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vo 22 naujus narius. Kuopa 
jau turi 134 narius. Iki birže
lio mėnesio dar žada gauti 10 
naujų narių. Šaukia kitas kuo
pas į draugiškas lenktynes. 
Puikiai darbuojasi kuopos se
kretorius A. Barčas.”

Jokių komentarų neberei
kia. Lai pasiskaito ir pagalvo
ja visų kitų kuopų veikėjai.

Fašistiniai pro-naciški kur
miai veikia sušilę. Jiems jau 
pavyko Kansas valstijoje pa
tylomis pravesti įstatymą prieš 
darbo unijas.

Ten unijos patenka po val
džios kontrole, netenka viso
kios nepriklausomybės veiki
me darbininkų naudai.

Nelauktas smūgis tos valsti
jos organizuotiems darbinin
kams.

Panašūs fašistiniai gaivalai 
veikia visose valstijose ir iš
naudoja karo situaciją rausi- 
mui demokratijos pamatų.

Darbo žmonėms tenka bu
dėti.

Kovo 19 dieną pasimirė vi
siems lietuviams gerai žino
mas ir girdėtas kun. Antanas 
Milukas.

Kunigas Milukas buvo dide
lių gabumų labai darbštus 
žmogus. Jo visur užtekdavo, 
kai jis dar jaunas buvo.

Bet tik pusė Miluko tedir
bo naudingą darbą. Jis, pa
vyzdžiui, karštai palaikė* lie
tuvybę ir mokėjo rinkti me
džiagą iš lietuvių istorijos ir 
ją išleisti. Tam jis padėjo 
daug pinigų ir energijos.

Tačiau kita jo pusė, kaip ir 
visų lietuviškų kunigų, visuo
menės gerovei kenkė. Jis bu
vo klerikalas politiškai.

Kun. Milukas nepajėgė gy
vas būdamas pasidaryti pilnai 
naudingu žmogumi. Buvo pa
sivergęs Romos trustui.

Tačiau jis stovėjo visa gal
va aukščiau visų kitų mūsų ga
dynės lietuviškų kunigų.

Mūsų šalies Kongrese vėl 
prasideda kova už panaikini
mą nelemtos “poll tax” siste
mos pietinėse valstijose. Vėl 
įneštas atstovų butan bilius, 
vėl renkami atstovų parašai, 
idant privertus komisiją ati
duoti bilių viso buto svarsty
mui.

Sako, tą reikalavimą komi
sijai jau pasirašė 80 atstovų. 
Dar reikia 140 parašų.

Daugiausia tuomi rūpinasi 
ir darbuojasi pažangietis kon- 
gresmonas Vito Marcantonio.

Nepamirškime mūsų gerų 
aidiečių. šį sekmadienį Pilie
čių Kliubo salėje įvyks Aido 
Choro koncertas.

Visi geros valios supratlyvi 
lietuviai turėtų dalyvauti. Ai- 
diečiai žada duoti puikią me
no programą. O jie savo žo
džio dar nėra sulaužę.

Tad pasimatykime šeštadie
nio vakare Piliečių Kliubo sa
lėje pas aidiečius.

Pateko man į rankas vienas 
dokumentas su labai svarbio
mis informacijomis. Tai vis 
apie tuos Hitlerio talkininkus 
Ehrlich ir Alter, kuriuos So
vietų vyriausybė laiku pačiu
po ir pastatė prie sienos.

štai tos informacijos.
Amerikoje veikia taip vadi

namas “Jewish Labor Com
mittee.” Komitetas renka ir

(Tąsa 5 pusi.)

Jungtinių Valstijų Lakūnai 
Bombardavo Messinos Uostą, 

Italijos Saloj Sicilijoj
Amerikos Oficialiai Pranešimai

AMERIKIEČIAI TRAUKIA 
ARTYN SVARBIOJO GA
BES UOSTO, TUNISIJOJE

CAIRO, Egiptas, kovo 24. — Amerikos štabo pra
nešimas :

Mūsų bombanešiai Liberatoriai atakavo Messinos 
uostą (Italijos saloj Sicilijoj) dienos laiku kovo 23. Bu
vo pataikyta bombomis arti perkeliamųjų laivų (ferry) 
prieplaukos ir užkurta gaisrai.

Du vokiečių lėktuvai atakavo mūsų bombanešius. 
Vienas priešų lėktuvas, turbūt, sunaikintas. Visi mūsų 
lėktuvai saugiai sugrįžo.

WASHINGTON, kovo 24. — Laivyno pranešimas:
Kovo 23 d. Jungtinių Valstijų lėktuvai kovotojai ap

šaudė ir bombardavo japonų vanden-lėktuvų stovyk
lą Rekatos Įlankoj, centralinėse Saliamono salose. Visi 
mūsų lėktuvai sugrįžo.

(Tąsa 5-tanj pusi.)

Vice-Prezid. Wallace 
Nori Lotynų Ameri
kos Ryšių su SSRS

Panama. — Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Henry A. Wallace, atsilan
kęs į Panamą, Centralinės 
Amerikos respubliką, kal
bėjo to krašto seime. Jis 
sakė, kad laimėjus talkinin
kam pergalę prieš fašistų 
Ašį, bus atsteigta laisvė ir 
demokratija visom pasaulio 
tautom, kaip didžiom, taip 
ir mažom.

Pasikalbėjime su laikraš
čių korespondentais, vice
prezidentas Wallace pareiš
kė, kad diplomatinių santy
kių atsteigimas tarp Loty
nų Amerikos respublikų ir 
Rusijos patarnautų taikos 
reikalui visame pasaulyje, 
nes sustiprintų ryšius tarp 
slavų ir lotynų tautų.

—1 ..........- ■■ ■ ■ •

KAS IR PRIEŠ KĄ 
PROTESTUOJA

London.— Holandijos val
džios ministeris trėmime ♦
Kelffens protestavo, kad 

anglų premjeras sakė, jog 
Anglija, Amerika ir Sovie
tų Sąjunga turės būti vy
riausi pasaulinės taikos 
vykdytojai po karo.

Philadelphia, Pa.
Masinės Prakalbos ir Koncer
tas Naudai Raudonojo Kry
žiaus, Rengia Phila. Lietuvių 
Draugijų Delegatų Komitetas

Ateinantį sekmadienį, 28 d. 
kovo-March, 2-rą vai. po pie
tų, Lietuvių Tautiškoje Salėje, 
928 E. Moyamensing Avė., 
Phila., Pa.

Kalbės: miesto majoras, 
Bernard Samuel; Raudonojo 
Kryžiaus atstovai; S. Sasna iŠ 
Brooklyno; kunigas J. J. žit- 
tas ir kiti. Philadelphijos lie
tuviai, paremkim Amerikos 
Raudonąjį Kryžių. Visi lietu
viai vieningai pas’rodykime, 
kad mes remiame Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus svarbų 
darbą.

Už Komisiją
A. J. Smitas.

95 Procentai Dany Bal
savo Prieš Nacius

Stockholm, šved. — Da
nijos seimo rinkimuose už 
demokratinių partijų kan
didatus balsavo 1,- 
900,000 piliečių, o už dvie
jų naciškų partijų kandida
tus —tiktai 100,000. Ir tai 
nežiūrint tiesioginio spau
dimo iš hitlerininkų pusės, 
kurie yra pavergę Daniją.

Danų konservatų partija 
gavo 421,051 balsą; social
demokratai — 894,636 bal
sus; liberalai 376,463 ir t.t.

Komunistų Partija yra 
uždrausta Danijoj; tai jie 
savo balsus atidavė kitom 
tautiniai demokratinėm da
nų partijom.

Per šiuos rinkimus naciai 
prarado 2 vietas seime, kur 
jie dabar turės tik 5 savo 
atstovus.

šiaur. Afrika, kovo 25. 
—Anglų Aštuntoji armija, 
įtūžusiai kontr - atakuoda
ma nacius pajūriniame gale 
Mare th tvirtumų linijos, 
pietinėje Tunsijoje, atka
riavo tūlas pozicijas, kurias 
vokiečiai buvo užėmę diena 
pirmiau. O kaip Alžyro ra
dijas pranešė, tai anglai vėl 
pralaužė tą hitlerininkų li
niją, nors nepasako, kurioj 
vietoj.

Anot to radijo, anglai su 
50 tankų ir 2,000 trokų, pil
nų kariuomenes, apėję pie
tinį galą Mareth tvirtumų 
linijos ir prasiveržę vaka
riniu šonu nuo jos, jau da- 
sigrūmė iki 8 mylių nuo EI 
Hammos, fašistų stovyklos 
esančios už 20 mylių nuo 
Gabes, prieplaukų miesto.

Tuo tarpu amerikiečiai, 
komanduojami generolo 
Pattono, centralinėje Tuni-

sijoje, nužygiavo pirmyn 
iki Djebel Bou Douau kal
nų virtinės, tiktai 28 my
lios nuo pajūrio geležinke
lio ir vieškelio. Tuo tarpu 
kita dalis mechanizuotos 
amerikiečių kariuomenės 
skina sau kelią per vokie
čių ir italų eiles irtmaršuo- 
ja vis artyn Gabes uosto. 
O tai per šį uostą fašistai 
pietinėje Tunisijoje iki šiol 
gavo daugumą reikmenų ir 
pastiprinimų.

Tokiu būdu amerikiečiai 
ir anglai grūmoja atkirst ir 
apsupt visą hitlerininkų ar
miją pietinėje Tunisijoje.

Amerikiečiai atmušė vi
sas žiaurias vokiečių ata
kas EI Guettar srityje ir 
padarė priešams skaudžių 
nuostolių. Tapo sunaikinta 
bei sužalota bent 46 Ašies 
tankai.

Sovietų Kariai Pralaužė 
Nacių Liniją Arti Smolen

sko; Laimėjo Kaukaze
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 25. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Mūsų kariuomenė kovo 24 d. atėmė iš vokiečių 

Abinską, apskričio centrą ir geležinkelio stotį, šiaur
ryčiuose nuo Novorossiisko.

Vakariniame fronte mūsų kovotojai, nugalėdami at
kaklius vokiečių pasipriešinimus, užėmė kelias apgy
ventas vietas. Vienoje vietoje sovietiniai kariai prasi
veržė per upę ir išvijo priešus iš aptvirtintos pozicijos.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė užėmė Safono- 
vo, už keturių kilometrų į šiaurius nuo Dorogobužo 
geležinkelio stoties. Vokiečiai prarado daug savo ka
rių ir įrengimų.

Į šiaurius nuo Dukovšinos sovietinė kariuomenė at
griebė kelias apgyventas vietas; sunaikino apie kuopą 

(Tąsa 5-tam pusi.)

ANGLŲ KOMANDŲ ĮSIVER
ŽIMAS I NORVEGIJA

London. — Berlyno radi
jas sakė, jog anglų koman- 
dos-smarkuoliai kariai, at
plaukę motoriniais greita- 
laiviais, užpuolė nacius vie
noj Norvegijos saloj. Hitle
rininkai sako, kad vokiečiai 
netrukus išviję daugumą 
užpuolikų, o kai kuriuos įsi
veržėlius nušovę ir pagrobę 
kiekius anglų amunicijos, 
žemlapius, norvegiškus pi
nigus ir sprogstamąsias 
medžiagas.

Nacių kontroliuojamas 
Norvegijos radijas skelbė; 
kad anglų komandos nau
dojo amerikinius greitalai- 
vius įsiveržimui į minimą 
salą.

Patarimas šimtamečiams
Chicago. — Sulaukęs 107 

metų amžiaus, Arnadas Sa- 
bados, sako, kad jis po 100 
metų metė darbą; girdi, 
taip ir kiti turėtų daryti.

Maskva. — Smolensko sri
tyje raudonarmiečiai daž
nai durtuvais kaujasi su 
naciais.

Vienu Žygiu Amerikiečiai 
Nušovė iki 109 Nacių Lėktu

vų, o Savo Prarado Tik 5
London. — Didieji Ame

rikos bombanešiai Libera
toriai ir Lekiančios Tvir
tovės praeitą penktadienį ir 
pirmadienį, atakuodami 

Vegesacką ir Wilhelmsha
ven^ Vokietijoj, nušovė že
myn 80 vokiečių orlaivių; 
turbūt, sunaikino dar 29- 
nis priešų lėktuvus ir suža
lojo 32 nacių orlaivius, kaip 
pranešė generolas Eaker, 
Jungtinių Valstijų oro jėgų 
komandierius Anglijoj. O 
per tuodu žygius amerikie
čiai neteko tiktai penkių 
savo lėktuvų.

Gen. Eaker, pareiškė, jog 
didieji Amerikos bombane
šiai įrodė, kad jie gali sėk
mingai veikti ir be jokių 
greitųjų savo lėktuvų kovo
tojų apsaugos prieš bile ko
kius vokiečių orlaivius. 
Amerikinės Lekiančiosios 
Tvirtovės ir bombanešiai 
Liberatoriai gali pasiekt ir 
bombarduot, kokį tik nori

punktą Vokietijoj, sakė ge
nerolas E'aker.

Iki šiol amerikiečiai An
glijoj dar neturėjo reika
lingo daugio tų bombane- 
šių. Bet ateinantį vidurva
sarį amerikiečiai ten turė
sią jau gana bombanešių, 
kad galėsią lygiomis su an
glais bombarduot Vokieti
ją. Iki šiol Amerikos bom
banešiai atakavo hitlerinin
kus tik dienos laiku, bet šią 
vasarą jau dieną ir naktį 
bombarduosią Vokietiją.

Visi Amerikos Lėktuvų 
Nuostoliai Kelis Kartus

Mažesni Negu Vokiečių
London. — Amerikos lėk

tuvai iki šiol padarė 51-ną 
žygį prieš fašistų Ašį Eu
ropoj ir viso prarado 90 
savo bombanešių. Tuo tar
pu Amerikos lakūnai sunai
kino 356 fašistų lėktuvus, 
kaip sakė generolas Eaker.

ANGLIAKASIAI PRATĘSIA VIENU MENESIU 
DERYBAS SU KASYKLŲ SAVININKAIS

, New York. — Minkštųjų 
angliakasy klų kompanijos 
šiaurinėse valstijose susita
rė su Mainierių Unijos at
stovais, kad mainieriai ne
sustos dirbę per vieną mė
nesį po to, kaip pasibaigs 
senoji sutartis. O jinai bai
giasi su kovo mėnesio pa
skutine diena. Tuo tarpu 
bus tęsiamos derybos kas 
liečia $2 algos priedą die
nai ir kitus unijos reika
lavimus.

Kiek mainieriai išsiderės 
daugiau algos, tai priedas

bus sumokėtas pradedant 
nuo balandžio 1 d., nors 
nauja sutartis tarp kompa
nijų ir angliakasių būtų vė
liau pasirašyta.

Bet tarp pietinių anglia- 
kasyklų savininkų ir -jų 
mainierių dar nėra susita
rimo palaukt ekstra mėne
sį, kol bus derybos tęsia
mos.

Viso esama 450,000 uniji
nių mainierių minkštosiose 
angliakasyklose — 172,000 
šiaurinėse ir 248,000 pieti
nėse.

Sovietai Trim Ruožtais 
Artinasi prie Smolensko

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė pralaužė stiprią
sias priekines vokiečių ap
sigynimo linijas į šiaurius 
nuo Kuchovšinos, 30 mylių 
nuo Smolensko, ir vejasi 
bėgančius linkui to miesto 
vokiečius. Kiti Raudonosios 
Armijos daliniai dasigrūmė 
iki keturių kilometrų nuo 
Dorogobužo, vieškelio ir 
geležinkelio centro toje sri
tyje. Dar kiti Sovietų pul
kai artinasi prie Jarcevo, 
33 mylios į šiaurių - rytus 
nuo Smolensko.

