internacio- 
naliai kovotojai, jau buvom 
iš armijos iššaukti ir turė
jome apleisti Ispaniją kai
po civiliai ir žinoma. Jis 
atkakliai kovėsi iki pat 
paskutinės minutės, iki pas
kutinio metro Ispanijos že
mės. Toliau susiėjom Pran
cūzijoje konclageryje, kur 
drauge išbuvome 25 mėne
sius.

Parvykus į Sovietų Są
jungą kartu pakliuvome į 

vienus poilsio namus ir su
stiprėję fiziniai drauge nu
važiavome Į Kauną. Jis ta
po paskirtas svarbiam ir 
atsakomingam darbui, t. y. 
statybos tresto valdytojo 
pavaduotoju. Tą trumpą 
gyvenimo laikotarpį Kaune 
gyvenome viename kamba- į 
ryje. Pabaigę darbą, drau- į 
ge eidavome vakarieniauti 
ar šiaip kur nors, į kiną ar i 
kur kitur.

Užėjus karui 22 birželio 
ryte, abudu drauge išėjome 
iš kambario. Kiekvienas 
skubinomės į savo tarnybos 
vietą. Ištisą dieną, kas va
landą palaikėme ryšius per 
telefoną, kadangi padė
tis buvo labai neaiški. Pa
vakare susitikome prie 
vykdomojo K-to ir tarėmės, 
ką daryti: Ar pasilikti dar 
Kaune ar išvažiuoti, bet ka
dangi daugumas atsako- 
mingų asmenų buvo jau 
Kauną apleidę, taip pat vy
riausybė irgi buvo išvyku
si, tuomet ir mums nieko 
nebeliko kas daryti, kaip 
tik išvykti.

Paskiau su Stasiu susiti
kome jau Dvinske, ir iš čia 
kartu vykome toliau į Ta
rybų Sąjungos gilumą. 
Drauge dirbome kolchozuo
se, važinėjome po plačią 
Sovietų Sąjungos teritori
ją. Visuomet Stasio di
džiausias troškimas buvo, 
kad pastoti į Raudonąją 
Armiją, kad kariavus prieš 
užpuolikus su dar didesniu 
pasišventimu, negu Ispani
joje. Bet iš pradžių So v. 
karo vadovybė sakydavo, 
kad, pakol kas, armijon e- 
vakuantų neimam, ateis lai
kas — būsite pašaukti. Ir 
štai pradžioje šių metų ga
vom pranešimą stoti į Rau
donosios Armijos eiles. 

Koks džiaugsmas! Juokė
mės, kaip vaikai, o ypatin
gai Stasys. Per visas tas 
tris dienas, kurias turėjo
me laiko pasiruošti išvažia
vimui, jis nevaikščiojo, bet 
šokinėjo iš džiaugsmo, kad 
jo didžiausias troškimas 
jau išsipildė, kad jis tiesio
giniai galės susitikti su 
užpuolikais mūšio lauke ir 
atkeršyti jiems už padary
tas skriaudas mūsų tėvy
nei. Visu kelionės laiku iš 
kolchozo iki punkto, kur 
organizavos lietuvių divizi
ja, Stasys buvo kuogeriau- 
sioje nuotaikoje. Pagyve
nus porą savaičių lietuvių 
koncentracijos punkte, ta
pom išsiųsti į pulką. Kely
je į pulką teko ne trumpai 
važidot traukiniu, paskiau

Draugiškai,
Tamošiūnas.

(Iš argentiniečių 
Momento).

Great Neck, N. Y.
Mūsų kolonija maža, bet 

kilta dvasia yra didelė. Kal
ba eina apie draugijų visuo
meninę veiklą.

ši kovo mėn. eina vajus dėl 
Raudonojo Kryžiaus finansi
nės pagalbos, kuris šio pasau
linio karo nelaimėse lošia mil
žinišką rolę, kad išgelbėjus 
kuo daugiausia gyvybių! To
dėl mūsų visų vietinės organi
zacijos, draugijos, kliubai ir 
rusų vietinė IWO organizacija 
bendrai rengia karo sąlygose 
gerą vakarienę su programa, 
kurią išpildys Pirmyn Choras, 
po vadovyste Almos Kasmo- 
čiūtės. Taipgi šokiai ir svar
bi prakalbėlė nuo Raudonojo 
Kryžiaus. Nuo parengimo vi
sas pelnas eis Raudonajam 
Kryžiui.

Šis bankietas įvyks sekma
dienį, 28 d. kovo-March, A. 
ir J. Kasmočių salėje, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 5 vai. 
vakaro. Įžanga $1.50. Vien tik 
šokiams 40c.

Turinti širdį ir jausmus, visi 
turėtų paremti šiam kiltam 
tikslui šį parengimą, atsilan
kydami.

Visų draugijų rengimo ko- 
miteta's visus širdingai užprašo 
atsilankyti.

F. Klaston.

Šiaurinėje Tunisijoje an
glai atmušė atgal visas 
šturmingas nacių atakas.

Šia Ensign Walter R. Har
man, lakūnas iš Santa 
Anna, Cal., 27,000 <nusi- 
leiditnę su lėktuvu yra 
phdaręs. Ir visi, aišku, 
buvo laimingi.
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Naujausia Angliškoji Literatūra 
Apie Sovietų Sąjungą Ir Karą

Dabar angliškai skaitan
ti publika gali gauti geros 
ir teisingos literatūros apie 
Sovietų Sąjungą. Yra išlei
sta daug knygų ir brošiūrų, 
yra kas pasiskaityti. Štai 
ant mano stalo guli geras 
skaičius didžių knygų, ku
rios kiekviena patartina 
perskaityti. Štai jos:

Soviet Asia, parašyta R. 
A. Davies ir Andrew J. 
Steiger. Tai knyga veik 400 
puslapių, su žemlapiais ir 
jos kaina $3. Ją išleido The 
Dial Press 1942 metais. Tai 
knyga, kuri aprašo Sovietų 
Sąjungos atsiekimus Azijoj, 
Uraluose, Sibire, Tolimuose 
Rytuose ir kas ją perskai
tys, tai tas daugiau nebijos 
“Sibiro,” kuriuo vis dar 
gąsdina Goebbelso berne
liai. Tas sužinos, koki mil
žiniški kultūros ir industri
jos padaryti atsiekimai, 
kaip jie aprūpina Raudoną
ją Armiją ir liaudį reikme
nimis.

Mission to Moscow, para
šyta Joseph E. Davies, bu
vusio mūsų šalies atstovo 
Sovietų Sąjungoj. Knyga 
turi 670 puslapių, kaina $3. 
Dabar yra ir pigesnė laida. 
Gretai bus pagal ją paruoš
tas judi s.

Men Behind The War— 
Johannes Steel 450 pusla
pių veikalas, kurio kaina 
$3.50. Šis milžiniškas veika
las pašvęstas biografiniam 
aprašymui visų šalių žy
miausių vadų, kaip Jungti
nių Valstijų, Sovietų Sąjun
gos, Italijos, Vokietijos, Ja
ponijos ir kitų. Todėl jis 
nėra veikalas vien anie So
vietų Sąjungą, bet būtinai 
reikalingas perskaityti, kad 
pažinti jos draugus ir prie
šus. Knygą paruošė vienas 
iš nuosekliausių radio ko
mentatorių.

Keturi veikalai Amerikos 
buvusio korespondento So
vietų Sąjungoj Mr. Erskine 
Caldwell, kuris savo akimis 
matė Raudonosios Armijos 
kovas, žino apie partizanų 
veikimą. Jie vienas kitą pa
pildo.

All Night Long, 284 pus
lapių, kaina $2.50, aprašo 
partizanų kovas.

All-Out on the Road to 
Smolensk, tai 230 puslapių, 
$2.50, tai veikalas aprašąs 
pirmuosius Raudonosios Ar
mijos smūgius Hitlerio 
gaujoms Smolensko srityj, 
1941 metais.

Moscow Under Fire ir 
Russia at War, pastaroji 

WINGS FOR VICTORY -

knyga paveikslų, paruošta 
bendrai su jo žmona Mar
garet Bourke - White.

Timoshenko, veikalas pa
rašytas Walter Mehringo, 
gražiai iliustruotas, 190 
puspalių, kaina $1.75. Len
gvai skaitosi, bet turįs tūlų 
ideologinių ir gal tendenci- 
nių nukrypimų.

The Soviets Expected It, 
knyga parašyta Anna 
Louise Strong, amerikietės, 
kuri pirm Hitlerio užpuoli
mo buvo Tarybų Lietuvoj 
ir Sovietų Sąjungoj. Ji iš
dėsto, kad Sovietų Sąjun
gos vyriausybė numatė 
Hitlerio užpuolimą ir pasi
rengė atmušti. Knyga 280 
puslapių, kaina $1.

Russian Fighting Forces, 
parašė karinis žinovas, ka
pitonas Sergei N. Kurnako- 
vas. Knyga yra 258 pus
lapių, kaina 50 centų, tei
kia istorinių davinių iš 
Rusijos armijos kovų ir ap
rašo veik metų karą tarpe 
Hitlerio ir Sovietų Sąjun
gos.
Russians Don’t Surrender, 

parašyta Sovietų karinio 
korespondento Aleksandro 
Poliakovo, kuris vėliau ko
vose prieš nacius atidavė 
savo gyvastį. Knyga gau
siai iliustruota, turi 190 
puslapių, kaina $2.50. Au
torius nuo- pirmų dienų 

Hitlerio užpuolimo ant So
vietų Sąiungos buvo fron
te, kelis kartus apsuptas ir 
kovas aprašo su visomis 
smulkmenomis.

White Mammoths para
šyta to paties autoriaus, 
pašvęsta vyriausiai aprašy
mui Sovietų Sąjungos kari
nės tankų industrijos ir jų 
veiklos frontuose. Aprašo
mi milžiniški Sovietų tan
kai, kurie vadinasi maršalo 
Klimo Vorošilovo vardu 
“KV”. Knyga gausiai iliu
struota, turi 190 puspalių, 
kaina $2.50.

Moscow War Diary — 
anglų korespondento Ale
xander Werth 300 puslapių 
veikalas, kaina $3. Šis ang
lų korespodentas buvo So
vietų Sąjungoj ir savo vei
kale diena iš dienos aprašo 
pusės metų didžiausį žmo
nijos istorijoj karą.

The Voice of Fighting 
Russia, paruošė ir redaga
vo Lucian Zacharov, įžangą 
davė džiakonas Hewlett 
Johnson, autorius knygos 
“Tarybų Galybė.” Knyga 
turi 330 puslapių, kaina $3,

gausiai paveiksluota. Tai 
yra vertimai iš rusų kalbos 
įvairių Sovietų korespon
dentų fronto aprašymu, 
daugelis autorių dar ir da
bar gyvi ir kovoja, o dau
gelis jau atidavė savo gy
vastį šioje sunkioj kovoj. 
Šioj knygoj yra vyriausi 
atsišaukimai Sovietų Są
jungos vyriausybės karo 
reikale, komandos įsaky
mai, komandierių biografi
niai aprašymai ir kitos in
formacijos. Aprašo pirmuo
sius šešis karo mėnesius.

The Great Offensive, pa
rašė karo specialistas Max 
Werner. Knyga turi 360 
puslapių, kaina $3. Max 
Werner, kaipo vienas iš 
rimtų karo specialistų nuo 
pat pradžios Hitlerio už
puolimo ant Sovietų Sąjun
gos aiškina karo eiseną iš 
kariniai strateginio ir tak- 
tikinio taško. Jis aprašo vi
sas kampanijas, iškelia Hit
lerio karo mašinos galybę 
ir silpnybę, Sovietų Sąjun
gos neįveikiamą galią, jos 
komandierių pirmenybę pa
lyginus su Hitlerio pasipu
tusiais komandieriais.

