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Su mirtimi Sergiejaus Rach- 
maninovo pasaulis neteko vie
no didžiausiųjų, muzikos geni-
ją.

Tai buvo ne tik pijano meis
tras,—virtuozas be kabučių,— 
bet jis buvo ir didelis kompo
zitorius.

Rachmaninovas įėjo į ne
mirštamųjų muzikų šeimą ir 
joje, be abejo, pasiliks taip 
ilgai, kaip ilgai žmonija Įver
tins muzika.

Išsamesnį rašinį apie šį mi
rusįjį muziką skaitytojas ras 
sekamo šeštadienio Laisvėje.

Aną dieną per radiją išgir
dau įdomią žinią iš šiaurės 
Afrikos. Viename mieste buvo 
griežiami Jungtinių Tautų 
himnai. Orkestras, aišku, su- 

. griežė ir Internacijonalą, Ta
rybinių Respublikų Sąjungos 
himną.

Kas čia, rodosi, tokio ?
Bet tūli vietos francūzai val

dininkai, sakė radijo komen
tatorius, pradėjo dėl to dūkti. 
Kaip tai, esą, galima šiaurės 
Afrikoje griežti uždraustąjį 
“raudonųjų rusų” himną!

Ir tąjį triukšmą kėlė tik 
francūzai valdininkai — ara
bai, žydai ir kitos tautos, su
darančios gyventojų daugumą, 
tuomi džiaugėsi.

Kokia gyvenimo ironija!
Internacijonalas ne rusų pa

gimdytas, bet francūzų. Inter- 
nacijonalo žodžiai ir muzika 
gimė francūzų tautoj pereito 
šimtmečio pabaigoje, šiandien 
gi francūziški pro-hitlerinin- 
kai, kurie dar vis tupi valdžioj 
Šiaurės Afrikoje, tos kovingo
sios dainos bijosi, kaip velnia^j 
kryžiaus. ' •

Tie gaivalai bijosi ne tik In- 
temacijonalo, — jiems ir Mar
selietės garsai pranašauja ga
la. c

Ir jie dėl to dreba. Bet par- 
davikų vichystų, niekas neiš
gelbės. Jie žlugs su Hitleriu. 
Jie galą gaus su visais Kvis- 
lingais!

Andai minėjau, kad Kauno 
operos dainininkė, Ąleksandra 
Staskevičiūtė, pagerbtoji Lie
tuvos respublikos artistė, gra
žiai pasižymi Tarybų padan
gėje.

Yra dar ir kitas lietuvis, 
apie kurį Tarybų Sąjungos 
spauda dažnai rašo,—šachma
tininkas Mikėnas.

žurnalas VOKS žymi, kad 
Mikėnas neseniai gražiai pasi
žymėjo šachmatininkų turna- 
mente Maskvoje. Greta Mikė
no minimas ir kitas Lietuvos 
šachmatininkas, Vištaneckis, 
dalyvaująs rungtynėse. Mikė
ną tarybinė spauda vadina 
šachmatų, meistru.

Kas sekė šachmatų meno 
plėtojimąsi, tas žino, kad Mi
kėnas jau prieš keletą metų 
buvo parodęs didelių gabumų 
tame sporte. Bet po to, kai 
Lietuva patapo tarybine res
publika, šitam šachmatų meis
trui atsidarė milžiniškos pro
gos savo talentui plėsti. Nes 
niekur šachmatų sportas nėra 
taip įvertinamas, kaip Tarybų 
Sąjungoje. Mokyklinio am
žiaus vaikai lošia šachmatais; 
raudonarmiečiai, darbininkai, 
tarnautojai — lošia šachma
tais. Kiekviename kliube, 
kiekvienoje užeigoje rasi šach- 

* matus!
Leninas buvo didelis šach

matų mėgėjas. Stalinas—taip
gi.

Pas Amerikos lietuvius šis 
sportas yra gan apleistas. O 
reikėtų juo daugiau susidėmė
ti. Asmeniškai Brooklyne pa
žįstu keliolika žmonių, kurie 
moka šachmatais lošti, — vie
ni geriau, kiti prasčiau, bet 
moka, jais dėmisi.

Būtų galima visiems susiei-

Darbo žmonių 
Dienraštis
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SIAUČIA LIETUVIŲ SUKILIMAI PRIEŠ VOKIEČIUS
Lietuvos Valstiečiai, Stu-

dentai ir Profesoriai 
Kariauja prieš Nacius

Stockholm, šved. — Pra
sidėjo smarkūs lietuvių 
veiksmai prieš vokiečius 
Lietuvoj, kaip praneša As
sociated Press, amerikie
čių žinių agentūra. Lietu
vių kova daro didelio ne
smagumo naciams ypač to
dėl, jog Raudonoji Armija 
yra jau netoli Baltijos kra
štų.

Patikimi žmonės, turin
tieji artimus ryšius su lie
tuviais Kaune ir Berlyne, 
sako, jog Lietuvos valstie
čiai ir studentai veda par
tizanišką karą prieš hitle
rininkus. Studentai pabėgę 
iš universitetų į miškus ir 
iš ten veikią prieš vokie
čius.

Sovietai yra užėmę Ve
liki j e Lūki, arčiau kaip už 
150 mylių nuo Lietuvos sie
nos; ir naciai įžiūri, jog tas 
sovietinės armijos artumas 
juo labiau skatina lietuvius 
kovon prieš vokiečius. .

Kiti patikimi pranešimai 
teigia, jog rusų raitininkai 
buvo prasiveržę per vokie
čių linijas dar arčiau Bal
tijos kraštų ir mušė priešus 
užfrontėje.

Associated Press sako, 
kad, girdi, “lietuviai iki 
šiol labiau sandarbininkavę 
su vokiečiais, negu latviai ir 
estai.” Esą, “kuomet vo
kiečiai užpuolę Rusiją, tai 
daugiau kaip 5,000 lietuvių 
tapę užmušta bekevojant 
prieš Sovietus. Bet gyven
tojai pradėjo nusivilti, kai 
nacių valdžia sulaužė pasi
žadėjimą atsteigti Lietuve 
nepriklausomybę.”
ŠAUDĖ SUŠAUKTUS VIL

NIUJ VALSTIEČIUS
Nauji lietuvių išstojimai 

prieš vokiečius užsikūrę 
ypač štai dėl kokios prieža
sties:

Vokiečių rinktinės gvar
dijos - slaptosios policijos 
vadas Wulff sušaukė se
niūnus lietuvių bendruome
nių, kurios nepristatė na
ciams tiek grūdų ir kitų 
lauko ūkio produktų, kiek 
buvo įsakyta. Vilniaus aik
štėje buvo eilėn sustatyta 
apie 200 lietuvių seniūnų. 
Tas nacių oficierius, atė
jęs su kitais savo štabo na
riais, pasmerkė seniūnus, 
kad, girdi, jie nepasidarba
vę; o paskui Įsakė paimti 
kiekvieną penktą vyrą iš 
tos eilės ir sušaudyti.

Kuomet pasklido žinios 
apie tas žudynes, tūkstan
čiai valstiečių pabėgo į miš
kus ir ėmė partizaniškai 
kariaut prieš vokiečius.

ti, įkurti kokį nors kliubuką, 
susirišti su kitataučių tos rū
šies kliubais ir bandyti daly
vauti turnamentuose, kurie 
įvyksta labai dažnai.

Nes jeigu yra sportas, ku
ris pamankština žmogaus ma
kaulę, — tas sportas yra šach
matai.

E?

šimtai studentų ir profe
sorių iš Vilniaus ir Kauno 
Universitetų taipgi prisidė
jo prie valstiečių.
NACIAI PAKEITĖ PA
STUMDĖLIŲ “VALDŽIĄ”

Nacių komisaras von 
Renteln panaikino buvusią 
nacių pastumdėlių valdžią 
Lietuvoje, kada ta neva 
valdžia nepajėgė nuslopint 
žmonių pasipriešinimų hit
lerininkams; tuomet Ren
teln pasišaukė generolą 
Stasį Raštikį ir kitus pa
našius “vadus” į pasitari
mus su vokiečių valdovais 
Kaune. Pasitarimų pasek
mės buvo slepiamos, bet 
spėjama, kad naciai buvo 
linkę iš naujo (apgavingai) 
prižadėt Lietuvai nepri
klausomybę, kaip sako As
sociated Press.

Lenkų Ponai Kartoja 
Senąsias Savo Užgai
das Svetimų Žemių

London.— Pabėgėlės len
kų valdžios ministeris pir
mininkas, generolas VI. Si
korskis savo kalboj pakar
tojo, kad po karo Lenkija 
reikalaus sau “čielybės” 
(vadinasi, ir plotų su kelio
lika milionų ukrainų, balt- 
gudžių ir lietuvių, kuriuos 
Varšava valdė pirm šio ka
ro).

Sikorskis tvirtino, kad 
jeigu didžiosios valstybės 
(Anglija ir Amerika) nepa
tenkins tokių lenkų reikala
vimų, tai, girdi, jie “iki pa
skutinio kovosią” ir po ka
ro (suprask, prieš Sovietų 
Sąjungą).

Prezid. Rooseveltas Pa
geidauja Pasitarimų

Su Sovietais
Washington.— Preziden

tas Rooseveltas kovo 30 d. 
sakė laikraštininkams, kad 
jis tikisi, jog artimoj atei
tyj galima bus suruošt pa
sitarimus su Sovietų Sąjun
gos atstovais apie pokari
nius reikalus. Tai būtų pa
našūs pasitarimai, kaip su 
Anglijos užsienių reikalų 
ministeriu A. Edenu.

Prezidentas pareiškė, kad 
jis 95-kiais procentais suti
ko su Edenu kas liečia da
bartinius ir būsimus poka
rinius klausimus: Jis netie
sioginiai išsitarė, kad vis 
dar turįs viltį pasimatyt su 
Stalinu. Prezidentas pagei
davo platesnių pasitarimų 
ir su Chinija.

Rooseveltas džiaugėsi lig
šioline sutartine tarp visų 
Jungtinių Tautų.

LIETUVIAI KARŽYGIAI
Rašo JONAS ŠIMKUS

Y’ ----------------Kelias, kųhuo mūsų broliai lietuviškuose Raudono-’ 
sids Armijoš pulkuose maršuoja, yra šiurkštus, bet jis 
veda į Lietuvą. Jie kovoja, kad apvalyt savo gimtinę 
nuo vokiečių įsiveržėlių.

Tamsu. Priekyje stūkso vokiečių apdrūtintas kalne
lis, kurį priešai stiprino per paskutinius 18 mėnesių. 
Už šio kalnelio yra apgyventa vieta.

Eina smarkios patrankų dvikovos.
Mūsų tankai su automatiniais šauliais ant jų prasi- 

laužia per pHešų apsigynimus. Jie sutriuškino priešų 
kulkasvaidžių lizdus ir prieštankines patrankas. Mūsų 
pėstininkų junginiai seka po tankų. Vokiečiai palei
džia rakietas, kurios nušviečia žygiuojančias mūsų ei
les. Gaisriniai vokiečių sviediniai padega tanką, ko
manduojamą Vlado Daujoto, bet tankas tebevažiuoja 
pirmyn, ir gaisras tampa kelyje užgesintas.

Per ugnį ir sniegą skamba Vaznelio balsas:
“Pirmyn! Už mūsų tėvynę!”
Mūsų kovotojų dalinys metasi pirmyn. Pats Vazne- 

lis įšoka į vokiečių apkasą ir užmuša 12 priešų karei
vių. Trys likusieji hitlerininkai iškelia rankas. Bet ir 
nelaisvėje jie elgiasi kaip pasalingi niekšai. Vienas hit
lerininkų paleidžia šūvį iš užslėpto revolverio, ir Vaz- 
nelis krinta ant žemės, mirtinai sužeistas. Jo draugai 
nušauna hitlerininką.

Pirmoji priešų apsigynimo linija pralaužta.
Persigandimas ir sumišimas priešų stovykloje. Lie

tuvių daliniai šturmuoja antrąją vokiečių apsigynimo 
liniją. Hitlerininkų pasipriešinimas sulaužytas; vokie
čiai skubotai traukiasi atgal, palikdami mūšio lauke 
šimtus nukautų saviškių.

Priešų pasitraukimui užkerta kelią lietuvių dalinys 
■" kom^rtdtibjhlnŽs nfajbfd Gužaūskol ■ — * •

Bevedant savo kareivius į mūšį, majoras Gužauskas 
užtinka keturis vokiečių kareivius pasislėpusius už py
limo. Jis nudeda tris jų, bet ketvirtasis meta rankinę 
granatą. Gužauskas pagriebia tą granatą ir sviedžia 
ją atgal į vokietį; taip ir ketvirtasis hitlerininkas lie
ka nušluotas.

Antanas Pranaitis įbėga į namą ir randa penkis vo
kiečių kareivius viduj. Jis taip ryžtai juos atakuoja, kad 
visi pasiduoda. Ir čia jau mūšio lauke įteikiama Pra
naičiui medalis UŽ DRĄSĄ.

Visos vokiečių pastangos prasiveržt iš mūsų apsupi
mo rato niekais nuėjo.

Raudonoji Armija Sudaužo Nacių Atakas 
ir Užima Daugiau Punktų Smolensko Srity

Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 31. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Kovo 30 d. fronte neįvyko jokių svarbių atmainų.
Sovietų laivai Juodojoj Jūroj nuskandino priešų 

transporto laivą 2,000 tonų įtalpos.
Viename šiauriniai-vidurinio Doneco sektoriuje mū

sų kariuomenė vedė atkaklius mūšius prieš vokiečius.
Priešai su tankais ir artilerija stengėsi prasiveržt 

per mūsų apsigynimo linijas. Mūsų kariuomenė ko
mandoje generolo Simonovo atmušė visus priešų ban
dymus. Kautynėse dažnai pati mūsų kariuomenė kontr
atakavo ir padarė priešams sunkių nuostolių.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Amerikos Lakūnai be Atlaidos Atakuoja 
Japonus Saliamono Salose ir Burmoj

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, kovo 30. — Laivyno pranešimas:
Kovo 29 d. iš ryto mūsų lėktuvai atakavo japonų 

vanden-lėktuvų stovyklą Faisi, Shortland salos srity
je. Padegta penki iki septynių priešų lėktuvų.