Šiaurinėje Doneco upės 
srityje Sovietai padarė to
kių didelių nuostolių vokie
čiams, jog naciai jau pri
versti apstabdyt savo ata
kas.

Visos vakarinės Doneco 
pakrantės užverstos supleš
kintais nacių tankais ir 
šarvuotais automobiliais.

VOKIEČIU KAREIVIAI 
BĖGA IŠ ARMIJOS

Stockholm, šved. — Dvy
lika vokiečių kareivių, per 
Švediją grįždami iš pavie- 
šėjimo Vokietijoj, iššoko iš 
traukinio ir pasislėpė. Šve
dų milicija stengiasi juos 
sučiupti; bet švedų vyriau
sybė žada leist jiems pasi
likt Švedijoj kaipo politi
niams pabėgėliams.

Praeitą savaitę vienas 
vokiečių kareivis kelionėje 
per Švediją atgal į Norve
giją traukiny j persidūrė 
peiliu, bandydamas nusižu- 
dyt. Jis paimtas ligoninėn 
ir sveiksta. Jam taipgi bū
sią leista pasilikt Švedijoje 
kaip politiniam pabėgėliui.

CHINAI ATMUŠA JAPONUS
Chungking, Chinija. — 

4,000 japonų įnirtusiai ata
kavo chinus Anhwei pro
vincijoj. Chinai atrėmė 
priešų atakas, padarydami 
jiem didelių nuostolių.

A.

Kongresas Pakeičia 
Prezidento Įsakymą 

Prieš Didžiąsias Algas
Washington. — Kongre

so atstovų rūmas 297 bal* 
sais prieš 46 užgyrė senato 
tarimą pakeisti prezidento" 
Roosevelto patvarkymą, sa
kanti, jog karo laiku nie
kas neturi gaut daugiau 
kaip $25,000 grynos algos 
per metus, liekamos po tak
sų atskaitymo.

Vietoj prezidento patvar
kymo, kongresmanai užgy
rė šitokį senatorių tari
mą: Valdžia negali numušt 
jokių algų žemiau to, ko
kios jos buvo tarp sausio 
1 ir rugsėjo 15 d. 1942 m.

Kurių grynos algos tada 
buvo žemiau $25,000 per 
metus, tiem jos gali būti 
pakeltos iki $25,000. Gi kas 
minimu laikotarpiu gavo 
virš $25,000 metinės algos, 
tam gali būti sustabdytas 
tolesnis algos kėlimas, kol 
pasibaigs karas.

Valgyklos Gaus 25 Pro
centais Mažiau Mėsos J

—

Washington. — Kainu 
Administracija patvarkė, 
kad nuo ateinančio pirma
dienio valgyklom ir vieš
bučiam bus 25 procentais 
sumažinta kiekiai mėsos, 
sūrio, sviesto ir kenuotos 
žuvies, lyginti su tuom, 
kiek viešbučiai ir valgyklos 
pernai gruodyje pirkdavo 

savo bizniui. 
—

Padidėjo Talkininką 
Laivą Skaičius

London, kovo 25. —Nors 
nacių submarinai ir lėktu
vai skandino ir skandina 
Amerikos, Anglijos ir kitų 
Jungtinių Tautų laivus, bet 
nuo karo pradžios iki šiol 
Jungtinės Tautos tiek da- 
sistatė naujų laivų, kad da
bar turi jų žymiai daugiau, 
negu pirm pat karo. Taip 
sakė Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchill. 
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Skandalas Dėl Plieno ir Mūsų 
Karo Laimėjimas

Jungtinių Valstijų Senato Komitete 
iškelta faktai, kad United States Steel 
Corp., Carnegie - Illinois viršininkai 
pardavė mūsų šalies karo laivų budavo- 
jimui supuvusį ir netikusį plieną, ir jį 
siuntė į Sovietų Sąjungą, Angliją ir ki
tiems talkininkams.

Apkaltinime sakoma, kad ne vien plie
no kompanijos viršininkai žinojo, kad 
jie pardavė supuvusį, niekam netikusį 
plieną, bet jie ir dokumentus taip su
taisė, kad valdžios tyrinėtojai nesurastų.

H. J. Kaiser, laivų budavotojas, jau 
seniai kėlė protestą, kad jam plieno šar
vai ateina netikę. Pasirodo, kad netiku- 
sis plienas buvo parduodamas mūsų fab
rikams ir siunčiamas pagal Lend-Lease 
bilių į Sovietų Sąjungą. Kompanija tą 
atliko, siekdama pasidaryti sau daugiau 
pelno, bet gi tas pastato mūsų žmones į 
pavojų ir nepadeda karo laimėjimui. Ne
seniai vienas H. J. Kaiser’o tik ką pa- 
budavotas laivas sulūžo, kada jis buvo 
leidžiamas į vandenį.

Kaltininkai turi už tai atsakyti.

Naujas Apkaltinimas Viereckui
'Prieš kiek laiko .buvo nuteistas G. S. 

Viereckas į kalėjimą už tai, kad jis bu
vo Hitlerio agentas, vedė propagandą 
mūsų šalyj ir nebuvo užsiregistravęs, 
kaipo svetimos šalies agentas. Aukščiau
sias Teismas tą bausmę likvidavo, pama
tuodamas, kad būk sprendimas buvo pa
darytas tokiu laiku, kada prieš hitleri
ninkus sukeltas žmonių ūpas.

Bet gi mūsų šalies prokuroras mano, 
kad Viereckas yra kaltas ir prieš jį 
iškėlė šešis naujus apkaltinimus, įkaiti
nant jį veikime nacių partijos naudai ir 
kenkime mūsų šalies reikalams.

Gazolinas Rytuose ir Kanadoj
OPA patvarkymu, rytuose automobi

listai su A korta gaus daug maž apie 
pusantro galiono gazolino į savaitę. Mr. 
Sol A. Herzog, atstovas rytinių valsti
jų gazolino pardavėjų iškėlė viešumon, 
kad Kanadoj žmonės su A korta gaus 
daugiau negu du kartus tiek gazolino, 
kaip rytinių valstijų mūsų piliečiai, nors 
j Kanadą iš mūsų šalies gazoliną pri
stato. Kaip tą mįslę dabar išrišti?

Amerikiečių Pinigai — Finliandi- 
jos Fašistams

Romos popiežiui yra renkamos aukos 
Amerikoj neva “bažnyčios reikalams.” 
Lietuvių tarpe renka aukas kunigija, 
pasakodama, būk jos bus persiųstos į 
Lietuvą per Romos popą.

Tikrumoj tas aukas sunaudoja Romos 
popiežius taip, kaip jis nori, kaip nori 
Italijos ir Vokietijos fašistai. Tik šiomis 
dienomis atėjo žinia, kad Mrg. Cobbes, 
Romos popiežiaus delegatas Finliandi- 
joj, įteikė Finliandijos fašistų preziden
tui Risto Riti $10,000, kaipo pagelbą. Šią 
žinią iš Berlyno perdavė nacių radio ir 
New Yorke užrekordavo United Press.

Štai kur eina katalikų sudėti pinigai— 
Finliandijos fašistams! Reikia atminti, 
kad dabar prie Romos popiežiVas yra 
Mussolinio žentas Ciano, kuris ir duoda 
popiežiui “dieviškus” patarimus.

Mainieriai ir Jų Algos
Karo sąlygose gyvenimas neišpasaky

tai brangsta, tą žino šeimininkės, kurios 
maistą perka ir šeimai pagamina namie, 
tą žino ir tie, kurie eina valgyti į res- 
taur^fitus: Kalbos apie kainų “lubas” to

fakto negali paslėpti. Ir todėl būtinai iš
kyla reikalas, kad War Labor Uoardas 
turėtų rimtai skaitytis su CIO, Ameri
kos Darbo Federacijos ir kitų unijų rei
kalavimu pritaikinti darbo žmonių algų 
kiekį prie žymiai pabrangusio gyveni- 
mof

Paprastai, prieš darbininkų algų pa
kėlimą išstoja žmonės, kurie sako, kad 
algų pakėlimas reikš “infliaciją”, tai 
yra, pinigų nupigimą ir reiškia “neno
rą pasiaukoti karo išlaimėjimui.

Bet kaip tada yra su “pasiaukojimu”, 
kada Senatas 74 balsais prieš 3 balsus 
“užmušė” prezidento Roosevelto bilių, 

kuris kompanijų viršininkams ir valdi
ninkams norėjo apribuoti algas, kad per 
metus nebūtų jos didesnės, kaip $25,- 
000? Reiškia, aukštiems valdininkams ir 
kompanijų reikalų tvarkytojams dar 
“maža” ir $25,000 per metus, bet darbi
ninkai turį pasiaukoti!

Visi organizuoti darbininkai reiškia 
reikalavimus, kad algos turi būti sude
rintos su pragyvenimo brangumu, reiš
kia simpatijas mainieriams, kad jų al
gos turi būti pakeltos, nors tuo pačiu 
kartu organizuot^ ir patrijotiniai nusi
statę, trokštanti greitesnio ir tikresnio 
karo išlaimėjimo darbininkai nepritaria 
provokacinei John L. Lewiso pozicijai.

Generolas McNaughton už Tuo- 
j autini Antro Fronto Atidarymą
Kanados ginkluotų jėgų komandierius 

Anglijoj, generolas Andrew G. I. Mc
Naughton, kalbėdamas apie reikalingu
mą ..tuojau atidaryti antrą frontą prieš 
Hitlerį Europoj, tarpe kitko, pareiškė: 
“Mes, kanadiečiai, esame pasirengę 
tam.” Jis sakė, kad 1942 metais žygis į 
Dieppe buvo suplanuotas nueiti ten, iš
lipti, atlikti tam tikrą darbą ir paskui 
grįžti į laivus. “Jeigu planas but|i buvęs 
kitaip paruoštas,” —sakė generolas, — 
“tai nėra abejonės, kad mes būtume jį 
atlikę. Mes galėjome išlipti ir pasilikti 
ten, vokiečiai nebūtų mus išvarę.”

. Dirba Atbūdavo jimui 
Stalingrado

Stalingradas, kuris atlaikė didžiausias 
žmonijos istorijoj priešo jėgų atakas, 
kuris labiau buvo sugriautas, kaip bent 
kuris kitas miestas, bus atbudavotas. 
Stalingrado Sovietas atsišaukė į visos 
Sovietų Sąjungos žmones ir prašo pa
dėti.

Uralo fabrikai, Sverdlovsko miesto 
milžiniški gigantai jau siunčia į Stalin
gradą savų produktus. Miškų darbinin
kai jau siunčia savo produktus į Sta
lingradą. Daktarai, slaugės, raštinių 
darbininkai ir įvairūs mechanikai vyks
ta į Stalingradą, kad padėti jam atsibu- 
davoti.

Sako, kad jau Stalingrade medžio fab
rikai dirba Raudonosios Armijos pagal
bai. Reikia 30,000 naujų telegrafinių 
stulpų ir tiek pat rastu, kad aprūpinti 
Voronežo srity j gelžkelius špalais (pa
bėgiais).

Japonijos Karo Provokacija 
Ir Sovietai

Japonijos ir Sovietų Sąjun
gos karo nori ne vien Hitleris, 
M u s s o 1 i n i s, bet ir daug kitų So
vietų Sąjungos priešų. Hitleris mano, 
kad jeigu dabar Japonija užpultų Sovie
tų Sąjungą, tai jie ją sumuštų, o paskui 
karą išlaimėtų prieš Angliją ir Jungti
nes Valstijas.

Vasario 17 dieną nežinomas subma- 
rinas nuskandino Sovietų laivą “Kola”, 
kuris plaukė iš Vladivostoko į Sovietų 
prieplauką Kąmčatkoj. Iš 75 žmonių tik 
4 jūreiviai išliko gyvi. Juos išgelbėjo 
Japonijos karo laivas. Veikiausiai, tas 
laivas arčiausiai ir buvo. Japonijos laik
raščiai “Asahi” ir “Japan Times” rašė, 
kad būk laivą nuskandino Amerikos sub- 
marinas, būk taip sakę išgelbėti Sovietų 
jūreiviai. Bet kovo 22 dieną Sovietų ži
nių agentūra “Tass” pranešė, kad toji 
istorija yra Japonijos prasimanymas ir 
provokacija, kad Sovietų jūreiviai tokio 
pareiškimo nedarė.

Būrelis raudonarmiečių muša vokiečius okupantus iš vieno nedidelio miestelio ka
žin kur rytiniame fronte.

Pirmieji Smūgiai Vokiškiesiems 
Šunims-Riteriams

1202 m. prie Dauguvos 
žiočių įsikūrė vokiškų gro
bikų - kalavininkų, arba Li
vonijos, ordinas. Tie, anot 
K. Markso, šunys-riteriai, 
nieko nelaukdami, pradėjo 
ugnimi ir kalaviju naikinti 
Pabaltijo tautas — viską 
degino, grobė, žudė žmones, 
nukariautuosiu gyvus darė 
savo vergais. Nespėjusias 
vieningai valstybiškai susi
organizuoti kai kurias Pa
baltijo tautas šie plėšikai 
netrukus ir užkariavo, pa
vergė ir priėjo rytuose prie 
rusų žemių, o pietuose — 
prie lietuvių. Savo vilkiš
kais apetitais jie buvo pasi
ryžę ir toliau grobikiškai 
žygiuoti, visa ką naikinti, 
žudyti ir vergti žmones — 
ir į rytus ir į pietus. Betgi 
čia vokiški grobikai gavo 
smarkiai apsivilti. Lietuvos 
kunigaikštis Mindaugas, 

supratęs šunų-riterių užsi
mojimus, padarė sąjungą 
su Novgorodu, ir nelauk
damas pats užpuolė juos jų 
užkariautose žemėse.

1236 m. ordinas sudarė 
didelę kariuomenę ir įsi
veržė į Lietuvą, tikėdama
sis greito laimėjimo. Šu
nys — riteriai, paties ma
gistro vadovaujami, žygia
vo viską piešdami, deginda
mi, žudydami pakeliui. Jų 
pačių kronikininkas “Ei
liuotoje kronikoje” taip ap
rašo tą plėšikų žygį:
“Jie į Lietuvą žygiavo

Rašo J. ŽIUGŽDA.
Per laukus ir daugel upių, 
Sunkenybių daug patyrė, 
Kol pasiekė jie tą šalį. 
Čia jie degino ir plėšė, 
Į būrių būrius suskydę, 
Džiaugdamiesi jie naikino 
Užkampius visus to

krašto.”
Taip beplėšikaudami, šu

nys - riteriai priėjo prie 
Šiaulių (Saulės), kur jiems 
kelią pastojo Lietuvos ka
riuomenė. Lietuviams čia 
padėjo ir žiemgalių būriai. 
Įvyko smarkios kautynės. 
Lietuviai, gindami savo lai
svę ir tėvynę nuo žmogžu
diškų įsiveržėlių, kovėsi 
kaip liūtai, kapodami daug 
geriau ginkluotus vokiš
kuosius grobikus. Kautynės 
baigėsi visišku šunų-riterių 
pralaimėjimu: visa jų ka
riuomenė buvo sunaikinta, 
žuvo pats ordino magistras, 
visa vyresnybė ir daugybė 
riterių. Lietuva buvo išgel
bėta nuo pavergimo.

Šis lietuvių suduotas smū
gis vokiškiems plėšikams 
buvo toks skaudus, jog jie 
vieni jau nebeįstengė atsi
griebti ir 1237 metais susi
jungė su kitu tokiu pat 
grobikišku vokiečių ordinu 
— su kryžiuočiais.