Knygos paskutinis sky
rius yra: The Great Offen
sive against the Axis —Di
džioji ofensyva prieš Ašį. 
Ir čia Max Werner išdės
to, * kad Jungtinės Tautos 
greitesniam ir su mažiau 
žmonių ir turto aukų karo 
išlaimėjimui turi kuo grei
čiausiai atidaryti prieš Hit
lerį antrą frontą Europoj. 
Jis aiškina, kad kiekvienos 
dienos atidėliojimas to žy
gio yra Jungtinių Tautų 
karo laimėjimo užtęsimas 
—netikęs žygis. Negalima 
karą išlaimėti tik ginantis. 
Jungtinės Tautos turi per
eiti į ofensyvą, sukuopti vi
sas jėgas ir iš visų pusių 
pulti priešą.

Ofensyvas yra rizikingas 
dalykas, bet be jo karo iš
laimėti negalima. Max 
Werner išjuokia tuos, kurie 
pasakoja, kad būk Hitleris 
pavertė “Europą i neįvei
kiamą tvirtumą”. Jis sako, 
kad jokiame atsitikime Hit
leris negali apsaugoti 3,000 
mylių pakraščius, taip ir su 
tokia jėga, kaip jis pabai
goj 1941 metų ir pradžioj 
1942 metų saugojo Krymą, 
kur buvo karo frontas, kur 
buvo milžiniškos Hitlerio 
jėgos, o vis vien Sovietų 
armija išlipo Kerčo, Feodo- 
sijos ir E'vpatorijos kran
tuose, užėmė tuos miestus 
ir ilgai kovojo.

Max Werner dėl nebuvi
mo antro fronto kaltina ne 
Jungtinių Tautų militarių 
jėgų stoką, bet tūlų žmo
nių žalingą politinį nusista
tymą, tąsą pragaištingos 
Chamberlaino politikos, ku
rie nori, kad Sovietų Są- 
vietų Sąjunga viena muštų
si prieš Hitlerio gaujas.

Visos tos knygos apdary
tos ir parduodamos visuose 
didesniuose knygų sandė
liuose.

D. M. šolomskas.

ATŠAUKIA PASIŽADĖ
JIMĄ NESTREIKUOT

Cincinnati, Ohio. — 31- 
nas Jungtinės Mainierių 
Unijos lokalas, paveiktas 
Lewiso ir jo bičiulių, at
šaukė savo duotą valdžiai 
prižadą nestreikuot karo 
metu. 1 . i .

LAISVU

Filmų aktorius Basil Rathbone tariasi su unijistais vei
kėjais Kalifornijoje apie teikimą pašalpų Jungtinėms 
Tautoms, dalyvaujančioms kare,—apie tai, kaip filmų 
aktoriai ir manadžeriai deda pastangų pravedimui 
propagandos už rėmimą karinių pastangų visų Jung
tinių Tautų.

Istoriškas Massachusetts Lietuviu Susi- 
Ir

rinkimas ir Koncertas, Kuris Įvyko Vasa
rio 28 Dieną, 1943 m., ir Piniginis Raportas
Massachusetts Progresyviai Lietuviai šiame Parengime 
Suaukojo $2,580.00 Į Dvidešimts Minučių. Iki šiam Lai
kui Dar Jokioje Kitoje Lietuvių Kolonijoje Tokia Suma 

Pinigų Nebuvo Ant Sykio Sukelta.
D r. Hugh Cabot, Prezidentas Mass. Vai. Russian War 
Relief, Inc., Pasakė Įdomią Prakalbą Apie Progresą 

Sovietų Sąjungos Medicinoje.

Laisvės Redaktorius Anta
nas Bimba Sakė, Kad Jis 
Nežino Geresnio Tikslo dėl 
Aukų, Kaip Kad Suteikimas 
Ambulansu dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, dėl 
Lietuvos, Ir Sovietų Sąjun
gos. Jo Kalba Patiko Žy
miausiems Lietuvių Moksli
ninkam, Kurie Buvo Susi

rinkime ir Aukavo Nuo
širdžiai.

Broliai ir seserys lietuviai ir 
lietuvaitės, garbė priklauso 
jums dėl jūsų visų, kurie da- 
lyvavot ir kurie aukavot šiam 
iškilmingam susirinkime. Ne
tolimoje ateityje mūsų tiks
las bus pilnai atsiektas. Jau 
daugelis lietuvių įdomauja, 
ypatingai tie visi svečiai ir 
viešnios, kurie dalyvavo va
sario 28 d. Municipal Audito
rijoje ir gausiai aukavo dėl 
ambulansu. Jūsų šis reporte
ris gali dabar drąsiai sakyti, 
kad mūsų tikslas bus pilnai at
siektas, nepaisant visokių kliū
čių.

Tiesa, mes dar turėsime en
tuziastingai sykį visi prisidė
ti ir įspūdingai užsirekorduo- 
ti, kaipo Massachusetts lietu
viai, geros širdies ir valios 
žmonės, kurie supranta ir at
jaučia visos žmonijos vargus 
ir bėdas. Mes jau dabar gali
me pasididžiuoti, jog jokiam 
kitam lietuvių susirinkime vi
soje mūsų šalyje, visoje Ame
rikos lietuvių istorijoje nebuvo 
sukelta tokia suma pinigų į 
dvidešimt minučių laiko.

Kadangi mūsų specialiai ko
respondentai apie buvusį susi
rinkimą raportavo, taigi, man, 
kaipo jūsų sekretoriui, prisiei
na tą darbą atlikti, kuris yra 
be galo keblus. Vardai auko
tojų ant greitųjų nėra tinka
mai parašyti, tai gal ir nega
lėsiu visų tinkamai čionai su
tvarkyti. Aš prašau mūsų ko
lonijų korespondentų į talką ir 
kas nebus įrašyta tinkamai, 
mane sukorektuoti. Nors ma
no noras yra toks, kad visus 
draugus ir drauges tinkamai 
užrekorduoti, tačiau vargiai 
tas bus galima.

Visų pirma šitai ką noriu 
pasakyti. Iki March-kovo 14 
d., 1943 metų mūsų iždininkas 
turėjo bankoje $4,738.70. Ta
čiau dar daugelis pinigų ne
buvo pilnai priduota. Ant kiek 
komitetui yra žinoma, jau mes 
turime virš $5,000. Mūsų šiam 
tikslui reikalinga $6,000. Tai
gi, kaip kad skaitlinė parodo, 
dar mums trūksta apie vieno 
tūkstančio dolerių.

Tiems draugams ir drau
gėms, kurie aukavo nemažiau

kaip $5, mūsų komitetas iš
duoda labai puikius paliudy
mus. Jau daugelis tokių pa
liudymų yra išsiųsta, tačiau 
dar ne dėl visų, nes dėl lai
ko stokos nebuvo galimybės, 
ir, kita, mes neturime dauge
lio draugų tikrų adresų. O tas 
sudaro daug keblumo, tai gal 
kaip kam prisieis ir ilgiau pa
laukti. Tačiau mes dėsime vi
sas pastangas, kad sužinoti 
adresus ir suteikti dėl visų pa
liudymus, kurie davė nema
žiau, kaip $5.

Rodosi, pirmoje vietoje sto
vi Brockton-Montello, Mass. 
Su lyg rekordų, Brockton as- 
Montello pasirodė su $1,311.- 
'20 suma. Tai yra iš kolonijų.

Bostono' apylinkė užima pir
mą vietą, tačiau ši dalis yra 
centras ir vien tik dėl to mes 
užleidžiame pirmą vietą mūsų 
širdingiem veikėjam ir drau
gam montelliečiam.

Worcester, Mass, užima tre- 
[čią vietą. Man ypatingai la
bai gaila, kad worcesterieciai 
neužėmė pirmos vietos. Ta
čiau gal ateityje ir kitam nau
dingam tikslui jie pralenks 
mus visus.

Sekanti miestai ir miesteliai 
pasirodė maždaug taip vasa
rio 28 d., South Boston masi
niame susirinkime:

Montello, Mass. $318. 
Norwood, Mass. $273. 
Lawrence, Mass. $260. 
Cambridge, Mass. $101.25.

Nashua, N. H. $42.
Organizacijos ir ant blan

kų :
Moterų LDLD 2 kp. $42.
LDS 62 kp. $20.
Gardner, Mass., Moterų 

Kliubas, $25.
Ant blankų per draugę Ma

ry Krasauskienę $76.
Nuo Sovietų Sąjungos Mass. 

Lietuvių Komiteto $19.65.
Braintree ir Quincy, Mass, 

per draugą Jussių $45.
Nuo Bridgewater Workers 

Co-Operative Association, Inc. 
$100.

Asmeniškai aukavo šiam su
sirinkime sekanti draugai ir 
draugės:

B. Tamašauskas $50.
J. Butkus savo visos savaitės 

algą:—$40.
J. Tamašauskas — sūnus B. 

ir H. Tamašauskų — $10.
H. Tamašauskienė $10. Va

dinasi, ši šeima aukavo viso 
$70.

K. ir M. Kazlauskas $30.
J. ir M. ir jūjų duktė Mas- 

teikai $30.
Dr. John Repshis $25.
Nancy Domeika $25.
Antanas ir Carolina Barčiai 

$20.

Ignas Šidlauskas, $15.
Po dešimt dolerių;
Anastasija Sabulienė, R. 

čiuberkis, A. Domeika, J. Va
ran auskas, P. Ninkas, Frei- 
mantų šeima, J. Matuza, Zig
mas Kiškis, Julius Herman, 
Wm. Diamond, A. Valaitis, J. 
Šukys, J. Gavenavičius, S. šu- 
kys. _ . - 1

Po penkis dolerius;
V. Lužaitis, F. Saulėnas. 

Alex. Andreškis, W. Peter še- 
vadas, J. J. Kasparas, J. Kibil- 
dis, S. Rainard, S. Zavis, M. 
Alukonis, Žukauskų šeima, F. 
Ivanauskas, J. Mickevičius, F. 
ir A. Kvetkauskai, D. Ruplie- 
nė, J. Casper, Frank Pakalnis, 
Alexander, A. Jankus, Norbu- 
tas, K. Minieka iš So. Easton, 
Mass. Frank Kaulokis, G. A. 
Bražinskas, A. P a k a r k 1 i s, 
Kazimieras Yuška, R. Kra
sauskas, Dr. J. F. Borisas.

Po du doleriu;
Ona Baltulienė, M. K. Su

kackienė, F. Netzel, A. Stra- 
kus, G. Skerstonienė, A. Pe
traitis.

Po dolerį;
Gert. Mitchell, J. Liepoms, 

C. Wallen, W. Chulada, V. Jo
nušas, M. Ramanauskas, A. 
Perlaitis, V. Kancevičius, B. 
Sarapienė, J. Vežbovich, P. 
Trečiokas, V. Baltušis, K. Sa
dauskas, J. Jaškiavičius, Gali
nis, Bevarde, čiubarkienė, St. 
Eningis, J. Galigauskas, Bar
kauskienė, M. Pocius, M. Be- 
nevičius, J. Kundrotienė, F. J. 
Juodaitis, A. Savage, S. Sker- 
tonienė, Galigauskas, J. Mar
kauskas, J. Aleksiunas, F. 
Veršila, Ignas Kubiliūnas, St. 
Valeckas, Katrina Perednis, 
A. Vasil, A. Butėnas, P. Tro- 
pys, C. Kaliošas, P. Kubiliū
nas, M. Dovidonis, J. Kanes, 
M. Alikonis, S. Čekauskas, P. 
Lupšavičius, A. Grinkaitienė, 
M. Švedienė, J. Gustaitis, D. 
Marčulaitis, W. Mikėnas, J. 
Boris, A. Yarmalavičius, 1. 
žarnauskas, B. Kaufman, A. 
Matulaitis, T. Dronienė.

