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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Mūsų kraštas ruošiasi Tho
maso Jeffersono gimtadieniui 
minėti.

Š. m. balandžio 13 d. su- 
sukaks lygiai 200 metų, kai
šis didysis Amerikos patrio
tas gimė.

Teisingai tūli Jeffersoną va
dina “Amerikos laisvės archi-
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AŠIS TŪKSTANČIAIS DAUGINA SAVO JĖGAS TUNISIJOJ
tektų.” Jis buvo Nepriklauso
mybės Deklaracijos autorius; 
jis buvo “dvasinis Teisių Bi- 
liaus tėvas.”

Dėl to Jeffersono vardas 
niekad nemirs Amerikos žmo
nėse. Juo toliau, tuo Jefferso
no asmenybė aiškiau mūsų 
krašto padangėje spindės.

“Visi žmonės sutverti ly
gūs” — tai Jeffersono pareiš
kimas, pareiškimas Nepriklau
somybės Deklaracijos doku
mente.

Laisvietis V. Tauras rašo 
straipsnį apie Jeffersoną. Jis 
pasirodys balandžio 13 dienos 
Laisvės laidoje.

Andai Amerika buvo pažy
mėjusi, kad A. Vaičiulaitis 
esąs pirmas lietuvių laikraš
čio redaktorius, paimtas Dė
dės Šamo kariuomenėn. Aš 
tą Amerikos paklaidą patai
siau, pažymėdamas, jog, tarp 
kitų, Jonas Ormanas ir Juozas 
Sakalauskas, lietuvių laikraš
čių redaktoriai, jau seniai tar
nauja Dėdės Šamo kariuome
nėje.

Dėl to savo liežuvį įkiša ir 
p. šimutis, Draugo redakto
rius :

“...tarp Vaičiulaičio, Or- 
mano ir Sakalo yra toks skir
tumas: pirmasis yra lietuvis 
patrijotas, redagavęs lietuviš
ką laikraštį pilna to žodžio 
prasme(?I), kuomet Ormanas 
ir Sakalas yra rusiški komu
nistai, dirbą prieš Lietuvą ir 
lietuvius ir bendradarbiavę ne 
lietuviškai, bet bolševikiškai 
spaudai.” (D-gas iš kovo 30 
d.).

Šitaip nukalba Marijonų 
laikraščio redaktorius.

Jeigu mes norėtume atsaky
ti tuo patim, tai galėtume ši
taip pasakyti: “Vaičiulaitis 
nėra lietuvių laikraščio redak
torius, — jis yra itališkas fa
šistas, neseniai iš Italijos at
vykęs ir dirbęs ne lietuviškai 
spaudai, bet fašistiškai.”

Ir mūsų pasakymas būtų ar
čiau tiesos, negu p. šimučio. 
Bet mes pasirodėme džentel- 
moniškai, na, o p. šimutis. . . 
tegu skaitytojas pats padaro 
išvadas.

Nebūtų pro šalį, jei p. Ši
mutis tuo pačiu liežuviu dar 
sykį aplaižytų pp. Grigaitį ir 
Bagočių.

šiemet Laisvės bazaras 
Brooklyne ruošiamas mažesne 
plotme negu pernai, — neten
ka aiškinti priežasčių. Tačiau 
tikslas jo tas pats: stiprinti 
dienraštį.

Karo metu mūsų dienraščio 
padėtis žymiai pasunkėjo, — 
pasunkėjo dėl to, kad viskas 
pabrango.

Dėl to kiekvienas brookly- 
nietis lietuvis kviečiamas at
vykti mūsų bazaran.

Kiekvienas Brooklyno lietu
vis, mūsų dienraščio patrio
tas, prašomas paaukoti vieną 
kitą dalykėlį bazarui. Tas vis
kas prisidės prie dienraščio 
stiprinimo. Gi stipresnis dien
raštis netiesioginiai kiekvie
nam atsimokės, patiekdamas 
geresnių straipsnių, apysakų, 
ir skubių žinių iš viso pasau
lio kampų.

Skaitytojas bus pastebėjęs, 
kad mes nutraukėme spausdi
nę angliškąjį skyrių Laisvėje. 
Tai yra dėl to, kad stoka žmo
nių, kurie jį redaguotų. Veik 
visas mūsų geriausias jauni
mas yra ginkluotose krašto jė
gose. Jaunimo judėjimas la-.