Šituo būdu atsigriebę, vo
kiškieji grobikai ryžosi 
kreipti savo plėšimus į ry
tus — pradėjo pulti rusų 
žemes. Jie užgrobė Izbors- 
ką, Pskovą. Betgi 1242 m.

| įsiveržėlių jėgoms kelią pa
stojo Novgorodo kariuome
nė, kunigaikščio Aleksand
ro Nevskio vadovaujama.

Aleksandras išvadavo 
nuo grobikų Pskovą ir pa
galiau su pagrindinėmis šu
nų - riterių jėgomis susi
kovė ir jas sutriuškino ant 
Čudo ežero ledo. Vokiškieji 
grobikai po šio pralaimėji
mo atsisakė nuo visų už
grobtų rusų žemių, — jų 
žygiavimas į rusų žemes 
buvo galutinai sulaikytas.

Tuo būdu vokiškieji šu
nys - riteriai anuomet te- 
laimėjo tik ten, kur susitik
davo silpnas, nesusijungu-' 
sias jėgas. O kai tik juos 
pasitikdavo organizuotos, 
vieningos jėgos, jiems pra
žūtis buvo neišvengiama.

Kruvini šunų - riterių 
įpėdiniai — h i 11 erininkai 
kartoja tą patį. Jie nuka
riavo daugelį Europos tau
tų, kurios nebuvo pasiren
gusios tinkamai gintis. Bet 
užpuolę Tarybų Sąjungą, 
jie patyrė ir patiria ką ki
tą: narsioji Raudonoji Ar
mija, gindama tarybinės 
liaudies laisvę ir nešdama 
laisvę visoms tautoms, čia 
juos naikina nesulaikomais 
triuškinančiais smūgiais ir 
kiekvieną dieną, kiekvieną 
valandą artina galutinį hit
lerinių gaujų ir kruvinojo 
fašizmo žlugimą.

Bolševikai taipgi tą klausi
mą panašiai išrišo, inkor
poruodami į savo konstitu
ciją punktą: “kas nedirba, 
tas nevalgo.” Ir pagaliaus, 
čia Amerikoje, jau turime 
patvarkymą: “work or
fight”, kas reiškia, privalai 
dirbti arba kariauti prieš 
nacius ir abelnai fašizmą.

Pelnyti duoną prakaite 
savo! —r fui, sako Lietuvių 
Tautinė Taryba. Kas kita 
“diplomatinė kova”, rezo
liucijos, telegramos — žo
džiu, Lietuvos pirklyba. 

Kas už ją daugiau duos, 
tam ir parduoti. Varžyti
nės. Smetona siūlė Lietuvą 
Hitleriui ir matomai nema
no mainyti savo plano. 
Pakštas — Švedijos cieso
riui, o dar kiti, kas pirks.

Ot, ir turime “diplomati
nę kovą”; veselijoj paga
mintą “vienybę” parduoti 
Lietuvą, bet... pirkėjų sto
ka. Hitlerio rankpinigiai 
jau išgaravo, ir šios tran
sakcijos prospektai tamsūs, 
tačiaus vilties nenustoja
mą, kodėl nepabandyti dar 
kartą, pavyzdžiui, pasiūly
ti lenkų imperialistams, jei 
jap niekas kitas Lietuvos 
neperka, keli zlotai irgi ma
lonu...

Tie visi dalykai ir tran
sakcijos įeina į “diplomati
nį frontą,” bet kol kupčius 
atsiras, tas frontas serga 
finansine džiova, nes gausi 
ir turtinga lietuvių išeivija 
Amerikoje nesuranda kelio
likos tūkstančių dolerių į 
metus tam frontui. Bėda. 
Ponams priseina lieti kar
čias ašaras.

Veselija, apart galvos so
pėjimo, nieko nedavė. Į 
naujagimį kūdikį, LTT, 
apart mamės ir apie tuzi
no papių, mažai kas kreipia 
savo dėmesį. Trys karaliai 
irgi neatsilankė su dovano
mis. Gi gausi išeivija ne
mėgsta “diplomatinės ko
vos,” remia tuos, kurie lai
kosi patvarkymo “work or 
fight” prieš fašizmą.

Jei ir toliau dalykai eis 
taip, ponai veikėjai, 
kurie šinkuoja Lietuva, 
kaip pedliorius pinacais, iš 
naujo kur nors sugužės, ta
čiaus ne veseilioti ir bu
čiuotis, o į šermenis prona- 
cinės Lietuvių Tautinės Ta
rybos ir jos “diplomatinio 
fronto.”

Darbintas.

New Haven, Conn.

Po Vestuvių
Cituoju:
“Amerikos lietuvių vei

kėjai vis šaukdavo, kad 
reikalinga subendrinti mū
sų sroves ir tuomet viskas 
eis kuopuikiausiai. Tas yra 
dalinai atlikta, bet tų pui
kių rezultatų, kolei kąs ne
simato. Praleidę Vasario 
16 d. iškilmes vėl aprimom 
ir laukiam kitų švenčių...”

(Sandara).
Vėl:
“Nesirūpindami remti sa

vo tautinių fondų, lietuviai 
apleidžia Lietuvos reikalus 
iki apgailėtino laipsnio.”

(Dirva)
Ir dar:
“Mūsų pareiga yra kuo 

greičiausiai išstatyti tame 
diplomatiniame fronte savo 
geriausias tautos pajėgas... 
Tie žmonės, kurie toje ko
voje dalyvauja ar dalyvaus, 
turęs valgyti ,ir apsirengti,

(Feijetonąs)
turi turėti lėšų kelionėms, 
telegramoms ir kitokioms 
propagandos išlaidoms. Ne
jaugi tokia gausi ir pakan
kamai turtinga lietuvių išei
vija Amerikoje nesuras per 
metus keliolikos tūkstančių 
dolerių....” (Lietuvių Ži
nios). •

. Doleriai, doleriai... kiek 
čia ašarų — nors maudykis. 
O jei pažvelgsime į “Nau
jienas”, “Keleivį”, “N. 
Gadynę,” “Draugą”, tai bus 
tikras “patapas.” Vadinasi, 
keno nors noras valgyti ir 
apsirengti mūsų lietuviš
kiems ponams patapo “Lie
tuvos reikalu”!

Tai vis darosi po tos taip 
iškilmingos veselijos, ku
rioj armoška taip garsiai 
žviegė; vynas ir krupnikas 
per krąštus liejosi-; brolai- 
čiai ir druškos trypė klum
pakojį, net langai dūzgėjo,

o “jaunieji” bučkiais prisie
kė ištikimybę vieni kitiems 
iki grabo lentos. Veselnin- 
kai tas savo vestuves pava
dino vienybės triumfu “at
vadavimui Lietuvos iš Sta
lino priespaudos” ir negai
šuodami leidosi pas gausią 
lietuvių išeiviją pažvejoti 
“vaduotojams” pavalgyti ir 
apsirengti...

Bet, lietuviai Amerikoje, 
pasirodo, jokiu būdu negali 
suprasti, ką bendro turi 
Lietuvos reikalai, sakysime, 
su Smetonos, Pakšto ar ki
to kokio pro-nacio pavalgy- 
dinimu ir aprengimu! Nes 
visų yra pripažinta nepava
duojama taisyklė: jei nori 
valgyti, turi prociavoti. 
Juk ir šventas raštas sako, 
jog Dievas, išvydamas Ado
mą iš rojaus už perdidelį 
veseliojimą, pabrėžė: “val
gysi duoną prakąįte savo.”

Did. Liet. Kunig. Draugijos 
susirinkimas Įvyko (nepažy
mėta kada. — Red.) Lietuvių 
svetainėje, 243 Front St. Daug 
gerų dalykų buvo apsvarstyta. 
Taipgi buvo pasirūpinta Rau
donojo Kryžiaus knygelių iš
platinti. Rūpinasi draugė Lat
vis. Susirinkime išparduota 20, 
o kitas 20 pasiėmė draugai 
parduoti: J. šukaitis paėmė 
10, Kazys Dasenas 5, Rasimas 
5 ir dar vienas draugas 5. O 
likusias nupirko mūsų pirmi
ninkas J. Kunca ir vipq-pirmi- 
ninkas A. Gutauckas. Pinigų 
surinkta $5. Priduota draugei 
Latvis per pirmininką J. Kun- 
cą.

Laisves Skaitytojas.
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Penktadienis, Kovo 26, 1943

Sovietų Literatūra
Apie Karą

Darbo Jėgų Stoka 
ir Draftas

Sovietų Sąjunga ne tik 
parodė pasauliui, kaip rei
kia karo fronte mušti žmo
nijos neprietelius hitleri
ninkus, kaip kelis kartus 
daugiau pasigaminti gink
lų, bet ir literatūros srity j 
nušvietė karo tikslą ir mū
sų uždavinius.

Jau nekalbant apie tai, 
kad Sovietų Sąjungos laik
raščiai pašvęsti karo lai
mėjimui, kad tok milžiniški 
žurnalai, kaip “Novy M i r”, 
“Znamia,” kurie išeina kas 
mėnesis ir turi po kelis 
šimtus puslapių, yra pašvę
sti karo klausimų gvildeni
mui, bet šimtai jau išėjo 
knygų ir brošiūrų tuo rei
kalu.

Prieš kiek laiko tūlas 
mūsų bendradarbis išmeti
nėjo mano antrašu, kam aš 
išverčiau kelių autorių- ap
rašymus Maskvos mūšių. 
Jis sakė, kad kada karas 
pasibaigs, tai bus kam jį 
aprašyti, kad “nereikia 
skubintis užlįsti tam už 
akių.” Jis tvirtino, kad jei
gu mes išverčiame vieną, 
kitą straipsnelį, tai būk tas 
pastoja Sovietų Sąjungos 
rašytojams kelią aprašy

mui šios baisios žmonijos 
katastrofos. Veikiausiai, jis 
ir patsai dabar supranta, 
kad baisiai klydo!

Sovietų Sąjungoj rašyto
jai nelaukia, kada karas pa
sibaigs, kad tada apraši
nėti. Jie rašo dabar. Jie 
tveria literatūrą dabar. Jie 
rodo šimtams milionų žmo
nių tikrą žvėriško hitleriz- 
mo veidą. Tūkstančiai, de
šimtys tūkstančių Sovietų 
Sąjungos žmonių kovoja ne 
vien durtuvu, bet ir plunk
sna. Jie parodo hitlerišką 
bestiją tikrumoj, kas ji yra. 
Ir prie didžiojo veikalo 
“Didysis Tėvyniškasis Ka
ras” įžangoj rašo, kad di
delė dalis jo straipsnių bu
vo “parašyta tiesiai kovos 
lauke, apkasuose, ant kari
nių įsakymų blankų,” o 
kad rašytojas ir poetas tei
singai galėtų atvaizduoti 
“pilnoj didybėj ir grožybėj 
kovotojus prieš hitlerizmą,” 
tai rašytojas ir poetas “pri
valo iš visos savo širdies 
pajausti tuos kovotojus, 
matyti juos savo akimis ir 
kovos aidą girdėti savo au
simis.”

Taip, tik toki rašytojai 
galės teisingai atvaizduoti 
ir jau atvaizduoja tą gi
gantišką kovą, kokią veda 
Sovietų Sąjungos liaudis 
už visos žmonijos laisvę, o 
mes neturime apsirgti ko
kia ten “viską žiną” liga, 
bet padėti, kaip galime toj 
kovoj, perduoti jų tiesos 
žodį vieni kitiems, kuris 
parašytas geriausių žmonių 
stovinčių prieš mirties vei
dą.

Armija ir Laivynas suteikė “E” vėliavą Bamberger- 
Reinthal Knitting Mills dirbtuvės darbininkams ir va

dovybei, Clevelande, už pasiekimą aukštos gamybos. 
Darbininkai priklauso ADF.

Kaip Sovietų Sąjungoj 
liaudis ir vyriausybė sten
giasi teisingai kovos vaiz
dus perduoti, tai tą paliu
dija ir tas, kad vienos die
nos įvykių nufilmavimui 
buvo mobilizuota 160 foto- 
grafistų, iš kurių 30 ati
davė savo gyvastį pagamin
dami filmą “Viena Diena 
Rusijos Fronte.”

Iš didesnių veikalų Sovie
tų Sąjungoj išleistų apie šį 
karą, tenka pažymėti:

Didysis Tėvyniškasis Ka
ras, veikalas arti 600 pus
lapių, gausiai iliuostruotas, 
daugybės autorių paruoš
tas ir suredaguotas komi
sarų A. Bajevo ir S. Šču- 
kino.

Didysis Tėvyniškasis Ka
ras Sovietų Liaudies prieš 
Hitlerišką Vokietiją — pa
ruoštas žinomo veikėjo E. 
Jaroslavskio.

F. Kravčenko paruošė 
veikalą Ant Ukrainos Ke
lių, kuris apibudina ukrai
niečių partizaniškas kovas.

Rašytojas Uja Erenbur- 
gas jau paruošė du stam
bius veikalus: Karas, kuris 
yra 400 puslapių ir apima 
karą nuo birželio 21 dienos, 
1941, iki gegužės 1 d., 1942 
metų ir veikalą Už Gyveni
mą, kuris apima Sovietų 
Sąjungos kovas iki pabai
gai rugpjūčio, 1942 metų.

Aleksiejus Tolstojus pa
ruošė stambų veikalą, var
du Gimtinė,. kuriame išdės
to hitlerizmo tvarkos žvėri
škus siekius, Sovietų Są
jungos milžiniškus atsieki- 
mus ir šaukia viso pasaulio 
žmones kovon prieš visų 
bendrą priešą.

Eugenijus Petrovas diena 
iš dienos dalyvavo kovoj 
prieš Hitlerio gaujas. Prieš 
pat Sevastopolio žlugimą 
jis dar jį aplankė ant grei
tojo karinio laivo “Tašken
to”, pradėjo to žygio apra
šymą ir nebaigė, nes mirtis 
jį išrovė iš kovotojų eilių. 
Bet jo kuriniai išleisti 
stambioj knygoj Fronto 

Dienynas, kurie bus kaipo 
amžinas paminklas tos mil
žiniškos kovos prieš žvėriš
kas hitlerizmo jėgas.

Ir daug, daug Sovietų 
Sąjungoj išleista rusų, uk- 
rainų, lenkų, lietuvių, ang
lu ir kitose kalbose brošiū
rų ir stambių veikalų apie 
Sovietų Sąjungos broliškų 
tautų kovą už jų ir visos 
žmonijos laisvę.

Bet ne vien apie Sovie
tų Sąjungos kovą išleista 
veikalai, ten rasime veika
lus apie žvėriškus hitleri
ninkų bombardavimus An
glijos, apie penktosios ko 
lonos paruošimą žlugimo 
Lenkijos, J u g o s lavijos, 
Norvegijos ir kitų šalių. • 

>Štai prieš mane didelis 
veikalas, virš 400 puslapių,

LA1SVS

ADF prez. Green (kairėje) ir CIO prez. Philip Murray (dešinėj) kalbasi su Am. 
Raudonojo Kryžiaus veikėju J. P. Stevens. Abu organizuotu, darbininkų vadai 
kalbėjo didžiuliame Raudonojo Kryžiaus spektaklyje-mitinge, įvykusiam Madison 
Square Gardene, pereitą savaitę.

Great Neck, L. I.Massachusetts lietuviŲ Komiteto Del Am- 
hulansŲ Pirkimo Pranešimas 

Visiems Lietuviams
Kovo 14 d., 1943 metų, įvyko Mass. Lietuvių Komite

to mitingas. Šiame mitinge nutarta, kad apie vidurį ge
gužės mėnesio būt dovanos įteiktos dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus, dėl Sovietų Sąjungos ir dėl Lietuvos 
kariuomenės, kuri randasi Sovietų Sąjungoje! Komi
tetas mano pasamdyti salę vienam iš žymių Bostono 
miesto viešbučių, kuris randasi pačioje širdyje Bosto
no miesto.