Paskui ta pati grupė mūsų lėktuvų kovotojų, labai 
žemai skrisdama, atakavo vieną japonų naikintuvą ties 
Alų sala (į pietų rytus nuo Shortland salos). Naikin
tuvas liko padegtas.

Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.
NEW DELHI, Indija, kovo 30. — Jungtinių Valsti

jų bombanešiai kovo 28 d. atakavo japonų stovyklas
(Tąsa 5-tam pusi.)

Anglai Timisijoj Pažygiavo 
Kelioliką Mylių Pirmyn;

Užėmė 3 Miestelius
šiaur. Afrika, kovo 31.— 

Aštuntoji anglų armija, už
ėmusi Gabes uostą ir to
liau vydamasi Rommelio 
hitlerininkus, dar pažygia
vo 12 mylių pirmyn ir už
ėmė miestelius Oudrefą ir 
Metouia pajūriniame ruož
te. Tuo tarpu Pirmoji ang
lų armija šiaurinėje Tuni- 
sijoje atėmė iš vokiečių 
strateginį Sedjenane mies
telį, apie 40 mylių nuo Tu

niso ir kiek arčiau nuo Bi
ze r tės.

(Nepasitvirtina vakaryk
ščiai Alžyro radijo praneši
mai, būk anglų laivynas iš
kėlęs savo kariuomenę į 
Sfax, uosto miestą, 70 my
lių į šiaurius nuo Gabes.)

Anglų karo laivai ir Ame
rikos ir Anglijos lėktuvai 
nuolat bombarduoja besi
traukiančius tolyn į šiau
rius Rommelio vokiečius ir 
italus.

Kongreso Atstovų Rū
mas Atmetė Rumlo 

Taksų Planą
Washington. — Kongre

so atstovų rūmas 215 balsų 
prieš 198 atmetė Rumlo 
taksų pasiūlymą, kuris rei
kalavo, kad valdžia dovano
tų taksus už 1942 m., o re
guliariai šiemet išrinktų 
taksus. jš_ algų. ir. kitų, pąja?, 
mų už 1943 metus taip, kad' 
iki šių metų pabaigos būtų 
sumokėti ir visi taksai už 
juos.

Rumlo taksų planą ypač 
rėmė republikonai, nes tai 
didiesiems pelnams tarnau
jąs planas. Pagal šį planą, 
pačiam Rumlui būtų likę 
$800,000, kurie iš jo pri
klauso valdžiai kaipo tak
sai už 1942 m.

Kitas siūlymas reikalavo 
dovanot 1942 m. taksus tik
tai už įplaukas žemiau $25,- 
000 per metus. Prieš šį siū
lymą republikonai piestu 
stojo, nes jis neitų naudai 
dešimties procentų didžiau
sių pelnininkų, o tarnautų 
90 procentų gyventojų,gau
nančių mažiau kaipo po 
$25,000 pajamų per metus.

Rommel Skiriamas Ra-
/

lijos Komandierium
London. — Čia tvirtina

ma, kad naciai paskyrė 
Rommelį vyriausiu Italijai 
komandierium tokiam atsi
tikimui, jeigu talkininkai 
įsiveržtų į Italiją.

Nacių Įsakymas Italams
Londone girdėtas na

cių radijas paskelbė, jog 
duota įsakymai, kaip 
turi elgtis Italijos žmonės, 
įsiveržus anglams ir ameri
kiečiams į tą kraštą.

Suardyta Didžioji Berlyno 
Lėktuvų Stovykla?

Stockholm. — Manoma, 
jog anglų bombanešiai su
ardė ir didžiąją Berlyno 
Tempelhof orlaivių stovyk
lą, nes neatskrido į Švedi
ją iš Vokietijos tie keleivi
niai lėktuvai, kuriem buvo 
skirta atskristi.

Amerikiečiai Pasigrūmė 
Pirmyn Trijose Tuni- 

sijos Srityse
šiaur. Afrika, kovo 31.— 

Amerikos kariuomenė, ne
žiūrint įnirtusių kontr-ata- 
kų iš vokiečių ir italų pu
sės, pasigrūmė dar pirmyn 
į rytus nuo Maknassy, į 
pietų rytus nuo EI Guetta- 
rp,. ; pietiniai - vidurinėje 
Tunisijoje, ir Kairouano- 
Ousseltijos srityje, šiauri
niai - vidurinėje Tunisijo
je.

Teigiama, jog amerikie
čių kariuomenė neužilgo 
susisieks su Aštuntąja ang
lų armija pietinėje Tunisi
joje.

Vokiečiai Mato Antrojo 
Fronto Ženklus

London, kovo 31. —Ber
lyno radijas išreiškė baimę, 
kad anglai ir amerikiečiai 
ruošiasi, gal neužilgo, įsi
veržt į Europos žemyną 
prieš vokiečius.

Kad anglų vyriausybė su
varžė civilių žmonių kelia
vimą visu 10 mylių pločio 
ruožtu pietiniuose ir ryti
niuose Anglijos pajūriuose, 
tame hitlerininkai mato 

vieną prisirengimo ženklą 
užpult nacius antru frontu 
Europoje. Kitu gręsiančio 
įsiveržimo ženklu vokiečiai 
laiko patankėjusius ir pa
didėjusius Anglijos bomba- 
nešių žygius prieš Berly* 
ną ir prieš nacių fabrikus, 
geležinkelius ir kitus, kari* 
nius punktus vakarinėje ir 
šiaurinėje Vokietijoje, Ho- 
landijoje ir Francijoje.

Naciai visu įkaitimu tvir
tinusi vakarinėje ir pietinė
je Europoje, bijodami, kad 
talkininkai, iššlavę Ašį iŠ 
Tunisijos, galės užpult Ita
liją arba įsiveržt per Grai
kiją bei Jugoslaviją.

Pataria Talkininkam Siųst 
Lakūnus į Sovietus

London. — Lenkų prem
jeras gen. Sikorskis patarė 
Anglijai ir Amerikai siųst 
savo lakūnų į Sovietų fron
tą po to, kai Tunisija bus 
apvalyta nuo vokiečių ir i- 
talų. *
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Ir Čigonus!
4

Žinių agentūra ONA skelbia, kad ji 
gavusi pranešimų, jog vokiečiai Vilniu
je nesenai suruošė skerdynes čigonams. 
Iš viso tame mieste jie išskerdė 2,000 či
gonų.

Taip pareiškęs tūlas čigonas, korpora- 
las Kviekas, kuriam pavyko pabėgti iš 
okupuotosios Lenkijos į Vidurinius Ry
tus (į Persiją ar Iraką). Jo žodžiais, vo
kiečiai taiko čigonams tas pačias repre
sija, kokias taiko žydams.

Tai visgi įdomi žinia. Kodėl vokiečiai 
užsimojo išnaikinti čigonus? Sunku at
sakyti. Matyt, čigonai, kaipo savo rūšies 
klajokliai, moka prieš vokiškuosius oku
pantus gerai kovoti. Matyt, čigonų tau
tybės žmonės Tarybų Sąjungoje ir Ju
goslavijoje (kur jų yra nemažai) akty
viai dalyvauja partizanų kovose. Gali
mas daiktas, kad nemažai čigonų yra ir 
Lietuvoje ir Lenkijoje, kurie stoja į par
tizanų eiles ir iš jų kovoja prieš oku
pantus išvien su mūsų broliais lietu
viais. Dėl to, matyt, vokiškieji arijai už
sispyrė tąją tautą naikinti iki paskuti-, 
nio.

Nereikia nei sakyti, kad už tai jiems 
bus atkeršytai

Internuoja Redaktorius
Antradienio Laisvėje skaitytojas bus 

veikiausiai pastebėjęs žinią iš Office of 
War Information, kad federalinė vyriau
sybė atydžiai seka neangliškųjų laikraš
čių redaktorius, jų darbus ir, daugiau 
nužiūrimus, suima ir internuoja. Iš viso 
iki kovo 15 d. (š. m.), suimta 4,163 prie- 
šų-tautų tautybių žmonių, sako praneši
mas. “Tarp internuotų ateivių yra keli 
redaktoriai ir leidėjai svetimų kalbų 
laikraščių, kurie spausdino žinias, prie
lankias Ašiai”, toliau skaitome. “Vienas 
iš šių buvo suareštuotas tik prieš vieną 
savaitę (žinia išleista iš Washington© š. 
m. kovo 23 d.) Jo laikraštis rašė pro- 
priešo propagandą ir medžiagą, silpni
nančią Amerikos karo pastangų rėmi
mą.”

Kas tas do redaktorius, kokio laikra
ščio, netgi kokios tautybės, — mes neži
nome. Gal būt paaiškės tai vėliau.

Ši žinia, aišku, yra įspėjimu kitiems 
laikraščiams, jų redaktoriams. Jeigu jie 
nenori būti internuoti, — privalo susi
valdyti. O mes žinome, kad yra ir ne 
priešų-tautų redaktorių, kurie nuolat ir 
nuolat skelbia neva žinias, tarnaujan
čias priešui. Tų ponų didžiausias ama
tas — šmeižimas, bjaurojimas Tarybų 
Sąjungos, mūsų krašto didžiausios tal
kininkės. Jie turėtų pagalvoti ir susi
valdyti.

LA I SV ė

Japonų padėtoji mina eksploduoja kažin kur Guadalcanal saloje,—eksplodavo 
ji npedarydama jokių nuostolių, nes amerikiečiai kariai-inžinieriai ją surado pa
slėptą ir “privertė” eksploduoti.

Kodlel Alter ir Ehrlich Buvo Sušaudyti?
Žemiau paduodame sutrauką straipsnio, kuris tilpo žurnale “New Masses” 

kuri parašė Bruce Minton, to žurnalo korespondentas Washingtone.

, Nėra Bendro Fronto ir Pas Juos
G

Šiuo metu daug rašoma ir kalbama 
apie Amerikos santykius su Tarybų Są
junga, tiksliau: apie Amerikos-Anglijos- 
Tarybų Sąjungos santykius. Tačiau net 
ir stambiuosius interesus atstovaujan
čioje spaudoje matome tuo reikalu ne 
vienodą prie klausimo priėjimą, ne vie
nodą požiūrį.

Štai, New Yorko Timesas ir Tribū
nas. Du niūjorkiškiai dięnraščiai. Du 
stambūs laikraščiai. Pirmasis t. v. “ne
priklausomųjų demokratų” dienraštis. 
Antrasis — republikonų partijos orga
nas. Abu dienraščiai atstovauja valdan
čiąją klasę, stambiąją buržuaziją. O vie
nok abu nesusitaiko.

Herald - Tribune blaiviau į dalykus 
žiūri. Šis dienraštis mano, kad tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos santykiai 
tik tuomet pagerės, kai Amerikinės'ka
rines jėgos atidarys antrąjį frontą Eu
ropoje. O jis atidarytas turi būti. Tuo
met ir tik tuomet, mano dienraštis, bus 
galima su Tarybų Sąjunga konkrečiau 
kalbėtis dėl busimosios taikos, dėl kai 
kurių kitų svarbių pokarinių problemų 
sprendimo.

New York Times apie antrąjį frontą 
kuomažiausiai terašo, šis dienraštis kai 
kada atrodo, būk jį redaguoja koks nors 
iš patvorio ištrauktas menševikas, Tan- 
nerio bei Henry de Manno (belgų soci- 
jal-fašisto, nuėjusio tarnauti Hitleriui) 
menševiko tipas. Jis puola Tarybų Są
jungą. Jis gąsdina Amerikos žmones, 
būk, jei šiandien tektų Europos žmo
nėms balsuoti, už kurį jie stovi (Staliną 
ar Hitlerį), jie nubalsuotų už HitleFį!

Žinoma, tai iš menševikiško patvorio 
ištrauktas argumentas ir su juo vargiai 

' daug kas skaitysis.

Po Biskį, Bet Visgi Dirbama
LDS organas Tiesa (iš bal. 1 d.) pra

neša:
Per pereitas dvi savaites Centran at

siųsta 24 aplikacijos naujų narių, ku
riuos įrašė sekami mūsų vajininkai:
S. K. Mažanskas, 55 kp., Cleveland.. 4 
J. K. Na valinskienė, 6 kp. Bingham t... 4
J. Burba, 62 kp. So. Boston, Mass. .. 2
K. Puišis, 73 kp., Akron, Ohio.......... .  2
47 kuopa, Livingston, N. J................ 2

Visa eilė kitų LDS narių tegavo po 
vieną aplikantą. Ten pat pastebima, jog 
LDS vice-prezidentas S. K. Mažanskas 
(Mazan) “jau pralenkė J. Daugirdą ir 
J. Burbą.” Mažanskas dabar turi 9 nau
jus narius, o Daugirda ir Burba — po 8. 
Kuzmickas praneša, kad 34 kuopa jau 
turi 4 naujus narius.

. Toji pat Tiesa žymi, jog southbosto- 
nietis J. Burba įkūrė naują LDS kuopą 
Brightone, Mass. — Bostono priemies
ty j.

Tai gražus darbas.. Dar yra nemažai 
lietuvių kolonijų, kur nėra Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuopų, kur jos 
galima suorganizuoti, jei tik būtų kas 
tąjį darbą pradėtų. Mūsų nuomone, tuo- 
mi reikėtų susirūpinti.

Abelnai, šis LDS vajus neina taip, 
kaip turėtų eiti, — jis persilpnas. Bet 
yra vilties, kad veiklesnieji LDS nariai 
išsijudins darban ir greit jin įstos.

Šiandien, kai beveik išnyko nedarbas, 
kai visi darbininkai dirba, — gera dirva 
paraginti tuos, kurie dar nėra LDS na
riais, kad įstotų Susivienijiman. Šian
dien, taigi, kiekvieno DLS nario pareiga 
darbuotis kiek tik jėgos leidžia savo or
ganizacijai stiprinti.

