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ANGLUOS ARMIJA UŽĖMĖ GABES IR TOLYN VEJASI VOKIEČIUS
KRISLAI

Kas Mums Brangiau?
Irgi Negražus Melas.

Svečiuose Pas Kareivius. 
Lai Atsiima už Viską.

Rašo A. BIMBA

j

Ot, girdi, jeigu Amerika ne
siųstą maisto Sovietų Sąjungai, 
Anglijai ir kitiems talkinin
kams, tai čia mums jokios bė
dos nebūtų!

Tas tiesa, žinoma, kad išve
žimas maisto sumažina maistą 
namie.

Bet kokia iš to išvada? Pro- 
naciai šaukia: Todėl neturime 
duoti nei kąsnio Sovietų Są
jungai ir Anglijai!

Tačiau visai kitaip sanpro
tauja Amerikos patrijotai, ti
krieji nacių priešai.

Tai kas, jie sako, kad čia 
reikia savo pilvą šiek tiek 
“nuskriausti” bei galvą pa
sukti dėl tų “pointų.” Bet tuo
mi mes sutaupome milijonus ir 
milijonus Amerikos jaunų gy
vybių.

Kas būtų, jeigu Sovietų Są
junga ir Anglija būtų par
blokštos! Kiek daugiau mili
jonų amerikiečių turėtų žūti 
šioje kovoje prieš hitlerizmą!

Todėl, kai So. Bostono Ke
leivis taip bjaurioja mūsų val
džią už davimą maisto para
mos Sovietų Sąjungai, jisai są
moningai talkininkauja Hit
leriui.

“Tačiau sovietų valdžia per 
savo spaudą ir savo valdinin
kų lūpomis,” šaukia visų be
protysčių autorius Grigaitis 
(N., kovo 26 d.), “pakartoti
nai yra pareiškę, jogei Balti
jos kraštai ‘priklauso’ Rusi-

o
Grynas, juodas melas. To

kio pareiškimo niekur nieka
dos nėra padarę jokie Sovie
tų valdžios valdininkai bei jos 
spauda.

Toki melą gali skelbti tik
tai juodžiausios sąžinės mela
gius.

Rusija yra tiktai dalis So
vietu Sąjungos, tiktai viena 
jos keliolikos respublikų.

Lietuva įstojo ne į Rusiją, 
bet į Sovietų Sąjungą.

Man labai patiko L. Joniko 
straipsnis “Kaip gi iš tikrųjų 
buvo?” tilpęs pereito pirma
dienio Laisvėje. Jonikas labai 
gražiai paėmė ištrauką iš 
Naujienų ir parodė tos gazie- 
tos redaktoriaus labai juodą 
praeitį ryšyje su šiuo karu.

Grigaitis buvo priešas Ame
rikos bendradarbiavimo su So
vietų Sąjunga. Jis buvo prie
šas teikimo Sovietų Sąjungai 
paramos. Jis troško, kad So
vietų valdžia būtų nuversta ir 
kad Hitleris pasiimtų tą mil
žinišką kraštą.

Jis sakė, kad Hitleris dau
giau duotų Sovietų krašto 
žmonėms, negu Sovietų val
džia !

Tai buvo Hitlerio garbini
mas. Tai buvo talka Hitleriui. 
Tai buvo tąsa tos politikos, 
kurią begėdiškai atvirai Nau
jienų globojamas Jaunimas 
pradžioje karo nustatė, šauk
damas: “Three cheers 
Hitler and his legions!”

Detroito automobilistų 
ja pasiuntė 250 savo viršinin
kų į svečius pas kareivius. Jie 
ten stebėjo, kaip kareiviai la
vinasi. Jie patys buvo apreng
ti kareivių uniformomis ir da
lyvavo visuose karių žygiuose 
per tris dienas.

Kai kurie svečiai nebe jauni 
žmonės, pavargo. Bet jie ar
čiau pažino kareivių gyveni
mą. Kareiviai taipgi arčiau 
susipažino su unijistais.

Dalykas labai gražus.
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lakū-Garbė tiems Anglijos 
nams, kurie bombardavo Ber
lyną. Tegul naciški bestijos 
atsiima už viską. Tegul pleška

M

J

THE LITHUANIAN DAILY

No. 76

ŠIMTAI ANGLŲ BOMBANEŠIŲ VĖL PLEŠKINO BERLYNU
Er

linkui

Amerikos Oficialiai Pranešimai Gabes,

l ry- 
upės

LAISVĖS ANTRAltepholeI sTagKM2.3878TREET Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Kovo-March 31, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Kiti Būriai Anglų Lėktuvų 
Naikino Karo Fabrikus

Vakarinėj Vokietijoj
LONDON, kovo 30. — Praeitą naktį dideli būriai 

Anglijos bombanešių vėl sprogdino ir degino Berlyną, 
antrą kartą per 72 paskutines valandas, o viso šiame 
kare jau 69-tą sykį, šį kartą žuvo 21-nas anglų bom- 
banešis. Todėl skaičiuojama, jog paskutiniu atveju 
kokie 500 Anglijos bombanešių pleškino Berlyną.

Tuo tarpu kiti šimtai anglų bombanešių naikino ka
irinės nacių pramonės miestus vakarinėje Vokietijoje, 
iš kur negrįžo 12 Anglijos lėktuvų.

Dabar pranešama, jog praeito sekmadienio naktį an
glų lakūnai numetė apie 1,000 tonų bombų į vokiečių 
submarinų stovyklas St. Nazaire, Francijoj. Liepsnos 
apsiautė visą ketvirtadalį miesto, o gaisrų dūmai ap
temdė padangę net 15 tūkstančių pėdų aukštyje.

Pirmadienį Anglijos bombanešiai atakavo įvairius 
karinius nacių punktus Holandijoj ir Francijoj.

Amerikos Bombanešiai vėl Atakavo Japo
nus Buin ir Cahili, Saliamono Salose

WASHINGTON, kovo 29. — Jungtinių Valstijų lai
vyno pranešimas:

Kovo 28 d. iš ryto didieji mūsų armijos bombane- 
šiai — Lekiančios Tvirtovės atakavo japonų pozicijas 
Buin ir Kahili Shortland salos srityje; bombomis pa
taikė į priešų lėktuvų aikštes ir jų įrengimus.

Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

Netikėtas Vokiečiams 
Žygis iš Šono Suteikė 

Anglams Pergalę
Pietinė Tunisija. — Tei

giama, kad anglų generolas 
Montgomery svarbiausiai 
tuom laimėjo pergalę prieš 
nacių Rommelį, jog Mont
gomery drąsiai, nors rizi
kingai persiuntė savo tan
kų ir šarvuotų automobilių 
būrius pro pietinį Mareth 
tvirtumų linijos galą ir per 
Saharos dykumos smėlio 
“jūros” pakraščius. Taip 
mechanizuotos anglų jėgos 
užėjo hitlerininkam šonan 
iš vakarų pusės, prasiveržė 
pirmyn iki EI Hammos, pa
statė pavojun visą vokiečių 
poziciją Mareth linijoje ir 
privertė priešus bėgti iš 
ten, vengiant visiško apsu
pimo.

F a š i s tų komandierius 
Rommelis nesitikėjo, kad 
anglai galėtų prasigrūmt 
per tuos gilius, klampius, 
vėjų blaškomus smėlynus, 
labai gadinančius tankų ir 
automobilių mašineriją. To
dėl anglų žygis buvo Rom- 
meliui didelė staigmena, 
krikdanti visus jo planus 
pietinėje Tunisijoje.

London. — Blogas oras 
trukdo anglų žygius šiauri
nėj Tunisijoj.

Berlynas ir kiti Vokietijos 
miestai.

Tie, kurie negaili kitų kraš
tų miestų ir žmonių, negali 
kėtis jokio pasigailėjimo 
talkininkų pusės!

ti-
iš

Gal Ruošiama įsiverži
mas iš Anglijos 
Prieš Vokiečius

London, kovo 30. —Ang
lijos vidaus reikalų minis- 
teris Herbert Morrison 
pranešė seimui, jog nuo ba
landžio 1 d. pietinėje ir ry
tinėje Anglijoje taps įsteig
tas dešimties mylių pločio 
ruožtas, kur bus suvaržyta 
civilių žmonių judėjimas ir 
įvesta tam tikros griežtes
nės gyventojams taisyklės.

Iš to spėjama, kad Anglijoj 
yra daroma prisirengimai 
įsiveržt į Europos žemyną 
prieš Hitlerį.

Roosevelto Priešai Bijo, 
Kad Jis Dar Karta Ne- 

būtu Išrinktas
Washington. — Socialūs 

ir karinės prez. Roosevelto 
politikos priešai bijo, kad 
jis galėtų būti išrinktas ir 
ketvirtai tarnybai. Jie jau 
pervarė tarimus Illinois, 
Missouri, Michigano, India
nos ir lowos seimeliuose, 
kurie sako, kad niekas ne
turįs būti Jungtinių Valsti
jų prezidentu daugiau kaip 
dviem tarnybom.

Įteikta ir Jungtinių Vals
tijų kongresui sumanymas 
padaryt konstitucijos pa
taisymą, kuris uždraustų 
bet kam preziden^aut dau
giau kaip du terminu.

AMERIKIEČIAI B! OŠKIA 
FAŠISTUS TOLYN ATGAL 

CENTRAL. TUNISIJOJE

Anglai Suėmė 8,000 Fašistų; 
Naciai per Kraujo Šerengą 

Bėga į Šiaurinę Tunisiją
šiaur. Afrika, kovo 30.— 

Amerikiečių kariuomenė 
cen tralinė j e Tunisijoj veda 
įveržtus mūšius prieš fašis
tus, ir per įnirtusias kau
tynes vis pažygiuoja pir
myn linkui Viduržemio Jū
ros. Generolo Pattono ko
manduojami, amerikiečiai 
stengiasi kuo greičiausiai 
prasiveržt iki jūros ir taip 
užkirst kelią vokiečiams, 
bėgantiems iš pietinės Tu- 
nisijos į šiaurinę.

Amerikiečiai, grumdamie
si pirmyn per pragarinę vo
kiečių kanuolių ir mortirų 
ugnį, užėmė priešų tvirtu
mą Djebel Mcheltat kalną, 
1,500 pėdų aukščio. Ameri
kiečiams teko žūt-būtiniai 
kovot dėl kiekvienos pėdos 
žemės prieš desperatiškus 
nacių pasipriešinimus.

RAUDONOJI ARMIJA ĮSIVERŽĖ Į NACIU 
TVIRTUMU UNIJĄ APIE SMOLENSKĄ

prieš

sudau-

Maskva, kovo 30. —So
vietų kariuomenė stipriai, 
nors ir negreitai, grumiasi 
vis artyn Smolensko. Ištižę 
keliai ir klampynės kliudo 
spartesnius žygius 
vokiečius.

Raudonarmiečiai 
žė bei atėmė iš .nacių eilę 
fortukų, pastatytų iš ce
mento ir plieno. Tatai rodo, 
jog sovietiniai kovotojai į- 
siveržė jau į pačius tvirto- 
viškus hitlerininkų apsigy
nimus apie Smolenską.

Sovietų kariuomenė užė
mė dar ketvertą apgyventų 
vietų šioje srityje.

Armija, Laivynas ir 
Lend-Lease Skiria 
Civiliams Mėsos

jau 
san

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo ir laivy
no departmental ir Lend- 
Lease (karinių paskolų) 
valdyba nutarė iš savo san
dėlių siųsti mėsos civiliams 
gyventojams miestuose, kur 
jos labai pritrūksta.

New Yorko miestas 
gavo kiek mėsos iš tų 
dėlių.

Valdiška Kainų Adminis
tracija nutarė atidaryt at
sarginės mėsos sandėlius 
Chicagai.

Šiuo tarpu didžiausia sto
ka mėsos jaučiama Detroi
te ir Birminghame.

Daugmeniški paukštienos 
biznieriai Clevelande ir De
troite uždarė savo sandė
lius, reikalaudami, kad 
Kainų Administracija leis
tų jiems brangiau imt už 
pardavinėjamą paukštieną.

Hitlerininkai pylė tokią 
nuolatinę ugnį, kad ameri
kiečiai tūlą laiką negalėjo 
prieiti net saviškių sužeis
tųjų gelbėti.

Amerikos kariuomenė at
stūmė fašistus jau 12 my
lių į rytų pietus savo užim
to EI Guettaro. Dabar na
ciai ir italai ten ginasi iš 
Djebel Cehmsi kalnų.

Nežiūrint desperatiškų 
hitlerininkų pastangų, ame
rikiečiai mažu-pamažu stu
mia priešus atgal šioje sri
tyje; jie turėjo naujų lai
mėjimų ir į rytus nuo Mak- 
nassy, statydami pavojun 
priešus Mezzounos mieste. 
O šiauriniai-centralinėj Tu
nisijoj Amerikos kovotojai 
bloškia fašistus atgal lin
kui mahometonų šventa- 
miesčio Kairouano.

Raudonoji Armija ištaš
kė visus vokiečių bandymus 
prasiveržt per Doneco upę 
iš vakarinio jos šono 
tinį, šiaurinėje tos 
tėkmėje.

Kaukazo - Kuban 
te raudonarmiečiai sudau
žė keturis iš septynių vo
kiečių tankų, kurie mėgino 
apžvalginėt sovietines pozi
cijas.

fron-

Istanbul, Turkija. —Ru
munijoj draftuojama kari
niams darbams bei armijai 
visi žmonės nuo 12 iki 70 
metų amžiaus.

Naciai Sunaikino Du 
Latvijos Kaimus, 
Nužudė 77 Žmones

London, kovo 30. — Pra
nešimai iš Švedijos rodo, 
kad slaptoji nacių policija 
sudegino ir visiškai sunai
kino Latvijos kaimus Aud- 
rinį' ir Mordukį ir nužudė 
77 jų vyrus ir moteris.

Tuomi hitlerininkai ker
šijo už tai, kad tų kaimų 
gyventojai rėmę partizanų 
kovą prieš vokiečius.

Hitlerininkai Sušaudė 
57-nis Berniukus

Maskva. — Kuomet vie
nas Sovietų tankas įsiver
žė į Kamensko miestą, 57 
berniukai nuo 11 iki 16 me
tų amžiaus sveikino tanką. 
Už tai hitlerininkai sume
džiojo ir sušaudė visus tuos 
berniukus ir dar daugiau.

London, kovo 30. — Aš
tuntoji anglų armija, ko
manduojama generolo 
Montgomery’©, užėmė Ga
bes miestą su uostu, ir EI 
Hamma miestą, 15 mylių į 
vakarus nuo Gabes, pietinė
je Tunisijoje. Gabes, 20 my
lių į šiaurius nuo Mareth 
tvirtovių linijos, buvo svar
biausias punktas, per kurį 
hitlerininkai gaudavo pa
stiprinimų toje Tunisijos 
dalyje. EI Hamma tarnavo 
Rommelio naciams, kaip jų 
lėktuvų stovykla ir sandė
lių centras.