Iki kovo 14 d. pas mūsų iždininką buvo $4893.70. Ta
čiau dar visi pinigai nebuvo perduoti mūsų iždininkui 
ir todėl, rašant šiuos žodžius, dar negalima tikrai pasa
kyti, kiek mums trūksta iki $6,000.

Komitetas prašo visų geros valios lietuvių, kurie dar 
nėra paaukoję, kad greičiau savo dalį išpildytų; taipgi 
draugų ir draugių, kurie turi blankas, kad kuogreičiau- 
siai pasiskubintų su šiuo darbu, kuris yra kiekvienam 
žmogui, su dora, prie širdies. Mums taipgi aišku, kad jau 
artinasi šiltesni orai ir mes numatome, kad yra taipgi 
reikalinga plačiau darbuotis dėl Russian War Relief, 
Inc.

Kitą mes taipgi turime suprasti, kad yra labai rei
kalinga paremti mūsų laikraščius ir pradėti daryti 
planus, kaip mes visi tinkamiau galime suteikti dėl mū
sų laikraščių paramą, nes mums yra aišku, jog tokia 
parama yra labai reikalinga, kuomet viskas aukštyn ky
la. Mums yra gerai žinoma, kad dabar ypatingai ran
dasi graži nuotaika tarpe progresyvių lietuvių ir yra 
labai gerų žmonių, kurie dirba labai širdingai. Todėl 
mes turime entuziastiškai, didvyriškai, audringai, su 
ovacijomis baigti savo darbą, taip, kad moraliai pakelti 
visų lietuvių Amerikoje sielą, kad visi pasiaukautų ki-. 
tose kolonijose, imant mūsų pavyzdį.

Taigi, broliai ir seserys, lietuviai ir lietuvaitės, visi 
stokite į šią audringą armiją, kaipo kariai ir veteranai, 
atstovai darbo žmonių ir visų geros valios reikalų. Nors 
dangaus paviršius yra dūmais apsiniaukęs ir mūsų prie
šas yra galingas, tačiau mūsų atakos irgi turi būti vi
saip galingos ir mes turime žiūrėti į visus karo fron
tus, kaipo tikrai susipratę žmonės.

Šiais reikalais turi rūpintis ne tik pats komitetas, 
bet visi draugai ir draugės. Mums aišku, jeigu mes visi 
ir visur darbuosimės sulig savo išgalės, mūsų priešas 
bus greičiau nukautas ir taika žmonijoje visur užvieš
pataus su laisve ir dora, ir per ilgus amžius gyvuos. Tai 
yra susipratusio žmogaus noras ir siekimas.

Massachusetts Lietuvių Komitetas kviečia visus lietu
vius ir lietuvaites prisidėti prie šio kilnaus darbo ir 
baigti jį kaip galima greičiausiai.

MASS. LIETUVIŲ KOMITETAS.

su antrašte: Apie Tuos, 
Kurie Išdavė Franci ją.” 
Tai pačių francūzų raštai 
— Andre Simon, Gardon 
Umerfila, Andre Jero, Ju
lius Riomen ir kitų.

“Aš Juos Apkaltinu”, — 
rašo Andre Simon apie bu
vusius Francijos valdonus 

ir sako — “Tiesa apie tuos, 
kurie išdavė Franci ją.”

Andre Morua užvardina 
savo straipsnį — Francijos 
Tragedija, kuriame iškelia 
Francijos tikruosius prie
šus, kurie nedėjo pastangų 
ją išgelbėti nuo Hitlerio, 
bet pirmiausiai puolė Fran
cijos KOrųunistų Partiją, 
darbo unijas ir liaudį.

Julius Romen iškelia vie
šumon generolo Gamelino 
ryšius su Francijos prie
šais ir kitame straipsnyje 
“Kas Išgelbėjo Fašizmą?”, 
kaip veidrodyj parodo tik
rus Francijos liaudies ne
prietelius.

Toki tai faktai. O vis gi 
pas mus, Amerikoj, atsi
randa dar žmonių su avino 
protu, kurie bando įkalbėti 
liaudžiai, kad būk Sovietų 
Sąjungoj “nuo žmonių fak
tai paslepiami”! Tikrumoj, 
mes surasime, kad Sovietų 
Sąjungos liaudis daug aiš
kiau žino priežastį mūsų 
nelaimės Perlų Uoste, arba 
kiek Hitlerio ir Mussolinio 
agentas generolas Franco 
gauna iš Amerikos gazoli
no ir kur jį sunaudoja, ne
gu mūsų šalyj žmonės. So
vietų Sąjungos galybė ir y- 
ra tame, kad jos piliečiai 
buvo ir yra apsišarvavę 
tiesa, plačiu žinojimu, kad 
jos spaudoj neranda vietos 
tokia kankinanti priešo 
propaganda, kaip pas mus 
nuolatinis barškėjimas apie 
“sudurnavojusį Hitlerį”, 
“Finlįandijos taiką” ir 
“naują Darlaną Italijoj.”

Valstiečio Sūnus.

Zenonas Beeis Jau Dėdės Ša
mo Karinių Jėgų Tarnyboje.

Jo pagerbimui išleistuvių 
vakarėlis puikiai pavyko, kurį 
ant greitųjų surengė Pirmyn 
Choras ir taipgi davė trumpą 
programą. Tai buvo pirmas 
Choro išstojimas publikoj su 
jaunute mokytoja Alma Kas- 
močiute. Sudainavo 4 dainas, 
kurios išėjo gerai. Taipgi 
merginų sekstetas pašoko kele
tą šokių..

Jaunuolė Omskiūtė pašoko 
solo, jos broliukas Omskutis 
ant armonikos grojo visiems 
šokiams.

Pažmonio dalyviai sakė kal
bas su geriausiais linkėjimais 
Zenonui, sėkmingai išmokti 
karinio užsiėmimo. Choro jau
nam etė mokytoja Alma, kuri 
ne tik nuosekliai studijuoja 
muziką, bet ir pasakė puikią 
kalbą Ch. nario Zenono išleis
tuvėms. Bravo, Alma!

Omskutis ir Alma grojo šo
kiams veltui. Choras taria šir
dingą ačiū jiems už tai.

Publikos atsilankė apsčiai 
ir visi buvo patenkinti, kaip 
vaišėmis, taip ir programa.

Daug jau Great Necko jau
nuolių išėjo karinei tarnybai, 
bet nei vienas neturėjo tokių 
šaunių — skaitlingų išleistu
vių, kaip Zenonas. Jis daugiau 
žinomas visuomenei ir užsitar
navęs pagerbimo. Pirmyn Cho
ro virš 13 metų gyvavimo isto
rijoj atėjo ir išėjo daug jau
nuolių, bet Zenonas nuo vai
kystės amžiaus pagirtinai lai
kėsi Chore ir paskutiniais ke
liais metais vieninteliai vienas 
jaunuolis užsiliko iki garbin
go atsisveikinimo. Buvo lai
kai, kada jis lankė vakarinę 
amato mokyklą, o Choras ren
gėsi dalyvauti programoje su 
šokiais. Jis buvo šokių grupėj. 
Išlikdamas iš mokyklos, nusi- 
skriausdamas pats save, ištiki
mai tarnavo Chorui, tarnavo 
visuomenei.

Zenonas pavyzdingas jau
nuolis buvo civiliniam gyveni
me, tokiu pat jis bus ir karinėj 
tarnyboje. Korespondentas lin
ki tau, drauge Zenonai, kuo 
daugiausia ištvermės ir pasi
ryžimo tavo sunkiose pareigo
se, kad veikiai ir pasekmingai 
apgalėjęs žiaurųjį priešą, lai
mingai grįžtum į namus pas 
savo mylimus tėvus ir pas ar
timus. Koresp.

Wake Up, Americans!
Wake up, Ameri

cans!
Make America's 

answer roar out 
over the world. 
Every citizen must

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

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

Kuris Turėtų Eiti Karan Pir
miau, Vedęs Vyras su Šeima, 
Arba Nevedęs Vyras, Kuris

Dirba Karo Industrijoje?
Pakol šis klausimas nebus 

išspręstas autoritetų, valdinin
kai neturi vilties išrišti šalies 
darbo pajėgų problemą. Pa- 
rinktinės Tarnybos autoritetai 
tiki, kad vyrai, kurie reikalin
gi karo darbams, vedę ar ne
vedę, turėtų būti palikti prie 
savo darbų. Paul V. McNutt, 
direktorius Karo Darbo Pajė
gų Komisijos, nori palikti tik
tai vedusius.vyrus su šeimomis 
prie savo darbų ir sulaikyti 
juos kuo ilgiausiai nuo karo.

Kuris sprendimas bus įvyk- 
dintas, tiktai laikas parodys, 
bet daugelis Washingtono val
dininkų pranašauja, kad apie 
gegužės mėnesį, vedę vyrai su 
šeimomis turės stoti kariuome
nėn, jeigu tuomi laiku jie ne
dirbs karo produkcijos darbą.

Krizė šioje padėtyje kyla 
todėl, kad ginkluotos jėgos 
šiais metais reikalauja 4,200,- 
000 daugiau vyrų visose tar
nybos šakose, nes mūsų ka
riaujanti jėga turi siekti 10,- 
800,000 vyrų. Tuomi pačiu 
laiku industrija reikalauja 3,- 
600,000 daugiau darbininkų 
dar prieš šių metų pabaigą, 
padidinti karo reikmenų pro
dukciją. Ir ūkininkai reikalau
ja daugiau darbininkų.

Išrišimas šios problemos gal 
įvyks balandžio mėnesį. Su ba
landžio 1 d., visi vyrai tinka
mo amžiaus militarei tarnybai 
—nuo 18 ligi 37 metų,—kurių 
darbas tiesioginiai nepriside
da prie karo pastangų, turės 
per 30 dienų susirasti darbą 
karo industrijoje patys arba 
per Jungt. Valstijų, Darbų 
Tarnybą (United States Em
ployment Service), šis apima 
vedusius vyrus su šeimomis ar
ba su užlaikomomis ypatomis, 
kaip ir vyrus, kurie nevedę. 
Jeigu gegužės 1. d. tie asme
nys nebus prie darbo, kuris 
bus skaitomas svarbia dalimi 
karo programos, tai jie bus 
paimti karo tarnybon, ar ve
dę ar nevedę, jeigu jie bus fi
ziniai tinkami.

Ligi Parinktinė Tarnyba iš
leis kitus patvarkymus, paliuo- 
suojant vyrus nuo karo tarny
bos (ligi šiol tokių patvarky
mų dar nebuvo), vietinė komi
sija išspręs, ar asmuo reika
lingas karo darbams ar karo 
fronte. Jo šeimyninis stovis 
irgi bus svarstomas, žinoma, 
dabar, kaip ir praeityje, šį pa
tvarkymą negalima bus vie
ningai įvykdinti visoje šalyje. 
Ir direktorius McNutt pasakė, 
kad tai bus sunku padaryti. 
Bendrai, yra manoma, kad tė
vams bus taikomos šios taisy
klės :

Pirma — tėvai, kurių dar
bas pagal Darbo Pajėgų Ko
misijos skaitomas “nondefer- 
able” (arba nesvarbus).

Antra — tėvai, kurių dar
bas, paskirtas nei į “non-de- 
ferable” (nesvarbus) nei “es
sential” (svarbus) kategoriją.

Trečia — tėvai, pagaliau, 
kurie atlieka svarbius darbus 
karo industrijose. Nevedę vy
rai, nors ir užsiėmę svarbiais 
darbais, manoma, kad bus 
šaukti karo tarnybon.

Darbo Pajėgų Komisija įspė
ja, kad vyrai, kurie gegužės 1 
d. neturės svarbių karo pro
dukcijos darbų, bijs automa
tiškai perklasifikuoti į 1-A.
■ Keli valdininkai pranašau
ja, kad tėvų šaukimas kariuo
menėn prasidės su sekamais 
patvarkymais: šaukimas tėvų, 
su vienu vaiku prieš tuos, ku
rie turi didesnes šeimas, ir, an
tra, imti tuos, kurie jaunesni, 
pirmiau.

Šis didelis reikalavimas jė
gų, karo produkcijos darbuose 
ir karo frontuose gali pakenk
ti bizniui, nes daugelis biznio 
vietų turės • užsidaryti, jeigu 
bus klasifikuotos nebūtinai

'i’refaas puslapis

svarbios karo produkcijai ir 
kurių darbininkai bus paimti 
kariuomenėn, šiuomi atveju 
galima bus samdyti moteris ir 
vyrus, kurie bus virš 37 metų 
amžiaus, arba jaunesnius vy
rus, kurie nebuvo priimti dėl 
fizinių trūkumų. Vyrų tarpe 
38 ir 44 metų amžiaus yra 
apie 7,000,000 ir jie galės už
imti vietas tų, kurie bus iššauk
ti prie svarbesnių darbų, bet 
ir ta grupė vyrų galės būti pa
skirta prie svarbių karo dar
bų, jeigu bus reikalinga. Tai 
pačiai grupei irgi taikoma 
drafto teisės įsakymas “dirb
kite arba kovokite” (work or 
fight), jeigu militarinis auto
ritetas to reikalautų.

FLIS-Common Council.

Pittsburgh, Pa.
Du Svarbūs Dalykai

Vasario 28 dieną buvo lai
kyta konferencija, kad suvie
nytomis spėkomis pagelbėjus 
Jungtinėms Valstijoms karą 
laimėti. Konferencija nutarė 
nupirkti du ambulansu. Vieną 
dėl Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, kitą dėl Sovietų Sąjun
gos Raudonosios Armijos. Ma
no supratimu, abudu yra labai 
svarbūs dalykai. Taipgi aš ma
nau, kad delegatai permatė 
didelę svarbą darydami tokius 
tarimus.

Draugijos, kurios dalyvavo 
toje konferencijoje, nieko 
priešingo nesako. Tai reiškia, 
kad tarimus turime vykdyti 
gyveniman.

Dabar tas komitetas, kuris 
buvo konferencijoje išrinktas, 
kaip tik sutvarkė reikalus ir 
pradės kreiptis į visas draugi
jas ir kuopas laiškais, prašant 
paaukoti tam tikslui, kas kiek 
išgali. Kvies visus talkon, kad" 
sukėlus reikalingą sumą pini
gų nupirkimui dviejų ambu
lansu.

žinoma, kitokių būdų atsie- 
kimui to tikslo nėra, kaip tik 
visi turime padirbėti, visi tu
rime suglausti eiles. Yra tokių 
draugijų, kurios jau rūpinasi, 
nelaukdamos nei pranešimų iš 
komiteto pusės, štai Pittsbur- 
gho Moterų Apšvietos Kliubas 
nusitarė surengti kortų parą 
balandžio 11 dieną po num. 
1320 Medley St., North Side. 
Prasidės 7 valandą vakare. Vi
sas pelnas skiriamas nupirki
mui ambulansu.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 87 kuopa nusitarė prisidė
ti prie moterų ir sudaryti di
desnį parengimą. Reiškia, 
draugijos pradeda darbą va
ryti pirmyn.

Tai labai gražus darbas ir 
visi demokratiškai nusistatę 
žmonės nori pagelbėti Dėdei 
Šamui. Jie trokštą, kad prie
šas būtų sunaikintas kuo grei
čiausia, idant išgelbėti mūsų 
jaunus vyrus, mūsų sūnus ir 
brolius. Todėl dalyvaukite mi
nėtam parengime.

Reporteris.