Iki šiol Mass, valstijos LDS nariai 
darbuotojai gražiausiai pasidarbavo. 
Reikia laukti, kad panašiai, bus ir kito
se valstijose.

New York Times griežtai nesutinka 
su Londono Times’© požiūriu link Tary-

savo pažiūras reikšti kaip jis nori—-ge
riau, kai jis pasisako atviriau, negu lai
kytų ką nors paslėpto “rankovėje.”

Mes, žinoma, daugiau sutinkame su 
Tribūno pareikštą nuomone dėl Ameri- 
kos-Tarybų Sąjungos kooperavimo. Mes 
manome, kad visųpirmiausiai reikia ati
daryti antrąjį frontą Europoje. Pir-
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Faktai apie Ehrlich-Alter 
teismą ir jų sušaudymą yra 
žinomi Washingtone. Jie 
prieinami visiems. Bet vie
toje tuos faktus išlukštenti 
objektyviškai, bent jau su 
tuo tikslu, kad palaikius 
Jungtinių Tautų vienybę, 
reakcinė spauda težino in
formacijoms vieną šaltinį, 
būtent, lenkų ambasadą.

Štai žinomi faktai, tiks
liai nukniaukiami tos spau
dos, kodėl Sovietų vyriau
sybė 1942 metų gruodžio 
mėnesį sušaudė Henryk 
Ehrlich ir Victor Alter, len
kų socialdemokratus ir žy
dus.

Tuo laiku, kai 1939 me
tais Raudonoji Armija oku
pavo vakarinę Ukrainą ir 
Vakarinę Baltgudiją, arba 
taip vadinamą rytinę dalį 
Lenkijos, Alter ir Ehrlich 
įėjo į Sovietų Sąjungą kai
po pabėgėliai, kartu su tūk
stančiais kitų lenkų, pabė
gusių nuo nacių armijos. 
Bet vėliau Sovietų vyriau
sybė suareštavo Ehrlich ir 
Alter ir apkaltino juos es- 
pijonaže — šnipinėjime.

Jie buvo teisiami, atrasti 
kaltais ir 1941 metų rug
pjūčio mėnesį pasmerkti 
mirtin. Alter ir Ehrlich bu
vo atrasti kaltais šnipinėji
me dėl lenkų valdžios “in 
exile” kaipo jos apmokami 
agentai. O ta lenkų valdžia 
pati buvo pasižymėjus anti- 
semitiškumu.

Nežiūrint to, kad Alter 
ir Ehrlich buvo žydai ir so- 
cial-demokratai, jie suteikė 
svarbių miltarinio pobūdžio 
informacijų tai reakcinei 
valdžiai, kuri ne sykį buvo 
parodžius, kad ji griežčiau 
nusiteikus prieš Sovietų 
Sąjungą, negu prieš Hitlerį.

O kas dar svarbiau, kad 
šitos militarinės informaci
jos, Alter ir Ehrlich su
teiktos lenkų valdžiai, pa
tekdavo į nacių militarinio 
štabo rankas. Tos informa
cijos buvo neapkainuo ja- 
mos svarbos nacių karinei 
mašinai.

Prieš Alter ir Ehrlich bu
vo pastatyti šitie apkaltini
mai ir teismo surasti kal
tais. Bet tuo tarpu, kai jie 
buvo nuteisti mirtin, tarpe 
lenkų valdžios ir Sovietų 
buvo padarytas draugišku
mo paktas (sutartis). Vie
na tos sutarties sąlyga bu
vo, kad Sovietų valdžia su
teikė amnestiją visiems 
lenkams kaliniams Sovietų 
žemėje.

Norėdama tą sutartį pra
vesti iki raides ir trokšda

teismo, ir jų sušaudymą, ir 
už ką jie buvo sušaudyti, 
paskelbė Sovietų ambasa
dorius Litvinovas.

Aršiausi anti-sovietiniai 
gaivalai šioje šalyje reika
lauja, kad būtų paskelbti 
visi rekordai apie tų išda
vikų nuteisimą ir sušaudy
mą. Klausimas iškyla toks. 
Daleiskime, kad koks nors 
francūzas šiandien būtų 
sučiuptas bandant pasėti 
Amerikos kareiviuose Šiau
rinėje Afrikoje nepasiten
kinimą ir demoralizaciją. 
Kokio likimo toks išdavi
kas susilauktų amerikinio 
militarinio teismo rankose?

Ir toliau: Kiek pasauliui 
būtų suteikiama informaci
jų apie slaptą militarinį 
teismą, kuris yra surištas 
su krašto saugumu? Aišku, 
jog nebūtų duodama jokių 

| slaptų informacijų.
Svarbu atžymėti ir tą,

surinkta

ma sustiprinti Jungtinėse buvo parašyti ir platinami 
Tautose vienybę, Sovietų Alter ir -Ehrlich, pasiekė 
vyriausybė sutiko išpildyti Raudonosios Armijos ka- 
lenkų valdžios prašymą pa
sigailėjimo nuteistiesiems 
Alter ir Ehrlich mirtin, ir 
jiems bausmę dovanojo ir 
visai paleido iš kalėjimo.

Alter ir Ehrlich pasiliko 
Sovietų Sąjungoje — Mas
kvoje, nors vėliau jie per
sikėlė į Kuibyševą, kuomet 
vokiečių armijos pradėjo 
grūmoti Maskvai. Jie tapo 
atstovais lenkų pašalpos 
organizacijos Sovietų Są
jungoje, prižiūrėdami pa
dalinimą pašalpos pabėgė
liams, kurią, tą pašalpą, 
jiems prisiuntė Raudonasis 
Kryžinį.

Pinigų buvo
Anglijoj, o daug daugiau 
Jungtinėse Valstijose.

Alter ir Ehrlich globo
jant tuos pašalpos pinigus, 
lenkų žydų laikraščio kore
spondentas Sovietų Sąjun
goje pasiuntė savo laikraš
čiui į užsienį kablegramą, 
kurioje jis padarė apkalti
nimą, kad tie pašalpos pi
nigai nėra teisingai padali
nami ir kad yra vedama 
diskriminacija prieš lenkiš
kus žydus. Toliau minėtas 
korespondentas nurodė, 
kad labai neteisingai elgia
masi su žydais naujai su
daryto j lenkų armijoje So
vietų Sąjungoje. Tame jis 
apkaltino lenkų ambasadą 
Sovietų Sąjungoje.

Tuojau lenkų ambasada 
atšaukė to korespondento 
pasportą ir lenkų viršinin
kai įsakė jam tuojau aplei
sti Sovietų Sąjungą. Bet 
korespondentas atsisakė iš
pildyti šį lenkų valdžios į- 
sakymą, prašydamas Sovie
tų vyriausybės prieglaudos, 
nes jis neturįs kur išva
žiuoti, kadangi jis esąs 
žmogus be šalies.

Alter ir Ehrlich buvo su
areštuoti antru kartu 1942 
metų gruodžio mėnesį ir 
apkaltinti išdavystėje. Pa
gal Sovietų Sąjungos įsta
tymus, jie dabar jau buvo 
patapę Sovietų piliečiais. 
Jie buvo sučiupti panaudo
jant tą gana didelę lenkų 
šelpimo organizaciją vedi
mui propagandos, į kurią 
įėjo platinimas brošiūrų ir 
lapelių, kuriuos Sovietų vy
riausybė laikė žalingais — 
pragaištingais karo pastan
goms didžiosios Stalingra
do krizės metu.

Kai visas Jungtinių Tau
tų reikalas buvo padėtas 
ant svarstyklių, dėl nacių 
armijų ofensyvo rytiniam 
fronte, tie lapeliai, kurie

jog kai Ehrlich ir Alter bu
vo suareštuoti antim kartu, 
tai lenkų ambasada pranešė
laikraščių koresponden
tams, kad Sovietų vyriau
sybė įsakė keletui lenkų 
ambasados narių tuojau iš
važiuoti 4š Sovietų Sąjun
gos.

Tie ambasados pareigū
nai buvo kaltinami šnipinė
jime. Lenkų ambasada nei 
patvirtino, nei užginčijo to 
kaltinimo. Ji tik paskelbė 
priežastis keleto jos narių 
išvažiavimo iš Sovietų Są
jungos ir prašė korespon
dentų apie tai nieko ne
skelbti. Bet paskui šitos 

informacijos pasiekė pa-

reivius frontuose.
Tie lapeliai ragino Rau

donąją Armiją sulaikyti 
pasipriešinimą prieš nacius, 
nuversti Stalino vadovauja
mą vyriausybę ir paskui 
jieškoti separatinės (atski
ros) taikos tarpe Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos.

Sovietų vyriausybė šitą 
išdavikišką Alter ir Ehrlich 
darbą paskaitė pakankama 
priežastimi juos suareštuo
ti iš naujo. Įvyko antras 
teismas ir išdavikai tapo 
surasti kaltais, pasmerkti 
mirtin ir sušaudyti.

Žurnalas “New Republic”peikia. Pasirodo, 
sako, kad tie du išdavikai ' 
buvo sušaudyti 1941 me
tais. Tai netiesa ir priešin
ga ambasadoriaus Litvino- 
vo pareiškimui, kad Alter 
ir Ehrlich buvo sušaudyti 
1942 metų gruodžio mėnesį 
už suteikimą mirtinajam 
priešui pagelbos laike ko
vos už Stalingradą.

Jie buvo teisiami Sovietų

Bruce Minton.

Nuo Redakcijos: Dabar 
jau daugiau paaiški Ehrli- 

;cho ir Altero išdavikiška 
, kad jie 

'tam savo bjauriam darbui 
panaudojo lenkų pašalpos 
organizaciją ir pinigus, ku
rie buvo Amerikoj ir Ang
lijoj surinkti iš žmonių ir 
Raudonojo Kryžiaus pa
siųsti vargdienių sušelpi- 
mui. Pasirodo, kad į tą 
darbą buvo įvelta ir lenkų 
ambasada Sovietų Sąjun
goje.

NEPAPRASTAS PAMINĖJIMAS

pietūs. Publi- 
salė.
surengė
Society,

Uni- 
kuri 
Prie

PORTLAND, ORE. — Ko
vo 6 dieną buvo paminėta 25 
metų Raudonosios Armijos su
kaktuvės. Tas paminėjimas 
įvyko vienos miesto valgyklos 
salėje. Įžanga buvo $1.25 ypa- 
tai. Už tą pačią įžangą buvo 
duodami turkey 
kos buvo pilnutė 

šį paminėjimą 
ted R ussian-A m.
yra . neseniai susitvėrus, 
to darbo ir mūsų lietuviai pri
sidėjo.

Salė buvo papuošta keturių 
valstybių vėliavomis, kaip tai: 
Amerikos, Britanijos, Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos.

Programa prasidėjo su Ame
rikos himnu, paskui su Sovietų 
Sąjungos “Internacionalu.” 
Šiame paminėjime garbės na
riai buvo šie: I. A. Eremin, 
Portland© Sovietų Sąjungos 
agentas, kuris perka dėl Sovie
tų Sąjungos reikmenis. Leite
nantas Colonel G. V. Ouspens- 
ky, nuo Raudonojo Orlaivyno; 
Comander A. S. Pervedin, nuo 
Raudonojo Laivyno, ir leite
nantas N. N. Smirnov, ir nuo 
Raudonojo Laivyno. Tai šiems 
visiems didvyriams pasiro
džius, publika davė gražų pa
sveikinimą. Taipgi buvo dele
gatų nuo Britanijos, nuo Kini
jos, nuo Russian War Relief, 
nuo Graikijos ir kitų aukštų 
žmonių buvo matytis.

Tam vakarui pirmininkavo 
E. B. MacNaughton, First Na
tional Bank President. Buvo 
.kalbėtojai: Dr. Raymond B. 
Walker of First Congregatio-

Jinai kalbėjo 
Nuo Russian War 

Portland© skyriaus 
kalbėjo Miss Peggy

sakyti, kad pirmas to-

nal church, gražią prakalbą pa
sakė ir gražiai prisiminė apie 
Raudonąją Armiją ir Sovietų 
žmones, kaip jie karžygiškai 
kovoja prieš kraugerišką fa
šizmą. Paskiau kalbėjo kinie
tis delegatas Dr. K. D. Lun. Ji
sai irgi gražiai pakalbėjo apie 
Sovietų Sąjungą ir jos galingą 
Raudonąją Armiją.

Nuo Britanijos kalbėjo Mrs. 
Grace Chapple, 
trumpai. 
Relief 
trumpai 
Peck.

Galiu
kis paminėjimas atsibuvo Port- 
lande. Gerai, kad nepamiršta 
tokių svarbių dalykų.

Dar turiu pridurti, kad mes 
Oregono lietuviai su savo kuo
pomis jau šiais metais—1943 
sukėlėme dėl Sovietų Sąjungos 
karo nukentėjusių $122.50. Ir 
taip dar išpardavėme dvi kny
gutes dėl Botkin ligoninės. Iš 
tų dviejų knygučių pasidarė 
$80.00. Tai geras darbas nuo 
mažos kolonijos.

Taip ir reikia, dirbkim, kiek 
galėdami, iki .koliai tas bestija 
fašizmas bus sutriuškintas.

Redakcijos Atsakymai
“Laisvės Skaitytojui": Tam

stos neprisiuntėte savo adreso 
ir nepasirašote po laišku, to
kiu būdu negalime atsakyti 
jums į klausimus. Mes turime 
žinoti, su kuomi turime reikalą.
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Mūsų Pažangioji Spauda 
Ir Literatūros Draugija

Manau, jog nereikia nie
kam aiškinti Lietuvių Lite
ratūros Draugijos vaidme
nį mūsų pažangiosios spau
dos gyvenime. Tie spaudos 
vajai, tie dideli spaudos 
naudai parengimai, tos 
gausios spaudai aukos, tie 
skaitlingi dienraščių suva
žiavimams sveikinimai ne
būtų įmanomi be šios mū
sų Draugijos kuopų ir vei
kėjų labai nuoširdžių pa
stangų. Visai neperdėjus 
galima sakyti, jog Lietuvių 
Literatūros Draugija yra 
mūsų pažangiosios spaudos 
atspara ir stiprybe.