Nuo Lietuvių žinyčios $27, 
per John Žekonis.

Nuo Dedham, Mass, lietuvių 
per J. Barris, $41.

Dedham, Mass., per draugą 
J. Bams pasidarbavimą. Po 
penkis dolerius: R. Daunis, 
Frank Lasdauskas, Antanas 
Smolskis, Louis Kataraspi, D. 
Stasulaitis, J. Lukas. Po du 
doleriu: M. Barris, J. Barris, 
Helen Barris. Po dolerį: D. 
Marciulaitis, A. Marciulaitie- 
nė, M. Smalkienė, P. Orbon, 
E. Barris, J. Matukas.

Per draugo John žakonio 
pasidarbavimą: John žakonis 
$10, Helen Šimonis $5, R. Sa
bulienė $1.

Per didelį ir sunkų pasi
darbavimą draugės M. A. 
Dambrauskienės, kuri dirba 
per dieną dirbtuvėje, tačiau 
surado liuoso laiko šiam hu
manitariniam darbui:

M. A. Dambrauskienė (ji 
pati) $25.

Adv. Peter Shimon $5.
Motiejus Bolys $5.
John žakonis $5., 
B. Lažičkienė $5. 
Peter švedas $5. . 
Povilas Kubiliūnas $5. 
Po du doleriu: F. Masilio- 

nis, M. Bubenckienė, Helen Si- 
manavičienė, J. Lieponis, John 
Stonys, Lietuvių Forničių 
krautuvė, J. Mickevičius, John 
Barris $3. Po dolerį: P. Pu- 
šinskis, A. Sidaris, Antanas 
Ravinavičius neaiškiai parašy
ta, bet atrodo, kaip $10. Tai
gi per draugę M. A. Dam
brauskienę viso $79.

Cambridge, Mass. Draugė 
Mary Krasauskienė, kuri už
laiko plaukų pagražin imo 
įstaigą ir nuolatos darbuojasi 
dėl žmonijos gerovės, idant šis 
pasaulis būtų liuosas nuo ver
gijos, pati aukavo $50 ir pasi
darbavo, kad tinkamai mūsų 
tikslas būtų atsiektas:

Susana Shukis aukavo $10.
John Beleckas, $5.
Mary Vasiliauskaitė $5.
Ignas Kubiliūnas $5.
Povilas Rudokas $5.
Antanas Surakas vieną do

lerį. Viso $76.
Per draugo Gasper J. Kvet-

’ Trečias puslapis

Indčnii Medicina
Jau senovės Indijoje bu

vo ligoninių ne tik žmo
nėms, bet ir gyvuliams, 
kuomet Europoje ligoninė 
buvo dar negirdėtas daly
kas.

Europos ir Amerikos me- 
dikalėse istorijose duodama 
kreditas arabams, kad jie 
padarę pradžią mokslinei 
medicinai. Bet pirmosios 
arabų knygos apie mediciną 
yra paremtos senovės indė
nų Charakos, Šusrutos ir 
kt. raštais.

kas didelį pasidarbavimą, — 
Cambridge lietuviams yra di
delė garbė turėti tokį huma
nitarinį žmogų, kuris, apari 
savo kasdieninio darbo, sura
do laiko ir noro pasidarbuoti 
dėl šio kilnaus darbo, — au
kavo ėsk ančiai:

LLD 8 kuopa $30. •
P. ir M. Anderson $25.
G. ir V. Kvetkas $10.
Mr. ir Mrs. Vaškis $5.
Mr. ir Mrs. Stašis $2.
Mr. ir Mrs. Grinčius $3.
S. Gurskienė, R. Krasaw, 

M. Mikulskienė $1.25.
Po dolerį:' Agnes Wenckevi- 

čius, Ruth Wenskus, Esther 
Tamenas, P. Pivaras, O. Tu- 
rauskienė, P. Gaška, T. Kar
tonas, J. Palusky, J. Girdvai-. 
nis, O. Pilvelaitienė, J. Versi- 
ackas.

L. W. Kliubas $10. Viso la
bo per .draugą Gasper J. Kvet
kas $101.25. *

Quincy, Mass. Per mūsų 
seną veikėją ir nuoširdų dar
bininkų draugą D. J. Jussių, 
sekančios aukos buvo priduo
ta So. Bostono masiniame su
sirinkime :

Domininkas J. Jussius $10.
Juozas Vaškis $10.
Antanas Kavalesky $10.
Benedict Knasas $10.
Steponas Kazlauski $5. Viso 

labo $45. Dėkui visiems Quin- - 
cy aukotojams. ¥ .

Mes labai dėkojame visiems 
susirinkimo ir koncerto daly- c
viams: Antanui Bimbai, kuris I
pasakė įspūdingą prakalbą; '
Birutei Ramoškaitei, už jos 
nuoširdų dalyvavimą ir puikų 
dainavimą; Lillian Li as už 
jos rūpestingą muziką Tr tin
kamai pasirodymą kaipo 
smuikininkės; prof. Davis už 
jo nuoširdų akompanavimą; 
Jonui Sabaliauskui už jo gra
žų dainavimą; Norwoodo vyrų 
grupei ir vadui grupės M. Pa
trikai*, Montello Liuosybės 
Chorui ir So. Bostono bevar
džiui kvartetui, kuris pasirodė 
labai įspūdingai.

Taipgi komitetas širdingai 
dėkoja Antanui ir Carolina! 
Barčiams ir J. ir Mary Mas- 
teikam už jųjų parūpinimą 
tinkamų paliudijimų ir išlai
das, kurias jie padengė; Jur
giui Likui, kuris labai rūpi
nosi ir prisidėjo prie darbo. 
Taipgi visiems kitiems, kurie 
darbavosi.

Iki vasario 28, 1943 metų J. 
V. lietuviai nebuvo turėję to
kio skaitlingo, įspūdingo ir 
gausaus aukomis mitingo, 
koks įvyko tą popietį South 
Boston Auditorijoje ir vargiai 
atsiras kita tokia lietuvių, ko
lonija, kuri suteiks tokią pa
galbą arba pralenks entuziaz
mu ir sveikinimais. Visus sve
čius ir viešnias, kurie atvyko į 
šį mitingą ir < koncertą, tarpe 
jųjų buvo ir daug žymių 
mokslininkų, mylinčių visą 
žmoniją, ir tai ne kaipo pro
gresyviai, bet geri žmonės ka- . 
talikai, šis komitetas didžiai 
gerbia. Mums, kaipo komiteto 
nariams ir direktoriams, atro
do, kad įspūdžiai ilgai liks 
tarpe Massachusetts lietuvių ir 
dar smarkiau akstins mus! prie 
kitų darbų, kurie bus reika
lingi atlikti ateityje.

Mes labai Širdingai dėkoja
me menininkams, kalbėtojams, 
aukotojams ir visiems atsilan
kiusiems už taip gražų atsi
liepimą į mūsų užkvietimą.
Lietuvių Komiteto Massachus

etts Valstijoje Sekretorius,



Ketvirtas Puslapis

Rochester, N. Y

KELIAS Į LIETUVĄ Lawrence, Mass
(Pabaiga)

Jurgis atsigavo lauko ligoninėj. Jis 
išgirdo žmonių balsus, kurie skambėjo 
kažkur iš toli, išgirdo laikrodį, mušantį 
valandas, tik negalėjo suskaityti, kiek 
jisai muša. Pramerkęs akis, prieš save 
jis pamatė baltą sesutės chalatą ir iš
blyškusį veidą. Greta jo gulėjo vyras su 
merle apvyniota ranka. Gydytojas ra
miai šnekučiavo su sužeistuoju. Gydyto
jo balsas, žemas ir duslus, kažkaip ra
minamai veikė ir derinosi su tylia, iš
kilminga šio kambario aplinka. Pamatęs, 
kad Jurgis atgavo sąmonę, gydytojas 
priėjo prie jo ir, šypsodamasis išblyšku
siu akiniuotu veidu, kuris Jurgiui kaž
kuo priminė buvusio jo fabriko direkto
rių, paėmė pulsą ir, kurį laiką jo ranką 
palaikęs šiltoje drėgnoj savo rankoj, 

tarė:
— Krizė praėjo. Jūs jaučiatės gerai?

Gerai, drauge daktare, — mėgino 
nusišypsoti Jurgis.

— Taip. O dabar greitai pasveiksi!. Tik 
ramybės, visiškos ramybės.

Jurgis vėl užmerkė akis ir ilgai gulė
jo, nieko negalvodamas. Praėjo daug lai
ko. Kada jis nubudo, kambary mirgulia
vo žvakės — matyti, buvo naktis. Paskui 
jis vėl užmigo ir girdėjo pro miegą durų 
varstymą ir tylų šnibždėjimą. Buvo len
gva, tiktai skaudėjo galvą, ir jis jautė, 
kad dejuoja. Laikas ėjo be galo pamažu. 
Jis negalėjo atskirti, kada miega ir kada 
budi. Kalbėjo jisai su savo motina, su 
broliais, čia vėl jam rodėsi, kad jis guli 
griovyje, apaugusiame nepjauta šilta žo
le, duslia ir aukšta, ir negali pasikelti.

Nubudo jisai dieną, šviesią ir mėly
ną. Pro langą tolumoje buvo matyti miš
kas ir upė. Greta savęs jis išgirdo kaž
ką kuždantis ir, pasukęs galvą, kurią 
tartum mažiau skaudėjo, pamatė sesutę 
ir Stasį----- tokį keistą, vos pažįstamą su
tuo baltu chalatu, kuriuo jisai buvo ap
sivilkęs, Stasys sėdėjo ties jo lova—toks 
pat stiprus, petingas, tik tarpunosy buvo 
įsirėžusi anksčiau nepastebima raukšlė. 
Jo veidas buvo nudegęs saule, strazdano
tas—toks pat kaip ir jos. “Ir jis strazda
notas, — pagalvojo Jurgis, o anksčiau aš 
to nepastebėjau.”

— Kaip tau? Aš anksčiau norėjau ta
ve aplankyti — neleidot Sako, kalbėti ne
galima. Štai, tik dabar man pavyko...

— Matau. Dėkui, Stasy. Tu gavai 
laišką?

— Taip. O tau yra naujas laiškas. Aš 
atnešiau.

Jurgis matė, kaip Stasys šypsosi. Jis 
jam paduoda laišką.

— O kas naujo pulke?
— Tu pristatytas ordinui. Gerai tu ta

da padirbėjai. Aš buvau kitame ruože. 
Mūsų vyrai taip pat sutratino kelis tan
kus. Mes pasistūmėjome į vakarus, ar
čiau prie Lietuvos.

— Bet aš matau,—tarė Jurgis, ranka 
rodydamas į draugo apykaklę—tu įsigi
jęs neblogą laipsnį.

— Toks pat ir tau paskirtas. Draugai 
laukia, nori atžymėti. Aš jiems pasakiau, 
kad atžymėsime kartu, kada tu išeisi iš 
ligoninės.

— Ech, mielas,— atsiduso Jurgis, ant 
savo rankos pajutęs vėsią draugo ran
ką.—Visa tai nesvarbu—ir laipsniai, ir 
ordinai. Žinai, ką aš galvoju? Šiuo metu 
viskas nesvarbu. Svarbu tiktai—mušti 
tuos šunis, mušti taip, kad jie kojų iš 
mūsų žemės neišvilktų. Ir svarbu grįžti 
į Lietuvą, į mūsų Lietuvą, tarybinę.