Perdaug Esą Jaunų 
Vyrų Raštinėse

Washington. — Kongre
sinė komisija, tyrinėjanti 
draftą, tvirtina, kad karo 
department© raštinėse tar
naują 500,000 jaunų vyrų, 
kurie todėl paliuosuoti nuo 
armijos, nors tiktų kariuo
menei. Reikalauja statyt 
senesnius į tokias valdžios 
tarnybas, o jaunuosius — į 
armiją.
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SUTRAUKA:

Rašo JUOZAS BALTUŠIS
Kaip žinome, draugai, rudieji grobuo

nys — hitlerininkai, okupavę kurį nors 
kraštą, tuojau j ieško pavergtos liaudies 
tarpe batlaižių ir parsidavėlių, kurie už 
“trupinį aukso, gardaus valgio šaukštą” 
išdavinėtų savo brolius tautiečius ir pa
dėtų vokiečiams juos engti.

Sunkus šitų parsidavėlių gyvenimas. 
Jų pareigos, oi, ne cukrumi barstytos! 
Kol iš okupantų trupinį iškaulija, tenka 
ir lape paskalinti, ir šunimi paloti, ir 
lakštingala pagiedoti. Jie, pavyzdžiui, 
turi įtikinti savo tautiečius, kad hitle
rininkai jų nekarią, o tik pakabina kai
po naujosios hitlerinės tvarkos pirmą
sias gaires; kad okupantai neatima iš 
valstiečių žemę, o tik daro erdvę fašisti
niams kolonistams, žodžiu, jų pagrindi
nė pareiga yra ėriukų kaileliais taip už
dangstyti ruduosius vilkus, kad engia
moji liaudis nepastebėtų jų vilkašerių ir 
ilčių. Bet čia tai ir bėda, kad kokiu kai
leliu nedangstyk, o nuo šitokio “ėryčio” 
per dešimtį kilometrų žmogiena neša ir 
sukelia tokį pavergtosios liaudies įtari
mą, kad ir dengiamajam ir dangstytojui 
pradeda virpėti kinkos ir širdis krūpčioti 
nuo savo pačių šešėlio.

žodžiu, nepavydžiu aš jiems.
Štai, imkime kad ir tokį įsišuninusį 

sąžinės turgavotoją, kaip Kubiliūnas.
Klasta ir smurtu okupavę mūsų tėvy

nę Lietuvą, hitlerininkai tuojau pasi
samdė jį sau j bernus. Ir, štai, kartą o- 
kupantų generalinis komisaras Lietuvai 
von Rentelnas šaukia jį pas save in- 

. strukcijoms.
— Herr Kubiliūnas, — tarė von Ren

telnas, —ar jums žinomi mūsų tikslai 
ir siekiai Lietuvoje?

— Von Rentelnai! Juk dėl šitų siekių 
aš dar 1934-tųjų metų birželyje norėjau 
jums Lietuvą atiduoti. Nejaugi neatsi
menat? !

— Herr Kubiliūnas! — pasipiktino 
Rentelnas. — Ką jūs čia senus nuopel
nus skaičiuojat! Už praeitį mes nė ost
markės neišmesim! Mums reikia naujų 
darbų, naujų žygių! Suprantat?

Suprantu, von Rentelnai. Laukiu 
įsakymų.

— Pirmiau aš noriu paaiškinti mūsų 
siekius. Mes norime atstatyti komunistų 
sugriautą Lietuvą. Pirmiausia mes grą
žinsime lietuviams visus ponus, kurie 
prie tarybų valdžios pasiraitę kelnes pas 
mus atbėgo, o dvarininkų tai dar ir nau
jų pridėsime, kadangi visi mūsų fricai 
labai nori taptj/dvarininkais Lietuvoj...

— Supraų>u, — atsakė Kubiliūnas.
— Toliau. Mes esame nusistatę palen

gvinti lietuviams. Pirmiausia mes palen
gvinsime jų skilvius, išlaisvindami juos 
nuo lašinių, sviesto, kiaušinių ir kitų ap
sunkinimų. Mes, vokiečiai, esame kilnios 
veislės: šituos sunkumui nugalėti mes 
pavėsime saviesiems skilviams.

—Suprantu, von Rentelnai, — linkte
lėjo Kubiliūnas.

— Puiku, herr Kubilium Klausyk to
liau. Mes labai jaudinamės ir lietuvių 
ramaus miego klausimu, nes jeigu lie
tuvis nemiegos, tai ir mudviem su ta
vim nekokie sapnai sapnuosis.

— Labai aišku, von Rentelnai •..
— Ja, ja! Ir todėl mes ryžomės paim

ti savo globon visus lietuvių baldus, dra
bužius, metalinius šaukštus, samčius, 
bliūdus ir naktinius puodus, kad jie ne
sijaudintų dėl jų pražūties ir galėtų ra
miai sau miegoti.

— Suprantu, von Rentelnai, — vėl 
tūptelėjo Kubiliūnas.

— Herr Kubiliūn! Jeigu visi lietuviai 
būtų tokie supratingi, kaip tu, tai už po
ros savaičių jie visi būtų jau mūsų fri- 
cų kumečiais ir turėtų teisę šaukti

— Na, ką jūs, von Rentelnai... Ką 
jau čia aš... O lietuviai... lietuviai tu
rės būt paklusnūs!

— Teisingai, herr Kubiliūn! ,Turi bū
ti paklusnūs! Tik reikia su jais atsar
giai. Jūs gi žinot, herr Kubiliūn, kad 
mes su lietuviais kariaujam jau septynis 
Šimtus metų, o vis dar jų paklusnumo 
heišmokėm ...

Kubiliūnas giliai susimąstė.
— O tai dėl to, von Rentelnai, — tarė 

jis, — kad tokių lietuvių kaip aš, mažai 
tebuvo...

Rentelnas nusiminęs mojo ranka.
— Dabar tokių dar mažiau. Kiek gi 

čia jūsų? Tu, herr Paukštys, herr Urbo
nas, vot ir viskas. Ne, čia reikia ką nors 
tokio sugalvoti... ką nors tokio... O sa

kyk, herr Kubiliūn, ar tu galėtum užsi
grimuoti pagal reikalą prieš lietuvius?...

— Von Rentelnai! — atsakė Kubiliū
nas — Kam man grimuotis, kad aš pa
gal kiekvieną reikalą galiu padaryti ko
kią tik norit grimasą! Jeigu jums, pa
vyzdžiui, reikalinga kiaulė, tai štai ji!

Tai pasakęs Kubiliūnas taip susuko 
savo riestą snukį, jog Rentelnas pašoko 
iš džiaugsmo ir suriko:

— Jūs — jorkšyras!
Ir tuojau paklausė Kubiliūną, ar jis 

negalėtų padaryti tokį lapės snukutį, ku
ris kartu giedotų lakštingalų treliais.

Kubiliūnas atsakė, kad gali. Ir tuojau 
pridūrė, kad dėl hitlerininkų jis viską 
gali, kadangi pastarųjų reikalams su
smukus, jam teksią tokius trelius išve
džioti, kad viešpatie apsaugok kiekvieną!

Po šitokio atsakymo von Rentelnas 
nušvito, kaip pusbonkį pamatęs, ir tap
nodamas Kubiliūno petį, tarė:

— Herr Kubiliūn, mes — kraujo bro
liai !

—Broliai, — atsiduso Kubiliūnas, — 
kruvini broliai...

Patogiai susėdę į atimtas iš lietuvių 
kėdės, naujieji broliai išdirbo tokį mani
festą į lietuvių tauta:

PUNKTAS PIRMAS: visi Lietuvos 
valstiečiai gaus po pusbonkį šnapso do
vanų; tik prieš tai privalo tiksliai išpil
dyti visus vokiečių uždėtus grūdų, mė
sos, pieno, vilnų, metalo, kiaušinių pri
statymus.

PUNKTAS ANTRAS: visi Lietuvos 
piliečiai gaus cukraus; tik prieš tai pri
valo visus savo vaisius ir daržoves pri
statyti vokiečiams.

PUNKTAS TREČIAS: visi lietuviai 
gaus druskos ir cukraus; tik prieš tai 
privalo surinkti maždaug po du pūdu 
liepžiedžių, čiobrelių, valerijonų ir kitų 
sveikatingų žolynėlių.

— Po du pūdu?! — nustebo Kubiliū
nas. — Von Rentelnai, ar mes gyvuli
ninkyste užsiiminėsim?

— Kokia čia gyvulininkystė, herr 
Kubiliūn! Liepžiedžiai reikalingi,Raudo
nosios Armijos suskaldytas mūsų fricų 
galvas remontuoti!

— A-a, — susiprato Kubiliūnas.
— Ja, ja! — sušuko Rentelnas — Jū

sų uždavinys, herr Kubiliūn, padaryti 
laputės snukutį ir lakštingalų treliais 
perduoti šį manifestą lietuviams, kad 
visi suprastų ir vykdytų viską! Ir pri
mink jiems, kad nesuktų, nes mes ne tik 
gyvulius, bet ir visas*vištas suregistruo- 
sim, o jeigu reiks, tai ir savus vištų vei- 
zdėtojus pasiųsim, taip, kad!...

— Pasistengsiu, von Rentelnai, pasi
stengsiu ! )

Po to Kubiliūnas nuėjo į radijofoną 
ir pradėjo skalyti Lietuvos žmonėms, 
kad visi turi suprasti šito karo reikšmę 
ir įvertinti esamą padėtį, ir iššlavinėję 
savo aruodus, atiduoti paskutinį grūdą 
vokiečiams, o taipogi mėsą, pieną ir 
kiaušinius, ypač kiaušinius, nes kiauši
nis vokiečiams turi beveik armotos svie
dinio vertę, kadangi rudieji fricai be 
pautienės pasiduoda melacholijai ir ne
nori eiti muštis ...

Taip jis skalijo savaitę, kitą.
Ir štai vėl šaukia jį pas von Renteiną.
—- Herr Kubiliūn! —- jau iš tolo ėmė 

rėkti Rentelnas. — Jūs nepateisinat mū
sų vilčių!

— Von Rentelnai... Argi lietuviai 
nepristato?

—Pristato, herr Kubiliūn. Bet ką jie 
pristato? Mes šaukiam kiaušinių, o jie 
tiek įstato mūsų žandarams šratų, kad 
šitie tuojau padus į saulę atstato. Mes 
jiems pristatymams paskyrėm dienas ir 
valandas, o jie kur tik mus sutinka ir 
kada tik sutinka, tuoj ant mūsų makau
lių guzus stato. Herr Kubiliūn! Jeigu 
taip ir toliau eis, tai Lietuvoje mes it 
savo “naujosios tvarkos” neįvesim!

— Aš dar pasistengsiu... — sumik
čiojo Kubiliūnas, —■ jie... lietuviai...

— Velnią tu Čia bepasištengsi, herr 
Kubiliūn! Tavo kvapą dabar kiekvienas 
pažįsta ir tuojau lazdos dairosi! No, 
no, no! Mums reikia naujo žmogaus, 
šviežio! Suraskit, herr Kubiliūn!

— Tai kad, von Rentelnai... kad...
— Herr Kubiliūn! Jums įsakyta!
— Klausau, von Rentelnai...
Kubiliūnas atbulas išėjo iš kabineto 

ir nusišluostė prakaitą. Dabar jo Veidas 
rodė primušto šuns grimasą.

(Bus daugiau)

u.,.. ■ is

Finansin. atskaita už sausį, vasarį 
kovą, 1943 m.

SAUSIO ĮPLAUKOS:
Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma 
223 Wm. Murphy, Oregon C. $28.55 
14 O. Shember, Minersville 3.70 

155 M. U. Kizienė, Worcester 5.00 
39 A Šlekaitis, Scranton, Pa. 9.50 
72 J. Kupčinskas, Great Neck 4.10 

145 M. Bush, Los Angeles .... 6.30 
69 J. Kazokas, Lethbridge .... 2.00 

186 M. Kavaliauskas, Beloit .... 7.60
6 Geo. Šimaitis, Mohtello .... 3.10 

52 J. K. Alvinas, Detroit .... 16.80
22 J. Strepeika, Clivelahd .... 9.20 
17 P. Eidukevičius, Shennad. 5.00 
10 J. Smitas, Philadėlphia.... 54.90

PaV. J. Venckus, Mexico ......... 4.00
20 St. dasilionis, Binghamton 31.00 

Pav. U. Gvergždžiūtė, Benton .. 2.00 
Pav. J. Žilinskas, SchUylkil,.... 2.00 
Pav.,MaTTi. Senkus, Amsterdam 1.60 

87 D. P. Lekavičius, Pittsb. .. 6.00
5 V. J. Kasparas, Newark .. 4.50 

190 Dr. j. N. Simans, Cleve. 12.80 
161 M. Baltrušaitis, Seattle .... 7.80 
79 A Stalnionis, Chicago ... 41.20

150 A. šešelgis, Chicago ......... 21.50
25 P. Paserskis, Baltimore .. 3.00
— K. Mockus, Brooklyn ....... 1.25
— P. Kuntz, Brooklyn ...............25

Pav. K. Sinko, Ulster Park .... 3.00
— J. Daubar, Athol ..............  2.00
23 K. Sungaila, New York .... 1.60 
55 A. Sakalauskas, Brooklyn 12.50

Pav. J. Žilinskas, Suffield ..... 10.00
152 M. Deedas, Red Lake ......  4.00
166 D. Burba, Stamford ........ 9.45

13 F. Urba, Easton, Pa.........  7.80
25 J. Stanys, Baltimore ..... 25.00

Pav. J. Gergžas, Christopher 1.50
85 S. Benkus, Haverhill ....... 4.60

145 M. Bush, Los Angeles .... 12.40
— J. Mažeika, Chicago ......... 11.25
16 A. Matulis, Jersey Cty .... 25.25
84 S. Wolf, Paterson ........... 3.50
19 A. Barsketis, Chicago ....... 9.20
25 A. Balsiūtė, Baltimore ..... 8.70

109 K. Plačenis, Toledo ....... 6.50
68 J. Vilčinskas, Hartford .... 24.90 
19 R. Baranik, Chicago ....... 31.50
— A. Tamulenas, Tariffville .. 1.00

2 G. Lekas, S. Boston ......... 17.20
198 K. B. Kaross, Oakland, .... 18.70 

50 J. Stanley, Rochester ..... 17.20
1 K. Rušinskicnė, Brooklyn 12.10 

Pav. J. A. Jarome, Barre PI. 3.00 
Pav. J. Urbonas, Donora ....... 1.50
24 K. Bender, Brooklyn ....... 9.40
54 C. Audriūnas, Elizabeth .. 25.80
— L. J. Žemaičiai, Hartford 10.00 

Mass. Paž. Tar.—J. M. Lukas 10.00
— Geo. Žemonis, N. Britain 1.25
85 S. Benkus, Haverhill ..... 6.20
35 K. Bagdonas, S. Bend ....... 5.50
28 M. Strižauskienė, Waterb. 27.30
— K. Romikaitis, Reading .... 10.00 

212 K. Maziliauskas, Bayonne 29.20 
Apskr. 2, P. Janiūnas, Bayonne 5.00

81 O. Depsienė, Brooklyn .... 3.60 
138 P. Cibulskas, Maspeth .... 10.00

— ■1 1 ............
185 V. Paukštys, R. Hill ....... 6.30
— Leonasj Endziulis, Berterlėy 2.00

1 K. Rušlnskienė, Brooklyn 31.40 
138 P. Cibulskas, Maspeth .. 12.70 
98 S. Yuozapaitis, .Burlington 7.50 
94 K. Urbonas, Kenosha ..... 1.50
39 P. Šlekaitis, Scranton .... 17.40
4 J. Stupur, Portland ......... 30.20

52 J. K. Alvinas, Detroit ..... 27.70
190 Dr. J. N. Simans, Cleve. 9.00 
187 J. A. Dementis* Chicago .. 11.00
89 M. Mack, Sioux City ....... 3.00

