
THE LITHUANIAN DAILY
No. 78

Tikros ju-

pa-

t

už Bil-

i

žmonės 
laisvais

“ponią” 
draugę, 

kad ponia 
darbo.

yra
už-

I

bei 
fa- 
Jū-

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Komercinėje spaudoje daug 
rašoma apie Danijos rinkimus 
arba balsavimus. Menševikų 
spauda labai džiaugiasi. Girdi, 
socialdemokratų surašąs gavo 
421,051 balsą.

Danija yra nacių pavergta. 
Hitleris leido tuos “rinkimus” 
ir leido socialdemokratams 
savo vardu dalyvauti, statyti 
kandidatus!

Tikros begėdės! 
došės!

Jos nieko nepešė, žinoma, 
nes ta draugė (Meisonienė) 
pas tą “ponią” tiktai gyvena. 
O ta “ponia,” ant kūmučių ne
laimės, pasitaikė būti tos drau
gės duktė!

Aišku, komunistai negalėjo 
statyti savo kandidatų. Dani
jos Komunistų Partija 
slapta, nelegališka, nacių 
drausta.

Komunistai kovoja prieš
vergėjus, o socialdemokratai, 
matyt, pavergėjams nekenkia. 
Toks skirtumas tarpe vienų ir! 
kitų.

Taip ir tąsosi už Lietuvos 
ateities kailį. Klerikalai nori 
Lietuvą prijungti prie Švedijos 
ir priimti Lietuvai Švedijos 
karalių ir kalbą.

Tautininkai flirtuoja su len
kais ir norėtų po karo matyti 
Lietuvą prie tokios Federaci
jos, kurioje Lenkija vadovau- 

. tų.
Menševikai gi stoja 

maniso planą.

Nei kiek negeriau, kai mo
teris sufašistėja. Kaip fašistas 
vyras, taip fašiste moteris ne
pripažįsta jokio padorumo.

Labai “gražų” pavyzdį da
vė dvi Waterburio kūmutės, 
kurioms, matyt, fašizmas atė
mė protą ir sąžinę.

Mūsų korespondentas rašo, 
kad tos fašistinės kūmutės bu
vo nubėgusios pas 
įskųsti vieną mūsų 
Nubėgo prašyti, 
draugę išmestų iš

Šveic. — Naujos 
Italijos sako, kad 
asmenų liko už- 
2,000 sunkiai su-

Maskva, bal. 1. — Rau
donoji Armija ištaškė dvi 
smarkias nacių atakas 
Charkovo srityje.

KRISLAI
Kai Kūmutės Pasiunta. 
Socialdemokratai Hitleriui 

“Košer.”
Visi Jie Tegaus Špygą. 
Išėjo Tik Didelis Piš. 
Prikando Liežuvius. 
“Sausumų Žiurkė”

Siųstuose.
Per Balandį.

Rašo A. BIMBA

v
LAISVĖS ANTRVehohole’ s2lM2 3878TREET Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Balandžio-April 2, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXVA vlv JJ1I Uli V • DIHgįf 4*0010 z z 7 *7
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Dar naujas skymas Pabalti
jo kraštams. Jį iškepė latvis 
Bilmanis, kuris, kaip žadeikis, 
sėdi Washingtone* ir atstovau
ja fašistinių latvių kliką.

Bilmanis perša Pabaltijo 
kraštams — Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai — po karo “Baltijos 
Jungtines Valstybes.”

Naujienos šitą planą pilnai 
užgiria. Vadinasi, jos vėl pa
rodo, kad blofina, kai sako, 
kad jos nori po karo visai ne
priklausomos Lietuvos — to
kios, kokia buvo Smetonos ga
dynėje.

Tuo tarpu Lietuvos 
yra nnsibalsavę būti 
ir nepriklausomais Sovietų Są
jungoje.

Aišku, tuo būdu, kad visi 
tie Lietuvos ateities kailio šin- 
koriai nepeš nieko. Lietuva 
priklausys Lietuvos žmonėms. 
Ji bus, kaip atrodo, laisva ir 
nepriklausoma tarybinė respu
blika, su savo lietuviška val
džia^ su 
su savo

A, 
fit

savo lietuviška kalba, 
lietuviška kultūra.

galo didelės audrosIš be 
tebuvo mažas lietukas. Taip 
galima apibūdinti New Yorke 
ruoštą mitingą protestui prieš 
Sovietų Sąjungą už sušaudymą 
dviejų Hitlerio agentų — Ehr- 
licho ir Alter.

Mitingas buvo antradienį. 
Kalbėjo pats William Green, 
David Dubinskis, senatorius 
Mead. Garsino ir blofino ko
mercinėje spaudoje, per radi
ją ir kitur.

(Tąsą 5 pusi.)
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ANGLU SUBMARINAI 
NUSKANDINO ŠEŠIS 

AŠIES LAIVUS
London. — Keturi Ang

lijos submarinai Vidurže
mio Jūroje nuskandino še
šis italų-vokiečių krovinių 
laivus, kurie gabeno fašis
tam reikmenis j Tunisiją. 
Anglų submarinai, be to, 
pavojingai sužalojo keturis 
kitus prekinius priešų lai
vus ir sunaikino eilę ma
žesnių laivų.

London. — Berlyno radi
jas pasakojo, kad vokiečių 
bombanešis nuskandinęs 
vieną anglų submariną Vi
duržemio Jūroje. Nieks iš 
talkininkų nepatvirtina šio 
nacių skelbimo.

Jungi. Valstijy Ministe- 
ris Tarėsi Su Sovietų 

Ambasadorium
Washington.— Amerikos 

valstybės sekretorius Cor
dell Hull tarėsi su Sovietų 
ambasadorium Maksimu 

Litvinovu. Valstybės de- 
partmentas sakė, jog buvo 
kalbėtasi apie pastaruosius 
pasitarimus tarp Anglijos 
užsienių reikalų ministerio 
Edeno ir Jungtinių Valsti
jų vyriausybės.

Pasikalbėjimas tarp Hul
lo ir Litvinovo įvyko po to, 
kai prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, jog jis tikisi ir 
pageidauja, kad greitoj at
eityj įvyktų panašūs pasi
tarimai tarp Sovietų atsto
vų ir Amerikos valdžios.

Jungtinių Valstijų prezi
dentas ir kiti vyriausybės 
nariai tarėsi su Edenu apie 
karo reikalus ir pokarinius 
klausimus.

Mėsos Reikalas Pagerė
siąs po 2-ju Savaičių
Washington. — Kainų 

administratorius Prentiss 
M'. Bro\vn pareiškė, jog 
praeis dar bent dvi savai
tės laiko, kol bus mėsos rei
kalas miestams taip sutvar
kytas, kad jų gyventojai 
galės gaut jos tiek nusi
pirkt, kiek leidžia maisto 
knygelės No. 2.

Brown taipgi žadėjo lai
kinai nuimt apribojimus 
skiriamos New Yorkui mė
sos kiekių.
Reikalauja Įleist Mėsą iš 

Argentinos
Newyorkietis k o n g reso 

atstovas Celler reikalavo 
atliuosuot kai kurias in
spekcijos taisykles mėsai ir 
panaikint suvaržymus, ku
rie uždraudžia įgabent į 
Jungtines Valstijas įvairių 
rūšių mėsą iš Argentinos.

Chinai šiaurinėje Hunan 
provincijoje atėmė iš japo
nų 3 miestelius.

Anglai Tunisijoj Numąršavo 
Dar 12 Mylių. Pirmyn Prieš 

Rommelio Vokiečius
šiaur. Afrika, bal. 1. — 

Anglų kariuomene per die
ną nuvijo Rommelio vokie
čius dar 12 mylių atgal ry
tiniais Tunisijos pajūriais 
ir dabar atakuoja hitleri
ninkus už 24 mylių į šiau
rius nuo Gabes uosto.

Amerikos kariuomenė 
dar kiek pažygiavo pirmyn 
linkui Kairouano, šiauri
niai - centralinėje Tunisi
joj; stengiasi dasigrumt ten 
iki jūros ir taip užkirst ke
lią fašistams, šiaurėn bė
gantiems nuo anglų gen. 
Montgomery’© armijos.

Amerikiečiai taipgi turė
jo vietinių laimėjimų į ry
tus nuo Maknassy ir į pie
tų rytus nuo Gafsos. Šia
me sektoriuje telieka jau

100 AMERIKOS BOMBA
NĖŠIŲ TRIUŠKINO

AŠĮ SARDINIJOJ
šiaur. Afrika, bal.l.—Apie 

100 didžiųjų keturmotori- 
nių Amerikos bombanešių- 
Lekiančiųjų Tvirtumų aud
ringai sprogdino ir degino 
svarbųjį fašistų Ašies uos
tą Cagliarį Sardinijoj, Ita
lijos saloj, ir pleškino tris 
Ašies lėktuvų stovyklas ir 
kitus karinius įrengimus 
toje srityje.

Amerikos bombanešiai, 
lydimi savų lėktuvų kovo
tojų, sunaikino bei sužalojo 
57-nis fašistų orlaivius tu-

Antras Frontas Priklau
sys Nuo Tunisijos?
Washington. — Valdiška 

Karo Žinių įstaiga sako, 
kad jeigu naciai Tunisijoj 
šiemet bus laiku sumušti, 
tai amerikiečiai ir anglai 
galės dar šiais metais įsi
veržt į Europos sausumą 
prieš Hitlerį ir Mussolinį.

Amerikos Lakūnai Neduoda 
Japonam Atsikvepi Kiškoj 

Ir Saliamono Salose
Amerikos Oficialiai Pranešimai

WASHINGTON, kovo 31. — Laivyno pranešimas:
Kovo 29 d. mūsų bombanešiai, lydimi lėktuvų kovo

tojų, atakavo japonų pozicijas Kiškoj (vakariniuose 
Aleutuose): bombardavo ir apšaudė priešų stovyklų 
sritį, jų lėktuvų aikštę ir kanuoles. Visi Jungtinių 
Valstijų lėktuvai sugrįžo.

Kovo 30 d. iš ryto didieji Jungtinių Valstijų bomba
nešiai atakavo japonų pozicijas Viloj, centralinėse Sa
liamono salose, ir Kahili, Shortland salos-srityje. Visi 
mūsų lėktuvai sugrįžo.

į! v 

tik apie 40 mylių iki ame
rikiečių susijungimo su Aš
tuntąja anglų armija.

Generolo Pattono koman
duojami amerikiečiai vidu
tiniai paima po 100 vokie
čių - italų Į nelaisvę per va
landą, bet spartumą ameri
kiečių žygiavimo pirmyn 
labai trukdo minos-sprogi- 
niai, kurių fašistai visur 
prikasė keliuose, laukuose 
ir net dykumose.

Anglų kariuomenė sėk
mingai grumiasi pirmyn ir 
į rytus nuo Sedjenane, 35 
mylios nuo Bizertės, šiauri
nėje Tunisijoje, kaip teigia 
generolas Eisenhower. 
Šiame sektoriuje francūzų 
kariuomenė veikliai padeda 
anglams.

pė j tįsius ant žemės pačiose 
stovyklose ir nušovė žemyn 
14 Ašies lėktuvų per susi
kirtimus ore.

Visi Amerikos bombane
šiai ir kovos lėktuvai su
grįžo po šio didžiausio iki 
šiol Amerikos lakūnų žygio 
prieš Ašį Europoje.

Amerikiečių ir anglų lėk
tuvai padegė, sužalojo 
nuskandino dar penkis 
šistų laivus Viduržemio 
roję, netoli Tunisijos.

Meksikos Atstovas
Sovietų Sąjungai

Maskva, bal. 1. — Atvy
ko Meksikos atstovas So
vietams,’ Louis Quintanilla. 
Tai pirmutinis Meksikos .at
stovas Sovietų Sąjungai 
per paskutinius 10 metų.

Portland, Ore. — Kovo 
mėnesį čionaitinės Henry 
Kaiserio laivastatyklos pa
būdavo j o 17 prekinių laivų 
po 10,000 tonų įtalpos kiek
vienas.

■

FRANCUOS LAIVAI 
SKUBIAI SIUNČIA

MI ROMMELIUI
London. — Pranešimai iš 

Ispanijos sako, kad naciai 
kuo skubiausiai taiso visus 
likusius Francijos laivus 
Viduržemio Jūros prieplau
kose ir tuojau siųs juos į 
Italijos ir jos salų uostus. O 
iš ten šie laivai būsią per
siųsti nacių komandieriui 
Rommeliui, Tunisijoj (gal 
vokiečiams pabėgdint iš 
ten). Tokių laivų esą apie 
370,000 tonų įtalpos. Jų ka
pitonais paskirti vokiečiai, 
o jūreiviais italai. Nes 
francūzai atsisakė tarnauti 
tuose laivuose.

Ašis Reikalauja 100,- 
000 Prancūzų Statyt 
Tvirtumom Italijoj

London. — Pranešimai iš 
Europos žemyno teigia, 
kad Hitleris ir Mussolinis 
pareikalavo iš Francijos 
dar 100 tūkstančių darbi
ninkų. 1 šie francūzai būtų 
priversti statyt fašistam 
tvirtumas Italijos pajūriuo
se ir bendrai europinėse Vi
duržemio Jūros pakrantė
se.

Tos tvirtumos statomos 
atremt bijomam įsiverži
mui iš amerikiečių ir ang
lų pusės.

Italijos fašistų valdžia iš
leido įsakymą, pagal kurį 
visoj Italijoj bile momentu 
galėtų būti įvestas pilnas 
karo stovis. Tuom įsakymu 
Mussolinis mobilizuoja ka
rui net visas, mergaites, 
pradedant nuo 17 metų am
žiaus.

AMERIKIEČIAI IR ANGLAI 
SUSPROGDINĘ NEAPOLIO 

AMUNICIJOS SANDELI? fe.
Berne, 

žinios iš 
bent•400 
mušta ir 
žeista per amunicijos san
dėlio eksplozija Neapolio 
uosto srityje, Italijoje..

Eina gandai, jog arti tos 
vietos buvę matyta ameri
kiečių ir anglų kareivių; tai 
gal jie ir susprogdinę tą 
karinį sandėlį.

Amerikos Bombanešiai 
Pleškino Nacių Įrengi

mus Rotterdame
London. — Didieji Ame

rikos bombanešiai triuški
nančiai atakavo Rotterda- 
mo uostą ir laivų statymo 
centrą, Holandijoj. Tik vie
nas amerikiečių bombane
šis nesugrįžo.

Fašistų radijai skelbia, 
kad Amerikos lakūnai už
mušę 500 asmenų Rotterda
me.