— Taip ir ji rašo savo laiške man,— 
tarė Stasys. — Paklausyk, ką ji rašo: 
“Jūs negalvokit apie ordinus ar paaukš
tinimus. Galvokit tiktai, kaip sumušti 
priešus ir išvaduoti tėvynę. Galvokit apie 
Tarybų Sąjungos laisvę ir Lietuvą, ku
rią mes turime pamatyti, kurioje mes 
gyvensime ir dirbsime,”

— Gerai ji rašo, — tarė Jurgis. —Tei
singai, labai teisingai rašo.

— O vis dėlto, Jurgi, kaip sau nori, 
faktą reikės atžymėti. Draugai laukia. 
Supranti, savi gi, drauge kovojome, 
drauge vėl eisime tratinti gyvačių. Dak
taras vakar man sakė, kad po poros 
savaičių tu išeisi iš ligoninės. Aš taip ir 
pasakiau draugams—palaukite, sakau, 
porą savaičių, kol Jurgis išeis iš ligoni
nės. Tada susirinksime visi, prisiminsi
me praeitas kovas, na, ir truputį pasi
linksminsime.

Maskva, 1942. IX. 5.

Vieną vakarą, aplankęs 
draugą, Strong Memorial ligo
ninėje, važiavau ant buso na
mo. Pavažiavus toliau, įlipo 
du nepažįstami vyrai ir atsi
sėdo užpakalyje manęs. Kal
bėjosi lietuviškai apie karinių 
industrijų darbus. Iš jų pasi
kalbėjimo supratau, kad vie
nas iš jų yra vietinis, o antras 
neseniai iš kitur atvažiavęs. 
Už valandžiukės, jų pasikalbė
jimo tema žymiai pasikeitė. 
Vietinis sako:

— Jei manai čia apsigyven
ti, tai nedėlioj ateik į mūsų 
bažnyčią, susipažink su lietu
viais, prisirašyk prie parapi
jos ir jausies, kaip namie; juk 
be bažnyčios neapsieisi?

—Teisybę pasakius, — tarė 
svečias, — visai be bažnyčios 
gal neapsieisiu, bet jeigu jū
sų klebonas toks, kaip mūsiš
kis, tai nelysiu arti prie para
pijos.

—Kaip tai ? — nustebo vie
tinis. — Juk, rodos, sakei, kad 
ten prigulėjai prie parapijos?

—Taip,—atsakė svečias,— 
nuo pat atvažiavimo į Ameri
ką prigulėjau, bet dabar jau 
metais suvirs kaip nepriguliu, 
pasitraukiau dėl rimtų prie
žasčių.

—Nesuprantu, kokios prie
žastys gali priversti gerą ka
taliką pasitraukti nuo parapi
jos? — stebėjosi vietinis.

—Aš manau, kad kiekvie
nas, būdamas mano, vietoj, bū
tų taip padaręs,—aiškino sve
čias. — Dalykas buvo toks: 
Keletas metų atgal, geram 
draugui paskolinau pinigų ir, 
žinoma, kaipo geram katali
kui, pasitikėjau be jokių raštų. 
Per keletą metų viskas buvo 
gerai, bet kuomet Lietuva su- 
bolŠevikėjo, tai mūsų klebo
nas pradėjo nesvietiškai plūsti 
Rusiją ir Lietuvą, o aš gavau 
laiškus iš Lietuvos nuo savo

Antanas Venclova

giminaičių. Jie labai džiaugė
si, kad jiem valdžia davė že
mės; aš tuos laiškus parodžiau 
klebonui, o jis mano giminai
čius apšaukė bedieviais, bolše
vikais, o mane išdurnino, kad 
aš patikėjau, ką mano brolvai
kiai rašo. Vėliau, kuomet vo
kiečiai užgrobė Lietuvą, tai 
klebonas liepė džiaugtis ir 
melstis, kad Hitleris neva iš
laisvinęs Lietuvą. Nuo to lai
ko aš pradėjau kritikuoti kle
boną, o mano draugas pradė
jo dar labiau jį girti. Už tai 
besiargumentuodami pradėjo
me susipykti, ant galo, vieną 
sykį aš paprašiau iš jo savo pi
nigų. O jis, būdamas pavyz
dingas katalikas, stačiai užsi
gynė. Norėjau patraukti į teis
mą, bet kadangi raštų neturė
jau, tai lojeris liepė gauti liu
dininkus. Paaiškinau, kad nie
kas nematė, kuomet daviau pi
nigus, bet klebonas gerai ži
no, kad skolinau. Lojeris lie
pė gauti jį už liudininką, bet 
klebonas griežtai atsisakė, nie
ko nežinąs ir nesikišiąs į tą 
dalyką. Taip ir žlugo viskas. 
Vėliau, kuomet pamačiau, l^d 
gerasis katalikas eina prie 
klebono išpažinties, o klebo
nas, gerai žinodamas, kad jis 
mane sužiniai nuskriaudė, at
leidžia jam nuodėmes, tai ne
beiškenčiau, nusispjoviau ir 
pasiryžau nebekelti kojos į jo 
bažnyčią. Tai nuo to laiko ne- 
bepriguliu prie parapijos, tik 
retkarčiais nueinu į lenkų baž
nyčią.

—Na, brolau, aš nepateisi
nu tavo 
vietinis.
ties spjauti ant parapijos, tai 
perdaug. Pas mus buvo pana
šus įvykis. Du geri katalikai 
frentavosi, giminiavosi ir kū
mais vadinosi; vienas turėjo 
daug pinigų, o antras visus 
savo pinigus buvo sukišęs į di
delį puikų namą, apie dvide
šimt tūkstančių dolerių vertės. 
Ant namo buvo nemažas ban-

pasielgimo, — tarė 
■ Dėl tokios priežas-

Binghamton, N. Y
Tarptautinę Moterų Darbi

ninkių šventę apvaikščiosime 
kovo-March 28 d., Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 3 valandą dieną. Bus 
gera programa ir viešnia kal
bėtoja iš New York, drg. Mar- 
gareta Cowl. Ji yra rašėja ir 
gera kalbėtoja. Ji aiškins apie 
baisųjį karą ir kokią rolę mo
terys lošia kovoje viso demo
kratiško pasaulio už pergalę, 
už karo laimėjimą prieš bai
sūną fašizmą. Kviečiame vi
sus šio miesto ir apylinkės 
žmones dalyvauti šioje svar
bioje apvaikščiojimo šventėje.

Tikietai yra pardavinėjami 
po 35c. Informacijų gausite 
daugiau pas tikietų pardavė
jus. Bus ir užkandžių.

Rengimo Komisija.

ko morgičius; abu kūmai su
sitarė iškirsti šposą, nutarė na
mą paleisti, tegul pasiima ban
kas, o paskui bankas parduos 
jį daug pigiau, tuomet pini- 
guotis kūmas nupirks tą namą 
ir atiduos vėl savo bepinigiui 
kūmui. Taip ir padarė. Pini- 
guotis nupirko namą už du 
trečdalius buvusio morgičiaus, 
bet pervesti atgal savo kūmui, 
kaip kad buvo susitarta, visai 
pamiršo. Aš manau, kad bu- 
vusis namo savininkas turi la
bai didelius nuostolius, ir jis 
taipgi mato, kad klebonas, 
apie tai gerai žinodamas, at
leidžia nuodėmes jo buvusiam 
kūmui, o vienok nuskriaustasis 
kūmas nespjauna ant parapi
jos, todėl, kad jis iš tikro ge
ras katalikas.

— Gal geras katalikas, o gal 
nuolankus avinas,—burbtelėjo 
svečias.

Toj vietoj ir aš turėjau iš
lipti, labai gaila.

Driežas.

Mūsų Naujienos
TDUA pasiuntė protestą kon- 

gresmanui Thomas Lenn. Mat, 
tas kongresmanas balsavo už 
Martin Dies komitetą ir jo 
veiklą. Taipgi jis balsavo prieš 
įnešimus, kurie buvo geri dėl 
darbininkų. O prieš rinkimus, 
atėjęs unijos raštinėn,' ponas 
Lenn' prašė darbininkų, kad 
už jį balsuotų. Bet dabar jis 
parodo savo plunksnas. Taigi, 
ateinančiuose rinkimuose dar
bininkai nepamirškite ir ne
balsuokite už tą Dięso klap
čiuką. Kai jis pradės kalbėti, 
tai nesisarmatykite pasakyti 
tiesą tokiam išdavikui ir jam 
netikėkite. Tokio žmogaus iš
rinkimas į kongresą tiktai blė- 
dės pridarė žmonėms. Jis ken
kia ir pačiai valdžiai, ypatin
gai dabartiniu momentu.

Jau artinasi Maple Parko 
atidarymas, tai yra, bus ati
darytas nuo pirmos balandžio. 
Lietuviai galės nuvažiuoti ir 
pakvėpuoti tyru oru, nes per 
žiemą jau nusibodo po gatves 
vaikščioti, ši žiema iš tikro 
buvo ilga ir šalta, prikankino 
žmonelius užtenkamai. Taigi, 
orui sušilus, visi važiuokite į 
Maple Parką, visi būsite drau
giškai priimti. Nepamirškite, 
parkas atsidarys balandžio 1 
dieną.

Angliški laikraščiai ir ve] 
plačiai rašo apie lietuvį jau
nuolį Joną Vaverką, kuris da
bar kariauna Afrikoje. Jis ii€ 
tik atrado vandenį ir išgelbė
jo kitų kareivių gyvybę. Da
bar paduoda kitokią žinią 
apie jo veiklą. Pradėjus su 
priešais apsišaudyti, priešo 
kulka pataikė jam į galvos šo
ną ir sužeidė. Bet laimė, kad 
kulka nebuvo visai įlindus į 
galvą. Jis apčiupinėjo ir išė
męs kulką įsidėjo į kišenių ir 
vėl leidosi priešus šaudyti. Vė
liau buvo paimtas į ligoninę. 
Tai didelis drąsuolis, ne visi 
taip gali padaryti.

Suareštuotas 23 metų jau
nuolis Vincent H. Benoit. Jis 
šaudėsi su policmanais laike 
vogimo. Bus teisiamas. Kalti
namas pirmo laipsnio žmog
žudystėje. Reikalaujama $10,- 
500 kaucijos. Dar yra įtaria
mi du jaunuoliai, kurie pri
klausą tai pačiai gengei. Tai 
Alex Janovich, 28 metų, nuo 
5 Harris Ct., Worcester, Mass, 
ir William Rutkauskas, 19 me
tų, nuo Washington St., Wor
cester. Atrodo, kad abudu lie
tuviai. Tai blogai, kad 
ma tokiu blogu darbu, 
jauni vyrukai galėtų 
naudingą darbą.

užsii- 
Tokie 
d irbti

Kovo 14 dieną buvo rodoma 
sovietinė filmą, kaip Sovietai 
suturėjo' Hitlerį. Tai labai įdo
mi filmą. Taipgi buvo paro
dyta vaizdai iš Jugoslavijos 
ir Lenkijos laike nacių okupa

Dr. Henry C. Sherman, iš 
Columbijos Universiteto, 
tapo paskirtas Dept, of 
Agriculture’s Bureau of 
Nutrition and Home Eco
nomics vedėju. Vadinasi, 
jis rūpinsis, kad mūsų 
maistas būtų maistingas 
ir geras, kad žmonių svei
kata karo metu būtų ge
ra.

cijos. Parodo, kaip tie rudi 
žvėrys kankina civilinius žmo
nes ir šaudo moteris ir vaikus, 
ir kaip atimdinėja fš žmonių 
viską, kas tik jiems patinka, 
ir kaip jie gvoltavoja jaunas 
mergaites.