Todėl, atrodo, mūsų 
spaudai reikėtų labai aty- 
džiai Draugijos reikalus 
sekti ir jai visame kame 
pagelbėti. Kaip Draugijos 
kuopos ir veikėjai rūpinasi 
mūsų spaudos medžiagi
niais ir dvasiniais reikalais, 
taip turėtų spauda rūpintis 
visais Draugijos reikalais 
— jos vajais, jos finansine 
padėtimi, jos leidžiama lite
ratūra, jos narystės stoviu 
ir t.t.

Aš turiu mintyje mūsų 
laikraščių redakcijų štabus, 
atskirus redaktorius ir 
bendradarbius.Prisieina žy
mėti, kad iš jų pusės to su
sidomėjimo, to susirūpini
mo mūsų Draugijos reika
lais nesimato, nepasirodo.

Einant Draugijos pirmi
ninko pareigas, tenka tuo 
reikalu rūpintis, atsargiau 
pasekti spauda tuo klausi
mu. Mažiau tenka skustis 
prieš dienraštį Laisvę. Iš 
dalies, žinoma, todėl, kad 
jos štabe dirba draugijos 
sekretorius ir pirmininkai, 
tai, be abejo, jie dažniąu 
atsimena Draugijos reika
lus ir daugiau anie juos pa
rašo. Tačiau ir Laisvės šta
be, apart jų, dar yra visa 
eilė draugų, kurie, rodos, 
laikas nuo laiko turėtų at
siminti Literatūros Draugi
ją ir žodį kitą jos reikalais 
išsitarti. Deja, to nesimato.

O kur kas daug mažiau 
kooperacijos turime iš 
dienraščio Vilnies ir savait
raščio Liaudies Balso štabų 
ir atskirų redaktorių pusės. 
Paimkime konkrečiai. Štai 
eina Draugijos nauju na
rių gavimo vajus. Kiek mū
sų laikraščiuose buvo tuo 
klausimu editorialų ir 
straipsneliu? Kiek jų yra 
parašę minėtų laikraščių 
redaktoriai? Arba, štai 
pradžia metų. Draugijos 
Centro Komitetas sušilęs 
darbuojasi išrinkimui iš na
rių duoklių. Reikia žinoti, 

Havajų saly japoniški jaunuoliai, pagaliau organizuojami j specialų kovos bū
rį, žinomų kaipo AJA—Americans of Japanese Ancestry. Nuotraukoje matome 
jų fizinę egzaminaciją,—kraujo tyrimų.

kad Literatūros Draugija 
nėra pašalpinė organizaci
ja. Narys nesijaučia, kad 
jis neužsimokėjęs nebegaus 
pašalpos, jeigu susirgtų. 
Vadinasi, reikia agitacijos, 
reikia dvasinio paakstini- 
mo, sukėlimo nariuose ūpo. 
Tą gali padaryti tiktai mū
sų spauda — nuolatos na
riams primindama, juos pa
ragindama, jiems parody
dama reikalą ir t.t. Bet ir 
šiuo reikalu mūsų redak
toriai visai pamiršę tarti 
savo žodį, padėti Centro 
Komitetui pravesti tą agi
tacinę kampaniją. Jeigu 
gauna nuo sekretoriaus bei 
pirmininko atsišaukimą, 
prašymą, bei paraginimą, 
įdeda, bet nuo savęs nieko 
neprideda.

Arba paimkime Draugi
jos išleistas knygas. Ar mū
sų redakcijos rūpinasi tas 
knygas išpopuliarizuoti, už 
jas pakalbėti, duoti jų pla
čias kritiškas apžvalgas? 
Nematome ir to. Ir šiuo 
reikalu tenka daugiausia 
nusiskųsti prieš Vilnies ir 
Liaudies Balso redakcijas. 
Laisvėje naujai pasirodžiu
sių knygų apžvalgų būna 
daugiau.

Aš čia neminėjau dvisa
vaitinės “Tiesos”, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
organo. Tas laikraštis labai 
svarbus. Jis pasiekia tūks
tančius lietuviu. Labai dau
gelis ju nepriklauso nrie 
Literatūros Draugijos. Dau
gelis j u gal dar nėra gir
dėję apie tą Draugiją. Dau
gelis gal norėtų įstoti, jei
gu apie ją išgirstų. Todėl, 
mano supratimu, “Tiesa” 
irgi turėtų padėti Literatū
ros Draugija auklėti. Juo 
labiau, kad ši Draugiia la
bai daug padeda ir p’ali dar 
daugiau padėti Lietuvių 
Darbininku Susivienijimui. 
Juo bus stioresne Literatū
ros Draugija, tuo bus stip
resnis Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas.

Bet užteks nusiskundimų 
apie praeitį. Šio reikalo 
priminimu aš tik norėjau 
pažadinti mūsų redakcijas 
ir redaktorius susirūpinti 
Literatūros Draugijos ge
rove ir auklėjimu ateityje. 
Gyvesnė, didesnė ir smar
kesnė bus Literatūros 
Draugija, geriau seksis vi
sam pažangiajam judėji
mui, daugiau visokeriopos 
paramos gaus mūsų pažan
gioji spauda. Tai visų mū
sų bendras reikalas.

Štai jau balandis, jau 
ketvirtas šių metų mėnuo.

Draugijos Centro Komite
tas nori, kad šis mėnuo bū
tų gyviausias ir gausiau
sias mėnuo, kaip duoklių 
mokėjime, taip gavime nau
jų narių. Taipgi norime, 
kad šiemet, kaip mūsų 
Draugijos konstitucija nu
rodo, nebeliktų nei vieno 
nario, neužsimokėjusio savo 

duoklių po liepos pirmos 
dienos. Norime pastatyti 
mūsų draugiją organizaci
niai taip tvirtai, kad jokios 
karo audros negalėtų jos 
pajudinti.

Bet mes žinome iš patyri
mo, jog šitą tikslą mes pa
sieksime tiktai su pagelba 
ir kooperacija visos mūsų 
pažangiosios spaudos. To
dėl ir prašome visų redak
cijų ir atskirų redak
torių ateiti mums talkon. 
Prisiminkite Draugiją edi- 
torialuose bei straipsniuo
se.

Beje, šių metų Draugijos 
knyga “Didysis Lietuviu 
Tautos Priešas” jau beveik 
gatava. Jau balandžio mė
nesį nariai ją gaus.

Lai šitie trys mėnesiai— 
balandis, gegužė ir birželis 
— būna mėnesiai ypatingos 
atydos mūsų didžiajai Li
teratūros Draugijai!

A. Bimba,
L.L.D. Pirmininkas

Waterbury, Conn.
Iš Darbo Lauko

Scovill Mfg. Co. ir CIO uni
ja pasirašė pirmą sutartį-kon- 
traktą kovo 25 d. Per šešius 
mėnesius ėjo tarimasis su uni
jos atstovais. Nors laimėjimas 
iš darbininkų pusės nėra per 
didžiausias, bet vis tiek šian
dien jie galės lengviau atsi
kvėpti.

Per paskutinius šešius me
tus unija stengėsi darbininkus 
suorganizuoti, bet kompanija 
dėjo visas pastangas nepri
leisti unijos prie -laimėjimo. 
Tačiau visgi turėjo pasiduoti.

Sutarties pasirašymą paskel
bė Alan C. Curtis, dirbtuvės 
direktorius ir Alex Cashin, 
CIO apskričio atstovas. Sutar
tis tapo pasiųsta WLB užtvir
tinimui. Joje nurodoma, kad 
dirbtuvėje būtų įvesta “check 
off” sistema, tai yra, kad 
unijinės duoklės būtų, išima
mos iš algos, algas išmokant, 
kad būtų įvesta unijinė šapa 
ir kad būtų pakeltos algos 2 
centais ant valandos. Be to, 
tie, kurie yra išdirbę toje dirb
tuvėje penkius metus, turi 
gauti dviejų savaičių apmo
kamas atostogas. Taipgi mo
kestis darbininkams sulygina
ma, tai yra, už tą patį darbą 
kiekvienas turi gauti tokį pat 
atlyginimą.

Jei WLB sutartį užtvirtins, 
tai bus pirmas kontraktas šio
je dirbtuvėje su unija. Ten 
dirba 9,000 darbininkų. Išdir
ba įvairius daiktus dėl karo iš 
vario ir žalvario. Unijistas.

Į Lietuvių Tautą OUR BONDS FREE THEIR BONDS

Laikinai užgrobę Tarybų 
Lietuvą, vokiškieji fašistai 
jau daugiau kaip metus 
siautėja ir smurtauja mū
sų krašte. Jie plėšia Lietu
vos gyventojus, grobia iš 
jos valstiečių paskutinį 
duonos kąsnį, dalija Lietu
vos žemę vokiškiesiems per
ėjūnams. Lietuvos gyvento
jai badauja ir išmiršta.

Vokiškieji fašistai visiš
kai panaikino bet kokį Lie
tuvos valstybingumą, atė
mė iš jos gyventojų pilieti
nes teises. Išbrauktas pats 
Lietuvos vardas, suvokie
tinti lietuviškų miestų var
dai. Vokiškieji fašistai pa
smerkė Lietuvą beteisės vo
kiečių kolonijos likimui. 
Vykdydami Lietuvoje kolo
nizavimo ir lietuvių tautos 
naikinimo politiką, sužvė
rėję okupantai nukankino 
ir nužudė gestapo kalėji
muose daugiau kaip 100 
tūkstančių žmonių, o dau
giau kaip 250 tūkstančių 
žmonių išvežė į katorginius 
darbus Vokietijon ir į pa
frontę.

Klaikus hitlerinio teroro 
siautimas nepalaužė lietu
vių tautos dvasios. Auga 
liaudies pasipiktinimas 
prieš vokiškuosius paver
gėjus. Plečiasi partizanų 
kova prieš juos. Valstiečiai 
masiškai sabotuoja prista
tymus. Didėja darbininkų 
sabotažas, stiprėja neapy
kanta grobikams darbo in
teligentijos tarpe.

Šit kas verčia vokiškuo
sius fašistus siusti iš pyk
čio ir prasimanyti vis nau
jus šmeižtus prieš Tarybų 
Lietuvą, kaip vienintelę tei
sėtą lietuvių tautos suvere
numo ir jos valstybingumo 
nešėją.

Nesenai vokiškieji fašis
tai griebėsi naujos apgau
lės. Suėmę nespėjusius iš
trūkti v iš fašistų nagų tary
binius aktyvistus ir Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos narius, hitleriniai 
budeliai, pavartoję prieš 
juos ir jų šeimas gestapo 
terorą ir smurtą, mėgino 
priversti juos šmeižti' Tary
bų Lietuvą. Nedidelę silp
nadvasių dalį - jiems pasise
kė priversti tapti savo tau
tos ir tėvynės išdavikais, 
šmeižti Liaudies Seimą ir 
jo deputatus. Šia šlykščia 
apgaule fašistai mėgino su
kelti abejonių dėl Liaudies 
Seimo rinkimų teisėtumo, 
dėl jo istorinių sprendimų 
teisėtumo.

Bet kas gali patikėti bent 
vienu žodžiu iš to, ką kal
ba žmonės iš gestapo kalėji
mą, žmonės, ties kurią gal
vomis pakibo hitlerinio bu
delio kirvis? Hitlerininkų 
pastangos negali turėti jo
kio pasisekimo Lietuvoje, 
kur visi dar gerai atsime
na, su kokiu įkvėpimu lie
tuvių tauta rinko Liaudies 
Seimą.

“Darbo Liaudies Sąjun
gos” šūkiai buvo—perduo
ti darbo žmonėms visą val
džią, visą žemę, visus šalies 
turtus. Šitie šūkiai plačiau
siose lietuvių tautos masėse 
kėlė karščiausią entuziaz
mą, kuris pasireiškė nema
tytai aktyviu darbo masių 
dalyvavimu rinkimuose ir 
nematytu vieningumu per 
rinkimus — už “Darbo 
Liaudies Sąjungos” bloką 
balsavo 95.51% rinkikų.

Liaudies Seimas buvo ti
kras liaudies valios reiškė
jas, jis įvykdė rinkimų me
tu duotus pažadus. 1940 m. 
liepos 21-22 dd. istoriniais 
nutarimais Liaudies Sei
mas paskelbė Lietuvą Ta

rybų Socialistine Respubli
ka, paskelbė jos įstojimą į 
Tarybų Sąjungą, perdavė 
žemę darbo žmonėms, pri
ėmė bankų ir stambiosios 
pramonės nacionalizacijos 
įstatymą. Tuo jis sustipri
no tikrąją lietuvių tautos 
nepriklausomybę ir valsty
bingumą.

Didis buvo Liaudies Sei
mo ir jo nutarimų autorite
tas liaudies masėse. Jei da
bar fašistams prireikė 
šmeižti Liaudies Seimą, tai 
tas tik parodo, kad nepai
sant 14 mėnesių okupaci
jos, teroro ir smurto, oku
pantams nepasisekė susilp
ninti Liaudies Seimo auto
riteto, nepasisekė išdildyti 
iš liaudies atminties jo nu
tarimų.

Fašistiniai vokiškieji bu
deliai ir tautų laisvės duob
kasiai mėgina apsimesti 
teisėtumo j ieškotojais. Ne
pasiseks ! Kokias lietuvių 
tautos atstovų teises gali 
turėti Lietuvos budelis — 
smogikas Rentelnas, jo ber
nas Kubiliūnas ir visa nu
sikaltėlių fašistų gauja, 
krauju ir smurtu pagrobu
si Lietuva? v

Jokiomis komedijomis ir 
klastojimais fašistams ne
pasiseks apgauti lietuvių 
tautos. Mūsų tauta gerai 
žino, kad išrinkusi Liau
dies Seimą ir pakartotinai 
pareiškusi visišką pasitikė
jimą Tarybų valdžiai per 
savo deputatų rinkimus į 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą, ji įteikė Lietuvos vals
tybingumo ir savo laisvės 
vėliavą j ištikimas rankas. 
Nesuvilios jos nei niekšin
gi gestapininkų išmislai, 
nei žodžiai, • įdėti į lūpas 
žmonėms, neturėjusiems 
drąsos garbingai žūti ir pa
sirinkusiems niekingą išda
viko merdėjimą.