Sovietai Užėmė Nacių Tvir 
tumų Novorossiisko Srityj
Gręsia Suskaidyt Priešus 
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, bal. 1. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas sako:
Sovietų kariuomenė kovo 31 d. srityje Kuban upės žemu

tinės tėkmės (netoli Juodosios Jūros, Novorossiisko 
apygardoje) užėmė Anastasevsk'ą, karinę bazę, turin
čią didžiausios svarbos vokiečių apsigynimui (vakari
niame Kaukazo kampe).

Kituose frontuose nebuvo svarbių permainų.
Mūsų oro jėgos kovo 30 d. įvairiuose sektoriuose su

naikino bei sužalojo daugiau kaip 50 vokiečių trokų 
su kareiviais ir reikmenimis; nutildė penkias bateri
jas kanuolių ir mortirų, padegė vieną priešų amunici- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Raudonoji Armija įstatė 
Pavojun Vokiečius Kampe 

Ties Kerčo Sąsiauriu
London, bal. 1.— Padžio

vus žemei Kuban upės sri
tyje, vakariniame Kaukaze, 
sovietinė kariuomenė pa
naujina ten savo ofensyv^ 
prieš vokiečius..

Raudonarmiečiai nužy
giavo 11 mylių pirmyn per 
pelkėtą plotą ir užėmė Ana- 
stasevsko miestą, nepapras
tai svarbų ir stipriai ap- 
drūtintą karinį nacių punk
tą, kurį vokiečiai smarkiai 
gynė.

Šiuom laimėjimu Sovie
tai gręsia įvaryt kylį ir per- 
skelt hitlerininkų jėgas esa
mas šiaurinėje ir pietinėje 
Kuban upės pusėse.

Sovietų atkariautas Ana- 
stasevsk yra už 38 mylių į 
šiaurius nuo Novorossiisko 
uosto ir tik už 12 mylių į 
šiaurių rytus nuo Vereni- 
kovsko, kuris stovi prie pa
skutinio vieškelio tarp vo-

Dingę Šiaurinėje Afri
koje Lietuviai

Washington. — Jungti
nių Valstijų karo depart- 
mentas paskelbė, jog šiau
rinėje Afrikoje be žinios 
dingo 814 amerikiečių ka
reivių. Manoma, kad dau
gelis jų paimti nelaisvėn.

Tarp dingusiųjų yra bent 
vienas lietuvis, Charles G. 
Lizauskas, kurio motina 
Rožė Lizauskienė gyvena 
Waterbury, Conn.

CIO IR D. FEDERACIJOS 
DERYBOS DĖL VIENYBES
Washington. — CIO ir 

Amerikos Darbo Federaci
jos vadai greitu laiku iš 
naujo pradės derybas dėl 
vienybės tarp šių didžiųjų 
unijinių darbininkų organi
zacijų.

Darbo Federacijos ir CIO 
vhdai reikalauja, kad val
džia stipriau vykdytų pa
tvarkymus dėlei maisto kai
nų apribojimo.

kiečių šiauriniame ir pieti
niame Kuban upės šonuose,

Tuom savo žygiu Raudo: 
no j i Armija stato į rimtą 
pavdjų nacius, suvarytus į 
nedidelį kampą ties Kerčo 
Sąsiauriu, tarp Juodosios it 
Azovo Jūrų. 
Smolensko Fronte Sovietai 

Laimi
Raudonarmiečiai neatlai- 

džiai atakuoja hitlerininkus 
Smolensko srityje ir atėmė 
dar kai kuriuos aptvirtin- 
tus punktus iš priešų, pasi
varydami artyn to miesto 
per ištižusius keliuš ir lau
kus.

Šiauriniai - vidurinio Do- 
neco upės apygardoj vokie
čiai padarė eilę įnirtusių 
atakų. Sovietiniai kovoto
jai atmušė atakas ir atme
tė priešus atgal į pirmiau 
buvusias jų pozicijas.

Šimtai Vokiečių Pabė
gėlių iš Karo Fronto

London. — čionaitinė nor
vegų valdžia gavo žinią, jog 
nacių transporto laivas at
gabeno į Norvegijos uostą 
arti Tromsoe 630 vokiečių 
kareivių, kurie pabėgo iš 
prieš-sovietinio fronto, bet 
paskui tapo suimti.

Daugelis pabėgėlių nuša
lę ausis, nosis ir kitus są
narius.

Naciu komandieriai su
šaudė kai kuriuos Norvegi- 
jon atgabentus bėglius už 
tai, kad jie negana greitai 
vykdė komandos įsakymus.

j

MAIKOPO ŽIBALAS
Maskva. — Jau traukia“ 

mas žibalas iš Maikopo ir 
Malgobeko žibalo versmių, 
kurias Sovietai atkariavo 
nuo vokiečių. Naciai, pirm 
pabėgant iš ten, kiek įma
nydami sugadino tų vers 
mių įrengimus.

Leningrado srityje pasi- 
reiškė ankstyvas pavasaris.
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Reikalauja Nuoširdumo Linkui 
Sovietų ir Savimi Pasitikėjimo

Mr. Gardiner Cowles, direktorius 
Ofiso Karo Informacijų naminiais rei
kalais, kuris kartu su W. Willkie važinė
jo Sovietų Sąjungoj, kritikuoja tuos, ku
rie skleidžia nepasitikėjimą Sovietų Są
junga.

Jis sakė, kad tie žmonės pasakoja, būk 
Sovietų Sąjunga yra kokia tai “slapty
bė”, būk ji neatidengianti savo planų. 
Jis sakė, kad priešingai, ne Sovietų Są
jungos ateities planai yra slaptybėj, bet 
Jungtinių Valstijų planai yra dar di
desnėj slaptybėj. Jis sakė, kad Sovietų 
Sąjunga atvirai sako, kas jai priklauso, 
už ką ji kovoja ir ko siekia. Ji neteko 
25% savo gyventojų, kurie yra Hitlerio 
pavergti, bet ji pasiryžusi kovoti iki 
karo laimėjimo, nepaisant, kiek jai tas 
kaštuos.

Mr. G. Cowles sakė, kad Sovietų Są
jungos armija neteko 5,000,000 ar net 
7,000,000 užmuštų, sužeistų ir pražuvu
sių be žinios, gi civilių žmonių tarpe dar 
didesni nuostoliai, bet ji ves karą iki 
pergalės, o kada hitlerizmas bus nuga
lėtas, tai Sovietų Sąjunga nemažiau no
ri taikos, kaip Amerika.

Jis sakė, kad Sovietų Sąjunga nori, 
kad talkininkai kovotų, kaip pridera tal
kininkams,kad su ja skaitytųsi, kaipo su 
galinga jėga, ką ji įrodė. Ir pabrėžia: 
“Mes turėtume kovoti petys į petį su 
rusais, kaip su mūsų talkininkais, vietoj 
pasakų apie kokias ten slaptybes.” Jis 
sakė, kad pasakos, skleidžiamos prieš 
Sovietų Sąjungą, neturi pagrindo, kad 
tai yra kenksmingas prasimanymas, ku
ris kenkia Jungtinių Tautų solidarumui 
ir karo' laimėjimui. Jo supratimu, Sovie
tų Sąjunga labai sunkiai neša karo naš
tą, atremdama mūsų visų bendro priešo 
vyriausias jėgas.

Toliau Mr. G. Cowles pažymėjo, kad 
labai blogai mano tie žmonės apie de
mokratinę santvarką, kurie vis baugina, 
kad būk komunizmas užkariaus, komu
nizmas paims viršų. Jis sako, jeigu de
mokratija gera, tvirta tvarka, tai kodėl 
bijotis, kad žmonės nuo jos atsisakys, 
kad jie pasirinks kitą tvarką? Ir pažy
mėjo, kad matyti, tie patys žmonės nela
bai tiki demokratijai, kurie taip įkyriai 
baugina kitus “komunizmo baubu.”

jos, Amerikos ir Kanados invazijos mil
žiniškos jėgos, kaip armijos, taip orlai
vyno ir laivyno, sukoncentruotos Angli
joj.

Premjeras Churchill pareiškė, kad 
Jungtinės Tautos ruošiasi prie invazi
jos Hitlerio okupuotos Europos. Kores
pondentas mano, kad vienu kartu bus 
padaryta Jungtinių Tautų užpuolimas 
Graikijoj, Norvegijoj ir Francijoj. Lai
kas ir labai laikas mesti visas Jungti
nių Tautų jėgas prieš vyriausiąjį mūsų 
priešą.

Stalingradas Atsibudavoja
Stalingradas, kuris 1942 metais buvo 

hitlerininkų kapai,. kurį taip baisiai 
priešai naikino, vėl atsisteigia. Atbuda- 
vota tiltai ant Carica upės, jau 270 vai
kų mokyklų atidaryta, kur mokosi iki 
16,000 vaikų. Stebėtinai greitai atsibu
davoja Sovietų Sąjungoj miestai, ku
riuos sugriovė priešai, o tai todėl, kad 
visi žmonės nuoširdžiai ir bendrai dirba.

Maretho Linija Sulaužyta
Hitlerio armija, vadovystėj generolo 

Rommelio, buvo įsitvirtinus'tarpe Vi
duržemio Jūros ir Chott Djerid milžiniš
kų liunynų ant Mareth kalvų.

Ta vieta žinoma, kaipo Mareth Tvir
tumų Linija, nes Franci ja pirm šio karo, 
laukdama Mussolinio užpuolimo iš Libi
jos, buvo įtaisiusi fortifikacijas, ką tai 
panašaus į Maginot Liniją. Kada Fran
ci ja susmuko 1940 metais, tai pagal Hit
lerio ir Mussolinio reikalavimą, Maretho 
Linija buvo nuginkluota, iš ten išvežta 
dalis artilerijos ir kitų įrengimų, bet ce
mento, plieno ir kitoki įrengimai pasili
ko.

Kada Anglijos armija supliekė hitle
rininkus ir mussoliniečius Egipte ir 
pradėjo juos varyti linkui Tunisijos, tai 
Hitleris ir Mussolinis vėl apginklavo tą 
liniją ir su jos pagelba bandė sulaikyti 
anglų armiją, neleisti jos į Tunisiją.

Ant tos linijos kova trūko ilgai, bet, 
pagaliau, anglų armija vadovystėje ge
nerolo Montgomery sulaužė ją, užėmė 
Marethą, EI Hammą ir Gabesą miestus. 
Iš vakarų ant priešų užgulė Jungtinių 
Valstijų ir francūzų armija ir Hitlerio 
jėgos priverstos trauktis pajūriu linkui 
Sfax, Sousse, Tunis ir Bizerte.

Anglai, paimdami tą liniją, nesuėmė 
didžių kiekių vokiečių ir italų į nelais
vę, nesuėmė daug ginklų ir amunicijos, 
nes Hitlerio ir Mussolinio jėgos ten ir 
nebuvo labai didelės, nes priešas, pama
tęs pavojų, suspėjo pasitraukti, bet įvei
kimas tos linijos priartina Hitlerio ir 
Mussolinio jėgoms galą Tunisijoj.

Tiesa, Tunisijoj kova dar gali užtruk
ti, nes Hitlerio jėgos nori susikoncent
ruoti Tuniso ir Bizertės srityj, kur yra 
geros prieplaukos, kurios arti nuo Ita
lijos salų Sicilijos ir Sardinijos, bet vis 
vien Mussolinis neteko visų kolonijų Af
rikoj ir jo jėgų laukia liūdnas likimas.

Mums atrodo, kad, jeigu Jungtinės 
Valstijos ir Anglija greitai attidarys 
antrąjį frontą Europoj prieš mūsų ne
prietelius, tai priešai Tunisijoj neilgai 
galės laikytis, bet jeigu antro fronto dar 
nebus, tai dar prie Tuniso ir Bizertės 
gali daug mums atsieiti.

Rževas, Viazma, Charkovas 
Tunisija ir Antras Frontas

Anglijos Laivynas Galingesnis
Associated Press žinių agentūra pa

duoda faktų, kurie rodo, kad dabar An
glijos laivynas yra galingesnis, negu jis 
buvo, kada trys ir puse metų atgal karas 
prasidėjo.

Sulyg tomis žiniomis, jūroj yra nuo
latos nemažiau 600 Anglijos karo laivų, 
kurie apsaugoja 80,000 mylių jūrų kelių. 
Virš 250,000 anglų jūreivių yra vien 
Atlanto Didjūryj, kurie veikia išvien su 
Amerikos laivynu. Apie 25,000 anglų 
kovoja prieš priešo minas, jas gaudyda
mi ir jie virš 100,000 minų pasėjo priešo 
vandenyse. Anglų submarinai nuskandi- 
pę apie 400 priešo karo ir kitokių lai-. 
Vų.

Gerai, kad mūsų talkininkės jėgos sti
prėja. Anglijos premjeras Churchill dar 
pereitais metais sakė, kad vien Anglijoj 
jis turi 4,000,000 gerai išlavintos ir ap
ginkluotos armijos. Tai kaip tada su 
antro fronto atidarymu? Juk kol nėra 
antro fronto, tai iš to laimi Hitleris, nes 
jis visas jėgas naudoja prieš Sovietų 
Sąjungą. Gi be antro fronto nei Angli
ja, nei Amerika karo negali išlaimėti.

Invazijos Armija Anglijoj
t .. Mr., John A. Parris, United Press ko-_ 
respondentas Londone, rašo, kad Angli-

Berlynas Liepsnoja
Hitlerininkai labai didžiavosi, kada jie 

bombardavo Varšavą, Belgradą, Rotter- 
damą, Londoną, Sevastopolį, Leningra
dą, Stalingradą ir žudė žmones. Goerin- 
gas gyrėsi, kad Berlynas saugus.

Dabar Jungtinių Tautų lėktuvai vis 
dažniau ir stipriau bombarduoja Berly
ną, tą hitlerininkų guštą. Goeringas, 
Goebbelsas rėkia. Riekia, būk tik civi
liniai nukenčia, o kada jie kitų šalių ci
vilius žmones dešimtimis tūkstančių žu
dė, tai tą skaitė “žaibo karo strategija.” 
Lai dabar paragauja patys savo gyduo
lių.

Maisky Reikalauja Veikimo
Sovietų Sąjungos ambasadorius Ang

lijoj Ivan Maisky kalbėjo apie būtiną 
reikalą atidaryti antrą frontą Europoj. 
Jis palietė tą, kad Anglijos ir Amerikos 
spaudoj labai daug rašoma apie būsimus 
Sovietų Sąjungos ir kitų Jungtinių Tau
tų santykius.