Per audringas aštuonių 
dienų atakas anglai ištaškė 
vokiečius Mareth tvirtumų 
linijoj, užėmė ją ir visu 
smarkumu metėsi
Gabes. Pirm anglų kariuo
menei atvykus į 
Anglijos karo laivai triuš
kinančiai bombardavo fa
šistų punktus tame mieste 
ir apylinkėj.
PRAŽŪTINGAS FAŠISTŲ 

BĖGIMAS
Rommelio komanduojami 

hitlerininkai bėga vis tolyn 
į šiaurius nuo Gabes. Įkan- 
džiai vydamiesi juos anglai 
skina priešus iš užnugarės, 
o anglų karo laivai žeria 
nuolatinę ugnį į fašistus iš 
rytų šono. Tuo tarpu ame
rikiečiai ir francūzai mėsi
nėja vokiečius iš vakarų 
šono, vis siaurindami ug-

Sovietai Sunaikino .Eilę Nacių Forty ir Už 
ėmė Kelias Vietoves Smolensko Srityj
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 30. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Kovo 29 d. neįvyko jokių žymių atmainų frontuose.
Mūsų lakūnai nuskandino priešų transporto laivą 

Juodojoj Jūroj; laivas buvo 4,000 tonų įtalpos.
Vakariniame fronte vienas dalinys sovietinės ka

riuomenės užėmė stiprų punktą. Mūsų tankistų grupė 
sunaikino penkis cementinius vokiečių fortukus, ketu
rias kanuoles ir kelis kulkasvaidžių lizdus.

Vokiečiai, stengdamiesi atgriebt prarastą poziciją, 
darė dvi kontr-atakas, bet liko atmušti su dideliais jiem 

(Tąsa 5Ltam pusi.)

ILGAI BOMBARDUOTAS 
BERLYNAS

Berlyno radijas pranešė, 
jog tame mieste buvo dvie
jų valandų alarmas prieš 
anglų lėktuvus, bombarda
vusius Berlyną naktį iš pir
madienio į antradienį. Na
ciai pripažįsta, jog anglų 
oro bombos padarė miestui 
didelių nuostolių.

Tunisija. — Amerikiečiai 
dar pasivarė pirmyn 100 
mylių ilgio frontu centr. 
Tunisijoj.

nies ir kraujo šerengą, per 
kurią fašistai stengiasi pa
sprukti į šiaurinę Tunisiją.

Anglai paėmė nelaisvėn 
8,000 hitlerininkų pietinėje 
Tunisijoje. Bet paprastai 
kelis kartus daugiau vokie
čių būna užmušama, negu 
nelaisvėn paimama. Taigi 
Rommelis prarado jau di
delę dalį savo 80 tūkstančių 
armijos, kurią jis turėjo 
Mare th linijos srityje.

(Alžyro radijas pranešė, 
kad Rommelis įsteigė savo 
štabo centrą jau EI Djeme, 
42 mylios į šiaurius nuo 
Gabes, ir deda visas pa
stangas, kad apsaugot vis 
siaurėjantį nacių pabėgimo 
koridorių iš pietinės Tuni- 
sijos.
AMERIKIEČIAI KERTA 

ŠONAN ITALAM
(Madride, Ispanijoj, gau

tos žinios teigia, kad italų 
komandierius gen. Ettore 
Bastico perlėkė į Sfaxą, 
viduriniai - pietinės Tunisi- 
jos pajūryje, ir stengiasi 
sumuštruot italus, kad at- 
laikyt jiem ištrūkimo kori
dorių į šiaurinę Tunisiją. 
Tuos italus pliekia ameri* 
kiečiai iš vakarų šono.)

Šiaurinėje Tunisijoje, į 
pietų vakarus nuo Bizertės,, 
anglai pastūmė vokiečius 
atgal Djebel Abiod apylin
kėje ir nelaisvėn paėmė 
daugiau kaip 700 priešų.
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KARO DARBU TARYBA- 
STREIKU TAIKYTOJA

Washington. — Naciona- 
lė Karinių Darbų Taryba 
pareiškė, kad ji turi teisę 
tarpininkaut ir taikyt gin
čus tarp darbininkų visuo
se darbuose, kaip kariniuo
se, taip ir civiliuose.

I

■

Washington, kovo 30. — 
Šiandien kongreso atstovų 
rūmas rengėsi balsuot klau
simą dėl taksų mokėjimo 
tuojaus iš algų pagal Rum 
lo planą.
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Vice-Prezidento Wallace Kelionė 
Lotynų Amerikoje

Mūsų krašto vice-prezidentas šiuo 
metu vizituoja Lotynų Amerikos respub
likas. Čilėje, kur veikia liaudies frontas, 
Mr. Wallace buvo priimtas didžiausiu 
entuziazmu. Suruoštas didžiulis paradas, 
kur tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių 
sveikino svečią iš Washingtono.

Nereikia nei aiškinti, kad vice-prezi
dentas Wallace yra pažangus žmogus. 
Jis stovi tarp tų mūsų vyriausybės 
pareigūnų, kurie žiūri į dalykų padėtį 
visapusiai, kurie patį šį karą skaito 
Žmonių karu, kurie mano, jog po šio ka
ro pasaulis privalo būti kitokis, negu 
.mes jį turime šiandien,—pasaulis turi 
būti gražesnis, taikingesnis, malonesnis 
kiekvienam žmogui, ypačiai darbo žmo
gui.

Būdamas Panamos respublikoje Wal
lace išleido pareiškimą, pažymėdamas, 
jog Lotynų Amerikos respublikos, jo 
nuomone, turėtų užmegzti diplomatinius 
ryšius su Tarybų Sąjunga. Šis jojo pa
reiškimas, ba abejo, pastatė vice-prezi- 
dentą aiškioje pozicijos — progresyvio 
visuomenininko pozicijoje ir patraukė 
milijonus lotynų amerikiečių jo pusėn. 
Nes Lotynų Amerikos žmonės begali
niai pritaria Tarybų Sąjungai ir jau se
nai reikalavo, kad jų vyriausybės už- 
megstų diplomatinius ryšius su Tarybų 
Sąjunga.

Vice-prezidentas Wallace Pietų Ame
rikos žmonių akyse simbolizuoja pažan
giąją Jungtinių Valstijų žmonių mintį, 
kad visos Amerikos kontinentų respub
likos glaudžiai kooperuotų, kad visas pa
žangusis pasaulis glaudžiai kooperuotų 
— dabar nugalėjimui fašistinės Ašies, 
o po karo — pasaulio atstatymui.

Nemažai Lotynų Amerikos žmonių 
stebisi, kodėl šiandien Jungtinėse Vals
tijose tūli žmonės taip paškudnai puola 
Tarybų Sąjungą. Jie negali suprasti, ko
dėl mes palaikome tokius ryšius su Is
panijos generolu (budeliu) Franko ir jį 
remiame. Jie negali suprasti mūsų keis
tos politikos šiaurės Afrikoje. Galimas 
daiktas, kad Mr. Wallace savo vizitu 
tą viską šiek tiek nušvies. Vieną Loty
nų Amerikos žmonės žinos: mūsų vy
riausybėje yra ir pažangių žmonių, yra 
Žmonių, kurie visa energija bando vai
ruoti mūsų krašto laivą linkui švieses
nio, linkui gražesnio rytojaus.

liai okupantai suvertė 3,500 žmonių kū
nų — kūnų vyrų, moterų, senelių ir vai
kų!

Sugrįžęs Maskvon, metropolitas ragi
na tikinčiuosius žmones, savo pasekėjus 
stoti į griežtesnę kovą “šventajam ker
štui” ir atmonyti okupantams!

Šis Kijevo, metropolitas, reikia pažy
mėti, yra bene pirmutinis Tarybų Są
jungos aukštas dvasiškis, paskirtas į to
kią atsakomingą komisiją.

Komisijos tikslas: surinkti davinius 
apie vokiečių okupantų nedorybes, pa
pildytas okupuotuose tarybiniuose kraš
tuos. Po karo, be abejo, tas viskas bus 
priduota vokiečiams, kurie turės už tai 
atmokėti.

Keliais atvejais Molotovas yra pasa
kęs, kad Tarybų Sąjunga nedovanos vo
kiečiams užpuolikams už tą, ką jie šian
dien daro miestams ir civiliniams gy
ventojams !

Giedrėja Padangė Afrikoje
Per ilgą laiką Amerikos žmonės labai 

nekantravo dėl padėties Afrikoje. Toji 
padėtis buvo bloga tiek politiniame, tiek 
miiltariniame fronte. Tą viską reikš
mingai simbolizavo kartojami praneši
mai: Afrikoje lyja, Afrikoje padangė de- 
besiuota.

Laukėme giedros. Laukėme nusiblai- 
vant padangės.

Dabar atrodo, kad toji padangė jau 
pradeda blaivytis. Laukiama generolų de 
Gaulle ir Giraud konferencijos. Mano
ma, kad toje konferencijoje bus prieita 
prie vienybės, prie apvienijimo visų pa- 
triotingųjų francūzų jėgų vienam di

džiajam tikslui: kovai prieš fašistinę 
Ašį, — kas savo ruožtu reikštų kovą 
prieš Vichy valdžią.

Tiek dėl politinės padėties.
Militariniame fronte dalykai taipgi 

taisosi. Šiuos žodžius rašant, komunika
tai iš Afrikos kelbia, kad mūsų, t. y., 
amerikiečių ir anglų jėgos vis laimi, kad 
Mareto linijų tvirtumos tapo palaužtos, 
kad vokiečių kariuomenė atsidurianti 
beviltingoje padėtyj.

Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai puikus 
dalykas. Tai reikia skaityti Afrikos pa
dangę beveik išgiedrėjusia.

Juo greičiau vokiečiai ir jų talkinin
kai italai iš Afrikos bus išgrūsti, tuo 
didesnis bus smūgis Hitleriui.

Yra žmonių, kurie mano, kad atidary
mas antrojo fronto Europoje turėtų bū
ti padarytas tuč-tuojau, nelaukiant iki 
paskutinis nacis ar fašistas bus išgrūs
tas iš Afrikos. Mes sutinkame su tais 
žmonėmis. Hitleris daro viską, kad šiau
rės Afrikoje atsilaikyti juo ilgiau, — o 
per tą laiką jis stiprinsiąs Europos pa
kraščius. Mūsų nuomone, nereikėtų leis
ti Hitleriui daryti taip, kaip jis nori: 
reikėtų antrąjį frontą Europoje atida
ryti tuojau, iki Hitleris nėra pilnai įsi
stiprinęs. Tuomet pasunkėtų jam padė
tis ir Afrikoje ir viskas tas greičiau jį 
privestų prie galo. Antrojo fronto ati
darymas dabar sumaišytų Hitleriui vi
sus planus.

Kada Afrikoje padangė giedrėja, tai 
reikia, kad ji blaivėtų ir virš vakarų ar
ba virš pietų Europos.

LAISVE

Raudonosios Armijos kariai žygiuoja kažin kur fronte, vydamiesi priešą; netoli 
jų priešo bomba eksploduoja.

Spalio Revoliucijos 25-tosios Metines 
Lietuviškuose Vaikų: Namuose

Rašo M. Mieželaitis

kestros dainavo seniausia mū
sų dainininkė drg. M. Vai- 
džiulienė rusiškai, nes rusų or
kestrą akompanavo. Ji labai 
gerai sudainavo. Pianiste buvo 
Rožytė Merkiūtė.

Viduryje programos kalbėjo 
Laisvės redaktorius drg. D. M. 
Šolomskas apie karą, Lietuvos 
lietuviškus priešus ir antrą 
frontą, žmonės piktinosi Ke
leivio išdavikišku darbu; net 
iš publikos garsu smerkė lietu
viškus fašistus — smetonacius.

Aukų gerokai sudėjo. Čia 
paduodu aukotojų vardus: 
Aukavo S. ir Ona Butkai $4 
Sovietų Sąjungai — Rotkino 
ligoninei ir $1 Amerikos Rau
donajam Kryžiui; jie taip pra
šė patvarkyti: po $2 aukavo 
B. Baranauskas, P. Mack, S. 
Chlebus, F. Trakimas, K Du
donis, Buinavičius, Andriulio
nis, Šveikauskas; Helen Mor
kūnas aukavo $1.30; po $1 
aukavo: V. Urbonienė, Scat- 
chienė, P. Kodis, A. Akulaitis, 
Adomaitis, Šimkienė, Abrai- 
tienė, Taliunienė, A. Keršans- 
kas, Bakšys, Kuržinskas, Ne-

Kijevo Metropolito Balsas
Kijevo metropolitas, Nikolai, yra Ta

rybų vyriausybės paskirtas į komisiją, 
kuri renka davinius apie žiaurumus, na
cių atliktus okupuotuose Tarybų Sąjun
gos kraštuos. Tai, beje, vienas žymiau
siųjų Tarybų Sąjungos aukštųjų dvasiš
kių.

Kaip praneša United Press spaudos 
korespondentas Maskvoje, Henry Shapi
ro, Kijevo metropolitas šiomis dienomis 
aplankė Centraliniame Fronte nesenai 
atvaduotuosius kraštus. Jis buvo Rževe, 
Sičevkoj, Gžacke, Viazmoje ir kituose 
miestuos.

Baisių dalykų šis dvasiškis pasakoja, 
sugrįžęs Maskvon. Naciai, sako jis, su
naikino viską, ko jie negalėjo pasigrob
ti ir išsivežti. Sičevkoj naciai pelenais 
pavertė ištisą miestą. Be kitų namų, sep
tynias bažnyčias pavertė į griuvėsius. 
Sičevkos priemiestyj naciai buvo pasta
tę koncentracijos stovyklą, kurioje 6,000 
žmonių užmušė — jų kūnai suversti į 
griovį..

Viazmoje, iš 5,500 pastatų, tepasiliko 
tik 50 nedidelių namelių nesunaikintų. 
Čia irgi visos bažnyčios sunaikintos. 
Miesto kapinyne vienoje duobėje bude

Nauji Sovietų Lėktuvai ir 
Inžinierius A. N. Tupuliev

Iš Maskvos pranešama, kad Sovietų 
inžinierius M. Lavočkinas išrado naujos 
rūšies mūšio lėktuvą. Jo naujas lėktuvas 
užvardintas išradėjo vardu. Jis jau iš
bandytas kovoj ir labai pasekmingas.

Kartu praneša, kad inžinieriai Suchy 
ir A. N. Tupulievas taip pat pastatę 
naujos rūšies lėktuvus, kurie greitai bus 
pasiųsti į kovos frontą.

Įdomu yra tas, kad inžinierius A: N. 
Tupulievas sveikas ir dirba Sovietų Są
jungos laimėjimui. Savo laiku jis lankė
si Amerikoj. Paskui spauda, kuri nieki
no Sovietų tvarką, buvo paskelbus, kad 
būk Sovietai “likvidavo” Tupulievą. 
Apie tą išgalvotą “likvidavimą” labai 
daug rašė Naujienos ir kita panaši 
spauda, bet veikiausiai pas . jas nebus 
laikraštinio padorumo, kad pirmesnius 
savo melūs atšaukus.

“Šiū iškilmingą dieną 
mes, vaikai, pasižadame 
mūsų vyriausybei kuo gė
riau mokytis. Kiekvienas 
penketukas mūsų dienyne 
— tai taikli kulka į vaikų 
žudiką hitlerininką.”