Lietuvių tauta žino, kad 
daugumas Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos (bu
vusio Liaudies Seimo) na
rių kovoja prieš fašistinius 
vokiškuosius grobikus. Da
lis jų, pasilikusių, Lietuvo
je, yra nužudyti ir nukan
kinti fašistiniuose kalėji
muose arba kovoja partiza
nų, eilėse.

Visas pasaulis žino hitle
rininkus, kaip didžiausius 
klastotojus ir apgavikus, ir 
vokiškiesiems fašistams nie
ko nepavyks apgauti savo 
šmeižtais.

Tarybų Lietuvos piliečiai! 
Broliui ir sesės!. Netikėkite 
nė vienu fašistinių budelių 
žodžiu! Būkite ir toliau iš
tikimi Liaudies Seimo pa
skelbtoms idėjoms, būkite 
ir toliau ištikimi Jūsų pa
čių išrinktai Tarybų val
džiai. Stiprinkite kovą ir 
pasipriešinimą prieš vokiš
kuosius grobikus ir išdavi
kus, visur juos naikinkite! 
Sustiprinta kova prieš vai
kiškuosius grobikus — štai 
vienintelis teisingas at
sakymas j šiuos naujus mė
ginimus apgaudinėti mūsų 
tardą.

Broliai! Nei valandėlei 
nenustokite vilties, kad Ta
rybų Lietuvos vėliava vėl 
plevėsuos mūsų brangiojoj 
tėvynėje.

Mirtis vokiškiesiems oku
pantams! Tegyvuoja laisva 
Tarybų Lietuva!
Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 

Prezidiumo Pirmininkas
J. PALECKIS

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmin. Pavaduotojas

K. DIDŽIULIS

LOWELL, MASS.
Smarkiau Pa sijudinkim e 

Užbaigimui Darbo!
Po vasario 28-tos Bostono 

didžiųjų prakalbų ir puikiojo 
koncerto, pas mus vėl ant blan
kų yra surinkta apie penkios 
dešimtys dolerių. Bet tas išro
do prastokai. Juk kitos koloni
jos po tų puikiausia nusiseku
sių prakalbų, su panaujinta 
energija pasivarė daug aukš
čiau, — pas juos jau šimtinė
mis rokuojamos suplaukusios 
naujos aukos, kuomet mes tik 
dešimtinėmis skaitome.

Nors mūsų aukų iš Lowellio 
jau yra priduota Massachu
setts Lietuvių Komitetui trijų 
ambulansų pirkimui, viso $221, 
bet vistiek, .tas nekažin ką 
daug parodo. Juk pas mus dar 
yra daug nepaliestų resursų, iš 
kur mes galime ir turime gauti 
daugiau aukų tam begaliniai 
svarbiam darbui. Dar pas mus 
ne visi šaltiniai išsemti, /nežiū
rint, kad jau visokiems reika
lams buvo pirmiau aukauta.

Draugai, turinti blankas ant 
rankų, privalo visu smarkumu 
dar kartą pasistengti greičiau 
jas pripildyti ir dar po naują 
blanką pasiimti varymui to di
džiojo darbo pirmyn. Draugas 
Jonas Daugirda savo blanką 
jau pripildė. Jis yra pirmasis 
šiame klausime. Draugas Ju
lius Palubinskas jau siekia ne
toli pabaigos. Draugas Anta
nas Stravinskas beturi tik pen
kias eilutes pabaigimui. Negi 
aš atsilieki! nuo kitų smarkuo
lių. Neteko sužinoti, kaip kiti 
draugai: V. Mikalopas, S. Či- 
žiūnas ir S. Urbonas stovi šia
me klausime? Aš manau, kad 
jie irgi atsilieps gražiomis pa
sekmėmis. Lietuviai nuošir
džiai remia šį darbą.
Visų žiniai. Draugai, Prašome

Jūsų Didelės Paramos.
Balandžio 4-tą įvyksta .kas 

tokio didelio ir nepaprasto. 
Lowellio Lietuvių Piliečių 
Kliubas rengiasi gražiai atžy
mėti savo dviejų metų inkor
poravimo sukaktį, surengimu 
labai šaunaus bankieto.

Bankietas įvyks šį sekmadie
nį, balandžio 4 dieną, 2 valan
dą po pietų lygiai, Kliubo sve-

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmin. Pavaduotojas

D. ROČIUS
Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 

Prezidiumo nariai:
B. ABDULSKAITĖ
J. BANAITIS
A. BAUŽA
P. CVIRKA
M. MEŠKAUSKIENĖ
A. SNIEČKUS 
J. VINICKIS 
R. ŽEBENKA.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Sekretorius

S. PUPEIKIS

Laisvės Red. pastaba. Šis 
pareiškimas nelabai senai 
buvo išleistas lapelio formo
je ir platintas Lietuvoje; 
mes jį perspausdiname kai
po dokumentą.

tainėje, 338 Central Street. Tai 
bus ne tik atžymėjimas kliubo 
inkorporavimo ir jo puikių 
nuveiktų darbų bėgyje tų dvie
jų metų, bet šiame puošniai 
prirengtam bankiete bus apsi
jungta visų demokratiniai nu
siteikusių lietuvių dar gražes
niu draugiškumu ir vieningai 
kovai prie.4 demokratijos žiau
riausi priešą juodrudį fašizmą. 
Mes šiame bankiete dar kartą 
pasisakysime ir pasibrėšime 
geresnei vienybei gelbėjimui 
visa galia Jungtinėms Tautoms 
greičiau priešą sunaikinti ir 
tuomi greičiau taiką pasaulyje 
įvykdyti. Taiką tokią, po kurios 
daugiau nieks nebežudytų mi
lijonais nekaltų žmonių!

Dalyvaukite visi geri žmo
nes šiame iškilmingame paren
gime. Čia susirasite malonų 
draugiškumą gražioje nuotai
koje ir draugišką paramą su
teiksite kliubo labai vertin
giems darbams.

Nors bilieto kaina $1.50, bet 
tikėkite žodžiui, jūs pasinau
dosite vertingiau negu kaina. 
Pagelbėkite kliubui tame pa- 
kviesdami su savim kiekvieną 
gerą lietuvį. Vadinu geru tą, 
kurs kuomi nors gelbsti šio bai
saus karo galutinam laimėji
mui. J. M. Karsonas.

New Haven, Conn.
Taip ir Reikia, Tiktai Dirbki
me Visi Bendrai, Tai Visuo
met Turėsime Geras Pasekmes

Turėjome tarpdraugijinį su
sirinkimą ir visos draugystės 
nutarėme bendrai rengti kor
tų parę su mažom prakalbom. 
Visas pelnas eis Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Parengi
mas atsibus balandžio 11 die
ną ir prasidės 3 vai. po pietų. 
Įvyks bažnytinėje svetainėje, 
po num. 339 Green St.

Gerbiami lietuviai ir lietu- ę ivaitės, kas tik gyvas nepasili
kite namie tą dieną. Dalyvau
kite žmonės visų srovių, nes 
tai yra visų bendras reikalas.

Kovo 7 dieną buvo sureng
tos prakalbos. Rengė Lietuvių 
Literatūros Draugijos 32 kuo
pa. Kalbėjo draugė K. Petri- 
kienė iš Brooklyno. Apie jos 
prakalbą daug nerašysiu, nes 
mūsų publika gerai žino, kad 
d. Petrikienė yra gera kalbė
toja. Jos kalbą visi gali aiš
kiai suprasti.

Laike prakalbų per J. Di
džiūną buvo parduodamos 
stampos dėl Maskvos Botkino 
ligoninės. Nors publikos susi
rinkime mažai buvo, bet pa
sekmės buvo geros. Girdėjau 
nuo Didžiūno, kad jis padarė 
$71. O draugė A. šaliunienė 
leido rankų darbo dalykėlį 
ant išlaimėjimo ir padarė 
$2.60. Tai viso pasidarė $73.- 
60. Tai graži parama tam ge
ram tikslui.

Onuškio D z jukelis, c ' ? AT*’i
Nuo Redakcijos: Apie tas 

Lietuvos paminėjimo prakal
bas labai pavėluotai parašėte, 
tad neapsimoka laikraštyje 
vietą užimti.
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RYTUI AUŠTANT
Rašo BARKAUSKAS

jo bijau! —

išsišiepė ir

(Pabaiga)
Vėl pasigirdo smarkus bildesys ir į 

vidiĮ įsibrovė žmogus. Brėkštančio ryto 
švięsoję Vytukas įžiūrėjo sudribusį jo 
veidą, kuriame kyšojo smailūs žandikau
liai ir tarp prašieptų lūpų matėsi dideli, 
kreivi daįtys. Ant jo kareiviškų rūbų 
rankovės buvo išpaišyta tokia pat gąlva, 
su atsikišusiais dantimis ir nuogais kau
lais, tik ji buvo niažesnė.

Valandėlę jis žiūrėjo įsmeigęs savo 
žibančias akis į Vytuką, į mamytę, ar
ba dairėsi po kambarį. Įsižiūrėjęs Vytu
kas pažino. Tai buvo tas pats vokietis, 
kuris su kitais aną kartą užmušė Aldu
tės mamytę — Liutkienę.

—Mamyte, gelbėk! Aš 
sušuko Vytukas.

Vokietis dar smarkiau
kažką garsiai sugargaliavo. Paskui pra
dėjo pirštu rodyti į savo burnų, rėkau
damas “špek, špek, jer” ir dar kitaip. 
Ko gi jis pagaliau norėjo? Gal vėl atėjo 
jieškoti mėsos ar gaidžių gaudyti? O gal 
atėjo 'sudeginti lūšnelę ir mamytę už- 
ųiušti?

Kas jį galėjo žinoti. Mamytė pakilusi 
atsisėdo ant lovos krašto ir visą laiką ty
lėjo. Gal ir ji nežinojo, ko jis įsiveržė į 
lūšnelę, o gal bijojo ką nors jam sakyti.

Pasisukinęs apie krosnį, vokietis dar 
garsiau pradėjo šūkauti ir grūmoti ma
mytei kumštimi, bet šiai tylint, jis grie
bė ją už gerklės'ir pradėjo smaugti. Ma
mytė sudribo ant grindų.' : z' ‘ ‘ 1'

Lyg įgeltas pašoko nuo lovos Vytukas 
ir iš visų jėgų šaukdamas išbėgo laukan. 
Jam vis rodėsi, kad vokietis vejasi jį, 
norėdamas pagauti, užmušti.

Prie rąstų krūvos jį sulaikė stiprios 
rankos. Vytukas pamatė tris vyrus, ap
žėlusiais, nepažįstamais veidais. Tik vie
na ruda sermėga ir dryžotos, sulopytos 
kelnės buvo kažkur matytos. Vytukas 
raitėsi ir šokinėjo į šonus, norėdamas 
ištrūkti, pabėgti, bet veltui. Stiprios 
rankos jo nepaleido ir vedėsi atgal į lūš
nelę. Vienas iš tų trijų liepė nusiraminti 
ir nebijoti, nes jie nieko blogo jam neda
rysią. Dabar Vytukas pradėjo atidžiau 
žiūrėti į tuos vyrus, į jų neskustus, ap
žėlusius veidus. Tas su ruda sermėga 
buvo labai panašus į dėdę Liutkų Joną. 
Bet ar tikrai jis galėjo būti? Juk jo vei
das buvo linksmesnis ir nebuvo apžėlęs 
barzda ir ūsais.

Priemenėje dar tebegulėjo mamytė, o 
viduje slankiojo vokietis. Pamatęs įei
nančius vyrus, jis klaikiu balsu sublio
vė “partizan!” ir pakėlė į viršų ran
kas.

Dėdė, panašus į Liutkų Joną, padėjo 
mamytei atsikelti ir, paėmęs už rankos, 
įsivedė vidun. Paskui jis paskubomis pa
sakojo jai apie kažkokius kareivius, daž
nai minėdamas Kosto vardą. Vytukas 
matė kaip mamytės veidas nušvito. Dar 
keletą žodžių pasakęs, dėdė paspaude 
mamytei ranką ir priėjo arčiau vokie
čio, kuris stovėjo tarp anų dviejų vyrų. 
Permetęs jį akimis, griežtu, skambiu, 
bet lėtu balsu ištarė: “Na, einam! Už
teks tau čia šeimininkauti.”

Vytukąs matė, kaip sudrebėjo vokietis 
ir sunkiai vilkdamas kojas nuėjo su vy
rais miško link. Ilgai, ilgai girdėti žo
džiai skambėjo Vytuko ausyse, ilgai jis 
stengėsi prisiminti aną Liutkų Jono‘vei
dą. Vytukas įsivaizdavo tą gerąjį dėdę 
kažkokiu milžinu, nukirtusiu galvą dvi- 
galvįui slibinui, apie kurį jam žiemos 
vakarais dėdė Adomas pasakas sekė. 
Taip, ten tikrai turėjo būti Liutkų Jo
nas. Vytukas norėjo jį vytis, įsikabinti 
į ranką ir daug, daug ką pasakyti, pasi
skųsti, apie Kostą pasiklausti, bet jie 
jau buvo toli, pamiškėje.
- Aplinkui vėl buvo tylu, tartum nieko 
nebūtų atsitikę.

Toli už miško pamaži kilo raudona 
saulė ir jos pirmieji spinduliai veržėsi 
pro langą į lūšnelės vidų. Dar toliau ry
tuose, lyg iš požemio, girdėjosi duslūs 
patrankų šūviai, panašūs į pavasario 
griaustinį.