Maisky sakė, kad tie santykiai pri
klauso nuo karo eisenos, nuo jo kryp
ties. Jis pabrėžė, kad Jungtinių Tautų 
vieningumu geriausiai sucementuos, tai 
visų jėgų leidimas į veiklą, tai Anglijos 
ir Amerikos invazija Hitlerio pavergtos 
Europos, kad ją išlaisvinus iš po hitle- 
rizmo. , 'i '

Kada šis baisusis karas 
prieš barbarišką hitlerizmą 
ir fašizmą bus užbaigtas, 
tai istorikai, darydami su- 
vadą, negalės atsistebėti iš 
tokios išdavystės, kokia bu
vusių Anglijos ir Francijos 
valdonų buvo atlikta Mu- 
niche, paaukojant Hitleriui 
Čechoslovakiją. Negalės jie 
atsistebėti ir iš bukumo bu
vusių Lenkijos ponų val
džios, kurie didžiausio pa
vojaus išvakarėse atsisakė 
priimti Sovietų Sąjungos 
siūlomą pagelbą. Taip pat 
bus atžymėta faktas, kad 
tik iš priežasties stokos an
tro fronto prieš Hitlerį Eu
ropoj karas galėjo užsitęs
ti metus, du ilgiau, kaip jį 
galima buvo užbaigti. O 
kuo ilgesnis bus karas, tuo 
jis daugiau atsieis Sovietų 
Sąjungai ir demokratijai 
žmonėmis ir turtu.

Kas kaltas, kad dar vis 
nėra antro fronto prieš 
Hitlerį Europoj? Juk, kada 
Hitleris ir jo šaika užpuolė 
Sovietų Sąjungą, birželio 
21 d., 1941 metais, tai Lon
done ir Washingtone mili- 
taristai darė išvadą, kad 
Sovietų Sąjunga atsilaikys 
apie du mėnesius, nors Hit
leris ją užkariaus, bet jam 
tas daug atsieis žmonių ir 
mašinų, o per tą laiką An
glija su Amerikos pagelba 
prisirengs ir užpuls Hitle
rį. Taip buvo rašoma, taip 
buvo planuoja 21 mėnesis 
atgal.

Molotovas lankėsi Londo
ne ir Washingtone pirmoj 
dalyj 1942 metų ir buvo su
sitarta, kad vyriausias 
Jungtinių Tautų uždavinys 
1942 metais, tai atidarymas 
antro fronto prieš Hitlerį 
Europoj. 1942 metais ant
ras frontas nebuvo atida
rytas. Po to prezidentas 
Rooseveltas ir A n g Ii jos 
premjeras pasakė eilę kal
bų, kuriose atžymėjo, kad 
Jungtinės Tautos ruošiasi 
prie ofensyvo, kad bus kir
sta Hitleriui smarkūs smū
giai, buvo atlaikyta Kasa
blankos konferencija, ku
rios reikalavimas: besąlygi
nis Vokietijos ir jos talki
ninkių pasidavimas, o kad 
konferencijos nutarimas 
būtų pravestas gyveniman, 
tai reikalingas Jungtinių 
Tautų ofensyvas — būtinai 
antras frontas Europoj. 
Bet kol kas jo vis nėra..
Tunisija ir Sovietų Frontas

Tiesa, Amerikos, Francijos 
ir Anglijos jėgos rhušasi 
prieš Hitlerio ir Mussolinio 
jėgas Tunisijoj. Pastaruoju 
laiku ten eina aštri kova. 
Bet Tunisijos frontas, ne

žiūrint kiek jis svarbus, 
nežiūrint ant kiek ten žiau
rios kovos, vienok ten kau
nasi taip neskaitlingos jė
gos, kad jis nedaro įtakos 
į generalę padėtį mūsų ka
ro greitesnio išlaimėjimo ir 
neatitraukia r e i k a 1 ingą 
skaičių Hitlerio jėgų iš So
vietų Sąjungos fronto.

Tam užteks privesti šie 
faktai apie mūsų ir priešo 
jėgas. Washingtone tūli 
militariai žmonės mano, 
kad Hitleris prieš Sovietų 
Sąjungą turi nemažiau 5,- 
000,000 savo armijos, o Ru
munijos, Vengrijos, Slova
kijos, Finliandijos ir kt. fa
šistų jėgų dar ten yra 2,- 
000,000, tai bendrai 7,000,- 
000. Ir' vien į pastaruosius 
tris mėnesius Hitleris iš 
Francijos, Balkanų 
gijos prieš Sovietų 
gą permetė 3,000 
virš 30 divizijų, tai 
pie 500,000 savo ; 
Bendrai, prieš Sovietų Są
jungą yra apie 80% ar 90% 
Hitlerio jėgų.

Tunisijoj Hitleris ir Mu- 
ssolinis neturi daugiau, 
kaip 150,000 armijos, spren
džiant iš Sovietų, Anglijos 
ir Amerikos karo žinovų 
apskaitliavimų. Amerikos, 
Francijos ir Anglijos jė
gos, pagal Roosevelto 
išsireiškimą, viršija pusę 
miliono, nors visos jos ne
dalyvauja toj kovoj, dalis 
stovi strateginių rezervų 
padėtyj.

Prez. > Rooseveltas jau 
seniai pareiškė, kad Jungt. 
Valstijų armija viršija 5,- 
000,000 vyrų, tik armija, 
neskaitant orlaivyno ir lai
vyno jėgų. Anglija dar pe
reitais metais skelbė, kad 
ji turi vien ant savo salų 
virš 4,000,000 gerai išlavin
tos ir ginkluotos armijos, o 
kolonijose dar apie 2,000,- 
000. Francijos jėgos Afri
koj viršija 500,000. Bendrai 
Anglijos, Amerikos ir fran- 
cūzų jėgos yra apie 12,000,- 
000 armijoj. Apie mūsų ar
mijos apginklavimą negali 
būti abejonės, nes Amerika 
1042 metais pasigamino 49,- 
000 lėktuvų ir 56,000 tankų. 
Mūsų jėgos yra didelės ir 
jos atneš pergalę, kada jos 
bus mestos kovon, kada jos 
iš vakarų, o Raudonoji Ar
mija iš rytų surems bendrą 
priešą.

Kodėl Hitleris atsilaiko?
Visi žinome, kad Hitleris 

ir jo razbaininkų šaika la
bai buvo pasirengę karui ir 
pavergė visą Centralinę ir 
Vakarinę Europą. Dabar 
jam vergauja virš 400,- 
000,000 žmonių, dirba visos.

ir Bel- 
Sąjun- 

i tankų, 
yra,.a- 

armijos.

AMERICAN HEROES
BY LEFF

Lt. Clarence Lipsky, United States Air Force, from Grcpt Nęck, L. I., 
was one of the first Americans to participate in the bombing of Germany 
and the occupied countries. Forced down over enemy territory, Lt. 
Lipsky is now in a Nazi prison.

Tp free this American spldic:1, ps .well as guarantee your own future 
! liberty, buy Second War Loan Ronds with every cent not needed f«r 

the essentials <>f living.
P.; St Lehenahia Lipskis yra lietuvis; Lipskių sūnus 

iš Great Necko.
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turi sim- 
pavergtų

ir jo tal- 
Tik

prieš vieną, 
prieš kitą.

Europos industrija. Ir tas 
suteikia Hitleriui ir jo tal
kininkams didelę jėgą.

Bet Jungtinės Tautos — 
Sovietų Sąjunga, Amerika 
ir Anglija yra galingesnės, 
jos turi daugiau žmonių, 
daugiau žaliosios medžia
gos, tvirtesnį laivyną, or- 
laivyną ir daugiau armijos. 
Jungtinės Tautos 
patiją Hitlerio 
žmonių. Ir jos 

karą išlaimės.
Kodėl Hitleris

kininkai atsilaiko ? 
todėl, kad iki šiol jis 
pravesti gyveniman savo 
planą: kariauti prieš vieną 
šalį, naudoti visas savo jė
gas pirma 
o paskui
Jeigu prieš jį būtų atida
rytas antras frontas, tai 
karo vaizdas visai būtų ki
tas.
Kodėl Hitleris Vėl Užėmė 

Charkovą?
Raudonoji Armija didvy

riškai kariauja ir visas pa
sakas apie Hitlerio “armijos 
nesumušamumą” jau seniai 
ištaškė. Ir dabar ji vysto 
ofensyvą, kuris tęsiasi jau 
penktas mėnesis, bet jau 
silpnesnis, kaip pradžioj. Ir 
tai pilnai suprantama.

Viena, prieš Raudonąją 
Armiją Hitleris gali nau
doti visas savo jėgas, kada 
nėra antro fronto. Kita, 
Raudonoji Armija iš Prie- 
kaukazijos iki Pavlogrado 
buvo atžygiavus apie 600 
mylių! nuo Stalingrado iki 
Krasnogrado virš 400 my
lių. Suprantama, kad visa
me tame plote naciai išnai
kino kelius ir tiltus. Raudo
nosios Armijos susisieki
mas pablogėjo, o nacių už- 
nugaryj yra visi paranka
mai. Todėl, kada Hitleris 
sutraukė virš 400,000 armi-; 
ją ir tūkstančius tankų ties 
Charkovu, tai Raudonoji 
Armija turėjo atšokti apie 
100 mylių atgal.

Jeigu tuo laiku iš vakarų 
pusės būtų atidarytas ant-

ras frontas, tai Raudonoji 
Armija jau laikė apsupus 
Hitlerio jėgas Donbase ir 
nacius būtų patikęs tokis 
likimas, kaip jų armiją prie 
Stalingrado. Antro fronto 
nėra, priešas sutraukė jė
gas ir ne tik išlaisvino pu
siau apsuptas savo armijas 
Donbase, bet atsiėmė Pav- 
logradą, Slavenską, Lozo- 
vają, Krasnogradą, Char
kovą ir Belgorodą. Raudo
noji Armija tik po baisiai 
žiaurių kovų priešą sulaikė 
ant Doneco upės. Čia Hitle
ris laimėjo todėl, kad nėra 
antro fronto, kad jis gali, 
kaip ir pirma,visas savo jė
gas naudoti viename fron
te.

Bet Raudonosios Armi
jos ofensyvas nors ir apsil
po, bet nesustojo. Kada 
pietvakariniame fronte, 
Sovietų Ukrainoj, turėjo 
pasitraukti ir gintis, tai 
tuo kartu Raudonoji Armi
ja atsiėmė Rževą, Viazmą, 
Gžatską ir artinasi prie 
Smolensko. Priešas toliau 
atmestas nuo Maskvos ir 
Leningrado. Raudonoji Ar
mija užima svarbias pozici
jas, labai strateginiai atsi
stoja ir jeigu Anglija ir 
Amerika greitai atidarys 
antrą frontą prieš Hitlerį, 
tai ji galės vystyti ofensy- 
vą vien į Lietuvą ir Rytų 
Prūsiją, bet tuo pat kartu 
galės apeiti Hitlerio jėgas 
Sovietų Ukrainoj. Bet ji 
pati viena tą negali pada
ryti, kol neveikia Anglijos 
ir Amerikos jėgos, kol nėra 
prieš Hitlerį Europoj ant
ro fronto.

Greitesnis ir su mažiau 
žmonių ir turto nuostolių 
karo išlaimėjimas, išgelbė
jimas milionų žmonių pa
vergtose Hitlerio šalyse 
nuo mirties ir tvirtesnis 
Jungtinių Tautų solidaru
mas reikalauja kuo grei
čiausiai atidaryti antrą 
frontą prieš Hitlerį Euro
poj-

D. M. šolomskas
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DR. J. J, KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Įdiegia Galvą ir Skauda 
Paskui

Drauge gydytojau, malonė
kite paaiškinti per Laisvę ma
no ligą arba nesmagumą.

Esu 52 metų amžiaus vy
ras, 5 pėdų ir 6 colių ūgio, 
185 svarų. Geriu snapsą ir alų 
kas diena, rūkau ir kramtau 
tabaką.. Jokių vitaminų nevar
toju. Mano valgis: kopūstai, 
barščiai ir kiauliena. Retkar
čiais suvalgau ir obuolį.

Bet d a nesirgau ir dabar 
nesergu. Tik viena man bėda. 
Kai turiu reikalą su moterį a, 
tai man įdiegia galvą pakau
šy taip velniškai, kad užrupū- 
žiuoju ir tuo turiu pamesti. 
Po tam skauda kokias 2 va
landas. Būtų pusė bėdos, jei
gu moteris būtų už mane se
nesnė, bet priešingai — 15 
metų jaunesnė. Lauksiu. Dė
kui.
Atsakymas:

Na tai kam Jums, Drauge, 
dabar, tų kliaudžių jieškot? 
Jūs — mediciniškas nihilistas, 
nepripažįstate jokių ten vita
minų, mineralų, valgote labai 
monotonišką maistą, geriate, 
kaip veršiukas, rūkote, čiau- 
mojate tą nelemtą smarvę, — 
ir dar norite, kad Jums visa 
kas būtų, kaip sviesteliu tepta. 
Kaltinkite, bra, pats save ir 
griežtai PAKEISKITE savo 
PAPROČIUS, jei norite, kad 
Jums geriau sektųsi su ta Jūsų 
galva ar pakaušiu. Juk kas-gi 
žino? Ko gera, Jums gali būti

aukštas kraujo slėgimas. Tą 
punktą, brolyti, būtinai patik
rinkite ir tuojau. Nelaukite, 
kol Jums apopleksija trinktels 
ir suparalyžiuos ar ir visai už
muš. Juk ir taip atsitinka — 
ir da labai dažnai. Tai nebe
laukite.

Smukite tuojau pas gydyto
ją — tegul jis Jus gerai ap
žiūri, ypač širdį, arterijas, 
inkstus, kraujo slėgimą.

Ir daugiau nieko nebelauk
dami, pradėkite, susimildami, 
vartoti savo protą. Gamta 
Jums išimčių nedarys, nebijo
kite. Atpildykite organizmo 
trūkumus ir jo daugiau nebe- 
nuodykite alkoholiu, nikotinu 
ir visa eile sudėtingų chemi
nių nuodų 
sunkos.

Meskite 
kramtymą
niškai mažinkite ir gėrimą al
koholinių svaigalų. Pradėkite 
vartoti įvairesnį maistą : dau
giau visokių vaisių ir daržovių, 
taipgi pieniškų, kiaušinių, ru
pesnio javinio maisto. Mažė- 
liau mėsiškų.