Taip ryžtingai ir drąsiai 
skamba berniuko Kleivos 
Vytuko žodžiai nuo gražiąi 
išpuošto prezidiumo stalo.

Lapkričio 7 diena. Visa 
Tarybų šalis švenčia Did
žiosios Spalio Socialistinės 
Revoliucijos 25-tąją sukak
tį. Ir mūsų vaikučiai, išgel
bėti iš kruvinų hitlerininkų 
letenų, ją iškilmingai šven
čia Tarybų Sąjungoje, lie
tuviškuose vaikų namuose.

Udmurtijos tarybinės re
spublikos vaikų namuose 
tikra šventė. Čia ta proga 
nuvažiavo daug svečių: ir 
komjaunimo organizacijos 
atstovai iš Maskvos Vilnius 
Paleckis, ir Raudonosios 
Armijos lietuviškųjų dali
nių atstovas seržantas Juo
zas Baliulis, atvažiavo tė
veliai ir vyresnieji vaikai, 
kurie mokosi, jau vidurinė
se mokyklose, Birutė Pakal
nytė, Janutė Augaitytė ir 
kiti.

Pradžioje iškilmingoji da
lis. Kalbas pasako visi at
stovai. Ypatingai gražiai 
kalba seržantas Baliulis, 
Raudonosios Armijos lietu
viškų dalinių atstovas.

—Mes 'giname jus, bran
gūs vaikučiai,— sako jis,— 
mes praskinsime jums ke
lią į tėvynę, į Lietuvą, pas 
savo tėvelius. Bet jūs turi
te užtat gerai mokytis, kad 
susitikę su tėveliais, pasiro- 
dytumėt jau užaugusiais ir 
mokytais jaunuoliais.

—Mes pasižadame jums, 
brangūs kariai! — sako sa
vo kalboje nedidukas Vy
tautas Kleiva. Ir jo šūkį pa
kartoja visa salė.

Išeina taip pat kalbėti 
vaikai Jadvyga Čechavičių* 
tė, Juozas Norkus ir kiti.

Savo kalbose vaikučiai 
vis dar prisimena-savo per
gyvenimus, prasidėjus ka
rui; kiekvienas papasakoja, 
kur ir kada hitlerininkai iš 
lėktuvų apšaudė ir bombar
davo visai beginklius bė
gančius vaikus, kai daugelį 
jų draugų hitleriniai žmog
ėdros užmušė, nutraukė 
rankas ir kojas.

—Ir dabar mes labai , lai
mingi čia, kurie spėjome 
pabėgti iš vokiečių žudikų, 
žudikų, — sako vaikai. — 
Šaunūs raudonarmiečiai lie
tuviai, keršykit vokiečiams 
už mūsų žuvusius draugus!

Po to trumpą, bet gražų 
motinišką žodį pasako vai
kų namo direktorė. ■

— Brangūs vaikučiai! 
Jūs laimingi, nes jumis vi
są laiką rūpinasi tarybinei

vyriausybė. Štai ir šiai die
nai Tarybų Lietuvos vy
riausybė atsiuntė jums gau 
šių dovanų.

Ji šaukia vaikus pavar
dėmis ir įteikia dovanas. 
Šventėms vaikai gavo sal
dainių, šokolado, lietuviškų 
knygų, žemėlapių, dažų,, o 
taip pat gerus žieminius 
rūbelius — kelnaites, pirš
tines, kojinaites, veltinukus 
ir taip toliau.

Koks neapsakoma džiaug 
smas vaikų veiduose! Jie 
valgo saldainius. O štai, 
Zubkutė Olė vedžioja pirš
tuku žemėlapį:

—O, o...—ima ji krykš
tauti.—Radau, radau. Štai, 
čia esame mes, o čia, štai 
Kaunas, Vilnius. Ten mū
sų tėveliai.

Ją apspinta vaikai ir vi
si žiūri žemėlapį.

O mažytė Alė Muraus
kaitė valgo saldainius ir 
varto margaspalvę knygu
tę.

—Čia fašistas, o čia lėk
tuvas, čia tankas,—kartoja 
ji, žiūrėdama spalvotus pa
veikslėlius.

O po to eina ir vaikų pa
čių surengta meninė dalis. 
Dvejetą savaičių vaikai, 
mokytojos padedami, ren
gėsi, repetavo, o dabar, štai, 
stovi scenoje.

Darnus vaikų choras su
dainuoja savo mylimą “Dai
ną apie Staliną”. Jų lūpose 
darniai skamba lietuviškos 
liaudies dainos: “Išėjo tė
velis į mišką” ir “Šėriau 
žirgelį”, o V klasės moki
niai Kleiva, Simauskas ir 
kiti suvaidina komišką vei
kalėlį “Kvailys” ir gardžiai 
visus prajuokina, pašiepda
mi vokišką kareivį, kuris 
pakliuvo į partizanų ran
kas. Mažytė čechavičiūtė 
padeklamuoja eilėraštį 
“Partizanai”, o paskui mer
gaičių grupė — Murauskai
tė, Zobkutė Janina, Ažini- 
čevaitė ir kt.—pašoka lie
tuviškus tautiškus šokius: 
“Kalvelį”, “Kubilą” ir ki
tus. Pabaigoje dar berniu
kų grupė ■.— Vytautas Ru- 
seckas, Bronius Paulauskas 
ir kt.—parodo keletą gra
žių sporto numerių.

Salėje nepaprastai links
ma. Skamba vaikų juokas, 
dainos, klegesys. O kai pa
sibaigus programai vaikai 
krykštaudami išbėga į lau
ką, tikrai smagu į juos pa
žiūrėti : skaistūs veidukai, 
gerai, šiltai apsirengę, ge
rais paltukais, ausinukais, 
veltinukais. Čia jie bema
tant apspiečia savo gerąją 
mokytoją draugę Stasę 
Barkauskai tę, kuri jiems 
padėjo parengti meninę 
programos dalį, kuri juos 
auklėja ir moko, pasakoja

jai, rodo savo dovanėles. Ji 
kiekvieną paglosto, kiekvie
ną prakalbina, pa juokina. 
Čia jie vėl, žiūrėk, jau kry
kštaudami savo tarpe mė
tosi baltučio gležno pirmo
jo sniego gniūžtėmis.

Kai žiūri į juos, nenoro
mis pagalvoji: gera jiems 
gyventi, kai jais tėviškai 
rūpinasi mūsų tarybinė vy
riausybė. O štai, vokiečių 
okupuotosios Lietuvos vai
kai tą pačią dieną sušalę, 
skurdūs, išblyškę, alkani 
glaudžiasi prie verkiančios 
motinos šono ir ašaromis 
meldžia: “Mama, duonos”. 
Bet tai neilgai, neilgai. Su- 
skaldysim į šipulius hitle
rinę priespaudą ir vėl gie
drioje saulutėje nuskambės 
išlaisvintos Tarybų Lietu
vos miestų parkuose, mo
kyklų aikštėse, gatvėse ir 
pievose laimingos dainos ir 
skaidrus, sidabrinis, lai
mingas vaikučių juokas.

Philadelphia, Pa.
Iš Laisves Atsibuvusio 

Bankieto
Kovo 21 d. Phila. LLD kuo-

vardauskas, Rainiene, Rainys, 
Poška, J. Tiginis, W. Guze- 
vich. J. Nakutis, E. Bender, J. 
Bekampis, Vogonienė, Bekam- 
pienė, P. Griciunas, Pildžiuvie- 
nė, E. Laurinavič, P. Klepes- 
kas, Bužinskas, Mačys, F. Ri
cher, J. Šimkūnas, K. Jukne
vičius, A Butkis, F. Baranaus
kas, Mieželis, B. Liaudanskis, 
Liaudanskienė, Karvelis, A. 
Papeliučka, A. Kupčiūnas, M. 
Tidikiene, V. Gižauskas, V. 
Kuodienė, J. Kutauskienė, Ku- 
tauskas, B. Navalinskienė, U. 
Žilinskienė, B. Butvilą, G. 
Rutkus, Al. Sinkevičia, Degu
tis, — Camdeniškiai — J. 
Krukauskas, J. Kaslaučiunie- 
ne, J. Lastauskas, — vėla iš 
Phila., B. Urlakienė, S. Kulai- 
tis, J. Janushonis, F. Valan- 
ta, L. Ničienė; po 50 centų: 
Klepeckas, Meškus, Balčaitis, 
Stadelninkė, A. Smitas, Ga- 
lumbickas, W. Scotch, A. Kar
velis, Geras Draugas, Griciu- 
nienė; 40 centų aukavo F. 
Mendelis.

Po 25c nerašėm del per 
daug vietos užimti laikraštyje.

Viso surinkta $107.49.
Čia labai atsargiai visų var

dai rašomąja mašinėle nurašy
ti; jei, tačiau užrašėjai pada
rė kokią klaidą, turite atleis
ti. Ačiū už aukas.

pos surengė bankietą ir kon
certą. Tradicinis parengimas 
pavyko sėkmingai. Dalyviai 
pasitenkino koncertine pro
grama ir vakariene. Aukų su
rinkta Raudonajam Kryžiui ir 
Russian War Relief $107.49.

Iš programos galima trum
pai atžymėti dalyvius: Seniau
sias Phila. lietuvių muzikas 
Jurčiukonis turėjo sudaręs 
klasišką kvartetą, kuris ati
darė programą — sugrajino 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
himnus. Pirmas drg. Kuzmic
kas iš Shenandorio dainavo 
skardžiu balsu meilės ir ko
miškas dainas — dainavo la
bai vykusiai. Chalis Valantis 
— jaunuolis — sugriežė solo 
smuiką. Jis, matyt, progresuo
ja, smuiką valdo liuesai ir su- 
gabiai. Valukas su savo sū
riais iš Scrantono, Pa., gražiai 
pasirodė: sūnai sykiu abudu 
skambino sugabiai pianą, tik, 
deja, pianas nebuvo sutūny- 
tas. Tėvas Valukas sudainavo 
juokingų dainų ir vieną Rau
donosios Armijos, karžygiam. 
Jurčiukonio duktė Sylvia, 14 
metų amžiaus, solo smuiką su
griežė sugabiai. Jinai turi 
scholarship nuo veteranų Cor- 
ties Conservatory Instituto. 
Nebebūk Jurčiukonis. Savo sū
nų Juozą jis padarė cellistu, 
nes jis baigė Corties Conser
vatory ir būtų buvęs pasaulinis 
solistas, bet nelaimė jam gyvy
bę. Jurčiukonio kitas sūnus 
Albertas užėmė savo brolio 
Juozo vietą ir jau cello gerai 
griežia. Jurčiukonio nekirsite: 
jis jau turi kitą sūnų Viktorą, 
3-jų metų amžiaus ir jau mo
kosi smuiko. Tai muziko gy
venimas. . .

Rusų balalaikų orkestrą, šo
kikai ir dainininkai gražiai už
baigė programą. Prie jų or-

Rodos, pereitose prakalbose 
tarpe pagarsintų aukotojų ne
tilpo K. Juknevičiaus auka $5. 
Jis pastebėjo per Laisvės ban
kietą. Visiems pasidaro neti
kėtų klaidų. Patarlė sako: 
kad nepadaro klaidų, tas ne
padaro gerų, darbų. . .

Bankiete gražiai linksmi
nosi dalyviai, o mes visi dar- *
bininkai juos stengėmės ap
tarnauti. Daug trūkumų yra, >’<
bet ką padarysi. Lietuvių salių 
neranduoja todėl, kad ten yra 
lietuvių žmonių su ilgais lie
žuviais.

Pastaruoju laiku lietuvių vi
suomenė pradeda neapkęsti 
lietuviškų fašistų. Tie vadina-' 
mieji fašistukai yra labai at
silikę nuo apšvietos, nuo lite- 
ratinio apsiskaitymo; yra iš jų 
ir neva profesionalų, kurie da
ro biznį iš lietuvių darbininkų, 
bet jų noras patarnauti išnau
dotojams. šie žmonės ardo 
lietuvių vienybę, kiršina vie
nus prieš kitus. Vėliaus pa
kalbėsime apie juos plačiau.

Dėl šio bankieto iš biznierių 
labai daug pasidarbavo Anta- t 
nas žalis, taipgi Petras Kodis. 
Jiedu turėjo specialį stalą su 
50 savo draugų biznierių. An
tano žalio biznio įstaiga ran
dasi 1455 N. 29th St.; Petro 
Kodis biznio įstaiga randasi 
1867 N. 24th St. Iš biznierių 
J. Gegžnas taipgi geras rėmė
jas, jo įstaiga — 412 Susque
hanna Ave., Phila., Pa .

Rep.



Trečiadienis, Kovo 31, 1S>43
Trečias puslapis

Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

MA Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Karo Fronto Angelai ir Ka
riai, Kurie Nemato Fronto
—Kur ten rasi karo žiau

rumais patvinusiame pa
saulyje angelą, — išsireiškė 
kraipydamas galvą civilinis 
pilietis, išgirdęs jauno ka
riškio pasakojimą, kad ka
ro fronte matęs angelų. 0 
angelų esama.

— Jeigu jūs būtumėt iš
buvęs kai o pragare kelias 
dienas pagrečiui, išsivolio
jęs purvuose slypėdamas 
kur prisiplojęs žemėn nuo 
priešo kulkų ir pagaliau 
kulkos ar kokios sprogimų 
atplaišos sukniupdvtų tave 
be sąmonės į tuos purvus, 
o po ta visko atbuktum bal
toj lovoj ir pat matytum 
apie tave rūpestingai puo
selėjant malonią moterį- 
merginą, ką apie ją pama
nytum? — klausė karys ci
vilinio.

—Hm, gal. .
—Pamanytum, jog patsai 

dangus tau ją atsiuntė.
—Taip...
—Jinai bu primena tavo 

miela motina, tavo mvlėti- 
nę, seserį. Tu jas visas my
li, bet jų č'onai nesiranda, 
o toji moteris čia užvaduo
ja jas visas. Jos šypsą tave 
žadina pabusti, akstinu nu
galėti skausmus ir greičiau 
pasveikti. Jos akyse, tarsi 
stiklo duryse jos visos tie
sia į tave savo rankas ir 
šaukia skubinti prie jų. 
Taip ir nepajunti, kai pro 
skausmus nusišypsai, o tei
kiama priežiūra už kelių 
savaičių tave sugrąžina į 
gyvenimą, jeigu nebuvai 
beviltingai sunaikintas.

Taip kalbėjo iš fronto ir 
ligoninės sugrįžęs karys 
apie Raudonojo Kryžiaus 
slauges, kurios jam padėjo 
sugrįžti į sveikatą. Jis ma
no, kad jeigu kur nors yra 
buvę angelų, tai jais yra 
karo fronto slaugės.

Raudonasis Kryžius šie
met nori gauti 36,000 tų an- 
gėlų.

pirktą gazoliną. Jos dėvi 
tamsiai pilkomis uniformo
mis.

O skaitlingiausia grupė 
iš visų yra produkcijos dar
bininkės, baltais žiurstais 
apsisupusios moterys, ban
dažų ir kitokių reikmenų 
gamintojos. Štai ką jos nu
dirbo per 14 paskiausių mė
nesių.