AMERIKIEČIŲ BOMBOS 
F ARTINAI SUNAIKINO 
SVARBŲ AŠIES UOSTĄ

Kasdien Tunisijon Atvyksta 
Po 1000 Fašistų ir bent po 

75 Tankus Kas Menesį
šiaur. Afrika. — šimtas 

didžiųjų bombanešių ir 
spiečiai kitų talkininkų lėk
tuvų taip sudaužė ir išdegi
no Cagliari uostą ir jo į- 
rengimus Sardinijoj, Itali
jos saloj, kad tas uostas lik
siąs jau veik bevertis vo
kiečiams ir italams, kaip 
sako Associated Press, 
amerikiečių žinių a- 
gentūra. O vienas ame
rikietis lakūnas šitaip 
išsireiškė: “Jeigu ten liko 
bent vienas daiktas, į kurį 
mes nebūtume pataikę, tai 
tik išanksto palaidotas 
daiktas.” “Mūsų bombos 
krito ir sprogo kiekviena
me uosto colyje,” sakė kitas 
Amerikos lakūnas.

Cagliari miestas su uos
tu yra už 140 mylių nuo

Amerikos Lakūnai Atakuoja 
Japonus Trijose Srityse 

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, bal. 1. — Laivyno pranešimas:
Kovo 30 d. mūsų lėktuvai kovotojai atakavo japonų 

pozicijas Kiškoj (vakariniuose Aleutuose); paskui di
dieji mūsų armijos bombanešiai ir lėktuvai kovotojai 
atakavo japonų pozicijas Holtz Įlankoj, Attu saloj. Vi
si Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo iš šių žygių.

Vėliau popiet mūsų bombanešiai ir lėktuvai kovoto
jai atakavo svarbiausią japonų stovyklų sritį Kiškoj. 
Priešlėktuvinės japonų kanuolės nušovė žemyn vieną 
mūsų bombanešį.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Vokiečiai Šaudo Norve
gus Mokslininkus

Stockholm, šved. — Ži
nios atėjusios iš Norvegijos 
sako, kad Rjukan ir Trond
heim srityse ten įvyko di
delės norvegų demonstraci
jos prieš Hitlerio pastatytą 
“valdovą”, išdaviką Quis- 
lingą.

Vokiečių ir Quislingo po
licija šaudė demonstrantus 
ir daugelį nukovė. Tarp nu
šautų yra Technikos Kole
gijos profesorius Serensen, 
dr. Shlidfeld, žymiausias 
nervų gydytojas Norvegi
joj, keli studentai ir eilė ki
tų žmonių.

Įvesta griežtas karo sto
vis prieš Norvegijos patri- 
jotus Rjukan apygardoje.

Gen. Eisenhower prane
ša, jog atslūgo mūšiai Tu- 
nisijoj.
bai sumažėjo, o tai reiškia, 
kad ir angliškojo skyriaus pa
laikymas ne taip aktualus.

šiomis dienomis šitų žodžių 
rašytojui teko kalbėtis su 
ukrainiečių ir čechų dienraš
čių redaktoriais New Yorke. 
Abu pasakė tokią pačią pasa
ką : angliškuosius skyrius nu
traukė spausdinę ir jų neturės 
iki karo pabaigos.

amerikiečių ir anglų šiaur- 
afrikinių pozicijų.

Buvo numatoma, kad vo
kiečiai ir italai planavo pa
naudot Cagliari uostą, kuo
met jiems teks sprukti iš 
Tunisijos. Bet Amerikos 
bombanešiai dabar sutriuš
kinę tą Ašies viltį, kaip 
tvirtina Associated Press.
SMŪGIAI PRIEŠŲ LAI

VAM IR LĖKTUVAM
Amerikos ir Anglijos lėk

tuvai, atakuodami Cagliari, 
padegė penkis stambius fa
šistų krovinių laivus ir 21- 
ną mažesnį laivą ir sunai
kino 71 Ašies lėktuvą pa
čiose stovyklose ant žemės 
bei kautynėse ore.

Tame didžiuliame žygyje 
amerikiečiai neprarado nei 
vieno savo bombanešio ir 
nei vieno lėktuvo kovotojo.