Vely gaukite multi-vitamin 
capsules, imkite po 1-2 tris 
kartus kas diena su maistu. 
Tokių kapsulių gamina bent 
kelios kompanijos. Pasiklaus
kite vaistininko, kad kapsulės 
būtų atatinkamo tvirtumo.

Be to, jei vietos gydytojas, 
dar ką patartų, priimkite ir 
tai už gera ir gelbėkitės, kol 
da nepervėlu.

iš tabako dūmų ir

rūkymą ir tabako
tuč-tuojau! Laips-

>
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Už Gyvenimą
Rašo Uja

Rusiškoje gamtoje, mūsų 
audringuose nuostabiuose 
pavasariuose, platumose, 
bekraštinėse stepėse ir ne
praeinamuose miškuose yra 
gyvenimo džiaugsmas, nu- 
galįs mirtį. Rusijos istorijo
je yra daug juodų puslapių, 
bet ir jie nuskaidrinti gi
liais žmogiškumo jausmais. 
Senosios Eladės saulės 
spinduliais nušviestos Kije
vo Rusijos pievos, jos iš
mintingieji įstatymai, jos 
dainos, jos klasikinės ar
chitektūros p r o p o rcijos. 
Kada Orda sugriovė šviesų
jį rusų tautos namą, kada 
užkariautojai kėlė puotas 
ant rusų moterų kūnų, mū
sų tautos didžiuliame liū
desyje vėl gimė gyvenimo 
valia. Kulikovo laukų auš
ra tekėjo ties pavergta, bet 
gyva žeme. Apie gyvenimą 
liudijo Naugardo susirinki- 
minis varpas. Langas, Pet
ro atvertas, buvo ne tiktai 
langu į Europą,bet ir langu 
į gyvenimą. Kurčiose spa
lio naktyse milijonai ir mi
lijonai metėsi į laimę, į ži
nojimą, į žmogiškąją vertę. 
Revoliucija buvo ne tiktai 
žiaurūs mūšiai ir rūsti sta
tyba, revoliucija buvo taip
gi gaublys vakarykščio kla
joklio rankose, Tūlos vals
tietis Krimo sanatorijose, 
kultūros parkai, bibliotekos 
i z’ stadi jonai, džiaugsmas, 
jaunatvė. Sako, kad tautos 
charakteris pasireiškia pa
čiuose žymiausiuose tauti
nio genijaus kūriniuose. 
Puškino poezija ir “Karas 
ir taika” skamba, kaip di
dysis gyvenimo teigimas.

Mūsų jaunuoliai buvo lin
ksmi ir smalsūs. Juos atžy
mėjo žinojimo troškimas, 
išmintinga aistra, rūstus 
švelnumas. Prisirišimas 
prie tikrojo gyvenimo leido 
jiems- ramiai žiūrėti gilti
nei į akis. Tai ne asketai, 
jie myli gyvenimą, jie myli 
jį taip stipriai, kad savo as
meninį gyvenimą aukoja 
gyvenimui tvirtinti.

Taikiu laiku drąsa yra 
žmogaus savybė, kuriam į- 
gimtas talentas. Galima bū
ti geru mokslininku arba 
nepakeičiamu šaltkalviu ir 
kartu bijoti pelių arba vo
rų. Bet karas — ypatinga 
būsena tiek tautų, tiek ir 
žmonių. Karas atima gali
mumą šimto arba nors 
dviejų išeičių. Vokiečių įsi
veržimas — tai mirties įsi
veržimas. Jei mes nesunai- 

• kinsime vokiečių, tai vokie
čiai sunaikins mus. Nekal
bėsime apie didvyrius: liep-

Maknassy miestelio (kurį amerikiečiai užėmė Šiaurės Afrikoje) geležinkelio 
stotis. Amerikiečiai neužilgo, manoma, susisieks su britų Aštuntąja Armija ir tas 
pagreitins sunaikinimą naciškųjų jėgų Šiaurės Afrikoje.

Erenburgas
snojanti širdis, kaip degė- 
las, nušviečia didvyrio ke
lią į nemarybę. Bet argi 
yra pasirinkimas silpnadva- 
siui, kinkadrebiui, taip va
dinamam miesčioniui? Nė
ra, mirties akivaizdoje ir 
jis turi pasidaryti drąsuo
liu: jei jis neatmuš mirties, 
mirtis įsikraustys į jo na
mus, pasiims iš pradžių jo 
gėrybes, o vėliau jo sielą.

Tūkstančiai aktų, susta
tytų išvaduotųjų rajonų 
miestelėnų ir valstiečių, pa
sakoja apie svetimžeminių 
atėjūnų žvėriškumus. Bet 
yra kažkas baisesnio už 
šaudymus ir kartuves,—tai 
organizuotas, kruopštus vo
kiečių pavergtų tautų ma
rinimas. Hitleris įtikino sa
vo godžius ir bukapročius 
pavaldinius, kad vokiečiam 
maža Vokietijos, kad prū
sams ir bavarams reikalin
ga visa Europa — nuo At
lanto iki Uralo, kad tiktai 
vokiškojo kraujo žmonės 
sugeba valdyti pasaulį. Vo
kiečiai vadina save “tauta 
be erdvės”. Jie atėjo į ap
gyventus kraštus, ir jie iš
valo sau “erdvę” — iš pra
džių bombomis ir masinė
mis žudynėmis, o po to lė
tu, metodiniu milijomi 
žmonių išnaikinimu.

Vokiečiai veja Elzaso vy
nininkus į šiaurinę tundrą, 
olandų žvejus jie permeta į 
Poltavos žemes. Valstietis 
jiems—statistinis vienetas. 
Jie žino, kad žmogus neiš
laiko prievartinio “persodi
nimo” ir kad perkeltųjų so
džiai greitai virsta kapinė
mis, bet šito kaip tik ir sie
kia Hitleris. Vokiečiai atvi
rai svajoja “apie Rusijos 
gyventojų sumažinimą ŠO
JO procentų,” — taip rašo 
vokiečių laikraštukas „Ost- 
front.”

Kas turi įvykti su pasili
kusiais? Jie tampa bau
džiauninkais. Vokiečiai da
bar išveža į Vokietiją Uk
rainos, Baltgudijos, jų pa
grobtų rusiškų sričių gy
ventojus. Vokietijoj vergai 
turi nešioti ant rankovės 
gėdiškus raikščius su raide 
„O” („Ostarbeiter”— “dar
bininkas iš rytų erdvės” — 
šį pavadinimą vokiečiai da
vė užgrobtai Tarybų Są
jungos daliai). Vokietis tu
ri teisę bausti vergą su to
kiu pažymėjimu. Jaunas 
moteris ir mergaites vokie
čiai atiduoda gašliems hit
lerininkų partijos valdinin
kams — popieriuose rašo: 
“Tarnaitė visa kam”. Ver
gus maitina liekanomis, ir 

vienas vokiečių farmeris 
skundžiasi laiške, kad ru
siškieji vergai suvalgė jo
valą, skirtą kiaulėms.

Štai kas mus laukia, jei 
vokiečiai laimės. Nuo šio 
karo pasėkų priklauso ne 
tik mūsų valstybės buvi
mas, bet ir buvimas kiek
vieno paskiro piliečio, jo 
gyvenimas arba mirtis.

Iš žmonių, pasmerktų ka
torgai, iš anksto atimama 
visa, kas gali padėti jiems 
nusižudyti. Yra gyvenimas, 
kuris nevertas to, kad jį va
dintų gyvenimu: tūnojimas 
vokiškoje nelaisvėje, kada 
pasipūtęs, biaurus prūsas 
su rimbu rankoje tyčiojasi 
iš savo beginklės aukos. 
Gyvenimas, kuris laukia 
kiekvieno mūsų krašto čia- 
gimio vokiečių laimėjimo 
atveju, iš tikrųjų blogesnis 
už mirtį. Bet mes galvoja
me ne apie savižudybę, bet 
apie savisaugą; mes pakan
kamai stiprūs, kad sunai
kintume vokiečius.

Gyvenimo meilė daro 
mus patvariais mirtino pa
vojaus valandomis. Kažkur 
paliko kiekvieno kovotojo 
artimi žmonės: žmona, vai
kai, sena motina, arba my
lima mergaitė, arba geras 
draugas. Išstodamas prieš 
mirtį, kovotojas gina jo ar
timų žmonių gyvenimą. Ko
votojas gina tėvynės gyve
nimą, jos buvusią garbę ir 
jos viltį, jos kapus ir jos 
gyviją. Vienas sau pasa
kys: „už Tarybų Sąjungą,” 
kitas — “už Rusiją”, tre
čias — “už Altajų,” ket
virtas — “už mūsų Rusu 
Brodos kaimą”, penktas — 
“už Natašą”, bet jie visi 
jaučia vieną — šią rūsčią 
vasarą jie gina tėvynę ir 
artimuosius nuo vokiško
sios mirties. Čia mūsų pa
sipriešinimo paslaptis, dėl 
kurios galvas laužo užsieni
niai apžvalgininkai.

Neseniai prancūzų patri- 
jotai, tęsdami kovą prieš 
užgrobikus, p a s i v a d ino 
“Kovojančia Prancūzija” 
(France combattante). 1939 
m. Prancūzija dar buvo di
džioji valstybė. Jinai buvo 
karo būvyje su Vokietija, 
bet jinai nekovojo. Jinai bu
vo ne “France combattan
te”, bet tik “France belli- 
gerante.” Jinai norėjo nu
galėti, niekuo nerizikuoda
ma, su draudimo lapu kiše
nėje. Čia jos sutriuškinimo 
priežastis.

Rusija nevengė kovos. 
Kada priešas užpuolė mūsų 
taikius miestus, liaudis pa
sipiktino. Jinai pasiryžo vi
soms aukoms. Trylika mė
nesių mes vieni kovojame 
prieš Vokietiją ir jos vasa
lus. Šiame kare mes daug

American heroes
’ BY LEFF ALDLD Kuopos Jau 

Pilnai Pasimokė j ę

, With the bomber pilot killed, the co-pilot seriously iniiued. both 
left motors shot away, left wing on fire and a swarm of Jap all

i around Col. L. G. Saunders took over his bomber’s controls a^ove Beu-
i gainvillc, escaped the Zeros and saved his seven remaining city/ mem- 

Sers’ lives by a crash landing on the water at 95 miles an hour. Navy 
t eraft rescued them.

They give their lives—You lend your money. Buy Second War 
Loan Bonds.

ko nustojome, bet mes iš
saugo jom svarbiausią: vie
ningumą, valią, ryžtumą.

Neįvertinti priešo jėgos 
— reiškia padėti priešui. 
Vokietija — šalis išplėstos 
karinės pramonės ir vokie
tis — mechaninės draus
mės pavyzdys. Pirmojo pa
saulinio karo metais prieš 
Vokietija kovojo šešios di
džiosios valstybės, ir vis tik 
buvo reikalinga keturių 
metų, kad pargriautų Vo
kietiją. Kada vokiečiai įsi
veržė į mūsų šalį, jie garsė
jo “nenugalimais”. Visų ša
lių kariniai apžvalgininkai 
praėjusiais metais svarstė, 
kiek savaičių Rusija išsilai
kys. Rusija išsilaikė tryli
ka mėnesių, ir jinai išsilai
kys dar tiek laiko, kiek bus 
reikalinga sumušti vokie
čius. Lapkričio pabaigoje 
užsieninė spauda rašė: 
“Maskvos užėmimas—klau
simas dienų, jei ne valan
dų.” Valandos pasirodė il
gos: vokiečiai Maskvos ne
paėmė, ir jie jos nepaims.

Prieš mus stiprus ir at
kaklus priešas. Gali būti, 
gilaus užnugario naivūs 
žmonės dar neseniai manė, 
kad vokiečiai primušti. Žie
mą vokiečiai gavo tik pir
mą rūsčią pamoką. Gruo
džio mėn. jie greitomis pri
simatavo savo būsimą pra
laimėjimą. Tada keliai prie 
Klino, Elco, Kalugos buvo 
užversti vokiečių paliktų 
tankų, patrankų, sunkveži
mių. Bet vokiečiai pusę me
tų dirbo, kad papildytų me
džiaginę savo armijos dalį. 
Vokiečiams dirbo visų už
grobtų šalių fabrikai. Da
bar Hitleris metė tūkstan
čius naujų tankų į mūsų 
pietines stepes. Iš Prancū
zijos, Belgijos, Italijos, 
Lenkijos, Vengrijos Hitle
ris išvežė milijonus darbi
ninkų ir visi vokiečiai , ga
lį pąkelti šautuvą, nusiųsti 
į tarybinį-vokietinį frontą. 
Priešas dabar graso Stalin- 
gradui. Jis veržiasi į Ku- 
banę.

Vyresnysis leitenantas 
Morozovas man rašo: “Mes 
išsigydėme nuo saldžių iliu
zijų, kad “vokiečių tauta 
pabus ir supras”. Nedidelė 
jai garbė, jei jinai “pabus”, 
pamačiusi šavo pralaimėji
mą. Tai teisybė. Vokiškieji 
mulkiai dar tiki savo pašė
lusiu fiureriu. Aišku, žie
ma paliko vokiečio širdyje 
kartų prieskonį, bet hitleri
nis kareivis nesugeba gal
voti nei apie karo tikslus, 
nei apie Vokietijos ateitį. 
Jis išauklėtas taip, kad ne
galvotų. Tai ne žmogus, bet 
automatas. Jį negalima įti
kinti: žodis jį neveikia, jis 
jautrus tik jėgos išvadoms, 
sviediniams 'ir kulkoms.

U. S. Treasury Department

Kas stumia jį, be aklo pa
klusnumo? Badas ir bai
mė. ’

Vokiečiui kareiviui karas 
— tai uždarbis: grobimu jis 
uždirba duoną sau ir savo 
išperoms. Jis nemano, kad 
plėšia: dargi kelnaites, nu
mautas nuo jo užmušto ru
sų kūdikio, jis laiške savo 
žmonai vadina „kariniu lai
mikiu.” Dabar vokiečiai įsi
veržė į dar jų neapiplėštas, 
žydinčias Dono žemes. Jie 
atsigavo nuo plėšimų. Ba
das, alkis, galvažudžio azar
tas stumia į ataką vokišką
ją ordą.