Reikia atminti, kad šitie ru
dieji barbarai tą patį daro su 
žmonėmis ir Lietuvoje. Jie ten 
mūsų brolius ir seseris kanki
na ir šaudo be jokio reikalo, 
vien tik už nepritarimą jų 
barbarizmui.

Kovo 28 dieną bus rodoma 
sovietinė filmą “Red Tank” 
(Raudonas Tankas). Tai bus 
irgi labai graži filmą. Katrie 
nesate matę, ateikite 2 vai. po 
pietų į rusų svetainę.

Šio mėnesio parengimai ei
na dėlei Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus. Todėl paremkite 
gražų darbą.

Lawrence Dzūkelis.

šį

Baltimore, Md
Tas Ne Kareivi?, Kuris Bėga 

Nuo Kovos Lauko
Teko patėmyti daugelį to

kių kareivių mūsų idealistų, 
kurie tarp savųjų smarkūs ir 
drąsūs pasakyti, ką tu man 
giliuoji, aš tave galiu nupirkti 
ir parduoti ir kaip šiltą vilną 
suraityti. Bet pasitaikius su
sidurti politišką priešą, tai 
mūsų drąsuolis dairosi į šonus, 
kur bėgti, kad neužgautų prie
šo kumščia.

Yra ir tokių, kurie sako: 
Kam reikia su jais ginčytis, po- 
litikuot, vis tiek mes laimėsi
me, o ginčais neišmokinsime, 
tik daugiau įsipyksim. Toki 
idealistai kareiviai yra be nu
garkaulio ir jeigu nuo priešo 
kumščios bėga, tai pamatęs 
kardą ar kitą karišką pabūk
lą, visai persigąstų. Jei visi 
būtume tokie bailiai, jei nesi- 
rastų drąsuolių, kurie nebėga 
nuo kovos lauko, kurie kovoja 
su priešais statydami gyvastį 
pavojun, gina laisvę žmonijos, 
tai nebūtų progreso.

Mes džiaugiamės laisve, bet 
ar pamislijam, kas ją mums 
suteikė ar pažvelgiam į praei
ties istorijos lapus, kurie ap
sako vergijos 
vių laikus, kaip, 
išsilaisvinom iš 
jungo?

Tuo švyturiu, 
kelią Amerikos 
Valstijų kovų,
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai,” kurią išleido LLD. Tai 
be galo svarbus leidinys, kurį 
turėtų kiekvienas perskaityti.

K. M.
Red. Pastaba: Apie tas sme- 

tonininkų prakalbas buvom 
gavę pirmiau nuo kito kores
pondento.

Waterbury; Conn.

ir kitų nelais- 
kokiu būdu 

po Anglijos

kuris šviečia 
Suvienytų 

yra knyga

B. Marcinionis ir J. Žemantai- 
tis Paleisti Armijos Rezervan

B. Marcinionis ir J. žeman- 
taitis, abudu yra 103 Kliubo 
nariai, šiomis dienomis tapo 
paleisti iš kariuomenė rezer
van. Paleisti einant patvarky
mais, kad visi vyresni 38 me
tų, paleidžiami iš kariuomenės 
su sąlyga, kad jie dirbtų ka
rišką darbą. Atitinkamai tam 
patvarkymui, abudu geri vy
rai, geri visuomenės veikėjai, 
kaip girdėjau, biskį pasilsėję, 
grįžta prie savo darbo, kur 
pirma išėjimo kariuomenėn 
dirbo, nes abudu draugai dir
bo prie apsigynimo darbų ir 
jiemš tas amatas yra žinomas 
ir priprastas.

Biskį Apie Senų Drapanų 
Rinkimą

Dėlei Rusijos drabužių rin
kimo dar vis negalima užbaig
ti, dar vis žmonės neša dra
bužius, ir K. Stanislovaitienė 
vis darbuojasi ir prašo kitas 
draugės jai padėti. Reikia pri
pažinti, kad daug drabužių 
tapo surinkta. Didžiausias 
kreditas priklauso Stanislovai- 
tienei, nes per jos pasidarba
vimą tas įvyko. Stanislovaitie
nė yra Rusijos Gejbėjimo Ko
miteto sekretorė it gera dar
buotoja. Reporteris.

Jersey City, N. J.
Parengimas Naudingam 

Tikslui
Visų Jersey City lietuvių 

būtina pareiga imti dalyvumą 
šį šeštadienį, 27 d. kovo, sve
tainėje Peoples Centre,, 158-60 
Mercer St. šį parengimą ren
gia bendrai Moterų Volga 
Kliubas, Rusų Karpatų, Rusų 
Ukrainų IWO kuopos ir Lietu
vių, Darbininkų Susivienijimo 
133 kuopa. Pelnas, kokis bus, 
visas skiriamas dėl karo nu
kentėjusių Sovietų Sąjungos 
žmonių. Įžanga tik vienas do
leris ($1) ir už tą dolerį gausi
te valgių.

Šis parengimas yra pirmu
tinis, kuriame viešai ir akty
viai dalyvauja vietos progre
syviai lietuviai. Mums lietu
viams skirta parduoti 50 ti- 
kietų ir juos tikimės parduoti 
su kaupu. Tai bus gražus bū
rys vietinių lietuvių šiame pa
rengime. Paremkim taip svar
bų tikslą. Dalyvaukime visi, 
kuriem aplinkybės leidžia.

Sutikus d. P. Vasylių iš Ho
boken, N. J. ir apsimainius 
po keletą žodžių, Petras sako: 
štai $4 dėlei ligonbučio Mas
kvoje rusų ir lietuvių, skyriam. 
Aukoju aš ir žvingeliūtė.

Ačiū už auką. Petras pasi
žadėjo būti, ir turi tikietą, 
ruošiamoj vakarienėj prakil
niam tikslui šį šeštadienį, Peo
ples Centre svetainėje. Nepa
miršk, Petrai, kad šioje vaka
rienėje lietuviai turės atskirą 
stalą ir Jūs pasirūpinkite atsi
vesti daugiau svečių iš Hobo- 
keno.

Baranauskų du sūnūs yra 
Dėdės Šamo armijoje. Jaunes
nis Eddy nuo mažens priklau
so prie LDS 133 kuopos, tar
nauja marinuose. Laiške, ku
rį tėvai gavo, Eddy rašo, kad 
likosi paaukštintas, alga padi
dinta už pasižymėjimą, kaipo 
daugiausiai pointų gavęs šau
dyme. Jis dabar jau priskir
tas prie smarkiųjų šovėjų pul
ko. Eddy paveikslas tilps an-

ELIZABETH, N. J

KONCERTAS IR PRAKALBOS
Naudai Amerikos Raudonojo Kryžiaus

Rengia Lietuvių Progresyvis Klubas ir Moterų Mezgėjų Orupe

Sekmadienį, Kovo-March 28
Prasidės 2-rą Valandą Diena

Lietuvių Laisvės Salėje
269 Second Street Elizabeth, N. J.

Dainuos Sietyno Choras, iš Newark, N. J.
Bus rodomi krutami paveikslai (Moving Pictures) 
Kalbės Raudonojo Kryžiaus Atstovai ir PRANAS 

BUKNYS, iš Brooklyn, N. Y. Laisvės Administratorius

Skaitlingai susirinkime pasiklausyti ir pamatyti gra
žios programos ir išgirsti svarbių prakalbų. Tuom pat 
kartu pasirūpinsime paremti Raudonąjį Kryžių, kuris at
lieka didelius mielaširdystės darbus karo frontuose ir 
kitur. — Įžanga nemokama.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

Ketvirtadienis, Kovo 25, 1948

gliškame skyriuje LDS orga
ne Tiesoje.

Draugas Jonas Augutis dė
lei darbo sąlygų negalėjo eiti 
sekretoriaus pareigų LDS 133 
kuopoje. Jo vietą laikinai už
ėmė A. Matulis. Sekamam su
sirinkime tikimės turėti porą 
ar daugiau naujų narių ir at
pildyti tų draugų vietas, ku
rie išsiskyrė iš mūsų tarpo ant 
visados.

Draugė Zagrackiūtė sugrįžo 
vėl į LDS 133 kuopą. Sveiki
nu.

K. Biuras.

Philadelphia, Pa
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

Pagalbai Prakalbos
Ateinantį sekmadienį, 28 d. 

kovo, Lietuvių Tautiškoje salė
je, 928 E. Moyamensing Avė., 
2-rą vai. po pietų, atsibus di
delės prakalbos ir koncertas 
dėl parėmimo Amerikos Rau
donojo Kryžiaus. Kalbėtojų 
bus labai daug. Tai pirmas to
lūs vieningas lietuvių draugi- 
jų-organizacijų masinis mitin
gas. Philadelphijos lietuviai 
turėtume iš visų miesto kampų 
raginti visus lietuvius važiuoti 
į šias prakalbas paremti Ame
rikos Raudonąjį Kryžių. Pasi- 
rodykime bent sykį Phila. lie
tuvių istorijoje, kad mos visi 
bendrai parėmėme gausiai fi
nansais Raudonąjį Kryžių.

Šiuo klausiniu visi lietuviai 
susitarėm vieningai, todėl, ne
paisant Įsitikinimų, sriovių, 
paremkime svarbią šios šalies 
Raudonojo Kryžiaus kampani
ją; pagelbėkime sukelti $125,- 
000,000.

Lietuvių Tautiško Kliubo pa- 
šalpinė draugija davė salę už 
dyką ir paaukavo $25. Lais
vės bankiete buvo surinkta au
kų ir jos bus atneštos ant šių 
prakalbų. Draugijos, organi
zacijos, pavieniai, biznieriai, 
parapijos, kunigai ir bendrai 
visi lietuviai paremkime šiame 
lietuvių masiniame susirinki
me AMERIKOS RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ. A. J. Smitas.
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Waterbury, Conn.
Iš Prakalbų, Kurios Įvyko Ko
vo 14 d., Rengiamos ALDLD 
28 Kuopos Paminėjimui Kovo 
8 Tarptautinės Moterų Dienos

Atidarant prakalbas, buvo 
sudaryta graži programa iš 
dainų. Dainavo Vilijos Choro 
merginų grupė keletą dainų 
ir solo, po vadovybe Bronės 
Rasimavičiutės (Lucas). Pir
miausiai buvo pakviesta kal
bėti K. Stanislovaitienė, dak
taro Stanislovaičio žmona. Pir
miausia jinįai pareiškė: Aš 
šiandien negaliu ramiai mie
goti ar valgjdii, nes man vaiz
duojasi* kad aš turiu dirbti ir 
dirbti be sustojimo. Aš, kaipo 
sekretorė vietinio skyriaus R. 
W. R. rūpinuosi, nes reikalas 
svarbus pagelbėti visokiais bū
dais mūsų veikliausiai talki
ninkei, tai yra Sovietų Rusijai. 
Aš girdėjau iš lietuvių, kurie 
man sako, jogei aš veikianti 
kaipo lietuvė rusų tautai, tai 
esanti' man negarbė. Aš atsa
kiau : šiandien aš neveikiu dėl 
to, kad kas mane girtų ar 
peiktų. Bet aš dirbu kaipo są
žininga šios šalies pilietė ar 
pilietis, kuriam rūpi, kad būtų 
šis karas laimėtas ir kad būtų 
sutriuškintas pasaulinis siau
būnas fašizmas, šiandien So
vietų šalis daugiausia sunaiki
na tų nevidonų, kas ir šios ša
lies daug išgelbės gyvasčių. To
dėl kviečiu visus ir visas remti 
šio karo pastangas dėl laimėji
mo, padidinti paramą Amer. 
Raudonajam Kryžiui, ŪSO ir 
kitom panašiom įstaigom, pa
gelbėti kiekvienam mūsų tal
kininkų reikalui, kaip Russian 
War Relief, United China 
Aid ir 1.1.