Visokių bandažų 520 mi- 
lionų. Numegsta drabužių 
kariams 2 milionai. Pasiū
ta pakeleivingų krepšelių 
kariams pusantro miliono. 
Pasiūta drabužių nukentė- 
jusiem nuo karo civiliniam 
14 su virš milionų. šios pa
starosios dirba savo susie- 
dijų centruose.

Visuose skyriuose yra vi
sokių luomų, tikybų ir poli
tinių pažvalgų ir partijų 
moterų, taipgi ir tokių, ku
rios nepaiso jokių partijų, 
o vien tik žino, kad mes 
turime sumušti hitlerizmą, 
turime laimėti karą ir jos 
prie to nori prisidėti su 
tiek laiko ir pajėgos, kiek 
jos išgali.

Tose eilėse yra daug to
kių, kurios po ilgo dienos 
darbo šapose ir po atlikimo 
šeimos pareigų prievaka
riais dar suranda po keletą 
valandų vakarais paramai 
mūsų karo pastangų. Jos 
tame randa džiaugsmo ir 
susiraminimo. O susiedija 
teisėtai didžiuojasi, džiau
giasi tokiomis moterimis, 
kurios neleidžia laiko vel
tui, bet pašvenčia jį rėmi
mui mūsų krašto ir jo tal
kininkų. S. S.

Iš skalbiamų drabužių pie
no ar grietinės plėtmai išima
mi pirma pamirkius šaltam 
vandenyj prašalinimui protei
no, o paskiau plaunant šiltu 
vandeniu su muilu prašalina
ma riebalai.

Štai visas Velykų paradas 
tai naujajai kūdikio kaldrukei. 
Tie kralikučiai ir viščiukai 
galima pasidaryti iš atkarpų, 
mažų sklypelių, vartojant 
skirtingą spalvą kiekvienam. 
Keturkampiai yra 6 colių dy
džio. - M

Užsakymą su 11 centų siųs
kite: Mary Sincus, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. > Y.

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kuopos Moterų 

Skyriaus
Susirinkimas įvyko kovo 5, 

Lietuvių Svetainėje.- Narių at
silankė nemažai ir visos drau
giškai svarstėme dalykus. Ko
mitetas išdavė raportus.

Ižd. O. Mikolajunienė ra
portavo, kad ji užmokėjo per
siuntimo drabužių, pusę lėšų 
$1.21 draugui I. Luzinui, dra
bužių rinkimo ir persiuntimo 
komisijos nariui, kuris yra iš
rinktas iš LLD 20 kuopos. Jis 
gerai darbuojasi rinkdamas 
drabužius Sovietų Sąjungos 
žmonėms, nukentėjusiems nuo 
barbarų fašistų.

Išduotas raportas Laisvės 
agentų, kurios užrašinėja

dienraštį ir atnaujina prenu
meratas varde moterų sky
riaus. O Girnienė pridavė 
nuošimtį $1, J. K. Navalins- 
kienė 50c. Taigi, mes dirba
me sykiu dėl dienraščio Lais
vės ir dapildymui moterų sky
riaus iždo, iš kurio yra išau- 
kojama labai svarbiems tiks
lams. Moterų skyrius dėkavo- 
ja visiems, kurie atsinaujino
te prenumeratas per jo agen
tus. O kurie dar neatsinau
jinote, padarykite tai.

Motinų Dienos paminėjimo 
komisija raportavo, kad LDS 
6 kuopa prisidėjo sykiu rengti. 
Taipgi ir Lietuvių Susišelpimo 
Draugija, vietinė, prisidėjo. 
Parengimas įvyks gegužės 
(May) 8, Lietuvių Svetainėje. 
Pelnas nuo parengimo eis pu
sė Amerikos Raudonajam Kry
žiui ir pusė lietuvių raudonar
miečių daliniams.

Nutarta ruošti kitas paren
gimas. Komisijon išrinktos M. 
Luzinienė, K. Juozapaitienė ir 
A. Žemaitienė. Parengimas 
įvyks balandžio 11. Puse pel
no bus Botkino ligoninei ir 
pusė moterų skyriui. Daugiau 
apie virš minėtus parengimus 
pranešime vėliau.

Po susirinkimo draugė O. 
Girnienė ir M. žvirblienė pa
vaišino mus visas su gardžia 
kava ir pyragaičiais. Ačiū 
jums, draugės, už tai. Draugė 
O. Girnienė ilgą laiką, per 7 
mėnesius negalėjo dalyvauti 
mūsų susirinkimuose iš prie
žasties naktinio darbo. Bet tą 
vakarą turėjo liuosą nuo dar
bo. Linksma buvo ją matyti 
sykiu su mumis.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
balandžio (April) 2, Lietuvių 
Svetainėje. Nares prašome vi
sas dalyvauti ir naujų atsives- 
kime. Lig pasimatymo.

Serga moterų skyriaus na
rės: Kuprienė guli miesto li
goninėje, o N. Garnienė ran
dasi Johnson City ligoninėje.

Valeriją Kaminskienę pati
ko nelaimė, nusilaužė ranką 
paslydus ant vaškuotų grindų. 
Linkiu visoms greito pasveiki
mo. Kaminskienė yra LLD 
20 kuopos narė.

Pasveiko draugas L. Tvari- 
jonas, kuris ilgoką laiką išgu
lėjo ligoninėje.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė J. K. N.

Naujosios Anglijos Mo
tery Sąryšio Žinios
Draugėm, Kurių Kolonijų

Laiškai Nebūt Pasiekę

Sąryšio Komitetas, apart 
atsišaukimo spaudoj, išsiuntė 
laiškus kliubam bei įvairių ko
lonijų darbuotojom. Nekuriom 
kolonijom antrašai nebuvo 
šimtu nuošimčių patikimi ir 
gal kartais laiškai nepasieks 
draugių, kuriom buvo siųsti. 
Todėl primenam draugėm ir 
prašom pasirūpinti, kad kiek
viena Mass, valstijos kolonija 
būtų atstovaujama Moterų Są
ryšio konferencijoj 11 balan
džio, Bostone.

Prisirengkite su raportavi- 
mu savo kolonijos veiklos ir 
su gerais sumanymais ateities 
veiklai.

Reikalų mes turime daug įr 
svarbių. Nuosekliausiai mes 
juos pajėgsime išrišti mūsų vi
sų naudai, tai skaitlingai da
lyvaudamos jų rišime-diskusa- 
vime. Ne tankiai mes susiei- 
nam pasidalinti mintimis, pa
tyrimais, o šiuo momentu rei
kalauja iš mūs to pats lai
kotarpio svarbumas. Atsižvel
giant į susidariusias nepapras
tai svarbias didelių kovų iš
šauktas aplinkybes, raginimo 
mažai reikia arba visai nerei
kalinga, nes draugės žinos sa
vo pareigą. S.

PADALINUS MĖSĄ
Padalinimą mėsos šeimi

ninkės sveikina kaipo už
tikrinimą, kad kiekvienas 
gaus sau priklausomą por
ciją. Ypatingai džiaugiasi 
darbininkės, kurios gali 
pirktis reikmenis tik po 
dienos darbo.

Tačiau privalome nepa
miršti, kad Zcuin-ą palaiky
mas tvarkoje ir gavimas 
mums skirtos porcijos pri
klausys nuo viszį budrumo 
ir griežto reikalavimo lai
kytis vyriausybės patvar
kymų. Sargyboje savo rei
kalų privalome stovėti vi
sada, o labiausia karo me
tu. Maistas yra vienu iš 
svarbiausių karo laimėji
mo įrankių.

Kovo 8-ta Jau Praėjo, Bet 
Darbo Dar Tik Pradžia

Užfrontes Kariai
Raudonojo Kryžiaus eilė

se yra ir kitos uniformuo
tos ir neuniformuotos esy
bės, kurios niekad nemato 
fronto, bet jos atlieka mil
žiniškus darbus fronto pa
ramai. Raudonajam Kry
žiui darbuojasi trys milijo
nai moterų liuosnorių, ku
rios be mokesties ar padė
kos tarnauja frontui. Vie
nos iš jų pašvenčia kelias 
valandas, o tūlos ir po 40, 
50, 60 ir daugiau valandų 
savaitėje.

Rlaud. Kryžiaus liuosno
rių pagelbininkių eilėse dir
ba tūkstančiai moterų, ku
rios atlanko karius ligoni
nėse ir sutinka juos pasi
linksminimo centruose, šios 
dėvi pilkas uniformas. Pul
kai gelsvomis uniformomis 
moterų pagelbsti raštinin
kių pareigose. Kitos švie
siai mėlynai uniformuotos 
dirba kantinuose, o mėly- 
nose-su-baltu u n i f o rmose 
maršuoja slaugėms padėjė
jų būriai. Ryšių palaikyto
jos tarp karių ir namiškių 
dėvi lelijavos-baltos varsos 
uniformas. Dar yra moto
rų korpusas, kurios tarnau
ja paslais vairuodamos am- 
bulansus, daugelis vartoda
mos savas mašinas ir savo
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How to Shop for Meats and Fats 
with Red Stamps

Shopping with your red point stamps will be easy if you remember a few 
simple rules.

You already have War Ration Book Two; you need not register again or 
declare how much of these foods you have on hand. But when rationing begins 
remember that:

1. Red Stamps may be used for any of the foods rationed in the Meats and 
Fats Program. The same -stamps are valid for meat, cheese, butter, 
canned fish, margarine, etc.

2. The point value of each item is set on a pound basis. But the amount
of any food your points can buy will depend on whether the item you 
choose has a high or low point value. ' -

How to Shop
1. First study the "point values" of the 

foods you buy most often. To help you, 
you’ll find a "Point Value Table” hung up 
in your food store. Or, better yet, you can 
clip a meats and fats "Point Table" from 
your newspaper and keep it handy.

2. Take War Ration Book Two with you 
when you shop for meats, cheese, or any of 
the other items, just as you do now when 
you buy canned, frozen or dried fruits, and 
vegetables. Tear the Red Stamps out in the 
presence of your storekeeper or his delivery 
man.

3. If you find you do not have the exact 
amount of valid Red Stamps to give for a 
purchase, your storekeeper can give you your 
change in "l-point” stamps. For example, 
if you must give him a 5-point stamp to pay 
for a 4-point purchase, he can give you a 
l-point stamp as change. But he cannot use 
the 2-, 5-, or 8-point stamps as change. 
Make sure, however, that the "l-point" 
stamp has a letter on it which is valid at the 
time you receive it.

4. Your storekeeper cannot always cut 
meat or cheese to the exact pound weight 
you wish. That means you must know how 
many points you should pay for ounces, ten. 
A special table has been provided on the

Official Table of Consumer Point Values for 
just such cases. This table breaks the point 
values per pound down into ounces. If one 
of your purchases has an ounce value of less 
than half a point you do not have to pay an 
additional point. But if it is one-half point 
or more, your retailer can collect a full point.

5. Budget your points. — Spend Red 
Stamps carefully. Make them last for the 
entire ration period. When you receive 
"l-point” Red Stamps as change, use them 
the next time you shop, if possible, and be 
sure that they don’t expire unused.

6. Remember, you still use the Blue 
Stamps for processed foods and stamps from 
War Ration Book One for sugar and coffee. 
No change can be made in Blue Stamps.

OPA. Form 182-8<*

What Foods are Rationed 
in the Meats and Fats Rationing Program

Beginning March 29, shoppers will use 
the red stamps in War Ration Book Two 
to buy meats, edible fats, and oils (including 
butter), cheese, and canned fish.

Here is the official OPA list of foods

showing what will and what will not be 
included in this rationing program. Keep 
it handy to look at before you shop. Use it 
in planning nutritious meals for your family 
and yourself.

These Foods Are Rationed
MEATS.—Including all fresh, frozen, 

smoked, and cured beef, veal, lamb, and 
pork; all meats and meat products in 
containers of tin or glass; all dried meats; 
variety meats, including: Tongues, brains, 
hearts, liver, tripe, sweetbreads, kidneys; 
bouillion cubes, beef extracts, and similar 
concentrates; all dry, semidry, and fresh, 
smoked, and cooked sausage, including: 
Salami, pork sausage, baked loaves, wein- 
ers, scrapple, souse,. head cheese, and 
others; suet, cod, and other fats.

FISH.—All fish, shellfish, and fish products 
in hermetically sealed containers.

FATS and OILS.—Butter, margarine, lard, 
shortening, cooking and salad oils.

CHEESE.—Cheese of most kinds: Cheddar 
(American), Swiss, brick, Munster, lim- 
burger, dehydrated grated, club, Gouda, 
Edam, smoked Italian and Greek (all hard 
varieties), processed cheese, cheese foods; 
all cheese products containing 30 percent 
or more by weight of rationed cheeses.

These Foods Are Not Rationed
POULTRY and GAME.—All poultry and 

game, whether fresh, frozen, or in cans or 
glass.

FISH.—Fresh fish, frozen fish, smoked, salt, 
pickled fish, fish in containers that are not 
hermetically sealed.

PATS and OILS.—Olive oil when not 
blended with other ingredients; salad 
dressings and mayonnaise.

CHEESE.—Soft or perishable cheese such 
as: Cream cheese, Neufchatel, cottage, 
pot, baker's, camembert, liederkranz, Brie, 
blue; cheese spreads made with a base of 
cheese which is not rationed; cheese 
spreads and cheese products containing 
less than 30 percent by weight of rationed 
cheese.

Kiekvieną metą praside
da moterų agitacijos mė
nuo su kovo 8-ta, Tarptau
tine Moterų Diena. Nors 
kovo 8 jau praėjo, -bet viso
kį susirinkimai, parengi
mai, prakalbos ir viskas, 
kas tik galima atžymėjimui 
svarbios moterų tarptauti
nės, vykdoma ir toliau.

Šis atžymėjimas tos die
nos kas metai darosi svar
besniu. 1943-ti metai bus 
didele atmintimi, nes bus 
daug nepaprastų įvykių ir 
sunki našta puola ant mo
terų pečių. Bus skaudi at
mintis tom moterim-moti- 
nom, kurių sūnūs, broliai, 
vyrai ir mylimieji žuvo ko
vos lauke.

Kova kruvina, mirtina 
eina už pergalę demokrati
jos ant fašizmo. Amerikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjun
gos, Chinijos ir kitų šalių 
sūnūs šimtais tūkstančių 
gyvybes atiduoda už apgy
nimą laisvės, demokratijos. 
Bet už ką savo gyvastis ati
duoda Vokietijos, Italijos, 
Japonijos sūnūs? Šių trijų 
šalių žmonės žūsta dėl aklo 
patrijotizmo žiauriam fa
šizmui ir dėl terorizmo. 
Jeigu Vokietijos motinos 
būtų permačiusios šį baisų 
pavojų, tai būtų nedavusios 
pražūt savo sūnams ir žu
dyti kitus, kurie kovoja už 
išlaikymą demokratijos ir 
panaikinimą baisaus bandi
tizmo, pasimojusio paverg
ti visas tautas ir visas ša
lis po savo geležine letena.