Ant išdraikytos lovos krašto susimąs
čiusi sėdėjo mamytė. Jos išblyškusiam 
veide matėsi atsiradusios naujos raukš
lės, naujos sunkaus gyvenimo žymės. 
Prisiglaudęs Vytukas klausė jos pasa
kojimo apie Liutkų, apie geruosius par
tizanus, keršijančius vokiečiams už su
degintus kaimus, už nužudytas tetules, 
yaikus, apie grįžtančius ir rytų tuos ka
reivius, kurie aną pavasarį girdėsi ar
klius, apie Kostą, dėvintį tokią pat mili
nę, kaip ir tie kareiviai, kurie išvys vo
kiečius ir šalia sudeginto kaimo iš su
vežtų rąstų pastatys naują, jaukią ir šil
tą trobelę.

Sušaukė Konferenciją 
ir iš Jos Pabėgo

. , ' C r'

THE CALL TO THE COLORSI 
IS A CALL FOR DOLLARS

JŪS galite įsigyti karo taupymo 
BONŲ KUR TIK JŪS MATOTE ŠĮ ŽENĘ.LEM

VARTOKITE ŠIĄ BLANKĄ! J eigų norite kacTJums regufariai pačtu tiesiog iš Suv. Valstijų Iždinės siuitų 
k <«ro Taupymo Bonus, išpildykite šią užsakymo blanką ir pasiųskite su eaVo čekiu, draftu arba piniglaišku 
tinkamoj sumoj kaip žemiau pažymėta į: , W

Suv. Valstijų Iždininkas, Washington, D. C,
UŽSAKYMAS — Suvienytų Valstijų Karo Taupymo Bonų (Serija E)

UEGULARIS NUSIPIRKIMO PLANAS—JEIGU jūs norite pirkti Karo Taupymo Bonų reguliariu laiku, tia 
pažymėkite laiką, kada norite už juos užmokėti;

□ Du kart per Mėnesį, O Kas Mėnesį, |~| Arba................................... ►............... .
- Priminimo ir užsakymo formos konvertai bus pasiusta jūsų patogumui, bo

jokios obligacijos.
1 Kiek Norite

1

$ubrendusi Vertę.
$25.00
$50.00

, . $100.00
$500.00

$1,000.00
Pilna Pinigų Suma Pasiusta..-.-n

Išleidimo Prekį
$18.75
$37.50
$75.00

$375.00
$750.00

f

Siimo

$..................
$..................
$:..............
$..................
$..................

%

•)

Pasiųskite šį užsakymą su pinigais Suv. Valstijų Iždininkui, Washington, D. Ų.
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ IŽDININKAS, Washington, D. G:

Įdedu čekį, draftą arba piniglaiškį už užsakytus bonus. (Čekius siuskite 
vardu Suv. Valstijų Iždininko, ne kitokiu budu.)

Registruokite bonus vardu ir siųskite (atspausdinkite visus vardus) —1

Pittsburgh, Pa. — Atkarto- 
tinai P. D&rgis per savo radi
ją (3 kartus) šaukė Pittsbur- 
gho ir apylinkės draugijų su
važiavimą, kovo 28 d., š. m., 
po num. 1721 Jane St r., S. S. 
Pittsburgh, Pa., Lietuvių Pilie
čių Kliubo name.

Pasitarus, pažangesnės drau
gijos irgi nutarė tame suva
žiavime dalyvauti.

Suvažiavus delegatams, P. 
Dargis su savo žmona, uoš
viais Bakanu, Bąkaniene ir 
“biznierka” Količįenė pasižiū
rėjo, kad pro-nacių delegatų 
jie turi, kuriuos ant pirštų ga
limą suskaityti, o pažangesnių 
delegatų pilna svetainė. Vietoj 
atidaryti konferenciją, nubėgo 
į atskirą kambariuką mitin
guoti. Pamitingavus, vėliau 
visgi buvo priversti konferen
ciją atidaryti.

P. Dargis, atidaręs konfe
renciją, paskyrė mandatų, ko- 
misįją ir kol mandatus “su
tvarkė,” jis pakvietė pakalbė
ti Pivariūną ir Kolięienę. P. 
Pivariunas ilgai kalbėjo ir, 
nors tautiškai nusistatęs žmo
gus, visgi prisilaikė mandagu
mo. Bet vėliau, kaip atsistojo 
Kolįčienė ir pradėjo pliaukšti 
tas pamazgas, kurios yra pro- 
nacių įpumpuotos jos žiloj 
smegeninėj, tai jau net šlykš
tu buvo pasižiūrėjus į tokią 
kalbėtoją.

Vėliau ta “mandatų komisi
ja,” išsirinkus delegatus, ku
rie jiems tinka, praneša, kad 
jie užgiria tik tą saviškių ma
žą grupę. Kitų delegatų visai 
neskaito, nors mandatus jų tu
ri. B. Dargis taukšteli su kū
jeliu į stalą, kad viskas o.k.

Na, ir kur jūs girdėjote, kad 
mandatų komisija turi teisę 
priimti ar atmesti teisėtus or
ganizacijų delegatus? Bet sū- 
lyg lietuviško fašistinio parė
dymo, tas galima, juk ir pas 
Smetoną taip buvo, ir Hitleris 
taip tvarkė. Taip, tokios tvar
kos ir jie nori, atsteigus jiems 
“nepriklausomą' Lietuvą.” Su
lyg ją akių,, tai “demokratiš
ka.” Bet saugok Perkūne die
vaiti nuo tokios jų demokrati
jos mūsų tėvų žemę Lietuvą!

Labai didelei delegatų di
džiumai pareikalavus savo tei
sių ir pradėjus! kalbėti, pro
fašistinei grupei pasidarė 
karšta. Kaip Dargiukas, taip 
jo mandatų komisija pasispau
dę krepšiukus po pažastėm ir 
pasikvietę savo pasekėjus, iš
bėgo iš konferencijos.

Subėgę žemai į tos svetainės 
mažiuką kambariuką ir užsi
darę duris laikė “PittsŲurgho 
ir Apylinkės Visų Draugijų” 
konferenciją.

Pasilikus pilnai svetainei 
delegatų, buvo pareikalauta, 
kad sugrąžintų mandatus, ku
riuos bėgdami išsinešė. Man
datai buvo atgauti. Draugas 
J. D. Sliekas atsistojo už sta
lo, pakvietė delegatus prie 
tvarkos, pašaukė ypatas per
žiūrėti mandatus. Sulyg dele
gatų reikalavimo, paskyrė ko
misiją, kuri parašytų protestą 
prieš tų elementų tokį nešva
rų darbą.

Kol komisija pagamino pro-

tęsto pareiškimą, draugas J. 
t>. § 1 i e k a s p a s a k ė labai 
j?erą prakalbą, nurodydamas 
“pabėgėlių” nemorališkumą, 
jų kreivą biznį ir kitus jų dar
bus.

Ant vietos delegatai sumętė 
virš $30 dęl pirkinio amįųlan- 
sų Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos armijoms, kaip buvo nu
tarta lietuvių konferencijoj va
sario 2$ d., š. rp.

Komisija, peržiūrėjus man
datus, pranešė, kiek delegatų 
randasi svetainėj su mumis ir 
nuo kokių draugijų (delega
tų pasiliko virš 30).

Perskaitytas protesto pareiš
kimas prieš “pabėgėlius” ir 
vienbalsiai delegatų užgirtas.

Kadangi visi labdaringi 
klausimai prieš žiaurų, fašizmą 
jau buvo išspręsti atsibuvusio  j 
lietuvių draugijų konferenci
joj vasario 28 d., š. m., tai su 
tuo mūsų tarimai, sušauktoj 
per P. Dargį konferencijoj, už
sibaigė.

Dig deep. t Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns which 
your money will help to buy.

Go to your bank, post office, or savings and
loan association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.
9" ................ ‘ *

SKELBKITĖS LAISVĖJE

SVARBIOS KNYGOS
‘ •' ? .» .<r. » r r >• . > r. ,

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAS® UPTON SINCLAIR

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

J. Miliauskas.

Jersey City, N. J.
Sovietų, Medikalei Pagalbai 

Parengimas Pavyko.
Kovo 27 d- bendrai ruoštas 

Ukrainų, Karpatų Rusų, Mote
rų Volga Kliubo ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos parengimas pavyko. 
Lietuviai pasirodė gražiai, su
darydami didelį grąžų stalą ir 
pagal tautas buvo skaitlingiau
si, pors aukomis nęprąlenkė ki
tų tautų. Valgių buvo gana ir 
tie, kurie norėjo, gavo po kitą 
porciją. Kadangi muzikos ne
buvo, tai susidarė nuobodumo. 
Apart prakalbų, kitokios pro
gramos nebuvo.

Nuo rusų kalbėjo vienas iš 
Rūsskij Golos redaktorių. Nuo 
lietuvių kalbėjo Matulis, ir S. 
Klebus Matulio kalbą pakarto
jo rusų kalba. Mat, to pagei
davo susirinkusieji.

Aukų surinkta $266.50. čia 
tiktai aukos ir neįskaitoma va
karienės pelnas. Kuomet bus 
suvesta galutina apyskaita, tai 
tuomet paskelbsime pilną apy
skaitą. Čia neskelbiu kitų tau
tų aukojusių vardų, kadangi 
jie “Laisvės” neskaito. Skelbiu 
tik lietuvių aukojusių vardus.

A. Bagdonas aukavo $10; A. 
ir S. Matuliai, J. B. faserpskis, 
S. Klebus ir K. Maziliauskas 
po $5; A. žajkauskas $2; A. 
Ąbraįtis, J. Kreivęnąs, J. Dau
gėla, T. Augutįenė, O. Sekevi- 
Čienę, K. iChųrlis ir M. Saba
liauskas po $1; praųgas, ir 
Brooklynietįs po 50c. Ačiū vi
siem už aukas. Pasilinksmino
me, parėmėrų labai svarbų tik
slą.

Mortos Vilkienės Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAS® MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį jietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenes 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 i šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos šu tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų:

English - Lithuanian 
Self - Iiįstructor

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

PARAS® DR. J. J. KASKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audiko apdarais, kaina |1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
y

Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 
Angliškais Paaiškinimais

BUTAIS® DR. D. PILKA .
Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis"
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
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.

Hartford,Conn.

Sužeistas.
“Laisves” skaitytojas A. Ab- 

raitis sausio menesio pabaigo
je likosi dirbtuvėj per neatsar
gumą kito darbininko sunkiai, 
sužeistas — ranka sužalota, ir 
dabar dar negali dirbti. Drg. 
Abraįtis yra nuolatinis mūsų 
parengimų lankytojas ir tan
kiai paaukoja įvairiem mūsų 
judėjimo reikalam. Nuo savęs 
linkiu d. Ąbraičiui greitai ir 
pilnai pasveikti.

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

PABAS® DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 82. Kaina 10c.

Virote .
' (.Panelė.
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" (Galvi)
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(Pirmas Vardas)
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(Miestas)

(Vidurinis Vardas arba raidt) (Prasardi)

(Valstija)

(Pirmas Vardas) '(Vidurinis Vardas arba raidi)

Arba, jeigu norite gauti Karo Taupymo Bonus iš jūsų vietinio pašto, bankos, 
taupymo ir paskolos draugystes arba kitos aficiaĮčs pardavimo agentūros, išpil- 

______ (lykite viršuj paduotą forują ir su sąyim nusineškite. ' ....

(Pravardė)

Laisvės Choras rengia kon
certą ir šokius, įvyks sekma
dienį, balandžio-April 11, 
Kliubo Salėje, 227 Lawrence 
Štreet.

Bus graži muzikalė progra
ma. Dalyvaus solistė B. Lucas- 
Ūasimavičiute, iš Waterbury, 
Conm Vietinis Jonas Ramo- 
nayskas duos smuiko šolų. 
Tąipgi dainuos pats Laįsves 
Choras, Merginų Choras ir 
Yyrį Chorą#, vadovaujant 

yįspcįfjtyi.
Po koncerto buą šękiąį. 

džia 2 vąl. Įžanga įėįcį.

Penktadieni, 26 d. kovo mū
sų mieste įvyko keistas regi
nys. Manau, kad tas pat pasi
kartojo ir kituose miestuose. 
Mėsos krautuvės - buvo visą die
ną uždaros. Atidarė tik penktą 
valandą vakaro. Prieš atida
rant krautuvių duris, moterų 
linijos jau stovėjo eilėse, lauk
damos nusipirkti porciją mais
to. Ęrautuvninkai jau ne toki, 
koki pirmiau buvo. Parodė ka- 
valką mėsos ir jeigu perki, ge
rai, įieperki, kitas nupirks, jo
kio pasirinkimo nėra. Ir taip, 
atrodė, kąd piūęų mięstę piais- 
to nusipftiųmjų pąskųtį- 
nė diena. K. Biuras.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARASfil DR. J. J. KA6KIAUCIU8

Kiekvienas žmogus /privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai 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.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslq 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 mnx 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
Ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Į.ajsvė^’ Administracija
4Į27 Updniei: S|. Brooklyn, N. Y<
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Raudonoji Armija Sudaužo Nacių Atakas 
ir Užima Daugiau Punktų Smolensko Srity

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Pagal dar nepilnus skaitmenis, tuose mūšiuose buvo 

sunaikinta 10 vokiečių motorizuotų kanuolių ir išdegin
ta bei sužalota 22 priešų tankai. Mūšio lauke liko 500 
užmuštų vokiečių kareivių ir oficierių.

Nušauta žemyn 15 vokiečių lėktuvų.
Vakariniame fronte mūsų kariuomenė išvijo vokie

čius iš vidhos apgyventos vietos.
Kitame sektoriuje mūsų kovotojai atėmė iš priešų 

vieną stipriai apdrūtintą vietą. Į pietus nuo Bielyj so
vietinė kariuomenė išmušė hitlerininkus iš vieno stip
raus punkto.

Kovo 29 d. sovietinės oro jėgos įvairiose fronto daly
se sunaikino bei sužalojo apie 10 vokiečių tankų, dau
giau kaip 100 trokų ir nutildė septynias kanuolių bate
rijas.

Barents Jūroje mūsų lėktuvai nuskandino tris priešų 
transporto laivus, viso 6,000 tonų.

Hart, Mich.