Tik Trečdalis Vengry 
Teliko Ryty Fronte

Maskva. — Savo laiku 
buvo 250,000 vengrų ka
riuomenės prieš-sovietinia- 
me fronte. Dabar jos teliko 
tiktai trečdalis, viso apie 
83,000, kaip kad pats Ven
grijos ministeris pirminin
kas Nicholas de Kallay pri
pažino sausio mėnesį šie
met.

Daugiausia vengrai nu
kentėjo Voronežo srityje. 
Vien nelaisvėn Sovietai pa
ėmė trečdalį vengrų ka
riuomenės; kitą trečdalį su
naikino bei pavojingai su
žeidė.

Jugoslavai Atėmė Dar 
5 Miestus iš Fašisty 
Maskva. — Radijas Lai

svoji Jugoslavija paskelbė, 
kad jugoslavų partizanai 
— Liaudies Armija sumu
šė kelias vokiečių - italų 
darytas atakas ir atvadavo 
nuo priešų miestus Bosan- 
ski, Petrovacą, Bosanko 
Grahovo, Drvar ir Podgre- 
mecą, Bosnijoj, Jugoslavi
jos provincijoj.

Šių jugoslavų koųiandie- 
riai yra Peka Dapcevič i r 
Peter Cetkovič.

šiaur. Afrika. — Vokie
čiai ir italai kasdien at
siunčia dar po 500 iki 1,000 
savo kariuomenės į Tunisi- 
ją, kaip teigia šio fronto 
stebėtojas Hanson W. Bald
win, N. Y. Times korespon
dentas. Jis skaičiuoja, kad 
fašistai per mėnesį įsigabe- 
na po 75 iki 125 tankų į 
Tunisiją.

Kuomet amerikiečiai pas
kutiniu laiku suėmė 700 
vokiečių ir italų karių, be
laisviai sakė, jog kai kurie 
jų buvo čia tik pirm 10 die
nų atgabenti iš Italijos sa
los Sicilijos.
Kaip Ašis Gabena Savo 

Karius į Tunisiją
Naujus savo karius į Tu

nisiją fašistai gabena di

DAR ES£ TOLI NUO KOVOS
LAIMĖJIMO TUNISIJOJ

Washington.— Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Henry L. Stimson, šiltai 
sveikino anglus už tai, kad 
jie taip šauniai sumušė vo
kiečius Mareth Tvirtumų 
linijoje, pietinėje Tunsijo
je. Bet kartu jis įspėjo, jog 
vokiečių Rommelio armija, 
nežiūrint didelių savo nuo
stolių, vis tiek tebėra gana 
stipri ir faktinai, girdi, iš
laikius savo čielybę.

“Dar bus didelių ir sun
kių mūšių” Tunisijoj, sakė 
karo sekretorius, pridurda
mas, jog tuose mūšiuose 
dalyvaus ir amerikiečių di
vizijos pirma, negu vokie
čiai ir italai bus galutinai 
nuošluoti tame krašte.

Jeigu Rommelio armijai 
iš pietų pavyks susijungt 
su vokiečių von Arnimo ar
mija šiaurėje, tai “Ašis tu
rės stiprią armiją palyginti 
mažame plote,” pastebėjo 
sekretorius Stimson. Be to, 
suprantama, Rommelio vo
kiečiai priešinsis ir trauk
damiesi iš pietinės Tunisi
jos per vidurinę į šiaurinę. 
O šiaurinėje Tunisijoje su
sijungusios hitlerininkų ar
mijos “turėtų geras apsigy
nimo pozicijas ir galėtų la
bai stipriai priešintis,” sa
ko Stimson.

Kartu jis priminė, kad

Derybos Tarp Darbo 
Federacijos ir CIO

Washington. — Praneša
ma, jog esą pasisekimo de
rybose dėlei vienybės tarp 
dviejų didžiųjų unijinių or
ganizacijų, Amerikos Dar
bo Federacijos ir CIO.