Po tam išdavė atskaitą, 
kiek yra surinkta pinigų dėl 
RWR per tą laiką, kaip susi
organizavo virš minėta orga
nizacija. Pinigų yra surinkta 
virš 14,000 dol. Vasario mėne
sį buvo vajus dėl drabužių i 
rinkimo. Pasiųsta 5 tonai į 
New Yorką ir dar randasi ke
li tonai, kuriuos reikia išva
lyti. Nors vajus pasibaigė ir 
dėžės jau suvežtos, kurios bu
vo padėtos prie krautuvių ir 
groserninkų stočių, bet žmo
nės vis atneša į tą vietą, kur 
yra centralinė stotis.

Praeitais metais parduota 
knygų, sagučių ir skepetaičių 
už $700. Visas tas pelnas So
vietų RWR.

Po tam buvo pakviesta M. 
Svenkūniene pakalbėti apie 
literatūrą, kaipo Laisvės vaji- 
ninkė; jinai gerai nupiešė 
spaudos reikalus. Minėjo laik
raščius — Laisvę, Vilnį, Tie
są ir šviesą, kurią išleidžia 
LLD kas 3 mėnesiai. Taip pat 
kvietė visus prigulėti prie 
ALDLD, kur galima gauti ge
rų knygų, ir viršminėtą žurna
lą. Tiktai už tokį mažą mo
kestį kaip $1.50 per metus.

Trečia kalbėjo K. Petrikie- 
nė, iš Brooklyn, N. Y. Petri- 
kienė yra labai gera kalbėto
ja. Jos kalba aiški ir galima 
išgirsti ir suprasti kiekvieną 
sakinį. Jinai savo kalbą pra
dėjo, paaiškindama kovo 8 d. 
reikšmę, kada prasidėjo šis 
moterų judėjimas 35 metai at
gal. Jinai puikiai nurodė, kur 
Šiandien moterys turi lygias 
teises, kaip kiekvienas pilietis. 
Tai Sovietų šalyje. Ten mote
rys yra prileidžiamos prie 
mokslo visose šakose ir šian
dien jos atsižymi neprasčiau 
už vyrus. Nors šiandien jau 
ir čionais Amerikoj moterys 
turi lygias teises su vyrais po
litikoje, bet darbuose, dirbtu
vėse tebėra praktikuojama ne
lygybė. Už lygų darbą kur kas 
mažiau . mokama moterims. 
Bet unijos savo sutartyse su 
kompanijom išstato reikalavi
mus, kad būtų mokama lygiai 
kaip vyrams, taip ir moterims. 
Nekuriose dirbtuvėse tas yra 
jau atsiekta.

Dabar Smetonos kavalieriai 
didžiuojasi, jog jo prezidenta
vimo laikais Lietuvoj 15 nuoš. 
galėjęs eiti mokslą neapmoka
mai. Todėl šiandien jie ir ne
va minėdami Lietuvos nepri

klausomybę, kelia į padanges 
Smetonos tvarką. O Smetona 
didžiuojasi, kad niekeno neiš- 
rinktaš jis buvo ir bus Lietu
vos prezidentu. O klerikalai 
su p. Pakštu pryšakyje, perša 
Lietuvai Skandinavijos kokią 
ten sąjungą su Švedijos kara
liumi, nes lietuviai esą gabūs, 
jie greitai išmoksią švediškai 
kalbėti. Ir tau Lietuvos gelbė
tojai !

Kas liečia virš minėtą ne
apmokamą mokslą Lietuvoje, 
tas procentas buvo užpildomas 
ir perviršijamas Smetonos me- 
daliuotų šeimynų vaikais.

Jie dabar suorganizavo tau
tinę Tarybą ir Amerikos Lie
tuvių Tarybą neva Lietuvai 
ginti, bet jų tikslas yra po 
priedanga šių tarybų šmeižti 
ir niekinti Sovietus—Lietuvos 
ir Rusijos.

čionai paduota tiktai maža 
ištrauka iš Petrikienės kalbos. 
Jai kalbant publika labai ra
miai užsilaikė, buvo visi užin- 
teresuoti jos kalba.

Buvo renkamos aukos pa
dengimui lėšų, o kas atliks 
nuo lėšų padengimo, bus per
duota Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, nes dabar eina vajus. 
Buvo perskaityta rezoliucija 
ir priimta vienbalsiai. Rezoliu
cija buvo patalpinta vietinėje 
anglų spaudoje ir kopijos pa
siųstos į Washington, D. C.: 
viena prezidentui Rooseveltui, 
kita valstijos sekretoriui, taip
gi Conn, valstijos senatoriams 
ir kongresmenams.

čionais aukotojų vardai.
Po $1: J. J. Ynamaitis, V. 

Krasnicskas, C. Astramskas, 
M. Paugis, M. Maruskauskas, 
S. Meison, P. Palilionis, K. 
Grabauskas, O. Marozienė, A. 
Žukauskas ir K. Krasnicskas.

Po 50 centų; M. Strižaus- 
kienė, J. Vaitonis, Dvilinskas, 
B. Lincas, K. Yenkeliunienė.

Su smulkiomis aukomis pa
sidarė $21.85.

Buvęs.

leistą melą ir provokaciją; lai 
būna nutarta:

Kad mes griežtai protes
tuojame prieš tų asmenų ir ta
rybų pro-nacišką veiklą ir pa
smerkiame jų pastangas pasėti 
pasidalinimą ir kivirčus tarpe 
mūsų; ir

Kad mes dar kartą pabrė
žiame pilniausį pasitikėjimą 
mūsų prezidentu Franklin D. 
Rooseveltu, Jungtinių Tautų 
vadovybe; Atlanto Charterio 
principams ir išlaisvintų kraš
tų žmonėms, kad jie pilnai su
gebės nusispręsti savo likimą 
po laimėjimo šio karo; ir

Kad, suprasdami tą faktą, 
jog- vyriausia šiandien prieš 
amerikiečius problema yra 
nugalėti Ašies jėgas, mes ra
giname visus lietuvius ameri
kiečius dirbti sunkiau dirbtu
vėse, padvigubinti savo pa
stangas dėl karo bonų kampa
nijos; padidinti savo paramą 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, ŪSO ir kitoms panašioms 
įstaigoms; pagelbėti kiekvie
nam mūsų talkininkų reikalui, 
kaip kad Russian War Relief, 
United China Aid ir t.t.; kelti 
aikštėn ir kovoti prieš visus 
gandus arba prieš propagan
dą, kuri yra skleidžiama tar
pe lietuvių Amerikoje ir ap- 
vienyti savo eiles dėl mūsų 
valdžios karo pastangų rėtni- 
mimo.

Pirmininkė Mary Meison.

Bus skanių valgių, šokiai prie geros 
orkestros, Pirmyn Choras, vadovau
jant Kasmočiūtei suteiks porą dai
nelių, taipgi kalbės atstovas nuo 
Raudonojo Kryžiaus. — Kviečiame 
visus dalyvauti. (70-72)

SOUTH BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 25 d. kovo. Turime daug 
nebaigtų reikalų, taipgi gausite 
knygą. Atsiveskite ir naujų narių. 
Bus 376 Broadway, 8 v. v. — G. 
Lekas. (69-61)

NEWARK, N. J.
Visi Sietyno Choro nariai būkite 

ketvirtadieni vakare, kovo 25 d., re
peticijose. Žinote, kad mes apsi- 
ėmerh dainuoti Elizabethe sekma
dienį, 28 d., 2 vai. dieną. — P. Cas
per. (69-71)

Rezoliucija, Priimta Prakalbo
se, ALDLD Surengtose Kovo 

14, 1943, 48 Green Street, 
Waterbury, Conn.

Kadangi tūli pro-naciški ele
mentai pasiėmė ant savęs au
toritetą kalbėti visų Amerikos 
lietuvių vardu ir susiorganiza
vo į taip vadinamą Lietuvių 
Tautinę Tarybą ir Amerikos 
Lietuvių Tarybą, ir kadangi jų 
tikslas yra pakenkti Jungtinių 
Valstijų ir Jungtinių Tautų 
karo pastangoms, sukuriant 
pasidalinimą čionai, tarpe lie
tuvių; ir

Kadangi, nepaisant pakar
totų mūsų valdžios patarimų 
tautinėms grupėms vengti gin- 
činio pobūdžio klausimų, to
kių, kaip, pavyzdžiui, kas lie
čia šiuo tarpu okupuotų kraš
tų būsimą valdžių formą, ši- 
tieji elementai per tas viršuje 
rųinėtas tarybas, dar labiau 
padidino savo ardantį anti- 
amerikinį, pro-nacišką veiki
mą, nuolatos keldami Lietuvos 
ateities tarptautinius santy
kius ir valdžios formą, kokia 
turėtų būti įsteigta Lietuvoje 
po karo, ir vesdami piktą fa
šistinę kampaniją prieš mūsų 
galingąją talkininkę, Sovietų 
Sąjungą, kaip parodo jų rezo
liucijos, pastaruoju laiku pri
imtos jų masiniuose susirinki
muose, laikytuose po priedan
ga minėjimo Lietuvos 25 me
tų nepriklausomybės; ir

Kadangi tų tarybų nariai ir 
bendradarbiai, kaipo redakto
riai ir leidėjai įvairių laikraš
čių, kaip Amerika, Tėvynė, 
Vienybė, Draugas, Naujienos, 
Naujoji Gadynė, Keleivis ir 
kiti, 1941 metais, kuomet hit
leriniai barbarai maršavo į 
Lietuvą skersdami vyrus, mo
teris ir vaikus ir degindami 
miestus ir kaimus, sveikino 
juos (nacius), kaipo Lietuvos 
išvaduotojus, kaipo Lietuvos 
išlaisvintojus nuo “bolševikų;” 
ir

Kadangi iki pat šiai dienai 
jie tebeskleidžia pro-nacišką 
propagandą tarpe lietuvių, pa
kartodami ir pamėgdžiodami 
kiekvieną nacių propagandos 
biuro Berlyne Goebbelso iš

SKAITYTOJU BALSAI
Gerbiami Redaktoriai: Mel

džiu tamstų patalpinti Laisvėn 
sekamą pranešimą.

Aš skaičiau angliškam laik
raštyje “Boston Post” (1943 
m., vasario 27 dieną) tokį pa
skelbimą :

“Publisher leaves estate of 
$92,700. Listing personal es
tate of $85,000 and $7,700 in 
real estate of Jurgis G. Ge- 
gusis also known as George 
W. Gegus, publisher of the 
South Boston Lithuanian pa
per Keleivis was filed in Suf
folk Probate Court yesterday. 
Stanley W. Blinstrub of 18 
Rozana Street, Hyde' Park, 
named as executor filed a 
bond for $127,000.

Seniau Michelsonas ir Ge
gužis žebravojo po Ameriką, 
darė kolektas ir pardavinėjo 
šėrus. Kur dabar dingo tie Še
rai ?

Gerbiami lietuviai, jūs ma
tote, kur mūsų pinigai nuėjo. 
Gegužis neuždirbo tiek tūks
tančių dolerių. Niekas nega
lėjo uždirbti tokios sumos pi
nigų. Per laikraščius skelbė, 
kad jie yra teisingi socialistai, 
viską daro teisingai. . .