Nors žiaurus fašizmas 
yra pasimojęs nugalėt Jun
gtinių Tautų vienybę, bet 
pas suvienytas tautas yra 
didelis pasiryžimas kovoti 
iki fašizmas bus sunaikin
tas, kad sulaukę 1944 me
tų kovo 8-tą galėtume atžy
mėti su užbaigimu žiaurių 
žudynių. Kad būtų karas 
baigtas ir kad būtume lai
mėtojais. Kad laimingai 
grįžtų kiekvienas karys pas 
savo mylimą šeimyną ir 
kad daugiau nepasikartotų 
tos baisenybės, kokias da
bar turim pergyventi.

Rodos, pasaulis yra dide
lis ir gražus, turėtų būti 
gana vietos visiem šiame 
plačiame, civilizuotame pa
saulyje. Nereikėjo surengt 
tokių baisių skerdynių, kad 
išžudyt gražiausias, jau
niausias spėkas, atimt pas
kutinius sūnus nuo tėvų ir 
tėvus nuo vaikų. Žūva ne 
tik kariai fronte, bet ir 
tūkstančiai civilinių, mote
rų ir kūdikių. Surengusis 
šias skerdynes hitlerizmas- 
fašizmas turės užmokėti 
aukšta kaina už šią baisią 
tragediją. Bet pakol kalti
ninkai bus nubausti, jie iš
žudys daug brangių gyvy-

svarbius darbus karo lai
mėjimui. Vienykim spėkas, 
kad greičiau būtų nugalė
tas priešas. Ramiais lai
kais kad ir būna ginčų dėl 
politinių arba religinių pa
žiūrų skirtumų, bet šioj 
skaudžioj valandoj, kuomet 
šimtai tūkstančių atiduoda 
brangias gyvybes, tai mūsų 
visų pareiga vienyt savo 
spėkas tam, kad greičiau 
būtų užbaigtos tos skau
džios valandos — užbaigtos 
su laimėjimu.

E. K. Slickienė.

Vyno plėtmam iš staltiesės iš
imti užriškite plėtmą virš puo
do ar bliūdo, užpilkite drus
ką ir pilkite lėtai verdančiu 
vandeniu iš viršui plėtmo auk
štokai laikomo katilo, kad 
mušte muštų į plėtmą. Po to 
staltiesę perskalbti.

Jeigu Mes Tokių Žiurstelių 
Turėtume Bent Šimtinę

čionai matomi žiursteliai pa
siūti iš likučių, kurių gausiai 
turi kiekviena siuvanti namie 
sukneles siuvėja ir kurių aky
vos pirkėjos pigiai superka 
suknelių kirpyklose ir krautu
vėse. Skoningai suderintos var
sas, iš jų pasiuva labai mati
nius ir patrauklius žiurstelius. 
Jie naudingi pačioms. Ir mūsų 
bazaruose, kada jų pristatyda
vo worcesterietės ir kai kurios 
brooklynietės, jie išeidavo, 
kaip “hot cakes.”

Šiemet taipgi nereikėtų pa
miršti dienraščio su gražiomis 
dovanėlėmis. Tiesa, mūsų 
draugės šiemet daug siuva, 
mezga, lopo karo paramai, bet 
be gero laikraščio, kuris at
muša fašistinę propagandą, 
būtume daug sunkesnėje pa
dėtyje, prisieitų daug sunkiau 
dirbti ir mažiau naudos pa
daryti.

Laukiame dovanėlių ir tiki
mės, kad paskutinės kelios 
dienos mūsų bazarą pratur
tins mūsų draugių dovanomis.

Use Your Red Stamps
Your red stamps are in the same ration During the first 5 weeks 

book as the blue stamps you are already a new stamp becomes good 
using for processed foods. every week. „ A „stamps

The number on each stamp shows you r jt.n ’
. • . . and E. As stamps becomehow many po.nts it is worth. There are good they need not be used 
®’» 5-, 2-, and l-point stamps. within a single week, but

The letter shows you when to use the may be used until the end of 
stamp. the month.

Here is the way your Red Stamps become good during the month of April:
V'eei Beginninr Red Stamps Bearing Letter Stamps Expire

March 29 A (16 points) April 30
April 4 B( 16 points) April 30
April 11' C(16points> April 30
April 18 ’ T) (16 points) April 30
April 23 S(l6 points) (To be announcet)

. JS—*1875-1

bių.
Buvo proga išvengti šios 

baisios tragedijos, bet maža 
dalis geros valios žmonių 
kreipė domės į kovą išven
gimui to pavojaus. Na ir 
kuomet visas pasaulis jau 
liepsnoja, tai mums prisiei
na dėt visas pastangas ge- 
sint ugnį.

Kadangi mes matom, kad 
rimtas pavojus gręsia ir 
mūsų šaliai, tai turim dau
giau domės kreipt į visus

žiurstelių forma No. 8369 
gaunama 12 iki 42 dydžio.

Norint užsisakyt formą įdė
kit 15 centų pinigais ir lc« 
štampą, pažymėkit formos nu
merį, dydį, savo pavardę, ad
resą ir pasiuskit: Federated 
Press Pattern Service, 106 Se
venth Ave., New York, N, Y<
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RYTUI AUŠTANT...
Trečiadienis, Kovo 31, 1943

Rašo BARKĄUSKAS
Sudegusio kaimo gale, prie apsvilu

sios rąstų krūvos, tartum gandralizdis, 
Stovėjo sena, pakrypusi lūšnelė. Ji atro
dė tuščia, vieniša. Aplinkui viešpatavo 
klaiki tyla ir, rodos, viskas buvo išmi
rę.

Kažkur tolumoje kurčiai lojo šuo, bet 
į jo balsą niekas neatsakė. Gal jis buvo 
likęs toks pat vienišas ir apleistas, kaip 
ir ši sena, šalia palaidoto kaimo riog
santi lūšnelė.

Pamiškėje, tarp išsišakojusių senų 
Jįepų, garsiai suklykė pelėda, bet, išsi
gandusi savo skardaus, tylą ardančio 
balso, vėl nutilo.

Tą naktį Stankų Vytukas ilgai nega
lėjo užmigti ir, išgirdęs klaikų pelėdos 
šūkavimą, glaudėsi arčiau mamytės. 
Vytukas bijojo. Jam vėl prisiminė nese
niai liepsnojusio kaimo vaizdas ir atro
dė, kad ilgi ugnies liežuviai dar ir dabar 
klaidžiojo ties jų trobelės stogu, tykoda
mi ją praryti. Aplinkui maišėsi kažko
kios figūros, panašios į nematytus, ne
pažįstamus žmones. Tai vėl viskas lyg 
nušvisdavo ir virsdavo saulėta, šilta pa
vasario diena.

Aną pavasarį į kaimą buvo atvykę ka
reiviai arklių pasigirdyti.

Vytukas, pirmą kartą juos pamatęs, 
atidžiai žiūrėjo, išpūtęs savo smalsias 
akutes, o brolis Kostas ilgai ir linksmai 
su jais kalbėjosi. Papsėdamas savo ries
tą pypkę, prie jų priėjo ir dėdė Adomas, 
kuris padėjo jiems semti iš šulinio van
denį.' Vienas kareivis pasisodino Vytuką 
ant kelių ir žadėjo pasiimti su savim, 
kai tik jis užaugs. Ir drabužius tokius 
pat prižadėjo apvilkti, o arklį — tai patį 
gražiausi, kuris su baltais karčiais, ža
dėjo duoti. Dėdė Adomas juos raudonar
miečiais vadino ir atsisveikindamas pra
šė, kad vykdami pro šalį dažniau užsuk
tų į kaimą.

Praėjo kiek laiko. Vieną saulėtą dieną 
Kostas su Vaitkų Juozu, užsimetę ant 
pečių po maišelį, kažkur išėjo, palikę 
Vytuką vieną su mamyte. Ir rąstų krū
va, kurią Kostas privežė naujiems na
mams statyti, liko riogsoti pakluonėje, 
ir žemė, kuri buvo’gauta iš dvaro, liko 
nearta. Atsisveikindamas Kostas jį pa
bučiavo ir paglostė geltonas garbanas. 
Paskui, žiūrėdamas į susirūpinusį ma
mytės veidą, nusišypsojof'

— Tai mūsų pareiga. Ją atlikę, mes 
vėl sugrįšim ...

Vytukas nujautė, kad atsitiko kas 
nors negera, bet nieko negalėjo suprasti. 
Ilgai, ilgai jis žiūrėjo į tolstantį brolį, 
kol šis su Juozu dingo dulkančiame vieš
kelyje.

Po kelių dienų už kalnelio, pamiškėje, 
buvo girdėti smarkus šaudymas, ir į pa
vakarę kaimą užgulė nepažįstami, pa
niurusiais veidais kareiviai. Jie buvo ne 
tie, kurie aną kartą arklius girdėsi. Jų 
apranga buvo kitokia ir jie garsiai šū
kavo, rėkė, keikėsi. Vytukas jų kalbos 
nesuprato. Jie viską- atiminėjo iš kaimy
nų ir krovėsi į savo vežimus. Radę pie
voje besiganančią žalmargę, kurią Kos
tas parvedė gavęs iš dvaro — išsivedė, 
o pasigavę ant šiukšlyno besikapstantį 
gaįdį, tuoj pat nusuko jam galvą ir įme
tė j ratus. Mamytę, norėjusią neleisti 
išvesti karvutės, taip pastūmė, kad ji 
vos nesugriuvo ir, suerzeliavę “uner vo
ter”, nuėjo į kitą kaimo galą.

Vytukas, matydamas jų piktus veidus 
ir vedamą margutę, kuri kasdien duoda
vo skanaus pienelio, pradėjo tampyti lū
pas.

— Kaa-s... ti-e-e... maa-my-te ... 
t-i-ee žm-o-onės?

— Vokiečiai, vaikeli...
Tuomet jis įsikibo į mamytės sijoną 

ir prisiglaudęs arčiau ėmė tyliai kukčio
ti. Tik kažkodėl ašaros nebėgo iš akių. 
Jis bijojo, bet ir pyko ant vokiečių, kurie 
neprašyti atėjo į kaimą ir juos nu
skriaudė. Pyko ir ant savęs, kodėl jis 
dar toks mažas ir bejėgis. Bet mamytė 
paglostė jo galvą ir suramino.

— Neverk, vaikeli! Sugrįš Kostas ir 
vėl parves karvutę. Vėl gersim pienelį...

Vytukas švarkelio rankove nusišluos
tė veidą ir kukčiodamas sušnibždėjo:

— I-l-las b-ūū-s-i-u vy-yl-as. Taa-da-a 
j-i-ee z-ii-no-os kaa-ip g-a-i-idzia-ms 
ga-lv-aaas su-uk-i-nė-ėti...

Po dviejų savaičių jie vėl atvyko į 
kaimą ir grasindami reikalavo pasakyti, 
kur slepiasi partizanai. Paskui mušė 
Duobienę ir Gulbinų Pranuką. Padegė 
Liutkų gryčią ir kitus namus, o Liutkie- 
nę, kuri veržėsi į vidų išsinešti mažos 
Aldutės, vokiečiai užmušė. Užmušė ir 
dėdę Adomą už tai, kad jis gesino savo 
degantį tvartą.

Dėdė buvo toks geras. Jis Vytukui 
dažnai birbynę padarydavo, o vakarais, 
užsidegęs savo didelę, riestą pypkę, apie 
tokius pat, tik raguotus, vokietukus pa
saką sekdavo. Dažnai papasakodavo ir 
apie mirusį tėvelį, kuris dar mažą Vy
tuką našlaičiu paliko.

O dabar tie vokiečiai jį užmušė!
Su ašaromis akyse, stvėręs mamytei 

už rankos, jis bėgo į mišką, neatsisuk
damas atgal, bijodamas, kad ir jo vo
kiečiai neužmuštų. Miške jis matė ir 
Liutkų Joną, kuris, netekęs mažos Al
dutės ir jaunos jos mamytės, taip pat 
paliko degantį kaimą ir su kitais vyrais 
dingo tankmėse. Jie buvo paskutiniai 
vyrai, kurie dar buvo kaime ir iki šiol 
nėjo į miškus. Bet dabar ir jie kažkur 
dingo ir Vytukas daugiau jų nematė su
grįžtant į kaimą.

Po kelių dienų Vytukas su mamyte, 
parėję iš miško, vietoj stovėjusio kaimo 
atrado pelenų ir degėsių krūvas. Tik jų 
lūšnelė stovėjo tokia pat sena ir pakry
pusi kaimo gale. Matyti, vėjas, kuris 
tuo metu putė iš priešingos pusės, išgel
bėjo ją nuo ugnies.

— O kul dabai dėdulės gyvena? — 
išblyškusiu veideliu rūpestingai paklau
sė Vytukas.

— Jie miškuose išsislapstė, o kitus vo
kiečiai išsivežė, — nusiminusi tyliai at
sakė mamytė.

• • “*

Šie visi vaizdai taip giliai liko įsmigę 
jo širdyje, kad dabar, visa tai atsiminęs, 
lyg šalčio purtomas, jis dar giliau lindo 
po antklode ir užsiklojo galvą, norėda
mas viską pamiršti ir užmigti. Tuo tar
pu kažkas smarkiai pasibeldė į duris, 
bet Vytukas buvo tiek išsiblaškęs ir įsi
bauginęs, kad nenorėjo tikėti savo ausi
mis. Pro langą veržėsi pilka auštančio 
ryto šviesa.

(Bus daugiau)

Vaizdas iš Tunisijos fronto; kažin kur Tunisijos tyruose, netoli mūšio fronto 
ąmerijkiečiai įsitaisę kamoflažuotą priešo judėjimams stebėti vietą; žinios skel
bią, beje, kad Anglijos ir Amerikos kariai smarkiai pliekia vokietes jr italus Tu- 
jusijoje.

UETUViy FARMERIU JUDĖJIMAS
Custer ip Scottville, Mich.. 

—šiemet pas jnus žiema labai 
mus farmerius privargino. Bu
vo labai daug sniego. Keliai 
buvo užversti taip, kad pusė 
farmerių negalėjo išvažiuoti 
su savo reikalais; turėjo eiti 
pėsti į miestelį.

Draugystės keletą mėnesių 
negalėjų laikyti susirinkimų. 
Tai seniai turėjome tokią žie
mą su tiek dąug sniego.

Kovo 14 d. LLD 218 kuo
pa turėjo susirinkimą ir nuta
rė keletą svarbių dalykų. Kuo
pa gavo laišką iš Raudonojo 
Kryžiaus, kuris prašo, kad 
mūsų kuopa vėl surengtų kon
certą Raud. Kryžiaus naudai. 
Mat, mūsų kuopa pernai buvo 
surengusi R. K. naudai kon
certą ir buvo pasekmingas.

Mes nutarėme vėl surengti 
koncertą, kuris atsibus gegu
žės mėn. Dienos dar nepasky- 
rėme. Komitetas vėliau pa
skirs dieną. Tai mūsų kuopa 
atsišaukia į visus farmerius

prisidėti prie šito prakilnaus 
darbo. Mes dėsime pastangas, 
kad iš meno atžvilgio būtų, 
grąžus koncertas. Bandysime 
sukelti nemažai R. K. naudai.