Visų pirma tariamasi, 
kaip išvengt streikų, kurie 
kyla tarp CIO ir Federaci
jos unijų ginčuose dėl vie
nos ar kitos unijos pripaži
nimo. 
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džiuliais šešmotoriniais vo
kiečių lėktuvais.. Toks lėk
tuvas galįs nešti 130 vyrų 
vienu žygiu. Be to, Ašis 
plukdo savo kariuomenę iš 
Sicilijos stambiomis, lėkšto
mis valtimis, kurias varo 
Dieselio inžinai. Tokia val
tis gali vežti po 250 karei
vių arba 300 tonų krovinių. 
Šios valtys ginkluotos ka- 
nuolėmis ir kanuoliukėmis.

Talkininkų karo laivų šo
viniais ir oro bombomis 
sunku esą į tas valtis pa
taikyti gana trumpoje jų 
kelionėje, apie 90 mylių iš 
Sicilijos į šiaurinę Tunisiją. 
Bet kariniai anglų ir ame
rikiečių laivai ir lėktuvai 
vis tiek sunaikinę 20 iki 30 
tokių Ašies valčių.

jau “didelis skaičius vo
kiečių ir italų užmušta ir 
keli tūkstančiai nelaisvėn 
paimta.” Be to, Ašis prara
do ir daug įvairių karo pa
būklų.

NACIAI SUŠAUDĖ DAR 
40 LIETUVIU

Stockholm, šved. bal. 2.
— švedų laikraštis Nya 
Dagligt Allehenda išspaus
dino žinią, kad naciai Vil
niuje viešai sušaudė aikš
tėje 40 lietuvių. Tai, girdi, 
bus jums įspėjimas, kad 
ūkininkai pristatytų na
ciams tiek grūdų, gyvulių 
ir kitų reikmenų, kiek hit
lerininkai nusako.

Nacių viršininkai Vilniu
je leido suprast, kad nepa
klusnūs lietuviai bus ima
mi ir tiesiog į vokiečių ar
miją. Pasikartoja praneši
mai, kad labai išsiplėtė ir 
pasmarkėjo Lietuvos parti
zanų karas prieš nacius.

DAUG DAUGIAU NUŠAUNA
MA AŠIES LĖKTUVŲ

Šiaur. Afrika. — Oficia
liai pranešta, jog kovo 31 
d. anglai ir amerikiečiai nu
šovė žemyn 31-ną vokiečių 
ir italų lėktuvą per kauty
nes ore, o iš savo pusės ne
teko tiktai 12-kos lėktuvų.

Talkininkai vyrauja Tu
nisijos ore prieš fašistus, 
nuolat bombarduodami ir 
apšaudydami italų - vokie
čių laivus, lėktuvų aikštes, 
tankus, šarvuotus automo
bilius, fronto linijas, fašis
tų kariuomenę ir visus ki
tus priešam svarbius punk
tus.

London, bal. 2. — Dide
lis skaičius mažųjų Angli
jos lėktuvų atakavo nacių 
punktus šiaur. Franci j oje.

SOVIETAI ĮVARO GILESNĮ 
KYLĮ Į NACIŲ LINIJAS 
KUBAN UPĖS FRONTE
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, bal. 2. — Vidunaktinis Maskvos radijo 

pranešimas:
Įvairiuose karo frontuose nebuvo žymių atmainų 

bal. 1 d.
Mūsų laivai Barents Jūroje nuskandino priešų trans

porto liavą 6,000 tonų.
Kovo 31 d. mūsų oro jėgos įvairiuose frontuose su

naikino 70 vokiečių trokų su kareiviais ir reikmenimis, 
nutildė šešias kanuolių ir mortirų baterijas, susprogdi
no du amunicijos sandėlius ir nuskandino vieną kari
nį priešų motorlaivį.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė įvarė kylį į 
vieną vokiečių apsigynimo liniją ir užėmė stipriai ap- 
drūtintą poziciją.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Amalgameitų Unija Teikia 
Reikmenis Sov. Ligoninei
New York. — Amerikos 

Amalgameitų Siuvėjų Uni
ja pasižadėjo aprūpint įvai
riais reikmenimis Moninskio 
Ligoninę arti Maskvos. Ta 
didelė ligoninė palaikoma 
Sovietų darbo unijų.

Amalgameitų Unija, pa
gal susitarimą su Sovietų 
Sąjungos darbo unijų cent
ru, taip sakant, “įdukrino” 
šią ligoninę; ir Amalgamei
tų teikiama ligoninei para-

Amerikiečiai Susijungę 
Su Anglais Tunisijoj
Alžyro radijas pranešė, 

kad amerikiečių ir francū- 
zų kariuomenės pirmieji 
būriai jau susisiekę su prie
kiniais daliniais Aštuntosios 
anglų armijos, stumiančios 
Rommelio fašistus tolyn į 
šiaurius. Bet tai dar nėra 
oficialiai patvirtinta.