Nebus paradoksiškas pa
sakymas, kad baimė teikia 
vokiečiams drąsos. Kažkaip 
žiemą trys kovotojai nuve
dė pro mane belaisvį vokie
tį. Vokietis kreipėsi į mane 
su netikėtu prašymu: “Ar 
negalima padvigubinti sar
gybinių?” ir atsakydamas į 
mano nustebimą paaiškino: 
“Aš bijau moterų ekscesų”. 
Šitas tankistas, išdriokojęs 
dešimtis kaimų nuo Luaros 
iki Pamaskvės, išsigando 
moterų: jis žinojo, ką pri
dirbo. Vokiečiai žino, ką jie 
pridirbo ne tik pas mus— 
dešimtyse Europos šalių. 
Jie bijosi ir mūsų kolekty
vinių ūkių moterų, ir pary
žiečių, ir Norvegijos žve
jų, ir Elpiro piemenų, ir 
Serbijos kraujo, ir Libico 
pelenų. Vokiečiai bijosi 
keršto, kuris kiekvieną die
ną darosi vis sunkesnis ir 
nenukreipiamesnis. Jis ieš
ko laimėjimų, kad išveng
tų atlyginimo.. Jie nori į- 
kopti i pasaulio valdytojo 
sostą, kad neatsisėstų į vul- 
garinį kaltinamųjų suolą. 
Jie beviltiškai grumsis iki 
tos valandos, kada sustos 
Vokietijos karinė mašina, 
karo metų išklerinta ir su
gadinta.

Argi galima sugretinti 
tuos aukštus jausmus, ku
rie išplečia mūsų tėvynės 
gynėjų širdis, su vokiečių 
okupantų žemais skatuliais. 
Priešas eina pavogti laši
nius. Mes giname mūsų vai
kų lopšius. Priešas eina pa
grobti svetimą žemę, kaž
kokią “erdvę”. Mes giname 
patį brangiausią — laukus, 
kurie mums pažįstami, kaip 
motinos veidas, mūsų isto
riją, mūsų kalbą, mūsų at
eitį. Mes turime laimėti šio
je bepavyzdinėje žiaurioje 
kovoje. Reikia tik suprasti, 
kad priešas nedelsia, kad 
laikas nelaukia, kad dabar 
mirtiname pavojuje ir gy
venimas mūsų šalies, ir gy
venimas mūsų artimųjų. 
Užmiršime apie viską, iš
skyrus vieną mintį, vieną 
geidulį: išgelbėti Rusiją^ iš
gelbėti Tėvynę!

ALDLD KUOPOS PIL
NAI PASIMOKĖJĘ.

Iki kovo pabaigos iš 198 
Literatūros Draugijos kuo
pų jau 46 pilnai pasimokė- 
jo už tiek narių, kaip jos 
turėjo 1942 metais. Tiesa, 
vienoj, kitoj kuopoj dar li
kę viens ar kits senas na
rys, kuris nepasimokėjo, 
bet už tai tos kuopos yra 
gavę naujų narių, taip, kad 
jos narių skaičiumi centre 
jau pasiekę 1942 metų 
skaičių, arba ir pralenkę. 
Šiomis kuopomis yra:

GARBĖS SURAŠĄS
Kp. Miestas

4 Portland,,Ore.
16 Jersey City, N. J.
17 Shenandoah, Pa.
21 Windsor; Ont.
23 New York, N. Y.
25 Baltimore, Md.
29 Rockford, Ill.
31 Lewiston-Auburn
33 Pittsburgh, Pa.
35 So. Bend, Ind.
39 Scranton, Pa.
40 McKees Rocks, Pa.
41 Aberdeen, Wash.
44 Lowell, Mass.
48 Mahanoy City, Pa.
55 Brooklyn-Ridgewood
60 Coaldale, Pa.
67 Livingston, N. J.
82 Peoria, Ill.
87 Pittsburgh, Pa.
91 Schenectady, N. Y.
96 Sudbury, Ont.
98-A Frackville, Pa.
98-B Burlington, N. J.

106 Ambridge, Pa.
107 Steubenville, 0.
109 Toledo, Ohio
111 Butte, Mont.
113 Hamilton, Ont.
117 Shelton, Conn.
124 Girardville, Pa.
129 Spring Valley, Ill.
131 Saginaw, Mich.
133 Camden, N. J.
147 So. Brooklyn, N. Y.
148 W. Frankford, Ill.
150 Chicago, Ill.
160 Benton, Ill.
161 Seattle, Wash.
166 Stamford, Conn.
176 Athol, Mass.
182 Maywood, Ill.
198 Oakland, Calif.
212 Bayonne, N. J.
218 Scotville, Mich.
223 Oregon City, Ore.

Greta šių kuopų yra visa 
eilė didelių kuopų, kurios 
gerai mokasi. Žinoma, di
delių kuopų valdyboms yra 
daug sunkiau iš visų narių 
išrinkti duokles. Čia tenka 
kaip kurių gerai mokančių 
kuopų sužymėti pasimokė- 
jusių narių kiekį, kurios 
dar nėra pilnai pasimokė
ję:

Už kiek narių
Kp. Miestas mokėjo

1 Brooklyn, N. Y. 61
20 Binghamton, N. Y. 60
47 Montreal, Canada 65
50 Rochester, N. Y. 41
52 Detroit, Mich. 68
54 Elizabeth, N. J. 37
68 Hartford, Conn. 52
79 Roseland, Ill. 53

104 Chicago, Ill. 53
137 Montreal, Canada 60 
145 Los Angeles, Calif. 52 
162 Toronto, Canada 45

Aišku, kad iki sekančio 
mėnesio pabaigos daug iš 
šių kuopų bus pilnai pasi- 
mokėję, daug ir kitų atliks 
savo pareigą, kurios jau 
arti pilno pasimokėjimo. 
Iki šiol daugiau ar mažiau 
duoklių gauta iš 100 kuo
pų. Dar 98 kuopos nepri- 
siuntė jokių duoklių. Gi 
Centro Komitetas išleido 
Šviesos No. 1, knyga jau 
atspausdinta ir yra pas ap- 
darytoją. Tuojau bus gata
va. Reikia apmokėti bilas. 
Reikia pinigų jos išsiunti
mui. Reikia žinoti, kiek 
knygų kuriai kuopai siųsti.

Todėl, dar kartą prašo

me visus narius nueiti į 
kuopos susirinkimą ir pasi- 
mokėti duokles. Kurie ne
gali tą padaryti, tai pasi- 
mokėkite valdybai, o valdy
bos nelaikykite pas save pi
nigų, bet siųskite i centrą, 
kiek turite.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS: Daugiau kaip 
2 metai atgal gavau pirmas 
popieras. Imigracijos skyrius 
pasakė, kad už 2 metų jie duos 
man antras popieras. Jau ne
toli 4 metai ir aš dar negavau 
jokio atsakymo kas link pilie
tybės popierų. Norėčiau žinoti, 
kiek reikia laukti, pakolei gau
siu popieras?

ATSAKYMAS: Pasirodo, kad 
tarpe jūsų ir imigracijos sky
riaus buvo nesusipratimas. 
Veikiausiai imigracijos skyrius 
sakė, kad už 2 metų jūs galėsi
te paduoti aplikaciją dėl antrų 
popierų. Tikrenybėje, kiekvie
nas aplikantas su pirmomis po- 
pieromis turi išlaukti 2 metu 
laikotarpį, pakolei gali “fai- 
liuoti” aplikaciją dėl antrų po
pierų. Imigracijos skyrius nie
kados neragina pirmų popierų 
aplikantus reikalauti antras 
popieras. Kiekvienas aplikan
tas turi pats žinoti, kad po 2 
metų dėl antrų popierų reikia 
paduoti aplikaciją. Jūsų atsiti
kime patarčiau kuogreičiausiai 
pildyti aplikaciją dėl antrų po
pierų, nes jūs niekados nesu
lauksite pakvietimo iš imigra
cijos skyriaus. Pirmos popieros 
yra geros ant 7 metų; po 7 me
tų jums bus vėl reikalinga rei
kalauti pirmų popierų.

Adv. Charles P. Kai.

Wluii 'IfcMt/iuyWiili

WAR BONDS
Hitler found out that his high pow

ered mechanized and motorized 
army bogged down in the snow and 
mud of the Russian Winter. Al
though our Army is largely mecha
nized the cavalry horse is still a 
highly essential factor in this mount
ed division hnd in the Field Artil
lery. The Army also maintains re
mount farms where many cavalry 
horses are bred and raised. (

These select horses cost from $100 
to $165 and our crack cavalrymen 
are expert riders and carry on the 
traditions which have followed the 
cavalry from the earliest days of 
the Army. Purchase of War Savings 
Bonds will insure good mounts for 
the Cavalry. You and your neigh
bors buying War Bonds and Stamps 
regularly every pay day can help 
buy these horses for the U. S. 
Cavalry. Invest at least 10 percent 
of your income in War Bonds, r

* U. S. Treasury Department

Hartford, Conn.
Laisvės Choras rengia kon

certą ir šokius, įvyks sekma
dienį, balandžio-April 11, 
Kliubo Salėje, 227 Lawrence 
Street.

Bus graži muzikalė progra
ma. Dalyvaus solistė B. Lucas- 
Rasimavičiutė, iš Waterbury, 
Conn. Vietinis Jonas Ramo- 
nauskas duos smuiko solų. 
Taipgi dainuos pats Laisves 
Choras, Merginų Choras ir 
Vyrų Choras, vadovaujant 
Wm. Visockiui.

Po koncerto bus šokiai. Pra
džia 2 vai. dieną. Įžanga 75ct
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Petras Cvirka
Nedidelis būrys vokiečių kareivių, 

tuojau po pietų, įžengė į kaimą. Tiesą 
sakant, tai buvo tik kaimo vietovė, nes 
abiejose gatvės pusėse tęsėsi vien degė
sių krūvos. Sodų medžiai, su vos užsi- 
niezgusiais vaisiais, styrojo pliki, nu
alinti liepsnų ir karščio.

Leitenantas, sėdėjęs lauko virtuvės 
vežimaityje, žvalgėsi čia į žemėlapį, pa
tiestą ant jo kelių, čia į niūrius karo 
pėdsakus, tartum ko j ieškodamas aki
mis. Niekur nebuvo matyti nė gyvos 
dvasios. Tik apleistuose kaimo daržuose, 
viršum geltonuojančių saulėgrąžų ir 
raudonuojančių aguonų lysvių, siautė 
debesys peteliškių.*

Nors kareivių dulkinus, suniurusius 
veidus žymėjo didelis nuovargis ir jų ko
jos sunkiai vilkosi, būrys, neapsistoda
mas, patraukė tolyn.
. Kaimo gale, kur kelias staiga pasu
ko į netoliese dunksantį mišką, išsišako
damas į trejetą mažai pravažinėtų šun
kelių, karininkas sustabdė būrį. Dabar 
ir kareivių susirūpinę žvilgsniai atsigrę
žė į savo viršininką, kuris, iššokęs iš ve
žimėlio, ėmė dairytis į visas puses pro 
žiūroną.

Tos mažos poilsio valandėlės metu, lei
dusius kareiviams nusivalyti išrasoju
sias kaktas ir pasitaisyti nešulius, su
skambo paukščio balsas. Virpėdamas ir 
ękrosdamas orą, jis nepaliaunamai rai
tėsi savo išmaninga ir nuostabia melo
dija vasaros dienos tyloje. Paukščio gie
smė trumpam liovėsi, bet greit įsigavo, 
dar skardesnė, dar nuostabesnė. Ne tik 
kareiviai, ir pats leitenantas valandėlei 
sukluso, paskum ėmė dairytis įt krūmok
šnius, į pakelės beržų lapiją, kai pamatė 
vaikėzą, sėdintį čia pat, ant griovio 
kranto. Su žalsvu drabužiu, vienplaukis, 
kojas nuleidęs j griovį, veik nepastebi
mas, įrėmęs krūtinėn medgalį, jis kaž
ką drožinėjo.

— Ė, tu! — atsiliepė leitenantas, ir 
rankos mostu parodė vaikui, kad šis pri
siartintų.

Liovęs drožinėti ir greitai įsikišęs pei
lį švarko kišenėn, nusivalęs skiedromis 
aplipusį drabužį, gal kokių trylikos me
tų berniukas priėjo prie leitenanto.

— Na, parodyk! — tarė tos šalies 
kalba kariškis.

Berniukas ištraukė iš burnos kažką 
mažą, suseiliotą ir ištiesė leitenantui, 
žydriomis, linksmomis akimis pasižiūrė
damas į jį. Tai buvo tik beržo tošelė.

— Sumaninga, vaike, sumaninga! — 
pakraipė galvą leitenantas, ir valandėlei 
jo rūstų, nemalonų veidą nušvietė šyp
sena, kuri užkrėtė iš tolėliau žiūrėjusius 
kareivius, nustebusius šio mažojo muzi
kos instrumento paprastumu.

— Kas tai tave išmokė?—vėl paklau
sė leitenantas, tik jau be šypsenos.

— Aš pats, ponuli... Dar moku, kaip 
gegutė...

Vaikas užkukavo. Paskum jis vėl įsi
kišo suseiliotą tošelę į burną, prispaudė 
ją tarp lūpų liežuviu ir sušvilpė.

— Tu čia vienas, a? — klausinėjo to
liau leitenantas, pakeldamas žiūronus 
prie akių ir žvelgdamas į tolį.

— Nė, mūs čia daug: daugiausia 
žvirblių, varnų ir kurapkų, o lakštinga
la tik aš vienas.

— Driskiau! — pertraukė jį karinin
kes —tavęs klausiu, ar yra daugiau 
žmonių?

— Žmonių čia nėra, — atsakė vaikas.
— Kai ėmė šaudyti ir užsidegė kaimas, 
visi rėkdami “žvėrys, žvėrys ateina!” 
ėfnė ir pabėgo.

— Kodėl tu nepabėgai?
— Norėjau žvėrių pasižiūrėti. Sykį, 

kai buvau mieste, mačiau už pusę rub- 
liaus tokią katę, tik didelę, kaip veršį.

— Kvailelis... — tarė leitenantas 
saviesiems, vaikui nesuprantama kalba.
— Sakyk, maži, žinai per mišką kelią į 
Surmontą? Juk taip vadinasi...

— Kaip nežinosi ponui, — tvirtai at
sakė berniukas. — Mes šu dėde Matau- 
šu prie malūno kūdros meškeriot eida
vom ... Lydekų yra tokių, kad dviejiį 
mėnesių žąsiukus ryja. Kai pernai buvo 
išėjusi užtvanka...
—Na, vesk! Gerai nuvesi, štai ką gausi,

— leitenantas parodė vaikui žiebtuvėlį.
— Paklaidinsi — galvų nusuksiu su vi
sa tavo švilpyne. Supratai?