Kuopa nutarė paaukoti $3 
dėl Tarpt. Darb. Apsigynimo. 
Buvo pakeltas klausimas, kąd 
parinktume aukų dėl 'Sovietų 
Karo Pagalbos. Sekanti drau
gai aukavo: L. Stakėnas, V. 
Stąkėnas ir J. Juodaitis po 
$25. J. Meškinis $15. L. Po
vilaitis, F. Žukas, A. Stakėnie- 
nė ir U'. Juodąitienė po $10. 
M. Stak.ėnienė ir A. žukienė 
po $5.

V. Stakėnas ir Zofija Sta- 
kėnienė atliko prakilnų darbą. 
Gavo iš Brooklyno komiteto 
štampų knygelę $40 vertės ir 
visas stafnpas išpardavė ir pi
nigus pasiuntė Brooklyno ko
mitetui.

Tai mes farmeriai vėl su- 
kėlėme gražią sumą pinigų dėl 
Sovietų Karo Pagalbos.

J. Juodaitis.

Balandžio 10 d., girdėjau, 
įvyks didelė pramoga. Tai bus 
pirmą sykį rodoma Sovietų 
Lietuvos filmą. Taipgi bus ro
doma vokiečių ir Sovietų fron
to mūšiai, Amerikos ir japo-Į 

nu oro ir laivyno mūšiai. Rau
donojo Kryžiaus pastangomis 
tas įvyks Stoughtone. Turėtu
me gerai prisirengti, kad kuo 
daugiausia sutraukti publikos, 
išplatinti apšvietus ir užrašyti 
dienraščio Laisvės.

Korespondentas.

Ten ParCant 
OF YOUR IHC0ME 

Should ba going into 
U.S.War Bonds and Stamps

SVARBIOS KNYGOS

AMERIKOS ARMIJOJE RANDASI 
ĮVAIRIU TAUTYBIŲ

Gudni Ąsgeirsson, Islandijos 
(Iceland) vietinis, dabar tar
nauja Su v. Valstijų kariuome
nėje. Nųras atkeršinti na
ciams už skriaudas, padarytas 
jo giminėms Norvegijoje, at
nešė jį į Su v. Valstijas, nes jo 
šalyje nėra kariuomenės. Skai
čius Norvegijos pabėgėlių šioj 
šalyje, jis sake, jam davė su
prasti nacių brutališkumo pa
vojų.

“Kiekvienas iš mūsų,” jis 
pasakė karininkui kariuome
nės priėmimo punkte Naujojo
je Kumberlandijoje (New 
Cumberland), Pa., “buvome 
pasipiktinę ir jautėm neapsa
komą norą keršinti. Daug iš 
mūsų tuoj išvykome Ameri
kon, žinodami, kad tiktai įsto
dami į Suv. Valstijų ginkluo
tas jėgas, mes galėsime su
tramdyti nacių žvėriškumą.”

Taigi, Gudni Ąsgeirsson pa
liko savo žuvininkų laivukus ir 
tėvą ir atvyko Amerikon pri
sidėti prie kovos už laisvę.

Šis jaunas islandietis yra ti
pingas pavyzdys tūkstančių vi
sokių rasių vyrų, kurie įstoja į 
kariuomenę kiekvieną dieną.’ 
Kada Reception Center (priė
mimo Centras) Nauj. Kumber- 
landijoj peržiūrėjo savo praė
jusio mėnesio rekordą, surado, 
kad Suv. Valstijų jėga randa
si jos įvairių rasių mišiny j.

Frank Strassfeld, jaunuolis, 
22 m. amžiaus, gimė Lenkijo
je. Jo šeimos vyrai buvo tai
kingi ir tikinti, bet ne karinin
kai. 1935 metais, kada Frank 
buvo studentas Vokietijoje, jis 
pamatė, kaip naciai apsiėjo su 
mažumomis. Jis matė žydų 
persekiojimus.

Strassfeld buvo paskirtas į 
4-D klasę, nes jis buvo rabi
nas, bet jis prašė, kad jį įdėtų 
į 1-A. Jis nenorėjo kapeliono 
laipsnio, nes jis jautė, kad jis 
per jaunas būti patarėju se
nesniems vyrams.

Low Ding yra chinietis. Jis 
gimė Kongmoon, arti Canton, 
Chinijoje, kur jo motina ir da
bar gyvena. Canton yra oku
puotas japoniečių. Low buvo 
nepriimtas į kariuomenę dėl 
fizinių silpnumų. Bet po sun
kios operacijos, už kurią jis 
užmokėjo savo lėšomis, jis bu
vo paskirtas į 1-A klasę. Low 
pasisakė, kad jis norėjo pri
sidėti prie kovos už laisvę ir, 
kaip jis patsai pareiškė, plo
vimas skalbinių nesvarbus, ka
da reikia japoniečius “Apšva
rinti.”

Stanley Lacey, 18 metų, bu
vo atsiųstas savo tėvų iš An
glijos pas gimines į Philadel- 
phiją, kada Londonas buvo 
smarkiai bombarduojamas. 
Kaip jam suėjo metai, jis įsto
jo į oro navigatorių mokyklą. 
Atsimenant Londono bombar
davimus, jo didžiausias troški
mas yra naviguoti bomberį 
virš Berlyno.

Vienoje armijos oro stovy
kloje Texas valstijoj randasi 
sūnūs 15 Suv. Tautų, kurie la
vinasi Ašies sunaikinimui. Jie 
yra iš Kanados, Olandų-Su- 
matros, Lenkijos, Jugoslavijos, 
čechoslovakijos, Meksikos ir 
Rusijos, ši skirtingų tautų re
prezentacija vienoje armijoje 
įrodo stiprumą Amerikos, ku
ri pati savyje yra Suvienytos 
Tautos.

O. W. I.

Stoughton, Mass.
G,eri Dąrbąi už Sąve Kalba

Vąsąrio 21 d. buvo visuo
meninis susirinkimas, sušauk
tas Stoughtono Lietuvių Suvie
nytų Draugysčių Komiteto dėl 
parinkimo aukų pirkimui trijų 
ambulapsų. Viskas gražiai 
įvyko. Susirinkime surinkta 
$159 ir, prie to, buvo išrinkta 
3 poros žmonių, kad parink
tų pinigų., pereidami per stu-. 
bas. 1) J. Ląvas ir K. Chest
nut surinko $81. 2) Ą. Winc- 
kevičius ir P. Rafalko surinko 
$39. 3) Z. Ąntulonįs ir A. 
Kaspar surinko $34. Taipgi 
Stoughtono Lietuvių Suvieny
tų Draugijų Namas paskyrė 
$25. Viso susirinko $338. Tai 
graži auka nuo Stoughtono lie
tuvių !

Neseniai Laisvėj tilpo iš 
Stoughtono gražus aprašymas 
apie Dr. Bernard Jatul. Iš tik
rųjų, net sunku ^uspęt aprašy
ti, kiek pas mus svarbių ir

gražių dalykų įvyksta.
Vasario 24 d., 1943, baigė 

vaistininkystės mokslą Ed
ward V. Svedres, B. Sc. Jis 
studijavo Massachusetts Col
lege of Pharmacy, Boston, 
Mass.

Per 4 metus studijavo ir 
pasekmingai baigė mokslą, ga
vo laipsnį Bachelor of Science. 
Vaistininkas Edward V. Sved
res yra šių. fraternity narys: 
Phi Delta Chi ir Rho Chi. 
Taipgi narys SLA ir vice-pre- 
zidentas SLA 25 kuopos.

Pagarbos žodis draugams 
Svedriams už išauklėjimą ir 
išmokinimą sūnaus į tokią gar
bingą profesiją.

Dabar jaunas vaistininkas 
yra įstojęs į Jungtinių Valsti
jų laivyną. Dabar jis randasi 
Chicagos Universitete.

Nuo savęs linkiu geriausios 
kloties Dėdės Šamo tarnyboje 
ir grįžus namon tęsti mokslus 
toliau arba įsigyti gražią ap- 
tieką.

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

• • • • • • •
Mortos Vilkienes Divorsas

Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.
PARAŠE MIKAS RASODA

Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono
minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.

Puslapių 320. Kaina $1.00.
Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 

visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalj, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų. • • • • • • ■

English - Lithuanian 
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

• • • • • •
“Gyvenimo Saulėleidis”

Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 
Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKA8

800 puslapių, kaina $1.25.
Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 

Istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

• • • • • 9

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis deklamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.• • • • ( • •
Vokiškieji Grobikai — Mirtini 

Lietuvių Kultūros Priešai
> PARAŠE DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS

Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.
Puslapių 32. Kaina 10c.• • i • • i • •

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

* Kiekvienas žmogus privalo Šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Si knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.

•• 9 9 99

New Y orka Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

Būtinai Įsigykite ši papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorkj 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovine techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Sovietai Sunaikino Elę Nacių Fortų ir Už 
ėmė Kelias Vietoves Smolensko Srityj

Nužudyta 50 Vokiečių 
Už Sąmokslą ant 

Hitlerio Galvos
Sovietų Oficialiai Pranešimai

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
nuostoliais. Mūsų kariai tada, nualsinę priešus, grūmė
si pirmyn ir užėmė dar tris apgyventas vietas.

Bielgorodo srityje mūsų kariai su automatiniais šau
tuvais atakavo ir išblaškė vokiečių pėstininkų batalio
ną Kitame sektoriuje sovietiniai sapiorai susprogdino 
tris dideles priešų lindynes ir tris stambius fortukus 
kartu su buvusiais juose vokiečiais.

Priešai stengėsi prasiveržt iš dešinio į kairįjį Done
co upės šoną šiaurinėje tos upės tėkmėje. Sovietiniai 
kovotojai išvaikė vokiečius, užmušdami apie 200 jų ir 
sunaikindami keturias jų mortiras, dvi kanuoles ir ke
lis trokus.

Kovo 28 d. mūsų lakūnai įvairiose fronto dalyse su
naikino bei sužalojo daugiau kaip 200 vokiečių trokų 
su kareiviais ir reikmenimis, susprogdino karo reikme
nų sandėlį ir nutildė penkias baterijas kanuolių.

London, kovo 30. — In
ternational News Service 
praneša, jog hitlerininkai 
suėmė 103 vokiečius ir tuo- 
jaus nužudė 50, kaipo są
mokslininkus, kurie siekę 
nugalabint Hitlerį bei nu
verst jo valdžią.

Tarp nužudytų yra ir tū
las Scheiliha, artimas drau
gas Hanso von Moltkės, 
velionio nacių ambasado
riaus Ispanijai. Pats amba
sadorius mirė praeitą sa
vaitę, pasak nacių, 
apendiko uždegimo.”

LAISVĖ 
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Talkininkai Bombarda
vo 8 Japonų Stovyklas

Australija, kovo 30. — 
Amerikiečių ir australų la
kūnai daugmeniškai bom
bardavo aštuonias japonų 
lėktuvų stovyklas ir kitas 
priešų karo bazes Naujojoj 
Guinejoj ir kitose salose to
je srityje.

London, kovo 30. — Neo
ficialiai skaičiuojama, jog 
paskutiniu atveju gal net 
600 anglų bombanešių ata
kavo Berlyną.

duot dainų programos. Kitą 
kartą ką garsinsim, tai steng
simės išpildyti.

Taip pat turėjom parengimą 
po prakalbų, tai tariame nuo
širdų ačiū visiem darbinin
kam, kurie dirbo parengime, o 
labiausia gaspadinėms už gar
džių valgių pagaminimą.

Komisija.

Penktas Puslapis

MASKVA, kovo 29. — Į pietus nuo Biely j vokiečiai 
padarė ataką, bandydami atgaut pozicijas, kurias so
vietinė kariuomenė iš jų atėmė. Bet priešai tapo at
mesti atgal.

Viename sektoriuje prie vidurinės Doneco upės tėk
mės buvo pavykę priešams pastumti mūsų būrius atgal. 
Bet sovietiniai kovotojai, atakuodami vokiečius iš šo
nų, apsupo ir sunaikino juos. Mūšio lauke liko daugiau 
kaip 200 nukautų priešų.

Per paskutines keturias dienas buvo sunaikinta 47 
vokiečių lėktuvai kautynėse ore ir ugnim iš Sovietų 
priešlėktuvinių kanuolių.

IR PIETINĖS KASYKLOS 
KLAUSO PREZIDENTO

MAŽA LIETUVIŲ KOLONIJA GAUSIAI 
AUKAVO NUPIRKIMUI AMBULANSU

New York. — Minkštųjų 
angliakasy klų kompanijos 
pietinėse valstijose taip pat 
priėmė prez. Roosevelto pa
raginimą tęsti su unija de
rybas po paskutinės kovo 
dienos dar per 30 dienų, 
tuom supratimu, jog kiek 
bus pridėta mainieriams 
uždarbio, tai tas priedas tu
rės būt jiem išmokėtas, 
skaitant nuo balandžio 1 d.

Pietinėse minkštose ang- 
liakasyklose dirba 
135,000 mainierių.

apie

Hudson, Mass. — Jau ne 
pirmą sykį Iludsono pažangio
ji visuomenė pasirodo su sa
vo širdingu duosnumu visuo
meniškiems reikalams, štai ir 
vėl kovo 21 d. L. P. Kliubas 
surengė prakalbas su koncer
tu dėl parėmimo - nupirkimo 
3-jų ambulansų: Raudonajam 
Kryžiui, Sovietų Sąjungai ir 
Lietu vos raudonarmiečiatns. 
Kad parengimą pasekminges- 
niu padarius, buvo kviesti dai
nininkai iš Worcestrio ir Bos
tono. Bet dainininkai neatva
žiavo, tai turėjom tenkintis 
tik prakalbomis ir muzika.

Į prakalbas žmonių nedaug 
atsilankė. Prasidėjus prakal
boms, A. Tamošiūnas, jaunuo
lis, pagrajino kelis kavalkus 
su fleitų, akompanuojant pia
nu jaunai mergaitei (vardo 
nenugirdau). Jaunuolis gerai 
prasilavinęs grajyti, tai ir 
žmonės pamėgo jo muziką. 
Paskiau kalbėjo ministeris Ku
bilius iš Bostono. Pirmoj te
moj nurodė, kodėl mums lie
tuviams yra svarbu nupirkti 
šiuos tris ambulansus. Kalbė
tojas ragino gausiai paremti 
aukomis. Antroj dalyj kalbos 
min. B. Kubilius nurodė, kad 
Lietuvai yra parankiausia pa
silikti Sovietų Sąjungoje, kai
po mažoms tautoms laisvės tei
kėjoj.

To vakaro pirmininkui pa
prašius aukų, tuoj pradėjo 
plaukti. Seka vardai. Viso su
rinkta $267.35.

Po prakalbų gaspadinės pa
kvietė ant vakarienės, kurią 
surengė ALDLD narės — A. 
Sedarienė, S. Zulonienė ir P. 
Greiviškienė. R. Zulonas au
kavo maišą bulvių. Komisijoj 
dirbo šie draugai dėl surengi
mo šių prakalbų: S. Šatas, A. 
Tamošiūnas, J. Jeskevičius ir 
P. Vaitiekūnas.