MASKVA, kovo 30. — Į pietus nuo Bielyj miesto 
vienas Sovietų kariuomenės junginys, nugalėdamas 
kietus vokiečių pasipriešinimus, užėmė tris apgyven
tas vietas. Kautynėse dėl jų buvo nukauta apie 300 hit
lerininkų.

Numirė Walt. Karpavičius.
Jau pusėtinai seniai sirgu

liavo Walteris Karpavičius. 
Pas daktarus ėja. kas savaitė, 
bet štai iš pirmadienio į antra
dienį, kovo 23 d., pusė po trijų 
pasimirė.

Walteris buvo sūnus progre
syvių žmonių Juozo ir Amilijos 
Karpavičių, kurie turi pusėtiną 
vyšnių ir obuolių farmą arti 
Hart, Mich., ir taverną pačia
me mieste.

Walteris 'buvo darbštus ir 
geras netik savo tėveliam, bet 
ir draugiškas su pašaliečiais. 
Jis gimęs šioj šalyj. Persiskyrė 
su savo tėveliais, broliu Stan- 
liu, seserimis, Bridže, Tese ir 
Elena, sulaukęs nepilnai 44 
metų amž.

Walterio apgailestauja net 
daugelis pašaliečių, jau nekal
bant apie jo gimines ir artimus 
pažystamus. J. K.

gersoll Rand Co., kuris išdir
ba dėl valdžios visokius kariš
kus pabūklus. Per amžius 
kompanija neįsileido unijos į 
savo šapas, bet dabar papūtė 
kitas vėjas nuo valdžios pu
sės. Darbininkai susirašė į CIO 
uniją. Kovo 24 nusibalsavo 
per visas šapas 2,330 balsais 
prieš 1,052 už uniją.

Darbininkus ten spaudžia 
dirbt dieną ir naktį per sep
tynias paras. Mokestis žemes
nis kaip kitur visur. Vienas 
darbininkas skundėsi, kad dir
ba 23 metai, jis moka kokį 
ten darbą, gauna tiktai po 70 
centų į valandą. Kitur visur 
už tokį pat darbą moka po 
vieną dolerį ir aukščiau į va
landą. Dabar jis mano, kad 
susiorganizavus į uniją, jų vi
sų darbo sąlygos žymiai page
rės.

V. J. Stankus.

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)

šeštadienį, balandžio (April) 3 d., 
8 vai. vakare, 2 Atlantic St.

Kviečiame ir kitas Bostono ir 
apylinkės moterų organizacijas da
lyvauti, nes artinantis svarbiam 
Moterų Sąryšio suvažiavimui ir 
koncertui yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. — Bendras Moterų Ko
mitetas. (77-78)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 4 d. YMHA 
salėje, Ferry ir Walnut Sts. Malo
nėkite dalyvauti laiku ir atsiveski
te naujų narių. — P. R. (77-78)

ELIZABETH, N. J.
Sekmad., balandžio 4 d., įvyks 

mezgėjų susirinkimas, LDP Kliube, 
408 Court St., 3 vai. dieną. Drau
gės mezgėjos dalyvaukite, atsiveski
te ir savo pažįstamas supažindinti 
su mezgimo darbuote. — Sekr.

(77-78)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 4 d. balandžio, 2 
vai. dieną, 15-17 Ann St., Harriso- 
ne. Prašome draugų dalyvauti pas
kirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų. Kuopa gerame stovy
je, išskiriant vieną kitą, kuris dar 
nepasimokėjo duoklių, tad malonė
kite dalyvauti ir atlikti savo prie
dermę.

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 Shenandoriečių 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)

Amerikos Lakūnai be Atlaidos Atakuoja 
Japonus Saliamono Salose ir Burmoj

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Tavoy ir Burmoj.

Keturiomis bombomis buvo tiesiog pataikyta į prie
plaukų sritį ir sunaikinta kasyklų įrengimai ir gal 
gretimos raštinės.

Pirmadienį mūsų lėktuvai atakavo japonų štabo 
centrą Maingkwane, šiaurinėje Burmoje, ir padegė 
vieną didelį trobesį.

Kita mūsų lėktuvų grupė bombardavo japonų trokų 
stotį ir sandėlius Hpunginzupe ir pataikė padegančio
mis kulkomis į juos.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo.

Easton, Pa.

Sovietai Vis Kiek Laimi 
Linkui Smolensko

Talkininkai Vyrauja 
Tunisijos Ore

Maskva, kovo 31. — So
vietų kariuomenė šturmu 
užėmė eilę vokiečių apka
sų ir kitų aptvirtintų pozi
cijų Smolensko fronte. Daž
nai buvo kaujamasi dur
tuvais.

Vokiečiai padarė dar ke
lias smarkias atakas, steng
damiesi prasiveržt iš vaka
rinių Doneco upės krantų į 
rytinius, viduriniai-šiauri- 
nėje tos upės tėkmėje. Rau
donoji Armija sumušė vi
sas tas nacių atakas.

Pavasario klampynės ir 
blogas oras trukdo plates
nius karo veiksmus.

šiaur. Afrika, kovo 31.— 
Generolas Eisenhower pra
nešė, jog anglų ir ameri
kiečių lakūnai per dieną 
nušovė 12 vokiečių orlaivių, 
o savo prarado tik septy
nis.

Talkininkų lėktuvai įtū
žusiai atakuoja fašistų or
laivių stovyklas, trokus, 
tankus ir kariuomenę.

GRŪMOJA NUODYTI JUGO
SLAVŲ PARTIZANUS

SOVIETŲ RAUDONO KRY
ŽIAUS AUGIMAS

Maskva. —Sovietų darbi
ninkai paskutiniu laiku su
aukojo 23 milionus rublių 
Raudonajai Armijai per so
vietinį Raudonąjį Kryžių.

Sergei Kolesnikov, Rau
donojo Kryžiaus pirminin
kas, paskelbė, jog toje įstai
goje darbuojasi jau dau
giau kaip 200,000 slaugių, 
apie 300,000 pagalbininkių 
ir dar 7,000,000 pralavinta 
teikti medikalę pagalbą.

Šiemet jau 200,000 sovie
tinių piliečių aukojo kraujo 
pagalbai sužeistiems rau
donarmiečiams.

Washington. — Karo Ži
nių Biuras pranešė, jog vo
kiečių komandierius Jugo
slavijoj, gen. B. Bader savo 
kalboje neseniai grūmojo 
panaudot nuodingas dujas 
kovoj prieš Jugoslavijos 
partizanus.

Pragaištinga Amunicijos 
Eksplozija Italijoj

Berlyno radijas pranešė, 
kad, girdi, nežinia dėl ko
kios priežasties įvyko amu
nicijos sandėlio sprogimas 
Neapolyj, Italijoj, ir 702 as
menys liko užmušti, o dau
giau kaip tūkstantis karių 
ir civilinių žmonių sužeis
ta.

Vietines Žinios

Senais laikais, kaip matyda
vau, kas kortom lošdavo, to
kius žmones pajuokdavau. 
Mano nuomonė buvo, kad lošt 
kortom — bergždžias darbas. 
Bet 1920 metais mirė mano 
moteris Justina, tai iš nuobo
dumo pats pradėjau prakti
kuoti ir lošt kortom taip vadi
namą amerikonišką geimį pi- 
nakelį. Mokytojas buvo kai
mynas Benis Krauz, vokietis. 
Lošiant kortom liuosu laiku 
ne iš pinigu, dalinai žmogus 
pamiršti kasdieninius darbus 
ir rūpesčius, o ir galvos ne
skauda, kaip tiem, ką prie ba
ro stovi, ir alų maukia.

Dabar pinakelio lošis yra 
viešas ir neša naudą žmoni
jai. Neseniai Lietuvių Piliečių 
Kliubas surengė kortų parę 
naudai Sovietų Sąjungos, pel
no buvo daugiau, kaip šimtas 
dolerių! Lietuvių parapija su
rengė kortų parę naudai Rau
donojo Kryžiaus; pelno liko 
$154. Kovo 21 d. tas pats 
kliubas turėjo kortų parę su- 
šelpimui nario Jono Adomavi- 
čio, kurį sužalojo automobi
lius, einant jam skersai gatvę. 
Pelno sukėlė daugiau šimto 
dolerių. Amerikonai rengia 
viešas kortų pares su įžanga 
ir duoda įvairiausias dovanas 
tiem, kurie sulosią daugiau 
punktų. O pelnas dažniausia 
eina labdaringiem tikslam. 
Tiktai privatiškos sudėtinės 
puotos ir parės neša visiems 
žalą ir finansinius kaip ir ma- 
terijalinius nuostolius.

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
baigsime, turėsime šurum-burum.— 
A. Benulienč, Rašt. (76-78)

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. rengia prakalbas, 

sekmadienį, balandžio 4 d., 7 v. v. 
Liet. Jaunų Vyrų salėje, 407 La
fayette St. Kalbės D. M. Šolomskas, 
iš Brooklyn, N. Y. Jis aiškins įvai
rių karo frontų padėtį ir mūsų visų 
pareigas. Be to, minėtos kuopos na
riai rengiasi su kuom tai nauju pa
sirodyt, kad pamargyt šias prakal
bas. Įžanga veltui. Kviečia Rengė
jai. (77-78)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 4 d., 1 vai. 
dieną, YMIIA salėje, Ferry ir Wal
nut gatvės. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti susirinkime.—Evelyn Fa
rion, Sekr. (77-78)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 4 d., 1 vai. dieną. 316 — 
3rd St., pas J. Bakūnus. Kviečiame 
narius dalyvauti, turime daugelį 
svarbių dalykų aptarti. — G. S., 
sekr. ;■ . (77-78)

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 turėsime daug 
svarbių reikalų atlikti. — M. K.

; * LIETUVIŠKAS >

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi) 

Rheingold E^tra Dry Alus
; Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

; KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkaa

411 Grand St. Brooklyn

ŠIMTAIS ŽUDO JUGOSLA
VUS KASDIEN :

Maskva.—Raudonoji Ar
mija atėmė iš nacių kai ku
rias pozicijas Novorossiis- 
ko srityj, vakariniame 
Kaukaze.

Naujai įstojo į Dėdės Šamo 
armiją Viktoras Mikalauskas, 
Juozas Yankus, Valentinas 
Rauktis, trečias brolis iš Rauk- 
čių šeimynos. Dabar bus 41 
jaunuolis lietuvis kovotojas iš 
mūsų miesčiuko, v 

• • •
Kovo 21 d. su KulaičiaiS| bu

vome Philadelphijoj Laisvės 
koncerte - bankiete. Minios 
žmonių buvo. Pasimatėme su 
senais draugais. Koncertinė 
programa buvo gera. Bet ant 

,estrados nuo užpakalio du lan
gai buvo neužtraukti, tai la
bai ant lošėjų gadino šviesą.

Aukų, Raudonajam Kryžiui 
ir Sovietų Sąjungai surinkta 
$107.40. Pagal tiek svieto, ro
dos, permažai. Kiti sako, kad 
permažai rinkikų buvo.

Važiuojant namo, sniegas 
vertė ir bjauriojo, kaip iš gau
sybės rago.

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
Q---------------------- - -------------------------h

JUDŽIAI
Filmininkas Geo. Klimas rodys 

labai gražius judžius, balandžio 3 
d., 8 v. v. Liberty salėje, Bayonne, 
N. J. Kviečiame dalyvauti.

Taipgi bus rodoma Liberty salė
je, Elizabeth,i N. J., sekmad., balan
džio 4 d., 2 vai. dieną ir 7 v. v. 
Prašome nepraleisti progos nematę 
šiuos judžius.

SO. BOSTON, MASS.
Mezgėjų ir ALDLD 2 kp. mote

rų susirinkimas įvyks ateinantį

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga .....$2.00
Gaspadinė, Valgių Receptai ....$1.00
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir kitos dpysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .40c
Girtuoklių Linksmos Dainos .15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes..l0c 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ....25c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Šeštad., 3 d. balandžio įvyks 
ALDLD 136 kp. vakarėlis, 15-17 
Ann St., pradžia 7 v. v. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės daly
vauti, praleisime laiką draugiškai 
ir linksmai. Kaip žinote, mūsų kuo
pa likusį pelną visuomet sunaudo
ja svarbiems reikalams. — V. Ze- 
lin. (77-79)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberini 
&»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»».

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

London. — Gauta' žinių, 
jog praeitą žiemą vokiečiai 
kasdien nužudydavo po 
100 iki 200 jugoslavų patri- 
jotų Belgrade, Jugoslavijos 
sostinėje.

Naciai giriasi, būk per 
kelias paskutines savaites 
jie sunaikinę stambias par
tizanų jėgas pietinėj Kroa
tijoj, Jugoslavijos provinci- • •

Anglų lėktuvai dienos 
laiku atakavo nacių punk
tus Franci jo j.

Berlyno radijas sakė, 
kad Italijoj mobilizuojama 
visi vyrai nuo 17 metų am
žiaus.

Dideliam karo laivui nu- 
maliavoti reikia 100 tonų 
maliavų.

Man pranešė, kad ponas J. 
Valaitis, Brooklyn© radijo ži
nių skelbėjas, garsina mano 
parašytas žinias per savo ra
dijo pusvalandį. Iki šiol aš ma
niau, kad tokios žinios yra ap
mokamos. Jo radijo bangos 
mano priimtuvo nepasiekia.

Ingersoll Rand Co.
Antroj pusėj' Delaware upės 

yra milžiniškas fabrikas, In

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 
Knygclgg Autoriu»

=====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.

^,ffil!nfĮTFįi"liii umfii'MTfr! ii................ ii'"!'

J. GARŠVA
G rab orius-Un der taker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 

...................  r-rf

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga "O

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, ger iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Te!. 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* 
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti. 
4*

1113 Mt. VernoD St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110.
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NewYorko^zs^^Zinioi
Aukavo Botkino 

Ligoninei
žemiau telpa vardai tų, ka

trie aukavo Botkino ligoninei:
A. Grubevičienė $3. J. A. 

Kruminai $2. Po $1 : V. ir E. 
Bassof, T. ir A. Haley, V. ir 
E. Sungaila, K. ir E. Songai
la. Po 50c: Lukšienė, A. Bi- 
chunienė, J. Gabalas, II. 
Koeppel.