Būrys pajudėjo. Priešais, tuojau už 
virtuvės vežimaičiu greta leitenantų, ne- 
sil^aūdarilas nė valandėlei švilpti lakštin
gala ir kukuoti, žingsniavo berniukas.

Mosikuodamas > rankomis, liesdamas 
jomis pakelės medžių šakas, rinkdamas 
konkorėžius ir paskum spirdamas juos, 
vaikas atrodė buvo užimtas pats savimi.

Miškas kaskart tanke jo, kelias raitėsi 
tarp vešliai, jaunais beržais, prižėlusių 
skynimų ir vėl kopė į ūksmingas, tvirtu 
pušynu apaugusias kalvas.

— O ką žmonės kalba apie partiza
nus? Yra tokių jūsų miškuose?,— pasi
teiravo leitenantas.

—Tokių nėra. Yra tik ūmėdės, rau- 
donviršiai, ir kelmučiai, — nemirkčio
damas atsakė berniukas.

Suprastadamas, kad maža naudos su 
tokiu leistis į tolimesnius pokalbius, vo
kietis nutilo. * *

Miško glūdumoje, jauname ir tankia
me eglyne, iš kur buvo matomas kelio 
vingis, gulėjo trejetas vyrų. Jie gulėjo 
netoli vienas kito ir ginklai, atremti į 
medį, stovėję čia pat. Protarpiais vienas 
antram jie tarstelėdavo žodį, praskleis
davo atsargiai medžių šakas, įdėmiai 
apsidairydavo.

— Girdite?... — tarė vienas jų, su
žiuręs į draugus, pusiau pakildamas ir 
pakreipdamas galvą į tą pusę, iš kur, 
pro neaiškų girios šlamesį, pasiekė toli
ma paukščio giesmė — Lakštingala!

— Nepasirodė tau? — paklausė an
tras, pasiklausęs ir nieko neišgirdęs, ta
čiau ištraukdamas iš pakelmės keturias 
granatas ir guldydamas jas priešais sa
ve.

— Na, dabar, tur būt, girdi?
Paukščio giesmė ryškėjo. Vyras, pir

masis ją išgirdęs, suklusęs visa savo bū
tybe, ėmė tyliai skaičiuoti: “vienas, du, 
trys, keturi...” rankos mostu atžymė
damas kiekvieną skaitmenį.

— Būrys iš trisdešimt dviejų fricų.. . 
— skaičiavo žmogus ir, su tokiu pat dė
mesiu klausydamas paukščio giesmės, 
kalbėjusios ir pasakojusios gyva, tik vie
niems partizanams suprantama kalba, 
jis išgirdo gegutės kukavimą. — Du 
kulkosvaidžiai... — skaitė iš garsų 
žmogus.

— Manau, apsidirbsime, — tarė pa
imdamas šautuvą barzdotas vyras, per 
kurio pečius buvo perjuosti diržai su šo
viniais.

— Skubėk,—atsiliepė klausęsis paukš
čio, padėdamas ranką ant peties jaunes
niajam bendrui, dabar kabinusiam prie 
diržo granatas. — Jie ten laukia. Mudu 
su dėde Stepu praleisime juos, o kai pra
dėsite, svilinsim juos iš užpakalio. Ne
užmiršk Lakštingalos, jei kas su mumis 
atsitiktų... Nuo vakar dienos, vargšelę, 
nelesė.

Praėjus valandėlei, ties jaunu egly- 
naičiu pasirodė vokiečių būrys. Lakštin
gala tebesuokė su pirmykščiu karščiu, 
bet suprantantiems jos garsų kalbą, te
buvo tik kartojimas to, kas jau buvo ži
noma vyrams, susiliejusiems dabar su 
miško tyla.

Būriui išėjus į nedidelę miško lauky
mę, į berniuko švilpiniavimą iš miško 
atsiliepė, tartum aidas, kitas švilpimas. 
Vaikas, ėjęs aikštelės kraštu, kaip pa
baidytas kiškis, šmurkštelėjo tahkmėn. 
Šūvių papliūpa, sudrumstusi tylą, nu
vertė nuo kojų leitenantą, nespėjusį pa
kelti ginklo ir kritusį į kelio dulkes. Vie
nas po kito, tartum jaunas atžalynas, 
įsisukus viesulai, sugulė kareiviai, vai
tojimo, komandos ir išgąsčio šauksmais 
plaišydami orą.-

Greitai giria nutilo ir lengva, smiltin
ga žemė sugėrė juodą, atėjūnų kraują.* *•

Kitą dieną gale sudegusio kaimo, ties 
kryžkele, savo įprastoje vietoje, ant grio
vio kranto, sėdėjo kokių trylikos metų 
berniukas ir kažką drožinėjo, protar
piais apžvalgydamas į kaimą vedančius 
kelius, tarsi ko laukdamas.

Iš jo lūpų sruveno nuostabiai vingri, 
išmoninga melodija, kurios riė labiausiai 
įgudusi ausis nebūtų atskyrusi nuo lakš
tingalos.

FqgyiCTORY
BUY
UNITED
STATES

JWAR
BONDS

AND
i STAMPS

AMERICAN HEROES
BY LEFF

Pouring out a steady stream of machine gun fire, Corp. L»uoy Din- 
mo'nd, U. S. M. C., and just two buddies stemmed a Jap advaace on a 
Pacific Isle recently. One of the men, Pvt. John Rivers, was killed. 
Diamond and the other man were saved.

These men arc willing to give their lives. The least wc can do is 
lend our money. Buy Second War Loan Bonds.

DETROITO ŽINIOS
Pažangiečių Vakarienė Dėt 

Ambulanso Pirkimo.
Vakarienė buvo vasario 14 

d., 4097 Porter Hali, kurią su
rengė Moterų, Lietuvių Pažan
gos Kliubas, kad išpildyti savo 
kvotą, kurią buvo pasižadėjus, 
aukoti 100 dolerių. Pasiseki
mas buvo geras. Gryno pelno 
buvo $140.14. Visas pelnas ėjo 
ambulanso pirkimui dėl Amer. 
Raudonojo Kryžiaus.

Gerbiamos draugės, atsipra
šau už pavėlinimą paskelbti 
aukotojų surašą. Buvau susir
gus. Aš manau, kad draugės ži
not mano padėjimą. Aš dabar 
jaučiuosi geriau, tai manau, 
kad ir vėliau reikia parašyti 
nors kiek apie tą mūsų gerą 
darbą.

Kiek girdėti iš publikos, visi 
buvo užganėdinti gera vakarie
ne. Gaspadinės puikiai pavai
šino publiką. Gaspadorium to 
vakaro buvo drg. Butėnienė. Ji 
savo darbą puikiai atliko. Ko
mitetas dėkavoja draugėm, ku
rios prisidėjo prie darbo. Iška- 
da, kad negaliu vardus paskel
bti visų darbininkų, nes aš par
davinėjau bonus tą vakarą ir 
kaip pabaigiau, tai nebuvo nė 
kas valgyti. Bet paminėsiu 
draugų vardus, kurie aukavo.

Valgius aukavo: Šakienė, 
Yurkevičienė, Gudietiene, Mi- 
litskienė, Lokomskienė, Dantie- 
nė, Yakštienė,1 •' Arinauskienė, 
Demskienė, Litviniene, Alvinie- 
nė, Butėnienė, Andrulienė, Ta- 
mašiūnienė, Valavičienė, Belu- 
niene, Gaigalienė, Tarzienė, 
Tvaškienė, Johnson, Palevičie- 
nė, Petritienė, Karptavičienė, 
Grabauskienė, Belskienė, Zu- 
įinskienė, Urbonienė, Molienė, 
L. Gugienė, W. Gugas, Jasu- 
lioniene, Šmigalskienė.

vakarą pardaviau bonų už 
$8,718.75. Iš viso per mano 
rankas jau parduota arti $30,- 
000 bonų. Vardų neskelbsiu, 
nes per daug vietos užimtų. 
Per radio valandą visus var
dus iššaukia, kiek kas perka.

Bonų pirkimas dar nepasi
baigė. Jei kas norite pirkti, ga
lite ateiti pas mane į namus, 
8733 Jos. Campau.

Uršulė Palevičienė.

Dulkienė 1.00
Mačienė 1.00
Daukienė 1.00
Krakaitienė 1.00
M. Powell 1.00
Garai ienė 1.00
C. Ramanauskienė 1.00
Stonis 1.00

Komitetas dėkavoja už au-
kas.

Noriu dar priminti, kad tac

Hillside, N. J.
Vestuvės.

Sekmadienį, kovo 28 d., 4 
vai. dieną, Edith Kudirkiūtė iš
tekėjo už Raymond Welton.

Vestuvių puota įvyko pas 
jaunavedės tėvus, dd. Jurgį ir 
Eleną Kudirkus, 1310 Liberty 
Avė. Svečių buvo susirinkę, 
galimą sakyt, apie 50. Visi gra
žiai buvo priimti skaniais val
giais ir gėrimais. Vieni pasvei

kinę jaunavedžius apleido ves
tuvių puota, o kiti dar vakare 
tik atvažiavo.

Raymondas ir Edith buvo 
susižiedavę apie metą laiko, vė
liau jis tapo Jungtinių Valstijų 
Laivyno tarnautoju — Marine. 
Jie planavo apsivesti pabaigoj 
balandžio mėnesio, bet kadangi 
jis gavo dabar keletą dienų 
atostogų, tai vestuvės įvyko 
sekmadienį.

Svečiai pasveikino jaunave
džius dovanomis ir palinkėjo 
jiems daug laimės. L. B.

SKELBKITES LAISVĖJE

SVARBIOS KNYGOS

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 i šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

Piniginės aukos: 
A. Klimavičienė $2.00
Brazauskienė 1.00
Smittavičienė i.ob
Giriitienė 1.00
Geraltauskienė 1.00
NaujUkienė 1.00
Zigmantienė 1.00
Lybenienė 1.00
Sharkienė 1.00
Ramanauskienė 1.00
Valintinienė 1.00
Karalienė 1.00
Ė. Grasa 1.00

Ši mergytei suknelės forma 
gaunama nuo 2 iki 6 dydžio.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

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

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika į
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—LEVANDAUSKAS
300 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.

• • • • • •

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.

Užsakymą su pažymėjimu 
formos dydžio, savo adreso ir 
su 16 centą siųsti: Federated 
Press Pattern Service, 106 7th 
Ave., New York, N. Y.

44Vilnies” Kalendorius 
19 4 3

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

-476 PUSLAPIŲ, KAINA 25c= 
Iš toliad užšisakantieitis po vieną knygą kaina 

35 centai^ ries kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

“Vilnies” Kalendorių 
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie 

išspausdinti kalendoriuje.

Platiritojai ir organizacijos tuojau užsisakykite šios 
svarbios knygos platinimui.

įrašome kreiptis į 
“Laisvės” Administracija

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

• i .■ ••>,*. .n

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 • • '• •

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

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.

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

Kaina $1.00.
• • • • • •

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai Įsigykite šį 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 Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

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

jos sandėlį ir susprogdino du kitus amunicijos sandė
lius.

Vakariniame fronte sovietinė kariuomenė vedė vie
tines kautynes su priešais. Pastarieji lietūs ir atodrė
kis apsunkina didesnių karo veiksmų darymą.

Viename sektoriuje sovietinė kariuomenė per trijų 
dienų mūšius sunaikino daugiau kaip batalioną vo
kiečių pėstininkų ir išmušė iš veikimo šešis jų tankus 

ir keturias motorizuotas kanuoles.
Pagal šiauriniai-vidurinę Doneco upės tėkmę mūsų 

kariuomenė atmušė vokiečių atakas ir atmetė juos at
gal į pirmesnes jų pozicijas.

Į vakarus nuo Rostovo vokiečiai mėgino nutiesti til
tus per vieną upę ir pereiti jais. Sovietų artilerija ir 
mortiros išvaikė hitlerininkus ir privertė juos skubo
tai pasitraukt atgal.

Į pietus nuo Ilmen ežero vokiečių pėstininkai ataka
vo sovietines pozicijas. Mūsų kovotojai atmušė ataką, 
ir kautynių lauke liko iki 300 užmuštų priešų.

JAPONAI GIRIASI SUŽALO
JĘ 2 AMERIKOS LAIVUS

(čia yra pranešimas iš priešų šal
tinių ir gali būti jų propaganda.)

Japonijos radijas skelbė, 
būk japonai išmušę iš vei
kimo vieną Amerikos šar
vuotlaivį ir padegę kitą 
mūšyje ties Aleutų salomis 
praeitą penktadienį. Japo
nų radijas sako, kad ame
rikiečiai “tik truputį” suža
loję tam tikrą skaičių Japo
nijos laivų.

(Bet japonų laivai pabė
go iš to mūšio; vadinasi, 
nukentėjo daugiau nuosto
lių negu Jungtinių Valstijų 
laivai.)

Talkininku Prekiniai Laivynai 
Labai Padidėjo, Nežiūrint 

Nacių Submarinų
London. — Per paskuti

nius aštuonis mėnesius An
glija, Amerika ir kitos 
Jungtinės Tautos tiek dasi- 
statė prekinių laivų, kad 
jų krovinių laivynai padi
dėjo daugiau kaip dviem 
milionais tonų įtalpos, — 
sakė Anglijos laivyno mini- 
steris Albert V. Alexander.

Tai stebėtinas talkininkų 
laivų padaugėjimas, nepai
sant nacių submarinų ir 
orlaivių atakų.

Hartford, Conn.
Iš Mūsų Kolonijos Menininkų 

Veiklos.
Kaipo karo metu, galiu saky

ti, Laisvės Choro nariai su 
mokytoju Vincu Visockiu ne
nuilstančiai darbuojasi nevien 
palaikyme choro, bet ir ruošia 
nepaprastus parengimus.

žinoma, dabar yra daug 
sunkiau darbuotis, kaip buvo 
ramiais laikais. Choro narių 
yra nemažai išėjusių į Dėdės 
Šamo tarnystę. Bet per pasi
stengimus likusių narių, jų vie
tas užpildo nauji nariai.

Ir, ot, taip besidarbuojant, 
choras nepasilieka dailės srity
je*

Balandžio 11 d. po pietų bus 
metinis nepaprastas koncertas 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sve
tainėje. šnekėjaus su Laisvės 
Choro mokytoju Vincu Visoc
kiu. Supratau; iš jo kalbos, kad 
deda? geriausias pastangas pri- 
rengimui programos. Aš piįųaį 
pasitikiu Vincu prirengime 
programos, ba jis dar iki šio
lei dalyvių nėra suvylęs.