136 F. Shimkus, Harrison ..... 27.30
— J. L.; Montevideo, Uruguay 5.00 

161 M. Baltrušaitis, Seattle 18.20
82 F. Lucas, Pėoria ........... 22.20
54 C. Ąudfiūnas, Elizabeth .... 9.20 

145 M. Bush, Los Angeles .... 18.80
92 A. Dočkienė, Cicėro ....... 18.90
85 S. Benkus, Haverhill ....... 3.10
23 A. Sinušas, New York ..... 1.50

198 K. B. Karosas, Oakland .... 4.60 
190 P. Nemura, Cleveland .... 11.00 
106 J. Briedis, Ambridge ....... 14.00
50 J. Stanley, Rochester ..... 12.80
81 J. Augutiertė, Brooklyn ..... 4.20
— St. Kechin, Windsor ....... 1.50
72 F. B. Lideikis, Gr. Neck .. 8.00
87 H. Kairienė, Pittsburgh 18.20
14 A. Sherbin, Minersville .... 7.90
66 P. Rinkevich, Gr. Rapids 16.20
9 L. Trakimavičius, Norvood 21.30

— B. Shlaves, NYC .............. 1.15
68 J. Vilčinskas, Hartford .... 16.20
37 C. Gradeckas, Lawrence .. 13.80 

132 F. Kavai, Tacoma ........... 16.80
44 J. Blažionis, Lowell ....... 30.80

176 J. Daubar, Athol ............ 3.00
20 St. Jasilionis, Binghamton 20.10 

Pav. J. Audėjaitis, Royalton 5.00
39 P. Šlekaitis, Scranton ..... 9.20
55 A. Sakalauskas, B’klyn .. 14.00

Kovo Mėn. Išmokėjimai:
Sekr. ir kn. alga už kovo m. $66.50 
Atmok, aukos SSSR med. p. 36.00 
Atmokėta Laisvei aukų ......... 2.00
Už knyg, ir Šviesos eksp........ 61.00
Bankas išskaitė už čekius .... 2.02 
Atmokėta Ispan. kovot, aukų 5.40 
Už Šviesos reikale atvirutes .. 5.00 
Už knygą išlaidos .................... 87.24
Už atspausd. Šviesos No. 1 236.85 
Atmokėta Laisvei prenum......  12.00
Knygos reikale išeigos ........... 53.00
Atmokėta Laisvei prenum........ 8.00
Užmokėta už 1943 m. knygos

spausdinimą ........................ 200.00
Už angį, knygas jaunuoliams 36.11 
Už brošiūras Ir smulkių išeigų 3.84 
Už nupiešimą knygai viršelio 25.00

Viso išmokėta ............ $839.96

Viso įplaukė ................ $733.25
Sausio Mėnesio Išlaidos:

Alga Už sausio mėn. knygiui ir 
sekretoriui ...................... $66.50

Anglų kalboj pirkta jaun. kn. 25.87 
Knygų eksp. į Kanadą ir J. V. 99.00 
A. J. Smito kel. į CK. posėdį .. 4.25 
Išlaidos į red. konf............... ..... 2.00
“Vilniai” už ALDLD garsinimą

kalendoriuj ............................ 20.00
Randa už spal. lapkr. ir gruod.

1942 m..................................... 37.50
Už atsp. knygos “Amef. Dem.

Steigėjai” ................... ’........ 138.98
Atmokėta Laisvei aukų ......... 2.00
Atmokėta Meno Sąjungai aukų 2.00 
Atmokėta Laisvei prenum........ 6.00
Atmokėta Ispan. kov. aukų .... 10.00 
Atmokėta Sov. medikalei pag. 25.00 
Už atvirutes .................................... 74
Už jaunuolių anglų knygas ..... 3.38
Pašto ženklelių ir atv. pirkta 36.00 
Už knygas svetimos laidos ..... 22.88
Atmokėta Apšv. Fondui aukos 43.00 
Už Laisvės prenum.................. 6.00
Atmokėta Laisvei kuopų aukų 7.00 
Atmokėta SSSR pagelbai auka 1.75

Viso išėjo ...................... $559.85
SUTRAUKA:

Balansas nuo 1942 m. bUVo $84.62
Sausio įplaukos .................. 733.25

Kartu .......................... $817.87
Sausio mėn. išeigos ........... 559.85

Balansas .................... $258.02

VASARIO MĖN. ĮPLAUKOS:
Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma 
188 A. Dapšis, Detroit ....... $9.30
— T. Barauskas, Chicago ....... 5.00
11 S. Janulis, Worcester ..... 12.00
5 V. J. Kaspar, Newark ..... 1.50

46 M. Bielinis, Ottawa ......... 2.00
Pav. J. Podžiun, Luther ......... 1.50
141 L. Tureikis, Phila. ;...... 25.50
17 P. Eidukevičius, Shenand. 28.20
25 S. Mack, Baltimore ....... 20.10

190 Dr. J.- N. Simans, Cleve. 9.70 
Pav. S. Civjanas, Gainesville> 2.00
23 A. Wildžius, New York .... 1.55 

107 S. Orda, Steubenville .... 10.70 
104 K. Gūževich, Chicago .... 23.80 
Pav. V. Kelmelis, Torrington 3.00

81 J. Augutiehė, Brooklyn .... 10.75
6 Geo. Šimaitis, Montello .... 13.50

23 P. Mlngilas, New York ..... 1.55

Viso įplaukė ................ $715.30
Vasario Mėnesio Išeigos:

Sek. ir kn. alga už vasar. m. $66.50 
Raštinės išlaidos .................... 19.50
Atmųk. SSSR med. pag. aukų 20.00 
Bankas išskaitė už čekį .............. 15
Atmok. SSSR mod. pag. aukų 6.00 
Knygų išeigos .......................... 54.85
Už siuntimą Šviesos No. 1 .. 36.00 
Už knygų ekspedicijas ............  67.00
Už atspausd. 3,000 lapelių .... 15.15 
Už atspausd. 10,000 lapelių 45.45 
Už atsp. 200 org. reik, laiškų 3.03 
Už atsp. Kanadoj duoklių bl. 12.16 
Už pašto ženklelius ................ 36.00
Rankpinigių už sp. 1943 kn. 200.00 
Atmokėta Laisvei prenum....... 3.00

Viso išėjo ...................... $584.79
Sutrauka:

Balansas buvo ................ $258.02
Vasario įplaukos .............. 715.30

Kartu ............................ $973.32
Vasario išeigos ................ 584.79

Balansas ............................ $388.53
KOVO MĖN. ĮPLAUKOS:

Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma
— P. Bukšnys, Brooklyn ....... 2.00
43 B. Radzevich, W. Barre .... 3.00 
25 A. Balsiūtė, Baltimore   18.00 
57 A. Jasiūnas, Cleveland   17.20

153 E. Vilkaitė, S. Francisco 22.90
32 J. Didžiūnas, N. Haven .... 25.70 
86 A. Pasilis, Chicago ........... 27.30
—■ P. Butkevičius, Worcester 3.00 

153 B. Zalogiūtė, S. Francisco 1.50
98 A. A. Zelionka, Frackville 6.50 

124 A. Dambauskas, Girardv. 24.00
60 A. Lakickas, Coaldale ..... 21.00

6 Geo. Šimaitis, Montello .. 16.10
49 Geo. Behdix, E. St. Louis 13.10 
79 J. Urman, Chicago ........... 28.70
51 J. Rūbas, Middlefield ....... 12.00

8 V. Kvietkas, Cambridge .. 12.60
2 G. Lekas, S. Boston ......... 12.80
7 P. Jurkonis, Springfield .. 21.30

182 S. Poška, Maywood ......... 7.80
131 St. Leesis, Saginaw ......... 8.65
52 J. K. Alvinas, Detroit .... 28.35

167 M. Skeris, Sheboygan ..... 9.20
5 V. J. Kaspar, Newark ..... 17.10

63 A. Arison, Bridgeport .... 36.30 
117 J. Ragauskas, Shelton <..... 20.00
155 M. M. Kizys, Worcester .. 18.15
67 G. Jamison, Livingston .... 11.00
11 S. Janulis, Worcester ..... 10.20

111 J. Ella, Butte ...................... 8.60
31 J. Liaudanskas, Lewistone 33.00
40 M. Paulauskas, Pittsburgh 18.80

185 V. Paukštys, R. Hill ....... 23.50
4 J. Stupar, Portland ......... 3.00
1 K. Rušinskienė, Brooklyn 36.10

10 J. Bender, Phila.................  26.30
27 S. Yurkin, N. Britain ....... 24.20
— K. Lagūnas, Springfield .... 2.00

KVK P. Kisiel, Montreal ....... 40.00
13 F. Urba, Easton ................  4.60

LDS. J. Gasiūnas, Brooklyn 50.00
218 Anna Stakėnas, Freesoil 19.00

68 J. Vilčinskas, Hartford .... 12.30
19 J. Urbonas, Chicago ....... 32.00

219 J. Kondrat, Forest City,.. 13.40 
Pav. Chas. Jaseliūnas, Clyda. 2.00
— J. Žilinskas, Suffield ....... 1.00

146 E. Arlauskas, Chicago ..... 13.40
— Dr. J. N. Simans, Cleve. 50.00
— V. Kelmelis, Torrington .. 3.00
24 K. Bender, Brooklyn ....... 7.60
97 A. Stravinskas, Plymouth 1.50
— A. Ruseckas, Scranton ...... 1.00

133 C. Bakshas, Camden ....... 4.80
41 P. P. Grybas, Aberdeen .. 7.70 

148 F. Šaučiulis, W. Frankfort 7.40
94 K. Urbonas, Kenosha .... 18.90 

160 J. Tenikat, Gillepsie ..... 8.10

THE CALL TO THE COLORSI
IS A CALL FOR DOLLARS
tatogft Dig deep. t Strike hard. Our boys 

need the planes, ships, and guns which 
your money will help to buy.

Go to your bank, post office, of savings and 
loan association., Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.

. '________________ ' .................. ...
.   fc __ _ ' - -r ' T' '   “

Balansas buvo ................ $388.53
Kovo mėn. įeigos ........... $947.70

Kartu .......................... $1,336.23
Kovo mėnesį išeigos ......... 839.96

Balansas ........................ $496.27
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK' Sekretorius. 
EVA MIZARA,
ALDLD CK. Iždininkė.

Knygų Peržiūrėjimo Komisijos 
Raportas.

Kovo 7 d., 1943 metais, ALDLD 
2-ro Apskr. Konferencijoj išrinkta 
komisija peržiūrėjome Centro Ko
miteto knygas už 1942 metus ir su
radome viską geroj tvarkoj. Įplau
kų buvo $7,250.17; išeigų $7,165,65. 
Balansas ant 1943 metų $84.52.

Komisija:
ANTHONY MUREIKA, 
PETRAS GRABAUSKAS, 
GEO. WARISON.

Detroito Žinios
Draugijų Svetaines Vakariene

Westsides žmonės gerai ži
no, kad Draugijų Svetainė, tai 
yra centras viso veikimo ir 
susirinkimų vieta; be svetainės 
mes taip būtume, kaip pavar
gėlio gyvenimas — vieną die
ną vienur, kitą dieną kitur. Aš 
manau, kad visi supranta ir 
žino, kad mums Draugijų Sve
tainę reikia paremti.

Sekamą sekmadienį, kovo 
28 d., nuo 7 vai. vakare,
įvyks Draugijų Svetainės, 
4097 Porter St. didelė vaka
rienė sulyg naujausios mados. 
Įžanga tik 50c ypatai ir už tą 
įžangą gėrimai dykai. Vaka
rienės, kiek kas norės, galės 
valgyti, bet kainuos 25c už 
kiekvieną užsakymą (už to- 
rielką).

Taipgi bus muzika dėl šo
kių ir didelis draugiškas susi
ėjimas savo draugų ir pažįs
tamų. Tai, kaip matote, visa
pusiškai linksmai praleisite va
karą ir tuom patim sykiu pa- 
remsite Draugijų Svetainės 
reikalus.

Draugijų. Svetainės komite
tas ir visos draugijos kviečia 
ne tik narius, bet ir pašalie
čius dalyvauti sekmadienio va
kare ant vakarienės. Svetainė 
atvira bus nuo 5 vai. Taipgi 
girdėjau, kad dalyvaus su 
mums ir d. L. Pruseika iš Vil
nies redaktorių. Tad ir su juo

mums bus malonu pasimatyti.
Visus kviečiame.

Kvieslys.

Drg. L. Pruseikos Prakalbos
Kovo 28 d., tai yra, šį sek

madienį įvyks masinės prakal
bos Lietuvių Svetainėje, ant 
25-tos ir W. Vernor. Ten kal
bės d. L. Pruseika, Vilnies re
daktorius iš Chicagos. Tą die
ną bus paminėjimas 25 metų 
sukakties nuo susiorganizavi- 
mo Sovietų Raudonosios Armi
jos ir ta armija šiandien triuš
kina tuos pasaulinius banditus 
fašistus, vokiečius užpuolikus 
ant Sovietų Sąjungos. Todėl 
visi ir visos šį sekmadienį, 2 
vai. po pietų, į dideles pra
kalbas, Lietuvių Svetain. Gir
dėjau, kad dainuos L. M. Pa
žangos Choras ir Aido Cho
ras. Taipgi bus kitų kalbėtojų. 
Todėl nepamirškite, visi, kaip 
vienas dalyvauti prakalbose.

Rengia Detroito Lietuvių 
Organizacijų. Sąryšis.

Alvinas.

SHOOT STRAIGHT
With Our Boys! , 

BUY WAR BONDS

ELIZABETH, N. J.

KONCERTAS IR PRAKALBOS
Naudai Amerikos Raudonojo Kryžiaus

Rengia Lietuvių Progresyvis Klubas ir Moterų Mezgėjų Grupė

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

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

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

BtJKNYS, 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.

44 Vilnies” Kalendorius
19 4 3

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

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

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau Įsigykite 1943 metų

44 Vilnie s” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais rastais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vokiečių pėstininkų, pagrobė penkis jų tankus, 14 ka- 
nuolių ir kiekius kitų karinių reikmenų.

Mūsų gvardiečiai čiužininkai išvijo vokiečius iš Žu- 
gųny kaimo ir išgelbėjo daugiau kaip 60 vietinių gy
ventojų nuo mirties. Vokiečiai buvo suvarę moteris, 
senelius ir vaikus į vieno namo rūsį ir padegę namą. 
Mūsų kariai, įsiveržę kaiman, užgesino gaisrą ir taip 
išgelbėjo tų sovietinių žmonių gyvybę.

Bielgorodo srityje batalionas vokiečių pėstininkų pa
darė ataką. Mūsų kariuomenė sumušė juos ir privertė 
vokiečių likučius skubiai pasitraukt atgal.

Į šiaurius nuo Čugujevo mūsų kariuomenė kovėsi su 
priešų pėstininkais ir tankais, kurie stengėsi pasiekt 
šiaurinę Doneco upės tėkmę. Mūsų kariai atmušė visas 
hitlerininkų atakas ir sunaikino devynis priešų tankus 
ir 14 automobilių.

Kovo 23 d. sovietiniai lakūnai įvairiose fronto daly
se sunaikino bei sužalojo apie 100 vokiečių trokų su 
kariais ir reikmenimis; susprogdino du amunicijos san
dėlius ir nutildė 10 baterijų artilerijos kanuolių.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Naktį kovo 23-24 mažas skaičius japonų lėktuvų ata
kavo mūsų orlaivių aikštę Guadalcanal saloje; padarė 
šiek tiek nuostolių, bet nieko neužmušė nei nesužeidė.

NEW DELHI, Indija, kovo 24. — Amerikiečių šta
bo pranešimas:

Jungtinių Valstijų oro jėgos vis bombardavo Gok- 
teik ir Myitgne tiltus (Burmoj).

Jau pirmiau pataikiusios į Myitgne tiltą mūsų bom
bos sulaikė geležinkelio traukinių važinėjimą tuom til
tu per daugelį savaičių.