Amerikiečių kariuomenė, 
komanduojama gene rolo 
Pattono, pasivarė dar kiek 
pirmyn centralinėje Tuni
sijoje, linkui Kairouano ir 
nuo Gafsos į rytus linkui 
pajūrio. Amerikiečiai ir 
francūzai atakuoja iš va
karų šono Ašies armija.

Anglai kertasi su ban
dančiais apsistot vokiečiais 
už 25 mylių nuo Gabes uos
to.

Šiaurinėje Tunisijoj Pir
moji anglų armija, verž
damasi pirmyn, atmetė fa
šistus 4 mylias atgal linkui 
Mateur, svarbaus karinio 
punkto tiktai už 20 mylių 
nuo Bizertės miesto ir uos
to. Anglai pasiekė punktą 
18 mylių nuo Mateur..

Berlyno radijas blofino, 
būk jų lėktuvai ir subma- 
rinai nuskandinę 138-nis 
talkininkų laivus, 926,000 
tonų, praeitą mėnesį.

Bern, Šveic. — Katalikų 
Cologne ir Paderborne vys
kupai pasmerkė nacių sklei
džiamą lytinį palaidumą.

ma bus vadinama Amalga- 
meitų Unijos Fondu.

Amalgameitų Unija visų 
pirma paskyrė $25,000 šiai 
ligoninei. Už tuos pinigus 
nupirkta ligoninei Manke
tų, paklodžių, vaistų ir į- 
vairių medikalių reikmenų#

Amalgameitų Unijos cen
tras išsiuntinėjo laiškus jos 
skyriams, kad nuo šiol uni
ja turės aprūpint Monins- 
kio Ligoninę visokiais rei
kalingais dalykais.

Sovietai Dalyvaus Tal
kininku Konferencijoj

I

Maskva, bal. 2. — Sovie
tų vyriausybė sutiko at
siust savo atstovus į talki
ninkų konferenciją dėlei 
maisto reikalų po karo. Ta 
konferencija yra šaukiama 
prezidento Roosevelto.

I
į

Sovietai Užima Daugiau
Vietoviy Kaukaze

Maskva, bal. 2. — Vakar 
Sovietų kariuomenė atėmė 
iš vokiečių kelias apgyven
tas vietas Kerčo srityje, 
vakariniame Kaukaze; o 
šiandien raudonarmiečiai 
atkariavo dar tris apgy
ventas vietas arti Novoros- 
siisko, Juodosios Jūros uo
sto miesto.

Sovietai įvarė gilesnį ky- 
lį tarp vokiečių kariuome
nės dalinių esamų skirtin
gose Kuban upės pusėse.

i

.f

CHINŲ KARIUOMENE ATA 
KUOJA JAPONUS

Chungking. — Chinai at
mušė visus japonų bandy
mus prasiveržti iš Burmos 
į Yunnaną, pietinę Chini- 
jos provinciją. Chinų kovo
tojai sėkmingai atakavo 
priešus ties Mongwa ir nu
vijo juos šešias mylias at
gal nuo sienos tarp Yunna- 
no ir Burmos.
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Amerikos Liaudie, Budėk!
Iš Berlyno vis daugiau veržiasi hitle

riška propaganda, kurios tikslas yra su
skaldyti Jungtines Tautas, nes, kitaip, 
naciai negali karo laimėti ir pasaulį 
pavergti. Jų propaganda nukreipta prieš 
Sovietų Sąjungą, išgalvojami bjauriausi 
melai ir provokacijos.

Iš Romos plaukia tokia pat “bolševiz
mu” ir “komunizmu” bauginimo pro
paganda, kuriai kelius atidaro Romos 
popiežius, prie kurio “ambasadorium” 
Mussolinis padėjo savo žentą grafą Cia
no — atkaklų fašistą.