Taigi, brangūs broliai ir se
sutės, visi imkite sau už prie
dermę šiąm parengime daly
vauti, ba jūsų dalyvavimas 
ypač dabartiniu laiku dar dau
giau priduos energijos meni
ninkams tęsti savo darbus ir 
ant toliau.

Kokios spėkos bus progra
moje, tai tėmykite į apgarsi
nimus. Girdėjau, kad bus gerai 
išsilavinusių menininkų ir iš 
tolimesnių kolonijų.

Pasimatysime balandžio 11 
d. Laisvės Choro koncerte.

Nemunas.

JUGOSLAVU PARTIZANAI 
UŽĖMĖ MIESTĄ

Maskva. — Slaptas jugo
slavų radijas pranešė, kad 
Jugoslavijos partizanai — 
Liaudies Armija laimėjo 
visą eilę pergalių prieš vo
kiečius, italus ir Michailovi- 
čo četnikus ir užėmė Neve- 
sine miestą prie Neretvos 
upės.

Įvedama 48 Valandų 
Darbo Savaitė

Washington, bal. 1.—Val
diška žmonių jėgų komisi
ja įvedė' privalomą 48-nių 
valandų darbo savaitę, pa
gal prezidento įsakymą.

Kariuomenėn ėmimo val
dyba planuoja šaukt armi- 
jon visus vyrus iš klasių 
3A, 3B ir 3C, kurie nedirba 
farmoše ar karinėse pra
monėse. Būsią imami ka
riuomenėn ir vedusieji, bet 
bevaikiai vyrai, taipgi ir 
tie, kurie susilaukė vaikų 
po karo pradžios tarp Ja
ponijos ir Jungtinių Vals
tijų, jeigu jie nedirba būti
nųjų darbų.

38 iki 45 metų vyrai yra 
paleidžiami iš armijos tik 
su ta sąlyga, kad jie dirbs 
farmose bei karui reikalin
gose pramonėse. O jeigu 
kurie iš jų neis į tokius dar
bus, tai bus atgal paimti ar- 
mijon ir naudojami apri
botoms karinėms parei
goms.

Naciai Sakosi Nuskandinę 
17-ką Talkininku Laivu

(Čia yra pranešimas iš priešų šal
tinių ir gali būti jų propaganda.)

Berlyno radijas sakė, būk 
vokiečių submarinai pasku
tinėmis dienomis nuskandi
nę 17-ką talkininkų laivų 
Viduržemio Jūroje, viso 
103,500 tonų. Naciai gyrėsi, 
kad jų submarinai per iš
tisą kovo mėnesį sunaikinę 
net virš 850,000 tonų tal
kininkų laivų.

(Anglijos radijas tvirti
no, kad vokiečių submari
nų komandieriai, taip me
lagingai girdamiesi, nori 
gaut iš Hitlerio medalių.)

90,000 Lėktuvų per Metus.
Chicago, bal. 1. — Jung

tinės Valstijos šiemet tik
rai pasistatys 90,000 naujų 
karinių lėktuvų, kaip tvirti
no Wm. S. Knudsen, armi
jos aprūpinimo direktorius.
h------------------------------------ n

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3822

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
Į......... .. ........ .............  • ............ ■ B

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

O kas buvo? Susirinko viso 
labo 2,500 žmonių, iš septy
nių milijonų New York o gy
ventojų !

Tie gyventojai, matyt, ne
nori Sekti paskui tuos, kurie 
sušilę darbuojasi išvystymui 
anti-sovietinio fronto Ameri
koje.

Beje, prieš kiek laiko New 
Yorke buvo nužudytas anar
chistas Tresca. Tie patys Du- 
binskiai buvo paleidę ilgus lie
žuvius, jog tai esąs komunis
tų darbas, nes Tresca neap
kentęs komunistų.

Bet staiga tas piktas balsas 
nutilo, Dubinskiai prikando 
liežuvius. Kame dalykas?

Pradeda paaiškėti, šmeiži
kams patiems pradeda tas 
šmeižtas atsirūgti.

Trescos nužudymas buvo 
bandytas panaudoti tam pa
čiam tikslui, kaip dabar Ehr- 
licho-Alter dalykas.

Neišdegė anas, neišdegs ir 
šis. Tie patys melagiai melavo 
tada, meluoja ir dabar.

Romjnelis buvo pramintas 
“sausumų žiurke,” nes jis ge
rai mokąs kariauti Afrikos 
pūstynėse.

Dabar amerikiečiai ir anglai 
tą Hitlerio specialistą, tą 
“sausumų žiurkę” pačiupo j 
siųstus Tu nisi joj. Jo armija 
beveik apsupta. Bėga kai pa
siutęs, bet vargiai šį sykį be- 
pabėgs.

Tu nisi j a gali būti apvalyta 
nuo Hitlerio ir Mussolinio 
gaujų greičiau, negu buvo ti
kėtasi. Nors, žinoma, dar rei
kės smarkiai pakariauti ir ne
mažų nuostolių talkininkams 
panešti.

Klausykite, Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariai ir vei
kėjai! Balandis mėnuo yra 
labai svarbus. Turėtų būti pla
čiausio duoklių rinkimo ir mo
kėjimo mėnuo.

Šių metų knyga “Didysis 
Lietuvių Tautos Priešas” jau 
visai baigiama spausdinti. Rei
kės ją siuntinėti nariams. Aiš
ku, kad knygos negalės gauti 
tie, kurie nebus pasimokė j ę 
duoklių už 1943 metus.

Todėl subruskite. Visi pa- 
simokėkite duokles! Tuojau! 
Be atidėliojimo!

Waterbury, Conn.
Atbalsiai iš Praeitų Prakalbų 

Kurios |vyko Kovo 14
Prakalbas surengė ALDLD 

28 kuopa paminėjimui kovo 8 
— Moterų Tarptautinės Die
nos. Buvo priimta rezoliucija, 
pasmerkiant Lietuvių Tautinę 
Tarybą ir Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Čionai nematau reika
lo plačiau aiškinti apie tą re
zoliuciją, jinai tilpo Laisvės 
71-mam numeryj. Ta pati re
zoliucija tilpo ir vietinėj anglų 
spaudoj, “Waterbury Republic
an.” Jūs žinotumėt, rodos, kas 
būtų karšto vandens užpylęs 
tarybininkam už apykaklės.

Man papasakojo vienas dar
bininkas, kuris dirba lietuvių 
valgykloj. Girdi, vienas įsi
karščiavęs sugniaužęs kuloką, 
muša į stalą ir kartoja, “pra
keikti išgamos, .ką jie mums 
padarė, tokią kiaulystę iškir
to.” Aš maniau, sako, gal ką 
nors atrado į maistą įkritusį, 
gal kartais pasitaikė būti tara
konui įšokus į viralą, ir gal už
tai ir šumija. Bet greitai pa
aiškėjo kame dalykas. įeina, 
girdi, kitas. Matyt, būta drau
go. Prisiartinęs prie įsikarščia
vusio, tarė: Nu, kas tau pasi
darė, ar perdaug gal užsipylei 
stipriosios iš dhrbo pareida
mas? Įsikarščiavusis atšovė: 
Ar tu mane perstatai kokiu 
girtuokliu? žioply! Pakiša laikr- 
raštį: žiūrėk, tie išgamos pri
ėmė rezoliuciją savo prakalbo
se, kurias turėjo kliubo -svetai
nėj, 48. Gręęn. Street. Jį^ ųius 

išvadino pro-fašistais, Hitlerio 
melų skleidėjais!

Tas išklausęs vėl prabilo: 
Čionais aš nematau nieko, kad 
jūs būtumėt įvardyti.

Nesupranti, ką aš tau pasa
koju, šaukė pirmasis. Dar pa
kartoju jums:,Jie smerkia mū
sų tarybas, per kurias mes vi
sados kalbėdami su ameriko
nais aiškinom, kad pas mus 
lietuvius, nors ir yra skirtingų 
politinių pakraipų, 'bet visi vie
ningai smerkiam Sovietų Rusi
ją. O dabar jau bus kur kas 
sunkiau aiškinti amerikonams. 
Jie pamatę spaudoj tuojau 
priekabiaus, jogei mes meluo- 
jam, ir nebeįtikrinsi jų. Jei ši 
rezoliucija būtų tiktai tilpusi 
Laisvėj ar kokiam kitam lietu
vių laikraštyj, tai mūsų darbui 
mažiau būtų pakenkusi. Mes 
būtumėm galėję pasakyti: Ko
munistų laikraštis meluoja. O 
dabar negalima pavadinti 
“Waterbury Republican” mela- 
giumi.

Pabaigę valgyti, abudu išėjo 
per duris, dar kažin ką smar
kiai kalbėdami.

Dar Kitas Nuotikis.
Nueinu į kliubą 103. Girdžiu 

trejetas vyrų kalba: Kas tiems 
tarybininkams pasidarė, rodos, 
jie iš proto kraustos. įbėga 
vienas toksai smarkuolis ir ima. 
rėkti iš visos gerklės: Mes tuos 
raudonuosius išmėtysim iš 
kliubų už apykaklių! Klausiam, 
o kodėl? Dar jūs būsite nežiną 
kodėl. Jie mūsų tarybas vadina 
pro-fašistinėmis.

Bet tas yra tiesa, atsakau. 
It patsai aktini tikrai kaip fa
šistas. Seniau, caro laikais, to
ki gaivalai būdavo vadinami 
juodašimčiais, nes tada fašistų 
vardo niekas nežinojo. Juos bū
davo, taipgi vadina chuliga
nais.

Tas mūsų mandruolis niro 
pro duris, susisarmatinęs.

Kitas atsiliepė: Jūs žinot, aš 
jums papasakosiu, dar kaip da
bar T. Matas pasidarė darbš
tus, net pradėjo nešioti lapelius 
po stubas ir dar įnešęs į stubą 
perskaito ir išaiškina, ką reiš
kia. Kitas klausia, kokius ten 
lapelius nešioja, tur būt agi
tuoja už tas tarybas? Ne, visai 
atbulai, jisai tuos lapelius nu-,, 
sinešęs į stubą skaito, kurie 
yra išleisti prieš tarybas ir 
smerkianti tarybas. Nusikvato
jęs, kitas sako, tai jau aiškina 
savotiškai, kaip aiškina taip, 
bet skaito ir kitam aiškina. Ar 
kas girdėjo, ar kas yra matęs 
Tarną skaitant viešai kitam? 
Jei ir skaitydavo, tai nuoša
liai, saviesiems, ištikimiems... 
O dabar ta rezoliucija išjudi
no visus Smetonos kavalierius 
į darbą. Taip, sako, išjudino vi
sus fašistuojančiųs elementus. 
A. Petrauskiūtė ir Colnys bėgo 
įskųsti M. Meison jos poniai, 
kad išvarytų iš darbo už pasi
rašymą po rezoliucija. Jos 
manė, jogei jinai dirba pas po
nią. Ir laikraštį nusinešė po
niai paskaityti ir įrodyti, ko
kia jinai yra “nedorėlė.” Bet 
vietoj radus dirbant namuose, 
atrado gyvenant pas dukterį; 
gavo gerai pajuokti nuo Mei- 
sonienės ir išėjo kaip musę 
kand tįsios.

Tai šitaip mūsų Waterburio 
fašistuojanti elementai sujudo 
po virš minėtų prakalbų.

Vietinis.

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS«

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

Pilietybės pamokų naują 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.

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

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

Reikalaudami rašykite:

Adv. CHAS. P. KA
KnygelČH Autoriui

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

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR 
EASTON, PA.

LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 4 d. YMHA 
saloje, 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
ges mezgėjos dalyvaukite, atsiveski
te ir savo pažįstamas supažindinti 
su mezgimo darbuote. — 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)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. balandžio, 8 v. v. Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave. Nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime, at
siveskite ir naujų narių. Taip pat 
prašau draugų, kurie yra surišti su 
finansais rengime Laisvės naudai 
bankieto, ateikite anksčiau atsiskai
tyti su Rengimo Komisija, nes bū
tinai reikia prirengti finansinį ra
portą Veik. Kom. susirinkimui. — 
Sekr. (78-80)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks sekmadienį, bal. 4 d., 6 
v. v. Visų narių prašome dalyvauti, 
taipgi naujų narių atsiveskite. 155 
Hungerford St. — V. K. Sekr.

(78-79)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 2, penktadienio vakare, 
7:30 vai. Malonėkite dalyvauti, yra 
svarbių dalykų. Kai susirinkimą už
baigsime, turėsimo šurum-burum.— 
A. Bcnulienč, 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-

Pagelbekit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

LIETUVIŠKAS *

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Rhelngold E#tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

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

sirodyt, kad pamargyt šias prakal
bas. Įžanga veltui. Kviečia Rengė
jai. (77-78)

SO. BOSTON, MASS.
LAP Kliubo svarbus susirinki

mas įvyks balandžio 5 d., 8 v. v., 
376 Broadway. Prašome dalyvauti.
— G. Lekas. (78-80)

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

rų susirinkimas įvyks ateinantį 
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)

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 reikąių. Kuopa gerame stovy-

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

Iš senų padarau 
naujus
lūs 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. GLeninore 5-6191

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

530 Summer Avenue
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
OF Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo 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)

je, išskiriant vieną kitą, kuris dar 
nepasimokėjo duoklių, tad malonė
kite dalyvauti ir atlikti savo prie
dermę.

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

paveiks-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: E Ver green 8-9770

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio 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* 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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NowWko^M^2inlos J. Mikalauskas Išėjo 
Kariuomenėn

Jonas Mikalauskas, sūnus

Lankėsi Svečiai

Valstijos CIO Vadai 
Pasmerkė Šnipų

Garbintojus
Astuoni nariai New Yorko 

Valstijos CIO Tarybos pildan
čio komiteto pereitą trečia
dieni išleido pareiškimą, ku
riame pasmerkia rengėjus su
šaudytiems šnipams Alter-Ehr- 
lich pagerbti mitingo, įvyku
sio kovo 30-tą, Mecca Tem
ple. Jie sakė:

“...Mes nieko bendro ne
turime su pareiškimu, kurį pa
darė mūsų, prezidentas Gustav 
Strebel, tilpusiu New York 
Times. Mes norime užrekor- 
duoti, kad prezidentas neat
stovauja mūsų nuomonės ir 
kad Pildančioji Taryba neįga- 
liavo jo tokį pareiškimą dary
ti.

“Mes esame labai priešingi 
valstijos CIO prezidento įsi
vėlimui į tą prieŠ-sovietinę 
kampaniją. Sovietų Sąjunga 
yra svarbi mūsų talkininkė. 
Toks veiksmas yra taikomas 
suardyti Jungtinių Tautų vie
ningumą, yra žalingas mūsų 
karo pastangoms ir visiškai 
trukdantis pergalei ant. fašiz
mo.”