Kovo 23 d. vidutiniai mūsų lėktuvai sėkmingai ata
kavo Thazi geležinkelių mazgą (Burmoj) didžiosiomis 
bombomis; padarė didelių nuostolių bėgiams, preki
niams vagonams, sandėliams ir kitiems įrengimams. 
Visi mūsų lėktuvai ir lakūnai saugiai sugrįžo į savo 
stovyklas.

Maskva. — Nauji greitie
ji Sovietų lėktuvai kovoto
jai gerai pasirodė mūšiuo
se prieš naujausius nacių 
lėktuvus. Šie sovietiniai 
lėktuvai yra pastatyti pa
gal Lavočkino planus ir va
dinami jo vardu.

Polikarpov, Suchy ir Tu-1 
polev taipgi suplanavo So
vietam naujas rūšis greitų
jų - lengvųjų lėktuvų, kurie 
neužilgo pradės veikti prieš 
vokiečius.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

surenka dideles sumas pinigų. 
Pernai jis išleido net $352,- 
612.40.

Nemažai tų pinigų teko už
sieniui įvairiems tikslams. Pa
sirodo, kad jų nemažai pateko 
ir tiems neva lenkų žydų dar
bininkų vadams Ehrlich ir 
Alter.

Kas yra to komiteto virši
ninkais ir kodėl jie anuos va
dus finansavo?

Komiteto prezidentu yra 
nepermaldaujamas Sovietų Są
jungos priešas David Dubins- 
kis. O administratyviu komi
teto pirmininku, tai yra, fak- 
tinuoju lyderiu yra tūlas N. 
Chanin.

Kas per vienas tas sutvėri
mas?

Geriausiai tą niekšą apibū
dina *jo paties pareiškimas, 
padarytas laikraštyj “Friend,” 
1942 metų sausio laidoje, kai 
jau milijonai Sovietų kovoto
jų buvo pakloję savo galvas 
už visų Jungtinių Tautų ir už 
visos žmonijos bendrąjį reįka-

g
Chanin pareiškė:
“Paskutini? šūvis dar neiš

šautas. Dar turės būti iššau
tas. Ir tas paskutinis, šūvis bus 
iššautas iš laisvosios Ameri
kos — ir nuo to šūvio Stalino 
režimas taipgi subyrės į šmo
telius.”

Tai šitam darbui, tai šitam 
kruvinam suokalbiui prieš So
vietų Sąjungą minėtas komite
tas renka ir leidžia pinigus. 
Tai šito prakeikto darbo vedi
mui Chanin finansavo Alter ir 
Ehrlich.

Dabar klausimas, ką gauna 
lietuviški menševikai, kurie to
kias krokodiliaus ašaras savo 
spaudoje lieja dėl tų dviejų 
Hitlerio agentų, sušaudymo?

Hitlerininkai Išžudė 
20,000 Graikų

Washington. — Graiki
jos Žinių Biuras pranešė, 
kad naciai ir jų įrankiai 
bulgarai išžudė jau 20 tūk
stančių graikų. Be to, hitle
rininkai badu numarino 
daugelį tūkstančių graikų.

Pernai Athenuose, Grai
kijos sostinėje, badu mir
davo po 500 žmonių kas
dien. Paskui, kada graikai 
pradėjo gauti miasto pašal
pos iš Jungtinių Valstijų, 
tai bado mirtys Athenuose 
sumažėjo iki 200 per dieną.

Maskva, kovo 25. — Le
ningrado fronte per dieną 
tapo sunaikintą 32 nacių 
lėktuvai.

Scranton, Pa.
R. Mizaros Prakalbos, Sureng
tos per Literatūros Draugijos

39 Kuopą, Gerai Pavyko
Kovo 14 d. čia atsibuvo pra

kalbos, kur kalbėjo Laisvės 
red. R. Mizara. Įžanginę kal
bą pasakė pirm. d. Klevins- 
kas, trumpai pabrėždamas, 
kaip reikalinga vienybė tarp 
Amerikos lietuvių, kad pagel
bėjus mūsų šalies valdžiai ir 
jos talkininkams sutriuškinti 
fašistinę Ašį ir įsteigt pasau
lyje taiką. Jis nurodė, kad tū
li elementai iš tautiško abazo 
tam darbui labai kenkia, o 
tas neša nąudą tik mūsų prie
šams.

Draugais Mizara kalbėjo 
dienos klausimais. Nurodė, 
koks skirtumas yra taikos ir 
karo metu. “Kas galėjo tikė
tis 10 metų atgal, kad Ame
rikoj, turtingiausioje šalyje 
pasaulyje, bus įvesta porcijų 
(ration) kortelės? Niekas! O 
tas atsitiko.” Nurodė, koks 
skirtumas išleidžiant į kariuo
menę tarpe tų, kurie trokšta, 
kad priešas būtų sunaikintas! 
Jie su džiaugsmu atsisveikina 
savo sūnų, brolį ar vyrą ir 
trokšta, kad jis kirstų priešui 
didžiausią smūgį, kad išgelbė
jus tūkstančius gyvybių, ir kacį 
sugrįžęs pas savuosius galėtų 
pasididžiuoti, kad jis savo pa
reigą atliko. O tie, kurie išlei

džia savo artimą ir neperma- 
to, kas yra tikras karo kalti
ninkas, verkia savo artimo ir 
turi neapykantą savo širdyje 
ant mūsų valdžios, būk berei
kalingai išplėšia jos sūnų, bro
lį ar vyrą ir gailisi, kad jų 
artimas žus tik per mūsų val
džios priežastį.

Pakėlė klausimą, ar bus 
lengvesnis gyvenimas po karo 
ir davė atsakymą, kad taip, 
nes tam tikslui jau pateiktas 
sumanymas kongresui, kad 
būtų panaikinta bedarbė, įves
ta senatvės apdrauda ir kad 
būtų apdraustas kiekvienas 
žmogus, nuo kūdikio iki mir
ties. Ir nurodė, kad tam ge
ram sumanymui jau randasi 
priešų, kurie suvynioję akme
nį į šilką, kad neparodžius, 
kad akmuo. Taip ir jie nuduo
da, kad esą geri šios šalies pa- 
trijotai, o tikrenybėje, tai jie 
remia priešą. Bet jis (kalbėto
jas) mano, kad toks sumany
mas vistiek turės būt įvykdy
tas. Kalbėjo • plačiai apie ry
tų frontą, kur Sovietai pasi
aukavę gint nuo priešo kiek
vieną žemės pėdą ir nurodė, 
kad labai reikalingas antrasis 
frontas Europoje.

Pasmerkė adm. Standley už 
užsipuolimą ant Sovietų Są
jungos, būk nepranešanti savo 
žmonėms, kiek jie gauna pa
ramos iš Amerikos pagal 
“Lend-Lease.” Ir nurodė, kad 
tai jo paskelbtas išmislas, ku
ris neša naudą tik mūsų prie
šams. Net ir mūsų šalies val
džia jo pareiškimo neprisiima, 
ir sako, kad tai jo privatiškas 
išsišokimas.

Lietuviškąjį klausimą kal
bėtojas taipgi palietė. Nurodė, 
kaip lietuviškoji pro-naciška 
spauda baisiai skleidžia melus 
apie mūsų šalies didžiausią 
talkininkę Sovietų Sąjungą, 
būk komunistai baisiai kanki
nę lietuvius, o vyskupą Stau
gaitį nužudę.

Nurodė, kad tai buvo gry
nas melas, nes vyskupas Stau
gaitis dar ir dabar gyvas. Bet 
jie už jį daug tulžies išliejo 
ant Sov. Sąjungos, atlaikė mi
šių už jo vėlę, na, ir nemažai 
surinko pinigų, pricšsovietinei 
propagandai. Ir tų savo melų 
visai neatšaukė, o dar vis nau
jus išgalvoja.

Net susitvėrė Lietuvių Ta
ryba, kur visa traicė (socija- 
listai, tautininkai ir klerika
lai) seimavojo, gėrė, bučiavo
si ir padare nutarimą, kad po 
karo Lietuva turės būti monar- 
chiška, o švedų karalius bus 
Lietuvos prezidentas ir lietu
vių kalba nebus oficijalė, bet 
švedų ar anglų, o lietuviai, 
kaipo gabūs žmonės, galės 
vieną iš jų išmokti, o gal ir 
abidvi.

Kalbėtojas pasmerkė jų to
kį elgesį ir nurodė, kad Lietu
vos žmonės patys nusispręs, 
kokia jiems tvarka-valdžia rei
kalinga ir tokią sau Įsisteigs. 
Mano nuomone, sakė kalbėto
jas, būtų geriausia, kad Lietu
va vėl būtų sovietinė (didelis 
plojimas). Nurodė, kaip ga
biai kovoja prieš vokiečius 
barbarus Lietuvos partizanai 
ir kaip jie gauna pamokinimo, 
nurodymų lapelius nuo savo 
vadų ir pilnai vykdo tuos sa
vo vadų nurodymus. Todėl jie 
mokės ir po karo susitvarky
ti (vėl didelis plojimas).

Agitavo remt Amerikos Rau
donąjį Kryžių ir teikt medika
is pagalbos Sovietų Sąjungai, 
taip pat duot-aukot savo krau
jo dėl sužeistųjų kareivių, nes 
tas išgelbsti daug gyvybių.

Rinkta aukos Am. Raud. 
Kryžiui ir Sovietų medikalei 
pagalbai. Aukavo po $1 se
kanti : F. ir J. Mankauckai, J. 
Norkus, D. Kairienė, Geo. 
Benson (Banislauckas) L Kle- 
vinckas, D. šlekaitienė, B. 
Tuškevičius, P. Pėstininkas, F. 
M. Indriulis, M. Bęreisienė ir 
Y. Geležauckienė.

Po 50c: A. Medelienė, Bar- 
berys, J. Benson, P. Kruchas, 
J. Klikūnas, A. Galinauckas, 
L. Trujkis, M. Glųoksnienė, R. 
Yenušaitis, M. Vinckas ir A. 
Ruseckas.

Po 30c: Mrs. Kuncevičienė

ir Mrs. Petruševičienė.
Po 25c: Z. Valukas, A. 

Plaucka, M. šonienė, D. Elinc- 
kiene, P. Ostrausky ir M. Šus- 
tak. Smulkių $1.21. Viso su
aukota $20.81.

Prakalbų išlaidos: plakatai 
$3.11, kalbėtojui kelionės lė
šos $4.50, svetainė $2, viso 
$9.61. Todėl atliko Amerikos 
Raud. Kryžiui ir Sovietų medi
kalei pagalbai po $5.60, kurie 
jau perduoti toms įstaigoms.

Po tam tapo perskaityta re
zoliucija vienybės klausimu, 
kuri tapo priimta vienbalsiai.

Ant pabaigos iššauktas dai
nuot V. Valukas, kuriam 
akompanavo jo sūnus V. Valu
kas.

Užsibaigus prakalboms ir 
programai, atsibuvo išleistuvių 
bankietas mūsų draugei-veikė- 
jai A. Buzienei, kuri apleidžia 
Scrantoną ir važiuoja apsigy
venti į Waterbury, Conn., pas 
savo dukterį. Bet apie tai bus 
kita karta.

T. D.
P. S. prakalbose buvo plati

nama literatūra. Išparduota 
nemažai brošiūraičių: “Vokiš
kieji Grobikai,” “Kovotojų 
Balsas dėl Lietuvos Laisvės,” 
“Sovietų Sąjungos ir Ameri
kos Mokslininkų Balsas” ir 
“Jaunimas ir Karas.” Taip pat 
surinkta keletas dolerių dėl 
Botkino ligonines užlaikymo. 
Viso Botkino ligoninei surinko 
P. Šlekaitis $9.50, priskaitant 
ir $5 kuopos auką. T. D.

Rezoliucija
Scrantono Pažangiųjų Lietu
vių Priimta Susirinkime Šių 
Metų Kovo 14 Dieną, Lie
tuvių Svetainėje, Scranton, Pa.

Kadangi šis pasaulinis ka
ras yra žmonių karas, už žmo
nių ir tautų laisvę, prieš žiau
rųjį, visos laisvę mylinčios 
žmonijos priešą fašizmą ir ja
poniškus samurajus, todėl vi
siems laisvę ir demokratiją 
mylintiems žmonėms yra būti
niausias reikalas apsivienyti 
dėlei greitesnįo laimėjimo ka
ro. Mums, lietuviams, kaipo 
šios šalies ištikimiems pilie
čiams, irgi yra ne tik reikalui-

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)

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

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

ga, bet būtina vienybė, rėmi
mui mūsų šalies visų karo pa
stangų, idant kuo greičiau bū
tų sumuštas nacizmas ir kad 
kuo greičiau būtų išlaisvintos 
visos tautos iš naciškos vergi
jos ir būtų atsteigta pasaulyje 
taika. Tačiau tarpe mūsų lie
tuvių tokios vienybės nėra, nes 
tūli elementai, pasiėmę ant sa
vęs autoritetą kalbėti visų A- 
merikos lietuvių vardu ir susi
organizavę į taip vadinamą 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
Lietuvių Tautinę Tarybą, dir
ba vienybės draskymo darbą 
tarpe lietuvių ir tuomi tik ken
kia karo laimėjimo pastan
goms prieš nacizmą. Kitaip sa
kant, toks tų elementų iš virš 
minėtų tarybų, darbas, nepai
sant, kaip jie save nesimas- 
kuoja demokratijos šalininkų 
plunksnomis, yra kenksmingas 
Jungt. Tautų karo pastangom, 
o naudingas Ašies valstybėm, 
ypatingai, kada jie taip begė
diškai puola ir šmeižia vieną 
iš Jungtinių Tautų talkininkų 
kare prieš piktąjį žmonijos 
priešą faši-nacizmą, Sovietų 
Sąjungą ir tuomi sukuria pasi
dalinimą čionai tarpe lietuvių; 
ir

Kadangi, nepaisant, kiek 
kartų mūsų valdžia patarė 
tautinėms grupėms vengti gin
čo tokiais klausimais, kaip, 
pavyzdžiui, kas liečia šiuo tar
pu okupuotų kraštų būsimą 
valdžios formą, šitie elemen
tai per virš minėtas tarybas, 
dar labiau padidino savo ar
dantį anti-amerikinį, pro-na
cišką veikimą, nuolatos kelda
mi Lietuvos klausimą, kokios 
formos valdžia turėtų būti 
įsteigta Lietuvoje po karo ir 
tuomi veda piktą fašistinę 
kampaniją prieš mūsų galin
gąjį talkftiinką Sovietų Sąjun
gą, ką parodo priimtos jų re
zoliucijos laikytuose susirinki
muose po priedanga minėjimo 
Lietuvos 25 metų neprigulmy- 
bės; ir

Kadangi tuo darbu daugiau 
užsiima tarybos nariai ir tūli 
laikraščių redaktoriai ir jų 
bendradarbiai, kaip Naujie
nos, Keleivis, Draugas, Ame
rika, Vienybė, Naujoji Gady
nė ir kiti skleidžiu pro-nacišką 
propagandą ir pamėgdžioja 
kiekvieną nacių biuro iš Ber
lyno Goebbelso paleistą melą 
ir provokaciją; tai lai būna 
nutarta:

Kad mes griežtai protestuo

jame*prieš tų asmenų ir tary
bos pro-nacišką veiklą ir pa
smerkiame jų pastangas pasėti 
pasidalinimą ir kivirčus tarpe 
mūsų; ir

Kad mes dar kartą pareiš
kiame pilniausią pasitikėjimą 
mūsų šalies prezidentu Frank
linu D. Rooseveltu, kaipo vy
riausiu šalies ginkluotų jėgų 
komandierium; Jungt. Tautų 
apjungtai vadovybei; Atlanto 
Čarterio principams ir išlais
vintų kraštų, žmonėms, tame 
ir Lietuvos žmonėms, kad jie 
sugebės nusispręsti savo liki
mą po laimėjimo šio karo; ir

Suprasdami tą faktą, jog 
šiandien vyriausia problema

prieš amerikiečius yra nuga
lėti Ašies jėgas, mes kviečia
me visus Amerikos lietuvius 
prie vienybės ir bendrų pa
stangų kuo greičiau laimėti šį 
karą; energingiau ir skubiau 
dirbti karui; daugiau pirkti 
Karo Bonų; padidinti paramą 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui; Russian War Relief; 
United China Aid ir t.t.; kovo
ti prieš visokius gandus ir pro
pagandą, kuri yra skleidžiama 
tarpe lietuvių Amerikoj; ir 
tampriau apvienyti savo eiles 
dėl visokių mūsų valdžios ka
ro pastangų.