Pinigai pasiųsti dr. Borisui, 
čekio formoje ant J. Grybo 
vardo $267. Visiems auka
vusiems ir tiems, katrie dirbo 
dėl šio parengimo, komisija 
taria širdingai ačiū.

Kodėl Neprigulėti prie
ALDLD?

Susirinkimus nutarta laiky
ti kožno mėnesio penktadienį 
(kurį?—Red.) vakare, L. P. 
K. svetainėje.

Iš iždo tapo paaukota $50 
—$40 dėl ambulanso, Amer. 
Raud. Kryžiaus, Liet. skyr. ir 
$5 dėl Laisvės popieros fondo, 
o $5 dėl Apšvietos Fondo, ku
rie taip yra reikalingi.

Matote, kaip yra svarbu pri
gulėti prie šios draugijos, ypač 
kuomet siaučia dabartinis ka
ras. Hitleris naikina 
gimtinį kraštą Lietuvą, 
na ir mūsų lietuvišką 
turą, kuri yra taip

šiam*. Afrika. — Anglų 
ir amerikiečių lėktuvai įnir
tusiai atakuoja nacius 
gančius į šiaurius nuo 
bes, Tūnisijoj.

Benton, Ill

bė-
Ga-

mūsų 
naiki- 
litera- 
mums

brangi. Todėl mums, Ameri
kos lietuviams, daugiau reikia 
prigulėti prie LLD, kad dau
giau galėtume pagaminti lite
ratūros, nes po 
teratūra plauks 
nuo mūsų daug 
eities apšvieta.
prigulėti prie jos?

P. Vaitekūnas.

karo mūsų li- 
į Lietuvą, nes 
priklausys at- 
Tai kodėl ne-

Kovo 13 d. mūsų miestelio 
lietuviai turėjo progą išgirsti 
žymų prakalbininką ir laik
raštininką, vieną Vilnies re
daktorių, V. Andrulį. Jis šiom 
dienom lankėsi visose dides
nėse lietuvių kolonijose šioje 
apylinkėje. Nors mūsų mieste
lyj mažai lietuvių beliko, vie
nok LDS 61 kp., matydama 
reikalą, nusitarė pasinaudoti 
V. Andrulio atsilankymu su
rengiant prakalbas.

Kalbėtojas kalbėjo svarbiau
siu šių dienų klausimu, tai apie 
dabartinį 
sus dėti

Kovo 19 dieną ALDLD 103 
kp. turėjo sušaukus per atvi
rutes savo susirinkimą. Į su
sirinkimą Atėjo 7 nariai ir vi
si duokles pasimokėjo už šiuos 
metus į Centrą. Taipgi tapo 
perrinkta valdyba. Org. P. 
Vaitekūnas, prot. sekr. J. Jas- 
kevičius, fin. sekr. M. Kaz
lauskienė, kasierius A. Gry
bas.

karą. Jis ragino vi- 
didžiausias pastan-

Aukotojų Surašąs gas dėlei sėkmingo karo lai
mėjimo; pirkti karo bonus,

H. L. P. Kliubas $50.00 aukoti Raudonajam Kryžiui,
ALDLD 103 k p. $40.00 kurie gali. Patėmijau, kad
LDS 66 kp. $10.00 pat kalbėtojas nešioja guzi-
P. L. Taryba $5.00 kiuka, kurį Raud. Kryžius įtei-
O. Yokšienė $6.00 kia kiekvienam kraujo atiko-
K. Yokšas $5.00 tojui.
Geo. Ulick 5.00 Surinkta $4.75 aukomis lė-
O. Vaitekunienė 5.00 šų padengimui.
P. Vaitekūnas 5.00
T. Arlauskas 5.00 Po prakalbų laikytame LDS
J. Sabanskas 5.00 61 kp. mėnesiniame susirinki-
J. Jaskevičius 5.00 me nariai, paskatinti prie di-
S. Sabanskienė 5.00 dėsnio veikimo karo pastango-
K. Grigas 5.00 se, nusitarė prsidėti prie Rau-
A. Sabanskas 5.00 donojo Kryžiaus Karo Fondo
A. Aleksandravičienė 5.00 Vajaus, kuris eina šį mėnesį.
O. Zanovienė 5.00 Kadangi kuopos iždas tuščias,
J. Kukauskienė 5.00 nariai nusitarė užsidėti po 50
S. Vaidvilievičienė 5.00 centų ant kiekvieno nario.
J. Paplauskas 5.00 Taip surinkta $17. Kitą dieną
A. L. Tamošiūnas 5.00 mūsų miestelio angliškam laik-
C. K. Urbonas 5.00 raštyj Benton Evening News
J. šaškauskas 5.00 tilpo aprašymas mūsų aukų
M. Kazlauskas 5.00 Raud. Kryžiui ir aukotojų var-
M. Vinickas 5.00 dai. Tai ačiū pasidarbavimui
F. Bukatek 5.00 mūsų iždininkės.
J. Šidlauskas 4.00 Mūsų miestelio Raud. Kry-
J. Trainavičius 2.00 žiaus Komitetas yra nutaręs
O. Markūnienė 1.00 per šį mėnesį surinkti $3,525.
D. Jankauskienė 1.00 Iki šiol aukos labai lėtai plau-
K. Stasiulevičicnė 1.00 kia: tesurinkta; $1,097. Todėl
Jurgelevičius 1.00 mūsų auką komitetas priėmė
S. Shatas 1.00 su dideliu džiaugsmu ir dėkin-
Draugas 1.00 gurnu lietuviams.
M. Arlauskienė 1.00 A. M. G.
F. Vaidvil 
Ig. Morkūnas

1.00
1.00 M. Kazlauskienė 1.00

R. Zulonas 1.00 A. Zulonas 1.00
J. Trockis 1.00 M. Rimkus 1.00
S. Jankauskas 1.00 S. Zulonienė 1.00
Z. Grigienė 1.00 Smulkių .80
A. Sikorskis 1.00 Parengimo pelnas 25.55
V. Aleksandravičius 1.00 P. Vaitekūnas.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kuopos rengtos pra

kalbos 14 d. .kovo pavyko ge
rai. Publikos dalyvavo viduti
niai. Kalbėtojas buvo Laisvės 
redaktorius R. Mizara. Kalbėjo 
dviejuse atvejuose. Pirmutinė 
kalba buvo apie šiandieninį ka
rą. Prakalba publikai labai pa
tiko. Daryta pertrauka ir rink
ta aukos dėl lėšų padengimo ir 
Rusijos medikalei pagelbai. Su
rinkta $25.27.

Kurie aukavo po 25c ir auk
ščiau, tai j ii vardus paskelbia
me.

Aukavo po $1.00: J. šer
mukšnis, Ledinckas, A. Stra- 
vinckas, J. Visockis, A. Šar
kius, Marčiulionienė, Globi- 
čius, Marčiulionis, J. Vitkūnas, 
Rumzienė, O. Radzevičienė, J. 
Zdanis.

Po 50c: A. Ramanauskienė, 
Malinauskas, P. Yankauskas, 
J. Griušelionis, P. Juzokas, J. 
Liutauskas, Čeponienė, J. Kru
tulis, F. Kuklis, Kuklienė.

Po 25c: M. Valinčienė, U. 
Miliauskienė, A. Degutis, M. 
Jurkevičius, J. Kliučinskas, 
Praleika, M. Norbuda, R. San- 
dargienė, Siniauskienė, P. Mu
rauskas, J. Jesiulaitis, Bartu- 
lienė, P. Mažeika, J. Stankevi
čius, E. Kasparienė. Viso 
$20.75. Smulkių $4.52, — vi
so $25.27.

Rengimo Komisija taria 
nuoširdų ačiū visiems aukavu
siems. Pinigai pasiųsta ten, 
kur priklauso.

Antroj temoj kalbėtojas kal
bėjo apie LDS naudingumą ir 
vajų, kuris šiandieną eina, ir 
Raudonojo Kryžiaus naudingu
mą, kokius labdaringus darbus 
jis nuveikia visokiose nelaimė
se.

Rengimo komisija atsiprašo 
publikos, kad neišpildė dainų 
programos, kuri buvo garsinta. 
Lyros Choras negalėjo dainuot, 
nes ne visi pribuvo, nekurie 
nariai sirgo. Lyros Kvartetas 
negalėjo dainuot, nes J. Sur- 
dokas drūčiai susirgo. V. Valu
kas buvo pailsęs, nes dainavo 
Scrantone. Tai tokioms aplin
kybėms susidėjus, negalėjom

Ii}------------------------------------------------- ra

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tei. TRlanglo 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
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Waterbury, Conn.
Negali Užmigti Naktimis Ta
rybos Darbuotojai, Sako, Ner

vus Smarkiai Užgavo
Kovo 14 d. paminėjimui 8 

d. kovo, Moterų Tarptautinės 
Dienos prakalbas surengė LLD 
28 kuopa. Kalbėjo Stanislovai- 
tienė (vietinė) ir K. Petrikie- 
nė iš Brooklyn, N. Y. Prakal
bose tapo priimta rezoliucija 
prieš tuos laikraščius, kurie 
džiaugėsi, kada naciai užpuo
lė Lietuvą, žudė Lietuvos žmo
nes, griovė miestus, degino 
kaimus. Tie laikraščiai rašė, 
kad Lietuva yra laisva, lietu
viai, girdi, verkė iš džiaugs
mo ir kaišė gėlėmis žuvusių 
nacių kapus. Rezoliucija kal
ba prieš tų laikraščių redak
torius ir prieš lietuviškus ka
rinių pastangų sabotažuiinkus 
iš Lietuvių Tautinės Tarybos ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos.

Kopija tos rezoliucijos pa-

siųsta prezidentui Rooseveltui, 
valstijos sekretoriui Hull ir se
natoriams.

Vietinėje angliškoje spau
doje pasirodžius rezoliucijai, 
viena moteriškė prisipažino, 
kad ta rezoliucija jai nervus 
sugadino, negali naktimis mie
goti. Mat, toji moteriškė yra 
Tarybos darbuotoja. Pasirodė, 
kad pataikyta skaudžion vie
ton.

Dabartės vienas iš Tarybos, 
kuris save skaito daug žinan
čiu, turi tos rezoliucijos iškar
pą ir bando aiškinti, kad bol
ševikai vadina visus lietuvius 
pro-naciais. Bet daugelis 
stebi, kad laikraščiai ir jų 
daktoriai, kurie džiaugėsi, 
da Lietuva buvo užpulta
cių, ir Tarybos organizatoriai, 
tai nėra visi lietuviai. Vienoj 
vietoj mačiau, kaip vienas šo-

ko su kumščia, bet kiti sugrie
bė ir nedaleido prie muštynių.

Nors Taryba tiktai pradėjo 
organizuotis, bet jau smalą 
verda. O kas bus, kada pilnai 
susiorganizuos 
dės smetoninį 
Bet aš manau, 
lietuviai mokės 
tais vari jotais.

Visko Matęs.

ir pilnai pra- 
darbą varyti? 
kad Amerikos 

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

CHARLES
UP-TO-pATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 
Gera! Patyrę Barberiai

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas, įvyks 

balandžio 2, penktadienio vakare, 
7:30 vai. Malonėkite dalyvauti, yra 
svarbių dalykų. Kai susirinkimą už
baigsimo, turėsime šurum-burum.— 
A. Benulicnė, Rast. (76-78)

MONTELLO, MASS.
Ketvirtadienį, balandžio 1 d., bus 

rodomi krutamieji paveikslai, “In 
the Rear of the Enemy’’ ir “Ma- 
shenka.” Matysite Park Teatre, 
pradžia 5:30 v. v. Antras rodymas 
8 v. v. Pelnas skiriamas nupirkimui 
ambulansui Raudonajam Kryžiui ir 
Raudonajai Armijai. Įžanga 55c su 
taksais. — Kviečia Rengėjai.

' (76-77)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks panktadienį, 2 d. 
balandžio, Liet. Salėje, pradžia 7:30 
v. v. Draugės, susirinkimas bus ga
na svarbus, tad visos būtinai turi
me dalyvauti, nes turėsimo daug 
svarbių reikalų atlikti. — M. K.

SHENANDOAH, PA.
Rusiškus paveikslus perstato St. 

Michael’s Social Club, West End 
Hall. Ketvirtadienį, balandžio 1 d., 
2 vai. po pietų, taipgi ir 7 v. v. 
Prašome visų Shenandoriočių ir iš 
apylinkės pamatyti šiuos paveiks
lus. Bus rodoma “Viena Diena So
vietų Rusijoj”; “Jaunuoliai Kare” ir 
“Rusų Armijos Liaudies Šokiai.” 
įžanga 45c, priskaitant 5c taksų. 
Pelnas skiriamas Raudonajam Kry
žiui ir ŪSO. (76-77)

| F. W. Shalins i
« (Shalinskas) ft
| Funeral Home |
§ 84-02 Jamaica Ave. |
c Opposite Forest Parkway 5 
į WOODHAVEN, N. Y. | 

■O' Suteikiam garbingas laidotuves S

I Sl50 I
;2 Koplyčias suteikiam nemoka- V 
5 mai visose dalyse miesto. S
| Tel. Virginia 7-4499 &

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.

Adr. CHAS. P. KAL 
Knygelę* Autoriai

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

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

Reikalaudami rašykite:

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLcnmore 5-6191

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

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

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-ūndertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 
_______________________________ ,___

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
KS“ Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
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. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
4* 4* 4*

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



Beitas Puslapis
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LAISVE Trečiadienis, Kovo 31, 1943

policijai buvo uždrausta/ nešio
tis ginklus, kada neina parei
gų. Priežastis? Policistai tan
kiai apsupami ir jų šautuvai ir 
p i štai i etai atimami sudarymui

Laisvės Bazare Bus 
Svečiu iš Toliau

Laisvės bazarai būna šven
tiška sueiga visiems, ne vien 
tik brooklyniečiams. Jau žino
ma, kad j juos atvažiuodavo 
svečių iš Ilgosios Salos, iš New 
Jersey ir net iš Pennsylvani- 
jos ir Connecticut, šiemet, ne
žiūrint sunkesnio važinėjimo, 
kaip girdėti, svečių vistiek bus 
iš daugelio tolimesnių apylin
kių.

Vienok didžiausia grupė 
svečių tai gal bus iš Great 
Necko, nes jų choristai yra 
pasižadėję pildyti programą 
Laisvės bazare. Ir jie gerai ir 
nuo seno tam ruošiasi. Tai 
žmonės, kurie yra pasiryžę ne
pasiduoti karo sunkumams. 
Išleido kariuomenėn jie daug 
narių, neteko ir mokytojaus, 
bet savo pasiryžime gavo jau
nutę gabią mokytoją Almą 
Kasmočaitę ir su ja tęsia to
liau studijas. Ir to viso pa-i 
sėkmės mes turėsime progą iš-j 
girsti dienraščio Laisves baza
re.