Pinigai perduoti per A. Si
nusą. Būčiau daugiau pasidar
bavus, kad ta nelaboji liga ne
būt paguldžiusi į lovą, net rei
kėjo kreiptis į ligoninę. Te
nai išbuvau penkiolika dienų. 
Dabar jau namie esu, po dak
taro priežiūra, bet yra vilties 
susveikti.

Ačiuoju visoms ir visiems 
draugėms ir draugams, katrie 
mane atlankėt ligoninėje ir 
namie. Labai esu dėkinga už 
atjautimą manęs sunkioj va
landoj.

Draugiškai,
Eleanor Sungailienė,
1501 Ocean Parkway, 
Brooklyn, N. Y.

Laisvės Bazaras
Bus šeštadienį ir sekmadie

nį, bal. 3 ir 4 dd. (April 3 and 
4). Bazaras bus Laisvės sa
lėje, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

Dovanų bazarui paskutinėm 
dienom gavome nuo šių asme
nų :

Daiktais
Millie Barnett, Hartford, 

Conn., lietuvišką rankšluostį.
Mrs. Magdė Peters, New 

York City, N. Y., rankų dar
bo šaliką.

R. Spokie, Coraopolis, Pa., 
dvi staltieses ir tuziną nosinių.

Anna Urbaitis, Brooklyn, N. 
Y., rankų darbo paduškaitei 
užvalkalą ir lempą.

K. šilkaitienė, San Francis
co, Calif., dvi pelenyčias ir 
gražią kvietkinę spilkutę.

Vera Bunkus, Brooklyn, N. 
Y., svarą geros rūšies kavos.

Pinigais
Jonas Stirbis, Brooklyn, N. 

Y., $5.
Pranas Varaška, Brooklyn, 

N. Y., $3.50.
Liet. Moterų Kliubas, Phi- 

la., Pa., $3.
Po $2: R. Gudeliauskas, 

Miami, Fla., Ona Grikštienė, 
Jamaica, N. Y.; M. ir J. Pur
vėnai, Brooklyn, N. Y.; F. P. 
Malkaitis, Glen Garden, N. J.; 
J. ir A. Kauliniai, Maspeth, 
N. Y.

Po $1 : A. Lideikienė, Great 
Neck, N. Y.; A. Daugėlienė, 
Brooklyn, N. Y.; M. Banaitie
nė, Brooklyn, N. Y.

Visi dienraščio Laisvės prie- 
teliai, visi apšvietą branginan
ti žmonės privalo dalyvauti 
bazare ir tuomi paremti savo 
dienraštį.

Atvyko Miestan Karys 
Svarbus Svečias

Basil Dominic Izzi, antros 
klasės jūrininkas, pereitą pir
madienį buvo oficialiai priim
tas miesto bildinge. Jį pasiti
ko majoras LaGuardia ir pa
sikalbėjime apsikeitė keliais 
sakiniais portugališkai, jo 
gimtoje kalboje.

Izzi išbuvo 83 dienas ant 
tropto jūrose naciams paskan
dinus jų laivą, bet išliko gy
vu ir laukia progos sugrįžti 
veikiion tarnybon, dar pašau
dyti į nacių submarinus. Da
bar jisai važinėja rytinėse 
valstijose kalbėti į darbininkus 
industrijos centruose.

MIRĖ
Ona Shibilskienė, 53 m. am

žiaus, 723 E. 5th St., New 
York, mirė kovo 28 d., Belle
vue ligoninėj. Kūnas pašarvo
tas Bieliausko koplyčioj, 660 
Grand St., Brooklyne. Bus pa
laidota 1 d. balandžio, šv. Jo
no kapinėse.

Paliko nuliūdusius sūnų Jo
ną, kuris tarnauja marinuose 
ir 2 dukteris, Anelę Lutzon ir 
Magdaleną Smyle. žentas 
taipgi tarnauja marinuose.

William Zarskis, senas 
brooklynietis, sulaukęs 75 m. 
amž., 714 Grand St., mirė ko
vo 30 d. Kūnas pašarvotas 
Bieliausko koplyčioje. Bus pa
laidotas 2 d. balandžio, Šv. 
Trejybės kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Margaret ir 3 dukteris: 
Oną Kulikauskienę, Marijoną 
O’Coner, Agotą Luckner ir sū
nų Kazimierą.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Miestas išleis $110,269 pa
gražinimui Francis Lewis Bul
varo pakelių tarp Hillside 
Ave. ir Horace Harding Blvd., 
Queens.

Aidas Mažai Žadėjo, 
Bet Daug Davė 

Savo Vakare

Bazaro Komisija.

Joan Roberts naujame Teatro Gildijos veikale 
“Oklahoma,” pradėtame vaidinti St. James Teatre, 
44th St., netoli Broadway, New Yorke, pereitą trečia
dienį. Muzika yra Richard’o Rogers, veikalą paruošė 
Oscar Hammerstein, 2nd.

Real Form Girdle firma, 
Brooklyne, tikrai “nukentėjo 
už moteris.” Priežastis: be 
leidimo sunaudojo gumą kor
setams ir už bausmę per 3 
mėnesius daugiau negaus gu
rno.

REIKALAVIMAI
Reikalingas janitorius prižiūrėti 

33 šeimų namą, ant McKibben St., 
arti Bushwick Ave. Gaus $60 į mė
nesį ir keturis kambarius ant že
mutinių lubų. Per visą savaitę gali
te kreiptis pas: Bregstein, 1395 
Caroll St., arti Kingston Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel. SI. 6-2454.

Miesto CIO Pasmerkė 
Garbinima Šnipų 

Alter-Ehrbch

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 ŠOKIAlI

Gros Pavidis Orkestrą

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

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

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

v 1

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)

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)

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių Demokratų 
Kliubas rengia Beer Party, 416 
Hooper Street. Įvyks 3 d. balan
džio, 8 vai. vakaro. Bus gerų kal
bėtojų. Pelnas skiriamas Raudona
jam Kryžiui. Kviečiame visus da
lyvauti. ..............  (77-78)

Mecca Temple salėj sušauk
tasis mitingas pereito antra
dienio vakarą garbinihiui šni
pų Alter ir Ehrlich’o turėjo 
tikslu “vien tik ardymą Jung
tinių Tautų vieningumo.” Taip 
pasakė New Yorko CIO virši
ninkai savo viešam pareiški
me, išleistame prieš pat mitin
gui įvyksiant.

Mitingas buvo sušauktas pa
garbai Alter ir Ehrlich, ku
riuos Sovietai sušaudė už šni- 
pišką tarnavimą naciams.

Pareiškimas, pasirašytas pre
zidento Joseph Curran ir fi
nansų sekretoriaus Saul Mills 
sako, kad nei CIO Taryba, nei 
jokia jai priklausanti organi
zacija nedalyvauja mitinge. 
Taryboj priklauso 250 unijų 
su apie puse miliono narių.

Tuo pat sykiu daugelis AFL 
ir CIO unijų pareiškė didelį 
pasipiktinimą kai kurių darbi
ninkų vadų prisidėjimu prie 
prieš-sovietinės k a mpanijos. 
David Dubinsky, International 
Ladies Garment Workers Uni
jos prezidentas, ir jo iš visur 
surankiotų prieš-sovietinių ele
mentų “komitetas” buvo ren
gėjais. Skelbimais, būk čia 
esąs unijų žygis, jie prigavo 
ir įtraukė į tą anti-sovietinę 
balą ir kai kuriuos bešališkus 
žmones. ;

Tačiau įtakoje tų protestų 
nei patys rengėjai to mitingo 
nebedrįso atvirai plūsti Sovie
tus tame mitinge. Sovietai 
jiems blogi, bet... Sovietai 
gerai kariauja prieš Hitlerį. 
LaGuardia, taipgi Carey ir 
Green pareiškė pagarbą Rau
donajai Armijai.

Ypatinga tas, kad Mecca 
Temple, talpinanti keletą 
tūkstančių publikos, nebuvo 
pilna, nors jiems pavyko gauti 
tokius kalbėtojus, kaip majo
rą LaGuardią, James Carey iš 
CIO ir William Green iš AFL. 
Gi sukniasiuvių vienas tik 22- 
ras lokalas turi tarp 20 ir 30 
tūkstančių narių, o visame 
mieste yra apie 85,000 mote
riškų drabužių siuvėjų. Veda
mos tarnauti Hitleriui, pasiro
do, avelės neina paskui savo 
“ganytojus.”

Mitingui sveikinimą atsiun-

Kovo 27-tos vakarą, Pik 
Kliubo Salėje, Aido Choras 
buvo suruošęs pavasarinį kon
certą ir balių, kuriame, kaip 
patys choristai rūpestingai 
skundėsi, turėję tik mažytę 
programą. Mažytę dėl to, kad 
iš priežasties kariškos tarny
bos ir karo darbų choristams 
nuolat keičiantis sunku kas 
nors didesnio pasiruošti. Pasi
rodo, vienok, kad ir trumpai, 
bet gerai pasiruošta.

Programą atidarė Aido Cho
ro merginos-moterys, sugiedo-- 
damos “The Star Spangled 
Banner,” o paskiau dainavo 
“Pavasario Dainą” ir “Sap
nus.” Dainos gražiai išėjo. Pa
starojoj solo dalį išpildė Ade
lė Namikas. Josios balsas su 
kiekvienu nauju išstojimu at
rodo stipresniu, pilnesniu ir 
skambesniu.

Sekama programoj, buvo 
jaunutė Florence Kazakevi
čiūtė, jauniausia choristė, gro
jo armonika “Widow”,“Sharp
shooter,” “Pririšau žirgą.” Ji
nai jau gana gabiai ir stipriai 
valdo armoniką, turi muzikai 
įmatomo palinkimo ir talento, 
seka brolius į muzikališką pa
saulį.

Suzanna Kazokytė, choro 
viešnia solistė, dramatiškai ir 
skambiai sudainavo “Neverk 
Motušė” Žilevičiaus, žodžiai 
Pranulio; “Dainužę” Šimkaus, 
ir Budiono maršą, o publikos

reikalaujama daugiau, dar 
pridėjo “Rositą.” Jai akom- 
pah&vo jos mokytoja B. L. ša- 
linaitė. Suzanna turi stiprų, 
bet lengvai suvaldomą, malo
nu balsą.

Turėta programoj ir svečių 
kitataučių, tai Estų Stygų En- 
samblis. Jį mūsiškė publika 
entuziastiškai įvertino. Pasi
rodo, kokiu dideliu priedu 
koncertinėj programoj gali 
būti keturi talentingi, pasi
šventę muzikos mylėtojai.

Programą užbaigė vyrų cho
ras, stipriai užtraukęs “Kū
jus,” ir visas Aido Choras su 
Jungtinių Tautų himnu, “Ko
vos Daina,” “Pavasarėliu,” 
“Medėjais,” “Paukšteliu” ir 
“Vakarėliu.” Dainavo gyvai ir 
skambiai. Chorui vadovavo 
mokytoja Aldona Anderson, 
akompanavo B. L. šalinaitė.

Choras davė gražią progra
mą ir gana jos. O po progra
mos smagiai pasižmonėta ir

šokta. Publikos buvo dikčiai, 
bet galėjo būti ir daugiau. Iš 
tolimųjų taikėsi sueiti švečius 
kariškius, Joną Ormaną, Lds 
jaunimo sekretorių, kuris pro
ga atsilankymo pas žmoną ir 
uošvius Kairius atlanko ir Ai
dą, taipgi atsilankė J. Babra
vičius, tarnaująs Marylande. 
Buvo atvykę bridgeportiečiai 
Lazauskas ir Švėgžda. Sako
ma, būk buvę ir daugiau toli-

1 mų svečių.
Gražiai dainavęs savo pro- 

; gramoj, Aidas yra pasižadėjęs 
dar pasimatyti su mumis ir su

keikti mums progą pasiklausy
ti gražių dainų dienraščio 
Laisvės bazare. Rep.

Tūkstantis daugiau policistų 
išsiųsta iš raštinių patroliuo- 
ti gatves pritamsintais vaka
rais tose srityse, kur įvyksta 
daugiau užpuolimų ant praei
vių.

LITUANICA 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 

Tel. EVergreen 4-9612

tė senatorius Meade ir kon- 
gresmanas Jerry Voorhis, bu
vęs Dies komiteto narys.

CIO Pareiškimas
“Didžiojo New Yorko CIO 

Taryba, atstovaujanti 250 uni
jų su daugiau 500,000 narių, 
neturi nieko bendro su Ehr- 
lich-Alter mitingu...

“Nors yra šaukiamas neva 
kaipo paminėjimo mitingas, 
nėra abejonės, jog pagrindi
niu motyvu yra siekis pasėti 
nesusipratimą tarp Jungtinių 
Tautų ir įtraukti Amerikos 
darbininkus į ginčus, kurie ati
trauktų nuo rėmimo karo pa
stangų . . .

“Mes žinome,- kad nei vie
na CIO organizacija mieste ar 
visoje šalyje neužgyrė nei ne
parėmė šio mitingo.

“Amerikos darbininkai sto
ja už vieningumą darbininkų 
ir visų žmonių Jungtinėse 
Tautose karui prieš Hitlerį ir 
fašistų Ašį. Mes smerkiame 
atakas ant mūsų sovietinio 
talkininko ir raginame Ameri
kos žmones nepasiduoti nu
kreipiamais į gynimą bendro 
priešo tokiais ardyto jiškais 
aktais, kokiu yra Mecca Tem
ple mitingas.”

“Joseph Curran, prez.
“Saul Mills, fin. sekr.”

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

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

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

30 Dienų
Nuolaida

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.

Akiniai
už $7.50

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.

ATDARA VAKARAIS.

ES

1 Ik /

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

NOTARY 
PUBLIC

Štai
Ateikite pasimatyti su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
■ Skersai nuo Republic Teatro 

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

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą 

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^ 

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

VMU-THIN' kamona vuu-thim* katmu-

ROBERT LIPTON
TeL 8Ta<< 8-Z171