J. F. P.
Lawrence, Mass.

Washington. —Amerikos 
karininkai reikalauja dau
giau lėktuvų Australijai 
ginti; nužiūri, kad japonai 
ruošiasi įsiveržt Australi
jon.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BALTIMORE, MD.
'Lietuvių Moterų Mezgėjų Kliubas 

ruošia pramogą, kovo 27 d., 7 v. v., 
857 W. Lombard St. Turėsime už
kandžių, Chop Suey ir kitokių įvai
rių skanumų. Taipgi naudingų da
lykų išlaimėjimui. Pelnas eis Am. 
Raud. Kryžiui. Kviečiame visus da
lyvauti ir tame paremti kovotojus 
už laisvę. (71-72)

LAWRENCE, MASS.
Matykite Sovietų Filmą “Moscow 

Strikes Back.” Bus rodoma Victoria 
Theatre, kovo 27 d., tęsis per ketu
rias dienas. Labai įdomi filmą, ma
tysite kaip Raudonosios Armijos 
karžygiai muša atgal nacius. Kvie
čiame dalyvauti. (71-72)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Liet. Moterų Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
kovo 25 d., 7 v. v. Po susirinkimo 
bus choro praktės. Todėl prašome 
dainininkių ir kliubiečių nesivėluoti. 
Bus salėje, kampas Ansel Rd. ir 
Medina Avė. — Kom. (70-71)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, kovo 28 d., įvyks 

Bankietas Raudonojo Kryžiaus Nau-. 
dai. Rengia bendrai visos lietuvių 
ir rusų organizacijos, draugystės, 
kuopos ir kliubąi. Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. 
įžanga $1.50. Vien tik šokiams 40c.

Kovo 14 d., vakare, Lietu
vių Literatūros Draugijos 7 
kuopa turėjo krutamas pa
veikslus. Įžanga buvo 44c. 
žmonių visokių pakraipų susi
rinko, netoli apie du šimtai. 
Mat, paveikslai buvo apie So
vietų Sąjungą. Pradžia pa
veikslų buvo apie Ameriką, 
kaip mokina jaunus vyrus ant 
kariškų laivų ir vandenų ka
riauti. Tik 15 minučių apte 
Ameriką terodė. O kas link 
Sovietų Rusijos, tai rodė net 
per dvi valandas.

Daug gražių miestų ir tų 
miestų trobesių parode. Krem
liaus palociai labai gražūs. Ir 
šiaip daug gražių vietų, aikš
čių parodė, tai buvo ko žiūrė
ti. Nėra, kad būtų aukšti tie 
trobesiai, ale, matyt, nauji ir 
gražūs. Kitus dar mūrija, ply
tas krauna. Matyt, ir moterys 
dirba prie statybos. Parodė ir 
fabrikų iš lauko pusės ir iš vi
daus su visa mašinerija ir kaip 
darbininkai, o daugiausia mo
terys, dirba. Parodė, kur au
tomobilius išdirba, kariškus 
dideliausius tankus. Parodė če- 
verykų dideliausią išdirbystę, 
gatavų čeverykų poros tik 
čiuožia šimtais, kaip anglis 
breikeriuose. Rodė dideles val
gyklas prie fabrikų pietų lai
ku. 12 vai. švilpukas užšvil- 
pia, o darbininkai-kės eina, 
sėda prie -stalų. Matyti valgių 
prikrauta ir geria arbatą ar 
ką kitą. Parodė laukus javų, 
kaip dideliausios mašinos 
pjauna ir iškulia. Parodė, kur 
vynuogės auga ir dideliausias 
kekes skina, kur medvilnė 
auga ir tą medvilnę renka, 
žmonės, matyti, linksmi, dai
nuoja, tai kitur ant armoni-

kos groja. O kitur ir didelės 
kapelijos muzikos, kaip pas 
mus benai.

Kariškų baisybių nedaug 
rodė, ale parodė su tankais 
daug mandrybių, kaip nuo 
stačiausių kalnų, pakrančių, 
upių tankas nusirita ir per 
vandenį plaukia, ar šiaip le
kia. Matyt, kaip tankai gero
kai didelius medžius išverčia, 
it kokią žolę arba giria dega, 
o tankas bėgioja po tas lieps
nas ir dūmus ir laužo pusėti
nus degančius medžius, čia or
laiviai birzgia, bombos krinta, 
vis taikomos tanką sudaužyti. 
Viena bomba, matyt, pataikė 
į didoką medį, o medis, kris
damas pataikė ant tanko. Vie
tomis matyt, gal tai fašistai, 
šaudo į tankus iš kanuolių, 
ale tie dideli tankai su smar
kumu lekia ant kanuolių ir 
sutriuškina bei į žemę suvaro. 
O kanuoles vairuotojas pirma

to pabėga. Vietomis minos til
tą išsprogdina, kaip tankas 
prilekia. Tankams, matyt, ge
ro kelio nereikia, ritasi per 
prastas vietas bei griovius per
šoka, ar tai upes perplaukia.

Parašiutais kareivius nulei
džia, apginkluotus šautuvais 
ir kulkasvaidžiais. Matyt, vie
tomis šaudosi; arkliais jojan
ti kareiviai krinta nuo arklių, 
o arkliai bėga ir vieni jau be 
savo jojikų.e čia jau karas.

Aš ir kitas senelis sėdim ir 
šnekučiuojam. O tas mano 
draugas yra senas caro buvęs 
kareivis. Sako, kaip aš tar
navau pas carą, tai dabar, ma
tyt, viskas nauja. Iš dangaus

su ginklais kareiviai, it aniuo- 
lai, nekrito, tankų tada nebu
vo, orlaivių irgi ne. Katram 
mieste buvau, ir man teko net 
keliolika miestų matyt, bet to
kių, kaip dabar rodo — tro
besių, nebuvo, tai ir nemačiau. 
O viskas dabar nauja ir nau
ja, ypač kariški pabūklai.

Dr-gė Mary Esčekienė, an
glų kalba pakvietė moteris, 
kad prisidėtų prie Raudonojo 
Kryžiaus ir rinktų drabužius, 
o surinkę, eitų pertaisyti į d. 
M. Esčekienės šapukę, kad bū
tų galima pasiųsti Sovietų Ru
sijos žmonėms. 15 moterų pa
sirašė dirbti tą gerą darbą.

A. Čekanauskas.

Hartford, Conn.
Jau Čia Pat

Pas mus šį sekmadienį, ko
vo 28 dieną, įvyks bazaras su 
vakariene. Prasidės 1 vai. po 
pietų. Rengia Literatūros Mo
terų Kliubas bendrai su kito
mis draugystėmis dėl naudos 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
ir Sovietų medikalės pagalbos.

Parengimas įvyks Choro 
svetainėje, 157 Hungerford 
St. šokiams bus gera muzika. 
Įžanga tiktai 50 centų ypatai.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Paremkime šį prakilnų ir vi
siems naudingą reikalą. Už tai 
jums bus dėkingi tie didvyriai, 
kurie kariauja frontuose ir ku
riais rūpinasi Raudonasis Kry
žius.

Rengimo Komisija.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga .....$2.00
Gaspadinė, Valgių Receptai ....$1.00 
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir kitos apysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .......40c
Girtuoklių Linksmos Dainos ..... 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes..10c 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka .......25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ....25c 
Tūkstantis Naktų ir Vieną, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ................................. $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais ............................25c
Istorija Abelnai, 500 pusi. .........1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimai, Dclna- 
žinystė, 412 pusi........................3.00

Pilna Georgrafija, su paveikslais, 
412 pusi....................................3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka ....................................... 25c

Kabalas, Žobovos Knygutė ....... 15c
Praloto Olšausko Darbai ..........10c

žolių Arbatos
Nervų ir nuo Stutukimo, po ..... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po .......60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Mėn. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuosuotojas .................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne-

šlaflinti lovoj, po ...................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ......................... ,....... 85c
Nuo nemalonaus kvapo ...............80c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos .................... 85c
Nuo Sutukimo Žolės ..•............... 85c
Kraujo Valytojas ........................ 60c
Pailių (Piles) Mostis .................. 85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

H----------------------------------------------------------- m

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreeh 8-7179 
E------------------------------------------------- b

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Įsigykite šią naudingą knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

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 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

i

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

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

Reikalaudami rašykite:

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

"0'll■ 1'mI U* įhiiūi ... Ml..........................■■■■ I

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

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

S Suteikiam garbingas laidotuves

I $150
S Koplyčias suteikiam nemoka- 
o mai visose dalyse miesto.
g Tel. Virginia 7-4499

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home

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

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

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

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

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
K3T Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

•i* •i’
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė.' Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
•i* 4* 4*

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

i



Beitas hisiapls

A Ml .̂
Žy*.*

* • 

pi
 

fe. "-čsįL
 

>3^ 
Ss-w

f/t'-

Ketvirtadienis, Kovo 25, 1943

NewYorto^g^zfeyZimoi
“come on,” mesk savo kiauši
nius, juk matai, kad čia mū
sų miestas.

Kaip tik to nori Hitleris, 
bet to nenori hitlerininkams

Kaip Petras Ruošiasi 
Prie Aido Choro 

Koncerto
Jau dvi savaitės, kaip Pe

tras sužinojo, kad Aido Cho
ras rengiasi prie koncerto-pa- 
žmonio. Na, o Petras myli 
Aido Chorą, myli jis ir dainas. 
Dėlto jis nusitarė gerai prie to 
pavasarinio koncerto prisi
rengti: Nustojo ėjęs į Green 
Star, kad sutaupius kiek pi
nigų ir paskui, koncerto vaka
re, sykiu su choristais paba- 
liavojus. Taip pat jis nusipir
ko muzikos mokinimosi (gai
dų) vadovėlį, kad galėtų at-Į 
skirti aukštąją C nuo paplokš
čios F. Nežinau ar Petrui tas 
pavyko ar ne,—teks tai suži
noti koncerte, bet Petras, (ne 
Grabauskas), reiškia, nuošir
džiai rengiasi prie Aido Cho
ro koncerto, nors ir pats nėra 
choristu.

Jam labai patikdavo, kuo
met Aido Choras savo pramo
gose išdalindavo atspausdintas 
dainas ir sykiu su publika jas 
dainuodavo. Tada ir Petras 
jausdavosi esąs reikalingas— 
net būtinas programos pildy
me. Petras tikisi, kad jam ir 
šiame koncerte teks kartu su

AIDO CHORAS SAVO PRAMOGOJE 
DUOS GRAŽIĄ PROGRAMĄ

A id iečiai pastarosiomis sa
vaitėmis sunkiai ir daug mo
kinasi, kad savo mielus sve
čius, atsilankiusius į choro pa
vasarinį koncertą-balių šau
niai priimti ii- užžavėti daino
mis.

ALDONA ANDERSON, Aido 
Choro mokytoja, daug dirba ir 

viltingai laukia kovo 27-tos.

Choras ir be rengimosi kam 
i nors specialiam kas mielą 
' penktadienį per ištisus metus 
po trejetą valandų pašvenčia

praktikoms. Gi rengdamasis 
koncertui choras savo pamokų 
kvotą daug padidino. Vienų 
dainos skamba antradienį, ki
tų trečiadienį, visų penktadie
nį ir kai kurių dar priediniais 
vakarais. Mat, dainuos visas 
choras, dainuos atskiromis 
grupėmis vyrai ir merginos, tu
rės solistę.