Susirinkimo pirmininkas, 
I. A. Klevinskas.

ta------------------------------------------------- n

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
H------------------------------------------------- b

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
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. K AL 
Knygelės AutoHua

KAINA ^5c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

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

Reikalaudami rašykite:

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

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALENft) 

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Bartninkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Slialins
(Shalinskas)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome §1 speciali pasiūlymą savo 

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

30 Dieną 
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 SIMONAVIČIUS
į&F Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga rtO.

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 Hewes St. elcveilerlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4- -i- *
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- j 
sų šermeninė. Mūsų pa- I 
tarnavimu ir kainomis Į 

būsite patenkinti.
4* +

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



deltas Puslapis LAISVĖ Penktadienis, Kovo 26, 1943

AIDO CHORAS KVIEČIA JUS SU DAINA PRIE ŠIRDIES IR DRAUGU PRIE ŠALIES 
PRALEISTI KOVO 27-TOS VAKARĄ PIUEŪĮJ HJUBO SALĖJ

h)

AIDO CHORAS, Vadovaujamas ALDONOS ANDERSON

Filmos Apie Meksiką ir 
Franciją

Tiesiai nuo Broadway Ir
ving Teatran atėjo pirma apie 
Meksiką filmą, kuri laikoma 
geros kaimynystės steigimo fil
mą — “šilkas, Kraujas ir 
Saulė,” drama iš tikro moder
niškos Meksikos gyvenimo, su 
tikromis meksikoniškomis dai
nomis, kurioms muziką paga
mino Manuel Esperon.

Filmoje šoka-vaidina pasku
busi čigoniškų flamenco šokių 
šokėja Carmen Amaya, o ko
medininke rolę lošia C anti n 
Flas, Charles Chaplino pava
dintas vienu iš žymiausių kiau
lių pasaulyje.

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker filmų kri
tikas David Platt atsiliepė kai
po apie gerą filmą, “rekomen
duotiną” visiems pamatyti.

Greta šios rodoma francūzų 
filmą “Kriminalybė Maginot 
Linijoj,” taipgi vėliausios Ru
sijos fronto žinios ir Raudono
sios Armijos šokių Ensamblis.

Susirinkimas ir Apšvie
tus Diskusijos

Pereitą pirmadienį turėjo 
įvykti apšvietos diskusijos, bet 
neįvyko, nes prieš tai šeštadie
nį buvo didžiulis parengimas 
ir nenorėta žmones nuvarginti, i

mos dėl aprubežiavimo didžių
jų uždarbių ? Arba, štai, War 
Labor Board atsisako leisti pa
kelti darbininkams algas dau
giau, kaip 15 nuoš., palyginus 
su 1941 metų algomis. Dar 
vienas dalykas, tai pradėtas 
Amerikos ir Anglijos ofensy- 
vas Afrikos karo fronte. Ką 
jis dabar reiškia tolimesnei

Bet šį pirmadienį, kovo 29 
dienos vakare, Laisvės salėje, 
įvyks lietuvių apšvietos disku- 
sijos-susirinkimas. Susiėjo vi
sa eilė svarbių klausimų, ku
riais reikia pasikalbėti. Pavyz
džiui, ką reiškia Kongreso at
metimas Roosevelto progra-

1 karo eigai ?

Tais klausimais bus pasaky 
ta įvedamoji prakalbėlė. Pas- 

1 kui dalyviai galės diskusuoti.
Visi kviečiami ateiti ir da^ 

lyvauti diskusijose. Įžanga vi' 
įsiems veltui. Komisija.

TRYS PERSTATYMAI ŠJ VAKARĄ
1-mą kartą per 10 meti; pigiomis kainomis—

DONO KAZOKŲ CHORAS
Didžiausia Balsų Simfonija. Niekas geriau neatitinka Rusų Pergales, kaip girdėti 

juos dainuojant, Šokant ir žavint jus. Tarp daugelio kitų dainų, išgirsite juos 
dainuojant: “VOLGA BOATMEN,” “STEPPES,” “AVE MARIA," “EVENING 
BELLS,” “DVIE G1TARV.” Tjk(eUl nu() g5c

METROPOLITAN
OPERA HOUSE BROADWAY ir 39jh St., N. Y.

E®

Lietuvių Rakandų Krautuve

Taip, tai pažįstami veidai. pa& chorą tą vieną vakarą, 
Pažįstami ir mylimi dėl to, Į kaip kad choras ateidavo pas 
kad tas būrys jaunimo ir su- mus per visus metus.
augusių mūsų dainos mylėto- žodžiu, turime užkvietimą 
jų per ištisus metus, giedroje pasiklausyti choro naujausiai 
ar audroje, ateidavo pas mus susimokintų, ii* senesnių vi
su miela lietuviška daina, ku-lsjerns mylimų dainų, o po dai
rios mes nebūtume galėję gir- nų kartu su choristais sma- 
dėti niekur kitur, jeigu ne i giuose šokiuose ir pažmonyje 
choras. Choras tas žavias dai- praleisti vakarą. Kas galėtų 
nas atnešdavo į pramogas iškęsti namie šeštadienio va- 
kiekvienos organizacijos, kuri;]<arą, turėdamas tokį užkvie- 
tiktai jį pakvietė. Įtimą? Ne lietuvis. Nebent jis

nos būtų lygiu gėlei be saules 
ar žuvelei be vandens (iš at
žvilgio į tautinę gyvybę). Ne 
stebėtina, dėl to, kad choras 
taip pasišventusiai tarnauja 
savo žmonėms, o žmonės myli 
chorai

Choro koncertinėj progra
moj dalyvaus visas choras, 
merginos ir vyrai atskiromis 
grupėmis, solistė Susanna Ka- 
zokytė ir ėstom] stygų orkes
trą.

a------------------------------------------
aiškintojas, įvyks penktadienio 
popietį ir šeštadienį prieš piet 
ir po piet. Jie turės padirbėti 
rytinį ar popietinį šiftą viso
mis trimis dienomis, kovo 29, 
30 ir 81.

Suorganizuoti šį liuosnorių 
patarnavimą visuomenei buvo 
sušaukta spaudos konferenci
ja kovo 24-tos popietį, Miesto 
Salėj, p. Grover A. Whaleno 
raštinėje, kur dalyvavo ir 
dienraščio Laisvės atstovas.

Dono Kazoką (Don Cos
sacks) Choras Metropolitan 

Operoje
Pasižymėjęs Dono Kazokų 

Choras ir šokikai šiomis die
nomis (vakarais, kaip< 8 :30 
v.) dainuos ir šoks Metropoli
tan Opera Housėje, New Yor
ke. Kas yra kada nors girdė
jęs šį chorą dainuojant, su
tiks, jog tai retenybė dainų 
padangėje.

Fj

g
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Tas gražus būrys žavingai | būtų skausmų prirakintas pine 
dainuojančių žmonių malonė- f lovos ar kokioje didelėje ne- 
tų apsikeisti su mumis rolėmis laimėje praradęs jausmą gro- 
vienam vakarui kovo 27-tą. žės, gyvu palaidotas. Didžiu- 
Jis norėtų, kad mes ateitume i mai lietuvių gyvenimas be dai-

Koncerto pradžia 7:30 v. v., 
tuojau po koncerto — šokiai. 
Liet. Am. Piliečiui Kliubo salė 
randasi 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Laisves Bazare Bus 
Motery Stalas

Pereitame Moterį] Apšvie-I 
tos Kliubo susirinkime, apart 
kitų dalykų, buvo kalbama ir 
apie artėjantį dienraščio Lais-i 
vės bazarą, kuriuomi moterys: 
visuomet daug rūpindavos. 
Ypatingai esant sunku daug- 
menimis gauti maisto produk
tų, moterys rūpinosi, ar busi 
gana kuo pavaišinti svečius. 
Išvada :

Nusitarta turėti Moterų Sta
lą, o tai reiškia, kad nebus ap
siribota vienais nevalgomais 
gražumynais, bet kad moterys 
rūpinsis kai ką namie iškepti, 
kito ko pussvarį pataupyti ir 
atnešti bazarui. Dovanom su
dėti vietos pažadėjo O. Dep- 
sienė. Moterys prašo pas ją 
padėti galimus iš anksto at
nešti daiktus, ir užregistruoti 
išvirsimas-iškepsimas dovanas, 
kurios galės būti atneštos tik į 
patį bazarą.

Užregistruoti iš anksto pra
šo dėl to, kad komisija žino
tų, ko katrai dienai turės at
nešto iš kitur, ko reikės pa
čioms padaryti, kad svečiams 
nebūtų, pasniko.

Komisija sakė jau turinčios 
kavos, cukraus ir bent porą 
pažadėtų iškepti pyragų. Bet 
reikia daugiau visko.

Bazaras bus balandžio 3-4, 
Laisvės salėj.

IŠGIRSKITE ĮDOMIAS PRAKALBAS 
IR PAREMKITE SVARBU DARBĄ

Metodisti] bažnyčioje (prie 
visiems žinomojo T.ituanica 
Square), 411 So. 3rd St., 
Brooklyne, šio sekmadienio 
popietį, kovo 28-tą įvyksiantis 
kelių tautinių grupių bendrai 
rengiamas mitingas bus įdo
mus ir lietuviams daugeliu at
žvilgių.

Viena įdomybė bus ta, kad 
čia dalyvaus sykiu ir kalbės 
nuo vienos platformos arba, 
geriau tariant, sakyklos, ma
žiausia keturių ‘tautų ir tiek 
pat ar daugiau religijų žmo
nės, kurių ir politinė sudėtis 
gal ne mažiau mišri.

Kita įdomybė tame, kad jie 
visi kalbės Sovietui Sąjungai ir 
jos didvyriškai Raudonajai 
Armijai pagerbti ir paremti 
mitinge, kuris įvyks bažnyčio
je. Lietuviam ypatingai įdomu 
bus tas, jog'čia kalbės vyriau
sias rusų ortodoksų bažnyčios 
vadas visoje Amerikoje, me
tropolitas Benjamin — kalbės 
už paramą Rusijai, kuomet lie
tuviai kunigai, didžiumoje, 
bažnyčias vartoja ir bažnyti
nes sales leidžia vartoti tik 
tiems, kurie niekina Sovietų 
Sąjungą, tarnauja Hitleriui.

Lietuviams čia labai paran
ku užeiti ir persitikrinti pa
tiems. Įžanga nieko nekainuo

Aido Choro Koncertas ir Šokiai
Įvyks Šį Šeštadienį

Kovo-March 27-tą dieną
LIET. AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 Valanda Vakare

Programoj Dalyvaus:
Aido Choras; Suzana Kazokytč; Estoną Stygą Ensemblis;

Aido Merginą Choras; Aido Vyrą Choras

Bilietas 55c ({skaitant taksas)

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

ja. čia taipgi dainuos rusi] ir 
lietuviu chorai.

Kiti kalbėtojai bus: Jonas 
Gasiunas, Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo organo Tie
sos redaktorius; dailūs prof. 
L. A. Nadiejena; advokatas 
ir prakalbininkas Morris En
gei; vietinis kunigas Peškovas; 
Sovietų Sąjungos jūrininkai, 
taipgi dalyvaus Sovietų. Sąjun
gos konsulato atstovas. R.

Ar Jau Viską Žinote 
Apie Punktų Vertę, 

Kaip Vartoti?
Jeigu dar kas neaišku, šei

mininkės pirmadienio ryto 10 
valandą, kovo 29-tą, ragina
mos nueiti į savo apylinkes te
atrą, kur bus Civilinių Apsigy
nimo įgaliotas aiškintojas-kal- 
bėtojas. Jis išaiškins kartu vi
sai publikai, bus leista klausi
mai, o kam dar būtų neaišku, 
po programos su jumis pasi
kalbės atskiri aiškintojai, ku
rių grupė bus kiekviename to
kiame teatre, kur aiškins apie 
punktus.

Įėjimas į tuos teatrus 10 
vai. ryto bus nemokamas — 
veltui.

Daugelyje krautuvių taipgi 
bus aiškintojai trimis pirmo
mis dienomis — pirmadienį, 
antradienį ir trečiadienį. Ir vi
sose krautuvėse turi būti iška
binti Kainų Administracijos iš
leisti punktų sąrašai.

Norintieji padirbėti aiškin
tojais privalo tuojau užsiregis
truoti savo apylinkės Civili
nių Apsigynime. Aiškinto
jams pamokos, kuriij bent vie
ną turės išklausyti būsimas

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)

Šeimininkėms Verta 
Nueiti į Teatrą

Dirbančios moterys, žinoma, 
negi .gaišuos iš darbo pasimo- 
kinimui pirkimo punktais, 
joms prisieis tenkintis prane
šimais spaudoje ir krautuvėse 
išstatytais sąrašais, taipgi pa
sikalbėjimu su krautuvėse pa
statytais aiškintojais. Bet na
mie būnančios šeimininkės pa
čios savo gerovei ir taupini- 
mui krautuvėje savo ir krau
tuvininko laiko turėtų nueiti.

Pamokos bus no visuose 
miesto teatruose, bet kiekvie
noje apylinkėje, už keletos 
blokų nuo jūsų namų bus bent 
vienas toks teatras. Jie savo 
languose turės garsinimus, kad 
pas juos įvyks pamokos.

Brooklyne pamokos bus 
šiuose teatruose: Alba, Albe- 
merle, Avalon, Bay Ridge, Ca
pitol, Carleton, Gates, 46th 
St., Marcy, Marine, Meserole, 
Midwood, Oceana, Oriental, 
Palace, Premier, Prospect, Re
public, Ridgewood, Rugby, Sa
voy, Shore Rd., Stone, Tilyou, 
Williamsburg.

Įkaitino Prasižengime Draftui
Federalė grand džiurė, 

Brooklyne, pereitą antradienį 
įkaitino 12 vyrų peržengime 
drafto taisyklių. Vieni iš jų 
jau buvę priimti, bet nestoję 
kariuomenėn, o kiti tik neper
mainę adresų, ir negalėjo būti 
pašaukti laiku, turėjo būti 
perduoti tyrinėtojams.

Be kitų, choras dainuos to
kias dainas, kaip “Volga 
Boatmen,” “Stenkos Razino 
Daina,” ir t.t.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tcl. EVergreen 7-6868 t • •

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberini

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—-IlAvemeyer 8-1158
Tel. STagg 2-0783

—----------------------------------- .

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

¥*****¥♦¥♦¥¥¥¥4****
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glvials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8608
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Taisome visokius namą rakandus. Kurie turite pataisy
mui ar perdirbimui rakandų, prašome kreiptis i 

mūsą 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 baidų iki karo pabaigai.
Dėkuojame visiems, kurie iš mūs pirkote baldus. Karui pasibaigus 

mes ir vėl jums maloniai patarnausime.
M. PETRAITIENĖ IR ŠONAI

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsą 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 kreiptu:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

a

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
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