Pareiškimą pasirašo Charles 
Fay iš Elektristų, Radijo ir 
Mašinistu Unijos; Irving Po
tash iš Kailių ir Odų Darb. 
Unijos; Douglas L. MacMahon 
iš Transporto Unijos; Peter K. 
Hawley iš Ofisų ir Profesio
nalų Darb. Unijos; Isadore 
Dosenberg iš Batsiuvių Uni
jos; Max Perlow iš Rakandų 
Dirbėjų Unijos; Josephine 
Timms iš Susisiekimų Unijos; 
Ferdinand Smith iš Nac. Jū
rininkų Unijos.

Queens Dainininkė Žuvo 
Orlaivių Nelaimėj

e

Adelaide Kaišei*, scenoje 
vadinusis Adelaide Joy, 31 m., 
buvo viena iš trijų ŪSO artis
čių, žuvusių orlaivio nelaimėj, 
netoli Vancouver, pereitą šeš
tadienį. Adelaidė, duktė Ar
thur Kaiserių, gyveno 88-28 
Union Turnpike, Glendale. 
Tūli sako, kad jinai lietuvaitė.

Merginos vyko duoti pro
gramas kariams kempėse. 
Christine Street iš Barberton, 
Ohio, buvo šokėja, o Maxine 
Gloeckner iš University City, 
Mo., armonistė.

Laisvės Bazare Bus Galima 
Atsakančiai Pabaliavoti

Kas metai dienraščio Lais
vės bazaras buvo pažmonių- 
pažmonys, tokiu jis bus ir šie
met. čia bus smagu pabuvoti, 
čionai ne vienas įsigys gražų 
ir vertingą daiktą už prieina
mą kainą, čia galės ir atsa
kančiai pabaliavoti.

Bazaras įvyks balandžio 3 
ir 4 dd., Laisvės salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

šiemet bazaras įvyksta sun
kiu laiku, kuomet ne visokio 
maisto galima gauti kiek nori, 
o kai ko ir visai negali gauti 
be punktų. Bet kur minia, tai 
ne vienas. Laisvė turi gerų 
draugų, kurie pasiryžę su ja 
pasidalyti ne tik nuliekamu 
doleriu, bet ir už punktus gau
namais pirkiniais. Radosi gerų 
žmonių, kurie prižadėjo gale 
savaitės savo pirkinius pavesti 
Laisvės bazaro gaspadinių glo
bai, o patys vakare ateiti ir 
gauti nusipirkti tik dalelę to, 
ką atnešė, bile tik su draugais 
kartu pasisvečiuoti ir paremti 
Laisvę. To pasekmės bus to
kios :

Kuomi Pavaišinsim?
Bazare abiem vakarais, ba

landžio (April) 3 ir 4-tą, nuo 
5 valandos, bus katletų su ko
pūstais, karšto kugelio su Sme
tona, žemaitiškų kukulių, sil
kių, namie keptų pyragų-au- 
siukių su kava ir kitokių ska
numynų.

Svečių pavaišinimo visas 
darbas, beje, pavestas mote

rims kliubietėms ir mezgėjoms, 
apie kurių geras gaspadines 
ir jų. paruošiamus skanumy
nus jau visi žino. Tad be bai
mės rengkitės ateiti be vaka
rienės patys ir kvieskite drau
gą. Ir nesivėluokite, nes šiais 
laikais niekas negali užtikrin
ti, kad to, ko gausite iš pra
džios, bus ir visados. Anksty
biems svečiams įsismaginus, 
pavėlavusiems gali pritrūkti.

Bazare abu vakarus bus šo
kiai.

Dovanos Bazarui
Apart pirmiau skelbtų vi

sokių dovanų, moterų stalui 
priduota arba pažadėta šios 
dovanos:

F. Kazakevičienė — savo 
darbo žiurstų dėžutę.

J. Marčiukienė — dvi mėgs
tąs kepuraites ir obuolių pyra
gą.

E. Simonavičienė — 1 sv. 
kavos ir 2 sv. cukraus.

O. Depsienė — du megstus 
gobtuvus ir “kalakutiškų” ku
kulių bliūdą.

Monika Ivanauskienė — py
ragą.

S. Sasna — valgių stalui 
provizijų.

Dar galintieji apdovanoti 
moterų, stalą skanumynais ir 
nevalgomais gražumynais pra
šomi dovanas priduoti O. Dep- 
sienei, kuri yra moterų pa
skirta dovanas priimti. Mo
terų stalo, kaip ir viso bazaro 
pelnas eis dienraščiui Laisvei.

Mot. Komisija.

Kas Nors Parsinešė 
Sau Ar Kitiems

Vogtą Mirtį
Staten Islande vagis ar va

gys išvogę šešias kepamo dy
džio Plymouth Rock vištas iš 
Dr. John A. Ward namų, 1050 
West New Brighton. Dakta
ras yra veterinaras ir tos viš
tos buvo įčiepytos mirtinos li
gos nuodais tyrinėjimui ligų 
veikmės ant paukščių ir atra
dimui būdo juos gydyti.

Suvalgiusius tas vištas ar jų 
kiaušinius, sako daktaras, tik
rai laukia mirtis, jeigu jie tuo
jau nebus įčiepyti priešnuo
džiais.

Daktarui raportavus vagys
tę policijai, policija išsiuntinė
jo pranešimus visom savo sto
tim ir ligoninėm būti sargybo
je, laukti susirgusių nuo apsi
nuodijimo maistu.

Sulaikė Nacių Armijos Daug Produktu Gauna-
Veteraną

Didžiojo New Yorko srity
je vėl sulaikyti astuoni priešų 
šalių, ateiviai, tarpe kurių vie
nas nacių armijos veteranas, 
kuris buvęs gavęs special} na
cių leidimą keliauti Amerikon 
1938 m. ir per visą laiką pa
laikęs ryšius su naciais. Jis 
jau turėjęs dokumentus sugrį
žimui Vokietijon.

Kitas iš sulaikytų, moteris, 
laikiusi susidėjus visus spau
dos pranešimus apie nacių lai
mėjimus kare ir jau pernai 
prašiusi ją grąžinti Vokieti
jon. Ji dirbo karo darbą.

ma Be Padalinimo
Visi džiovinti vaisiai nuim

ti nuo padalinamų, sąrašo ir 
daugelio kenuotų vaisių nu
mušta punktai. Gaunama be 
punktų ir obuolių sunka. Tai, 
žinoma, yra tik laikinas pa
tvarkymas; už tūlo laikotarpio 
vėl bus pakaitų sulyg turimo 
tų produktų ištekliaus ir pa
reikalavimų. Turima daug — 
panaikinama punktai, lieka 
mažiau, trūksta, vėl uždės 
punktus.

Veik visoms vaisių ir dar
žovių sunkoms numušta punk
tai nuo 3, kai kuriems iki 16 
punktų. Krautuvėms išdalin
tos naujos punktui lentelės No. 
2. Jeigu kur nematyti, reika
laukite.

LAISVES BAZARAS
.........................

DALYVAUS PIRMYN CHORAS 
iš Great Neck, vad. Kasmočiutes > 

TAIPGI AIDO CHORAS 
vad. Aldonos Anderson

Laisvės Bazaras Bus

New Yorko miestui mėsos 
davinys būsiąs padidintas.

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)

Iškilo Nepaprastai 
Keista Byla

Bronx Apskričio Teisme ofi
cialiai užrekorduotas ir pa
vestas prokuroro žiniai įkalti- 
nimas Bronx Opera House Te
atro ir jo vedėjo Herman 
Bloom, kad ten po priedanga 
teatro lankymo vedama ne 
vien tik atvira prostitucija, bet 
prievarta merginos - moterys 
įtraukiamos į palaidūnų gaujų 
nagus.

Įkaltinime sakoma, kad 17- 
kos metų Theresa O’Brien, 
nuėjus tan teatran su ketu
riais jaunais savo draugais 
vaikinais, buvo per apgaulę 
įviliota į vieną iš privatiškų 
ložų ir ten laike rodymo fil- 
mos “Kolegijos Meilužiai,” ka
da visi žiūrėtojai kvatojo juo
ku, buvo jai užnerta skarytė 
ant kaklo ir po gręsme pa
smaugti net 12-kos valkatų iš
žaginta. Skundą padavė mer
ginos motina, kada duktė su
grįžo serganti ir isterijos ap
imta.

Į ložą ją įvilioti padėję te
atro tarnautojai, jos draugus 
po viena iškviesdami lauk, būk 
tai su kokiu reikalu, o paskui 
ir ją iššaukę ten. Jai nenorint 
eiti ložon, vienas užmetęs ska
rą ant kaklo ir įsitempęs į lo- 
ža.

Panašių skundų ant to te
atro buvę ir pirmiau. Mano
ma, kad ten veikia organizuo
ta gauja. Tūlo Frances Pan- 
zerino, irgi 17 metų, norėjusi 
padėti įvilioti O’Brien’iūtę lo
žon, sulaikyta po $10,000 kau
cijos, kaipo liudininkė. Taipgi 
jau suimti 5 įkaitinti pačioj 
piktadarystėj.

Petro ir Marijonos Mikalaus
kų, 36 Scholes St., išvyko ka- 
riškon tarnybon į Camp Up
ton balandžio 1-mą.

Jono gimtinė yra vidurva- 
kariuose, Beloit, Wis., kur jo 
tėvai seniau gyvenę ir mažiu
ku jį iš ten atsivežė Brookly- 
nan. (Jie taipgi gyvenę Rock- 
forde ir Buffalo.) Berniuku 
būdamas jis lankė Ateities 
žiedo vaikų mokyklėlę ir, gal 
būt, turėdamas savyje tėvo 
muzikališkumo (tėvas jaunys
tėj buvęs vargonininku), mo
kėsi muzikos, o paaugėjęs lie
tuviams daugiau ir buvo pa
žįstamas kaipo orkestrinin- 
kas, su savo draugų įvairiu 
mis grupėmis yra grojęs dau
gelyje dienraščio Laisvės ir ki
tų organizacijų pramogų.

Pastaruoju laiku Jonui ma
žai tekdavo muzika užsiimti, 
nes dirbo ilgas valandas Karo 
Departmento raštinėj, taipgi 
norėdavo daugiau pabūti na
mie su tėvais, ypatingai su 
motina, kuri, buvus uoli orga
nizacijų darbuotoja, pripratus 
būti tarp žmonių, širdies ne
sveikatos paliesta, keliais pa
staraisiais metais mažai iš na
mų, gali išeiti. Tad sūnaus 
draugiškumas, taip lygiai ir 
patarnavimas buvo jai nepa
vaduojami ir jisai neskūpėda- 
mas juos teikė iki paskutinei 
valandai,, kada prisiėjo išeiti 
tarnauti savo kraštui.

Linkime Jonui sėkmingos 
tarnybos ir laimingai sugrįžti.

Nacių Nelaimė Prie 
Stalingrado

Embassy Newsreel Teatruo
se ketvirtadienį pradėjo ro
dyti oficialę Sovietų Armijos 
karo filmą, parodančią pra
džią Vokietijos didžiojo ofen- 
syvo prieš Stalingradą pereitų 
metų vasarą. Iš artimos, už
miestyje įsitaisytos orlaivių 
stoties Stuka bomberiai lyg 
draskūnai paukščiai nerdami 
iš aukštumų tiesiai ant Sovietų 
pozicijų daužė raudonarmie
čius bombomis. Gi nacių pės
tininkai, remiami ugnies metė
jų, mašininių kanuolių, tankų 
ir artilerijos ugnimi nužėrė 
miestą. Bet Raudonoji Armija 
laikėsi ir pagaliau, atėjus žie
mai ir milžiniškajam Sovietų 
ofensyvui, apsupo nacius ir 
tūkstančius jų sunaikino, ki
tus tūkstančius suėmė belais- 
vėn, tarpe kurių radosi daug 
aukštų karininkų ir maršalas 
Friedrich von Paulus.

Now Yorko miestui įsteigia
ma drafto taryba visai atski
ra nuo valstijinės, su pilno
mis teisėmis ir pareigomis, 
kaip valstijinės.

Pabaigoje pereitos savaitės 
aplankė mus F. P. Malkaitis 
iš Glen Garden, N. J. Jis da
lyvavo Aido Choro parengime 
ir sekmadienio ryte, su vietos 
biznierių Charles Degučiu at
silankė į Laisvės įstaigą ir pa
aukojo bazarui $2.

Pirmadienio vakare aplankė 
dienraščio Laisvės įstaigą Ra- 
monauskas su žmona iš Cam
bridge, Mass. Jis norėjo pa
simatyti su senais bostoniečiais 
R. Mizara ir R. židžiūnu, bet 
jų tuom tarpu įstaigoje nebu
vo.

Ramonauskas yra Cambrid
ge Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo gaspadorius. Ramo- 
nauskai viešėjo New Yorko.

Malioriai Prieš Garbini
mą Kvislingų

Maliorių Unijos Lokalai 
892, 454 ir 905, priklausanti 
Distrikte 9-me, AFL, pasiuntė 
protesto telegramas AFL pre
zidentui Green, miesto majo
rui LaGuardijai, senatoriui 
Meade. Jie savo proteste pa
reiškė, kad “garbinimu Kvis- 
lingų vien tik padėsite prie
šams.”

Jie visi buvo kviesti ir pir
mieji du kvietimą priėmę ir 
kalbėjo šnipų Alter ir Ehrlich 
paminėjimo mitinge, o Meade 
sveikino mitingą.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Apdraudų Agentų Unijos 
Lokalas 30-tas pasiuntė kon- 
gresmanams paraginimus rem
ti Anti-Poll Tax Bilių HR 7.

UTUAN1CA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE.
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

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

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tek EV. 4-8698
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Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI
Gros Pavidis Orkestrą

Prašome bazarui dovanų ir prašome- nesive- 
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.

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)

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)

Irvinge Rodo Ukrainų 
Filmą “Našlutę”

Irving Teatre, Irving Place 
ir 15th St., pradėta rodyti la
bai populiariška ukrainų fil
mą “Natalka Poltavka,” per- 
statanti Ukrainos liaudies dai
nas ir šokius gražiame liaudies 
tradicijų rėme.

Kita toj pat programoj fil
mą yra “Mad Emperor of 
Russia,” francūzų filmą.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

• •
VALANDOS:

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIGOTAS 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.

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome SI 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
N uolaida

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.
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