Bazaras įvyks jau šį šešta
dienį ir sekmadienį, balandžio 
(April) 3 ir 4-tą, Laisvės salė
je, 419 Lorimer St., Brookly- 
ne. Abiem vakarais gros Pa- 
vidžio orkestrą šokiams ir 
abiem bus dainų programos, 
taipgi išpardavimas gražių ir 
naudingų daiktų.^

PROTESTUOJA PRIEŠ KVISLINGU 
GLOBĖJUS, SOV. NIEKINTOJUS

Kad išgelbėti ir apsaugoti 
milionus gyvasčių, Sovietų Są
jungoj neseniai nuteisė mirtin 
ir prašalino porą Lenkijos 
Kvislingų Victor Alter ir Hen
rich Ehrlich. Bet dėl to pasi
pylė nauja trockistinės-prohit- 
lerinės smalos kampanija prieš 

{Sovietų Sąjungą ir iš karto, 
I kol žmonės nesusipažinę su 
faktais, vienur kitur pavyko 
apgauti ir ton smalon įtraukti 
tikrų priešfašistinių elementų.

Vienok unijas, ypatingai 
tas, kurioms vadovauja tikrai 
darbininkiški elementai, ne 
lengva apgauti, tad šimtai žy
mių unijų vadų ir kai kurios 
ištisos unijos jau spėjo pakelti 
balsą prieš tarnavimą Hitleriui 
skaldymu Jungt. Tautų. Kitur, 
kur prieš Sovietus nusiteikę 
vadai norėjo įtraukti unijas į 
priešsovietinę kampaniją, na
riai nesidavė.

Viena iš tokių unijų buvo 
Mažmenomis Par d a vinėtojų 
338-tas Lokalas. Jis pasisakė 
prieš dalyvavimą sušaudytų 
šnipų pagarbai šaukiamame 
mitinge. Jų viršininkai Mur
ray Kudish ir Meyer Vinocur 
ragino unijistus pagerbti šni
pus atsistojimu, bet tik kelioli
ka iš šimtu darbininku atsi
stojo pagerbti du social-demo-

Scena iš naujausio Sovietų judžio “Nacio Dieny
nas,” kuris pirmu kartu Amerikoje pradėtas rodyti 
kovo 24 d., Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke. Tai yra drama iš okupuotos Europos žmonių
gyvenimo po nacių padu.

LAISVES BAZARAS
DALYVAUS PIRMYN CHORAS 

iš Great Neck, vad. Kasmočiutes 

TAIPGI AIDO CHORAS 
vad. Aldonos Anderson

Laisvės Bazaras Bus
Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI 
Gros Pavidis Orkestrą

-____________________________________

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

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

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

kratus, kurie Sovietų Sąjungos 
tapo sušaudyti už padėjimą 
Hitleriui. O šimtai darbininkų 
nei nepasijudino iš sėdynių, 
neparodė jokios simpatijos 
Hitlerio šnipams, nors viršinin
kai juos bandė padaryti did
vyriais.

Daugelis unijistų ir kai ku
rios unijos, taipgi šimtai žy
mių visuomenininkų pasiuntė 
protestus tiems miesto valdi
ninkams ir intelektualams, ku
rie sužinota esant kviestais ir 
sutikusiais dalyvauti šnipų pa
garbai mitinge. Tie visuome
nininkai užgiriu Sovietų Są
jungos pasielgimą su šnipais.

Tarpe pasirašiusių tokius 
protestus prieš garbinimą šni
pų ir užginančių Sovietų pa
sielgimą yra Abraham Flaxer 
iš Valstijos, Apskričių ir Mies
tų Darbininkų Unijų, CIO; 
Sidney Mason, Sam Kantor, 
Harry Tobman, viršininkai 
Elektristų, Radijo ir Mašinis
tų Unijos Lokalo 225; Morris 
Pizer iš Rakandų Darb. Unijos 
Lokalo 76; B. F. Riess, Ruth 
Mantell ir Henrietta V. Fried
man iš Mokytojų Unijos.

Virš 50 žymių susiedijos va
dų New Yorke susirašė ir pa
siuntė .protestą majorui La- 
Guardijai, kada pasklido kal
bos, būk ir majoras pasižadė
jęs kalbėti šnipų gerbimo ir 
Sovietų Sąjungos niekinimo 
mitinge. Jie savo pareiškime 
nurodo, kad pirmesnieji Sovie
tų Sąjungos veiksniai įrodė, 
jog Sovietų Sąjunga veikia sa
vo apsaugai ir sustiprinimui 
žmonijos kovos prieš fašizmą.

Brooklyno Darbiečiai 
Smerkia Ruml Planą
Amerikos Darbo Partijos 

Progresyvių Komiteto gale 
pereitos savaitės įvykusioj 
konferencijoj, kurioj dalyva
vo 21 partijiečių kliubo atsto
vai, išsidirbta įstatymdavystei 
programa ir pasmerkta Carl- 
son-Ruml taksavimo planas.

Progresyviai darbieęiai sa
ko, kad tai yra tik skymas 
paliuosuoti nuo taksų pelna- 
grobius, o visą karo taksų naš
tą suversti ant 40 milionų tų 
taksų mokėtojų, kurių įplau
kos faktinai yra sumažintos 
pakilusiomis kainomis ant pra
gyvenimo reikmenų.

Darbiečiai ragina atmesti 
Ruml planą, o užgirti Robert- 
sono planą, kuris yra origi- 
nalis planas, pasiūlytas Roose- 
velto administracijos.

Konferencija planavo siųsti 
susiedijos delegacijas pas 
Brooklyno kongresmanus pra
šyti jų paramos savo progra
mai. Taipgi pasisakyta remti 
Hill rezoliuciją tarptautinių 
santikių klausimu, Pepper-Kil- 
gore bilių už centralizuotą ve
dimą karo ekonomijos ir Mar- 
cantonio bilių prieš balsavimo 
taksus — Anti-Poll Tax.

Darbiečiai taip pat pasisa
kė kovoti prieš infliaciją (nu
mažinimą pinigų vertės). O 
kad tą atsiekti, reikia pastoti 
kelią Pace amendmentui ir 
Bankhead biliui, kurių priėmi
mas pasuktų visą mūsų eko
nomiją infliacijos pragarmėm 
Kiekvienas pakėlimas kainų 
reiškia nupiginimą mūsų dole
rio.

ŽYDAI VIENIJASI PRIEŠ 
NACIUS

Trylika skirtingų Brooklyno 
žydų organizacijų susikalbėjo 
ir bendrai rengia masinį mi
tingą protestui prieš nacių te
rorą. Įvyks kovo 31 -mos va
karą, Erasmus High School 
auditorijoj.

Mrs. S. Boutelier, 47 m., nu
siminime, uždusino lovoj 13 
metų sūnų ir pati prisigirdė 
maudynėje namie, 52-18 91th 
St., Elmhurst.

REIKALAVIMAI
Reikalinga janitoriaus prižiūrėti 

28 šeimų namą. Karštas vanduo, be 
garo. Alga $25 į mėnesį, gaus ir 
keturis kambarius. Antrašas: 46 
Varet St., Williamsburghe. Telefo
nas: Slocum 6-0130. (76-79)

Reikalinga pora dėl janitorystės 
darbo. Vyras dirbs kaipo prižiūrė
tojas, moteris kaipo kambarių valy
toja. Kreipkitės: Hebrew Aged 
Home, 198 Stevens Ave., Jersey Ci
ty, N. J. Gera alga ir valgis. Taip
gi geras užlaikymas. (76-78)

Reikalinga pora arba du vyrai 
dirbti kuknėj. Nereikės gaminti val
gį, tiktai užlaikyti švariai kuknę ir 
patarnauti prie stalų. Geri namai, 
valgis ir alga. Antrašas: Hebrew 
Aged Home, 198 Stevens Ave., Jer
sey City, N. J. Šaukite: Bergen 
4-2728. (76-78)

Reikalinga moteris apie 40-45 me
tų amžiaus prižiūrėti valgymo kam
barį ir padėti dirbti kuknėj. Geri 
namai, valgis ir gulėjimas, pilnas 
užlaikymas. Šaukite Bergen 4-2728. 
Antrašas: Hebrew Aged Home, 198 
Stevens Ave., Jersey City, N. J.

(76-78)

Mūsų Štampus ir 
Punktai

Antrojoj maisto štampų, kny
gelėj A, B ir C mėlynų štam
pų laikas baigsis šį trečiadienį, 
kovo 31-mą. Ketvirtadienį jos 
jau bus bevertės.

Kovo 31-mą taipgi baigiasi 
patikrinimas auto padangų vi
siems, turintiems A knygelę 
gazolinos pirkimui.

Sutrauką faktų apie racio- 
nuojamus maisto produktus ir 
įvairių štampų baigimosi laiką 
per visą mėnesį rasite OPA 
(Kainų Administracijos) in
formacijų lapelyje, kuris tel
pa ištisai Moterų Skyriuje. Iš- 
sikirpkite ir pasidėkite.

Ar Jau Matėt “Nacio 
Dienyną”?

Ant kiek tiesa apie nacių 
okupuotą Europą gali būti 
keistesnė už pasakose nuoti- 
kius, sudrebinančiai parodoma 
Stanley Teatre rodomame ju- 
dyje “Nacio Dienynas.”

Vienoje iš tų sujaudinančių 
scenų -matome nacių pagrob
tus užstatams lenkus atsisukus 
prieš nacius žudytojus, juos 
nuginkluojant. Ir tai nėra pa
sakėčia, o paimta iš tikro atsi
tikimo Varšavoj, kur vokiečių.

arsenalų lehkams partizanams 
ir požeminiams darbininkams.

Dalykas prasidėjo, kada bū
rys patrijotų užatakavo poli
cijos stotį Zernovičiuje, užmu
šė šešis Hitlerio policistus ir 
pabėgo su visais ginklais ir 
amunicija, kiek tik radosi bil- 
dinge. Neužilgo po to polici
jos stotis 26-ta, Varšavos sri
tyje vadinamoj Zeliboze, buvo 
panašiu būdu nuginkluota. To
kios atakos pastaraisiais lai
kais tapo reguliariais nuoti- 
kiais, o to pasekmėje policijai, 
uždrausta nešiotis ginklus, ka
da neina pareigų. Dar pas
kiau išleista dekretas, kad bus 
baudžiami mirtimi net patys 
nacių smogikai, jeigu jie dasi- 
leis nuginkluojami.

“Nacio Dienynas” pradėta 
rodyti pereitą savaitę Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke. Matęs.

Šeimininkės Važiuos i v
Washington!

New Yorko šeimininkės yra 
rimtai supykusios už nuolatinį 
kėlimą kainų ant maisto ir ki
tų pragyvenimui būtinai rei
kalingų daiktų ir jos tariasi 
pradėti prieš pelnagrobystę ti
krą karą.

Panagrinėjusios ir sužinoju
sios, kad Pace ir Bankhead 
biliai leistų pakelti kainas dar 
15 nuošimčių, šeimininkės nu
sitarė važiuoti į Washingtona 
ir pasakyti prezidentui Roo- 
seveltui, kad jos griežtai prie
šingos tiems biliams.

Moterų delegacijoj iš New 
Yorko bus motinos, žmonos ir 
seserys kariuomenėj tarnau
jančių vyrų, bus unijų ir uni
joms pagalbinių veikėjos, 
taipgi moterys iš pašalpinių, 
kultūrinių ir kitų liaudies or
ganizacijų. Išvyksta kovo 31- 
mos rytą.

Su newyorkiečių delegacija 
taipgi važiuos delegacijos iš 
kitų rytinių valstijų ir net iš 
Illinois laukiama delegacijos.

Ne Viskas Pirkosi 
Pagal Planą

Pirmą mėsos padalinimo die
ną, pereitą pirmdaienį, ne vis
kas sekėsi šimtu nuošimčių pa
gal planą. Mėsos buvo, bet 
kai kur pirkėjas nerado tos, 
kokios buvo planavęs pirkti 
pagal savo punktus ir išteklių. 
Nuėjus krautuvei! ne vienam 
prisiėjo daryti naujus planus.

Valgantieji restauranuose 
dar gavo savo porciją be 
punktų. Tie laimėjo daugiau 
už pagal punktus pirkusį bro-

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių I

Vyną ir Degtines ;
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
Juozas Zeidat I

Savininkai [

411 Grand St. Brooklyn :

Reikalingas darbininkas vyras ar 
moteriškė dirbti Bar & Grill bizny
je. Valandos nuo 8 iš ryto iki 6-tos 
vakarais. Sekmadieniais nereikia 
dirbti, 234 Cleveland St., arti Ful
ton St., East New Yorke. Priva
žiuojama Jamaica line traukiniu, 
išlipti ant Cleveland stoties.

(75-77)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK,-— 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

šį ketvirtadienį, balandžio (April) 
1 dieną, 8 vai. vakare, Buzelio sve
tainėj, kampas Crescent St. ir At
lantic Avė. Malonėkite skaitlingai 
dalyvauti, nes turime svarbius da
lykus apsvarstyti. — Fin. Sekr. M. 
Klimas. . • ........ (75-77) .

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

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

30 Dienų. 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

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

f

lį. Bet ne ilgam. Sakoma, kad 
planai yra svarstoma nustaty
ti ir restauranams porcijas ir 
pagal jas punktus, nes kitaip 
restaurane mintantieji nu
skriaus šeimynas. Iš kitos pu
sės, mėsos perkupčiai, žinoda
mi, kad jie turi platų turgų 
su restaurančikais, gali dau
giau prilaikinėti mėsą nuo 
pardavimo perkantiems su 
punktais.

Taigi, gal ims keletą dienų, 
gal savaitę kitą, bet punktų 
gadynė ateis i)- valgantiem res
tauranuose.

Leido Pakelti Algas 
Tik 6 Nuošimčiais

Karo Darbo Taryba nuspren
dė leisti kelti sukniasiuviams 
algas tik šešiais nuošimčiais. 
Sprendimas paliečia 85,000 
darbininkų.

Trijų asmenų komitetas, ku
ris tik tokį pakėlimą reko
mendavo, argumentuoja, kad 
unija pirmesnį pakėlimą algų 
9.1 nuošimčių gavo rugpjūčio 
mėnesį, 1941 m., tad esą likę 
tik 6 nuošimčiai iš Karo Dar
bo Tarybos leistu 15-kos nuo- 

i šimčių.
Karo Darbo Taryba paėmė 

| spręsti ginčą dėl algų po to, 
kai moteriškų drabužių siuvė
jai buvo paskelbę stapičių 
New Yorke ir apylinkėse per
eitą sausį.

New Yorko valstijoj bėgiu 
balandžio mėnesio norima su
kelti 13 bilionų dolerių karo 
bonais pirkimui taip vadinamų 
P. T. laivų. Svetimkalbių kvo
ta yra 40 milionų.

CK) priešinasi majoro siūly
mui uždėti taksus ant biznio 
įplaukų, nes jie vis tiek tektų 
panešti vartotojams.

LITUAN1CA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tol. EVergreen 4-9612

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Štai 
^esas

Ateikite pasimatyti su Glvlals 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y<
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Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.

Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

,1 ;

Vnj-YMIN* MAMONA VUI-THIH* IAjn«U-

ROBERT LIPTON
TeL STert X-2173
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ATDARA VAKARAIS.