Jungtinėse Valstijose, kada turėtų bū
ti mobilizuojamos jėgos tuojautiniam 
atidarymui antro fronto prieš Hitlerį, 
kada tam reikalui turėtų būti sukuopta 
energija, kada reikalinga liaudies pagel- 
ba prezidentui Rooseveltui, kad jis 
su savo vyriausybe galėtų 
nugalėti reakcinius elementus, pra
vesti susitarimą su Molotovu, pravesti 
nutarimus Kasablanka Konferencijos, 
tai tuo laiku prasidėjo begėdiška pro
paganda prieš Sovietų Sąjungą.

Mecca Temple, New Yorke, buvo su
ruoštas masinis protesto susirinkimas 
prieš Sovietų Sąjungą, dėlei to, 
kad ten buvo sušaudyta du priešai, Al- 
ter-Ehrlich, kurie kenkė Sovietų Sąjun
gos karo vedimo pastangoms. Tai vieša 
demonstracija, tai viešas išstojimas 
prieš-sovietinių elementų, tai pravedi- 
mas tos linijos, kurios nori Jungtinių 
Tautų priešais.

Tik pagalvokime, Hitleris vien Lenki
joj nužudė virš 4,000,000 žmonių, tai 
ponai - lenkai New Yorke nemobilizuo
ja mases greitesniam Lenkijos išlaisvini
mui, kad tuo išgelbėtų dar kelis milio- 
nus lenkų nuo mirties, bet “mišias” lai
ko už “lenkų kankinių oficierių” dūšias, 
mirusių “Sibiro tundroj”. Hitleris de
šimtimis tūkstančių žudo žydus, o New 
Yorke tam tikri gaivalai rengia prakal
bas ir niekina Amerikos talkininkę — 
Sovietų Sąjungą!

Ką Amerikoj pasakytų spauda ir vy
riausybė, jeigu toki dalykai būtų Sovie
tų Sąjungoj? Ką Amerikos liaudis ma
nytų, jeigu Sovietų Sąjungoj taip ne
draugiškai, tiesiai provokaciniai rašytų 
spauda, kaip rašo pas mus Keleivis, 
Naujienos, Times ir panaši spauda? 
Prieš šią Jungtinių Tautų skaldymo po
litiką turi subrusti liaudis.

ir dabar. Nieko naujo nepasikeitė ir nie
ko negalima iš tos valdžios naujo laukti. 
Pasakos apie “taiką”, tai sena nacių 
apgavimo giesmė, nes tas jiems reika
linga, kad palaikyti Amerikoj jų atstovą 
ir jieškoti sau užtarimo prieš “bolševi
kus.”

Bet Finliandijos likimas nepriklauso 
nei nuo Tannerio, nei Rangellio valios. 
Visi mato, kad hitleriškas karas nerado 
liaudyj pritarimo, nepaisant, kiek fašis
tai skleidė melų. Jie net nedrįsta prisi
pažinti, kad jie išvien su Hitleriu užpuo
lė Sovietų šalį, bet meluoja, būk juos 
Sovietai užpuolė, būk jie “veda apsigy
nimo karą.”

Finliandijoj liaudis tars savo žodį. Jau 
dabar fašistai yra areštavę 23,000 už 
“priešvaldišką veikimą” ir 6,000 karei
vių už dezertyravimą. Karo zonoj vei
kia finų partizanai, kurie kovoja prieš 
fašistinę valdžią ir liaudis jiems pade
da. Ypatingai partizanų veikimas ple
čiasi Finų-Karelų Sovietų Respublikos 
srityj, kurią Finliandijos fašistai pa
vergė.

Laisvės Reikalai

Finų Liaudis ir Partizanai
Susidarė “nauja valdžia Finliandijoj”, 

bet niekas naujo ten nepasikeitė,— rašo 
©. Sokolovas Maskvoj išeinančiame ang
lų kalba laikraštyj “Moscow News.” Tie-, 
sa, į tą “naują valdžią” jau neįeina J. 
Ranged, buvęs premjeras ir užsienio rei
kalų ministeris R. Witting. Jie perdaug 
atvirai apsiskandalino prieš Ameriką.