Taigi, kaip choristams, taip 
mokytojai Aldonai Anderson 
pasiruošimas koncertui yra ru
giapjūtė, nors patsai derlius, 
pasakysiu teisybę, priklausys 
nuo jūsų ir manęs. Juk tai 
mūsų pasilinksminimui jie taip 
triūsiasi ir jų darbas būtų 
bergždžias, jeigu jūs ir aš ne
būtume savo vietoj tas gra
žias jų susimokintas, apšlifuo
tas, pagražintas dovanas-dai- 
nas priimti. Tad atsiminkime 
visi, kad choristai mielai lauks 
pasimatymo su mumis šio šeš
tadienio vakarą, kovo 27-tą, 
Pil. Kliubo Salėj, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 7 :30 
v. v. Po programos bus šokiai.

N. C.

choru dainuoti...
Petras taipgi labai myli 

grupių, ypatingai merginų dai-' 
navimą. Labai apgailestauja, 
kad Aidbalsiai likvidavosi, bet 
jam teko sužinoti, kad šiame i 
koncerte dainuos merginų 
sekstetas, vyrų ir merginų so
lo ir duetai, tai jau geriau ir 
nereikės,—Petras bus užganė-i 
dintas.

Bet ne vien Petras bus už
ganėdintas šiame Aido Choro 
koncerte, čia ras užsiganėdi-i 
nimo visi, kurie tik atsilankys.!

Taigi, iki malonaus pasima-Į 
tymo šį šeštadienį, kovo 27 d., 
Liet. Amerikos Piliečių Kliu
bo salėje, 280 Union Avė., 
7:30 vai. vakaro. į

Eks-choristas.

Paštas Praneša ;
Nuo dabar, iki vėlesnio pa

tvarkymo, į francūzišką Mo
rocco, Algeriją, neokupuotą 
Tunisiją ir į francūzišką va
karinę Afriką leidžiama siųsti 
tik laiškus, neleidžiama jokių 
kitų siuntinių.

Joki laiškai nebus siunčiami 
į tas dalis Tunisijos, kurios 
yra užimtos nacių jėgomis.

Spencer Tracy ir Katherine Hepburn patriotinėj fil- 
mos dramoj, didžiame jausmo pajėgume, kuris suju
dins kiekvieną laisvę mylintį žmogų—filmoje “Keep
er of The Flame,” rodomoj Radio City Music Hall, 
6th Ave. ir 50th St., New Yorke. Puikūs scenos aktai 
taipgi yra pašvęsti narsiems vyrams iš laivyno ir jū
rininkystės tarnybos.

Nukapota Paskyros Na
mą Statybai ir 

Pašalpoms
•——........ )

Gubernatorius Dewey, pa
dedamas savo republikonų as- 
semblymanų, valstijos seime
lyje pravedė nu kapoj imą pa
skyrų pašalpai ir naujų namų 
statybai. Pašalpos reikalams 
paskyros nukapotos $5,200,- 
000. Likusi suma $21,000,000 
visai valstijai yra mažiausia iš 
visų buvusių nuo to laiko, kai 
žmonės iškovojo teisę gauti 
pašalpą.

Ant pašalpos, tiesa, dabar 
retai berasi sveiką žmogų. Bot 
yra tokių, iš kurių darbininkų 
nebus ir jie neturi jokių įplau
kų pragyvenimui, apart pašal
pos. Taipgi yra našlių su 
skaitlingomis šeimynomis. Join 
tėvo ar motinos uždarbių ne
užtenka nei biedniausiam pra
gyvenimui. Tokios būdavo pa- 
gelbstimos iš pašalpų fondo.

Naujų gyvenamų namų sta
tybai iš jau nuo seniai stovin
čio 150 milionų fondo leista 
panaudoti tik 35 milionus ir 
tai ne tiesioginei statybai, o 
tik planavimui. Gi kai kuriose 
vietose, kur miestai seni, o 
taip pat ir ten, kur iškilo nau
jos industrijos, suvažiavo 
tūkstančiai naujų žmonių, rei
kia ir naujos statybos, jeigu 
norima apsaugoti gyventojų 
sveikatą.

pasakyti mūsų miestas ir dėl
to šimtai tūkstančiu wardenu 
ir kitų liuosnorių miesto sar
gų, pašvenčia dienų dienas lai
ko ir darbo, kad. pasiruošti, 
kad miestą apsaugoti. O keli 
tinginiai kožname name ar 
bloke, keli tinginiai net visa
me mieste, kurie tingėjo pa- 
mislyti, ką jie darys, jeigu bus 
atakos, gali žymiai pakenkti 
miesto apsaugai.

Suprantantieji tokio tingėji
mo pavojų privalo nepasiten
kinti sutvarkymu vien savo 
namų, bet reikia perspėti ir 
kaimynus, o jeigu per ilgai ne
išmoksta, reikia į juos atkreip
ti wardenu atydą, nes tie žmo
nės stato pavojun visą miestą, 
visus jame esamus namus ir 
įstaigas, ypatingai fabrikus, 
kuriuose gaminami ginklai ir 
kitos reikmenys mūsų vai
kams, esantiems frontuose, 
kur taip pat randasi tūkstan
čių miesto gyventojų darbas 
ir duona.

Matęs.

Miesto CIO Pasisakė
Taksą Klausimais

New Yorko CIO pereitą an
tradienį paskelbė, kad pilnai 
remia Nacionalės Advokatų 
Gildijos pasiūlytą miestui tak
sų planą, kurį priėmė ir mies
to majoras LaGuardia po to, 
kai jo reikalavimas pakelti 
taksus ant pirkinių pralaimėjo 
Albanėj. CIO atsišaukė j savo 
narius ir abelnai darbininkus 
ir vartotojus veikliai remti 
Advokatų Gildijos planą, kad 
jis būtų priimtas Miesto Tary
boje.

Gildijos pasiūlyta programa 
yra:

Atsteigti 3 nuošimčius “uti
lity” taksų (ant gaso, elektros 
firmų).

Pakelti dešimtimi nuošimčių 
valstijos duodamą sumą mies
to pašalpos reikalams.

Didesnį nuošimtį grąžinti

Gaudami pėdę neužmirškite n 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

LAISVES BAZARAS
DALYVAUS PIRMYN CHORAS 

iš Great Neck, vad. Kasmočiutės 

TAIPGI AIDO CHORAS 
vad. Aldonos Anderson

Laisves Bazaras Bus
Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI 
Gros Pavidis Orkestrą

Queens Rendauninkai Veikia
Long Island City Vartotojų 

Komitetas, kuris rūpinasi ap
sauga rendų, nuo pakėlimo, 
taipgi kovoja prieš kėlimą kai
nų ant produktų, lankėsi pas 
majorą LaGuardia protestuo
ti prieš kėlimą rendų. Jie ra
portavo majorui, kad Exton 
Agentūra, Sunnysidėj, bando 
pakelti rendas po $6 ir iki $8 
per mėnesį.

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.

♦ 
3rd Avė. Darbininkam

Pakels Algas <
Kariška Darbo Taryba, Wa

shingtone, leido pakelti po 4 
centus per valandą New Yor- 
ko Third Ave. aukštojo gele
žinkelio darbininkams. Tary
ba sako, kad tai leista išlygi
nimui buvusios nelygybės al
gose. Bendra jų mokestis bu
vo apie 83 centai už valandą, 
su mažiausiomis mokestimis 
žymiai mažesnėmis.

Third Ave. sistema turi kon
traktą su Transporto Darbi
ninkų Unija, CIO. Dirba apie 
pusketvirto tūkstančio darbi
ninkų.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau gyvenimo draugės, mergi

nos ar našlės, apie 30-40 metų am
žiaus, kuri turi farmą kokių 200 ak
rų. Aš esu farmerys, turiu 49 metus 
amžiaus. Galėsime susitaikyti su fi
nansais. Rašykite: Povilas Ragelis, 
61-38 56th Rd., Maspeth, N. Y.

(69-74)

Ką Darytumėt, Jeigu 
Hitlerio Orlaiviai 

Būtą Mieste?
Atrodo, kad apie tai ne visi 

yra pagalvoję, nors tas gali 
bile dieną atsitikti, ypatingai 
vasarop.

Kad mes, newyorkieciai, 
apie tai mažai tegalvejame 
(nežiūrint daug apie tai kal
bėjimo per radiją, rašymo 
spaudoje ir Civilinių Apsigy
nimo pravestų pratimų) rodė 
pereitas netikėtas išbandymas 
perspėjimo signalų anksti an
tradienio rytą.

Signalas prasidėjo ne per
spėjamuoju, bet taip vadina
muoju “red,” banguojančiu 
švilpuku, kuris reiškia, kad 
priešo orlaiviai jau yra virš 
miesto. Taip galėtų atsitikti 
laike tikrosios atakos. Iššokau 
iš lovos. Skaisti, graži mėne
siena, miestas apmatomas už 
mylių tolio. Stuboj taip pat 
šviesu, galėtum stambų, raštą 
skaityti be jokios lempos. 
Ęet. . . po visą apylinkę pra
dėjo bliksėti šviesos. Tarsi su
sitarę Hitleriui linksmas pri
imtuves suruošti, namai nu
švito šviesomis ir tik už kelių 
minutų, atsipeikėję, o dar kiti 
tik wardenams pradėjus gar
siai švilpti palangėse susipra
to užgesyti šviesas.

Jeigu hitlerininkai būtų bu
vę virš miesto, kas vieną gra
žią naktelę gali atsitikti, tai 
būtų reiškę pakvietimą jo—

Mėsos Pardavimas 
Nesulaikoma

■ <

Kainų Administracija dar 
kartą užtikrino šeimininkėms, 
kad mėsos pardavimas nebus 
sulaikytas nei vienai dienai 
prieš pradėjimą parduoti ant 
knygučių.

Pirkimasis mėsos ir kai ku
rių kitų produktų su stampo- 
mis prasidės kovo 29-tą. Apie 
punktus mėsai ir kitiems svar
biausiems padalinamiems pro
duktams plačiau matysite se
kamose laidose.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberlal

Le VANDA

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

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

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

t

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

«<Iresas

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. ¥. 
Tel. EV. 4-8698
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miestui iš sumokamų valstijai 
taksų nuo įplaukų, automobi
lių, degtinės, gazolino.

Valstija turi paimti atsako
mybę už išlaikymą miesto ri
bose esamų valstijos įstaigų, 
kaip kad valstijinių teismų, 
Rinkimų Tarybos ir nemoki
nančių švietimo Tarybos na
rių, kurie dabar eina valstiji- 
nes pareigas, bet jų išlaikymas 
gula ant miesto tik dėlto, kad 
tos įstaigos randasi miesto ri
bose.

Ligoninės Viršininkas 
Atsistatydino

Dėl kritikos ir pasekmėj iš
kilusių tyrinėjimų blogų svei
katos sąlygų Creed more ligo
ninėj, kur laikoma proto li
gomis serganti žmonos, atsi
statydino Dr. William J. Tif
fany, protinės higijenos komi- 
sionierius, kurio departmentui 
buvo taikytos tos kritikos.

Lietuvių Rakandų Krautuvė

n

Taisome visokius namų rakandus. Kurie turite pataisy
mui ar perdirbimui rakandų, prašome kreiptis Į 

mūsų dirbtuvę

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

Telephone Evergreen 7-8451.
Iš priežasties trūkumo daugelio daiktų, mes nutraukėme 

pardavinėjimą naujų baldų iki karo pabaigai.
Dėkuojame visiems; kurie iš mūs pirkote baldus. Karui pasibaigus 

mes ir vėl jums maloniai patarnausime.
M. PETRAITIENE IR SŪNAI

TC,

i3

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

660 GRAND ST.
initftiiftiim lAitniiAfiAUAiiAiwwiAftAnAitAi  vwww wwmi muhtiAi vw iouonj

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1UOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

BROOKLYN, N. Y

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON 701 GRAND STREET

ATDARA VAKARAIS.
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-2178