Bet valdžion įeina “socialistas” milio- 
nierius Vaino Tanner, provokatorius ka
ro prieš Sovietų Sąjungą ir bjaurus prie
šas Finliandijos liaudies. Ir aišku, kad 
jis ves Finliandijos politiką Hitlerio ke
liais. Kaip pirma, Finliandija buvo Hit
lerio pusėj ir kariavo prieš Sovietų Są
jungą, taip ir dabar ji kariauna. Kaip 
pirma finai fašistai žvėriškai kankino 
Sovietų piliečius užimtoj Finų-Karelų 
Sovietų Respublikos dalyj, taip ir dabar 
kankina.. Kaip pirma finai fašistai ve
dė melų ir provokacijų kampaniją prieš 
Sovietų Sąjungą, taip ir dabar. Kaip pir
ma iš Finliandijos orlaukių ir prieplau
kų Hitlerio ir finų lėktuvai ir submari- 
nai skandino Anglijos ir Amerikos lai
vus plaukiančius su reikmenim į Sovie
tų Sąjungą, žudė Amerikos žmones, taip

Vilnis Apie Spellmano Misiją
Lietuvių liaudies dienraštis Chicagoje, 

Vilnis, štai kaip rašo apie arkivyskupo 
Spellmano misiją:

“Jau gana daug laiko, kaip New 
Yorko arkivyskupas Francis Spellman 
yra užjūry. Jis tarėsi su Ispanijos baž
nytine vadovybe ir su Hitlerio gaulei
teriu Ispanijai generolu Franco. Po to 
jis matėsi su popiežium ir su Mussolinio 
žentu Ciano, kurį uošvis paskyrė amba
sadorium prie Vatikano. Iš Vatikano ar
kivyskupas atskrido Londonan, kur jis 
konferavo su Churchillu ir tūlais Ame
rikos ginkluotų pajėgų vadais. Iš Londo
no arkivyskupas vyksiąs į šiaurinę Af
riką ir, sakoma, tarpininkausiąs derybo
se tarp generolo de Gaulle ir gen. Gi- 
raud.

Ta misija tikra misterija. Aišku tik 
tiek, kad ark. Spellman nevažiavo užjū
riu religiškais reikalais, nors gal jis ir 
nuvežė Vatikanan petragrašių.

“Pirmiau kai kas sakė, kad ark. Spell
man padėsiąs popiežiui išsikraustyti iš 
Vatikano ir parūpinsiąs popiežiui vietą 
kur nors Pietų Amerikoje. Tai buvo tik 
laikraštinė antis, nes popiežius nėra to
kiuose bloguose santykiuose su Ašim, 
kad jam reikėtų kraustyties į Pietų 
Ameriką.

“Aišku savaimi, kad ark. Spellman’o 
misija yra politinio pobūdžio. Klausi
mas, kodėl tokiai misijai pasirinkta dva
siškis ir tai labai stambus dvasiškis?

“Žinant Amerikos katalikų vadovybės 
nusistatymą link frankistų dar iš tų lai
kų, kada toj šalyj reakcija pakėlė maištą 
prieš respubliką, žinant Vatikano nusi
statymą tuo laiku, nėra pagrindo opti
mistiškoms viltims, kad jo misijos tiks
las sustiprintų kovą prieš Ašį.

. “Būdamas Ispanijoj ahk. Spellman ma
tėsi su generolu Franco. Bet ar jam rū
pėjo matyties su Ispanijos lojalistų va
dais? Vienas iš žymiausių lojalistų vadų 
buvęs premjeras Juan Negrin gyvena 
Londone. Arkivyskupas su juo nesima
tė.

“Nenoromis prašosi išvada, kad pasė
koje tos kelionės sustiprės tendencijos, 
kurios veda į kompromisą su tuo, kas 
vadinama “darlanizmu.”

Lietuva Nevergaus Hitlerininkams
Tarybinės Lietuvos prezidentas Jus

tas Paleckis, kuris tuo pačiu kartu yra 
ir vice-prezidentas Sovietų Sąjungos, 
įteikė medalius ir kitus garbės ženklus 
atsižymėjusiems kovotojams.

Jis pažymėjo tą faktą, kada Raudono
ji Armija artėja prie Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos, kada tų šalių liaudies artina
si išlaisvinimas, tai Anglijoj ir Amerikoj 
tūli elementai,—priešai Tarybų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos labai nusigando 
ir veda melų propagandą prieš Sovietų 
Respublikas. •

Justas Paleckis sakė, kad nieko tas 
negelbės; Lietuva, Latvija ir Estija yra 
nusprendę savo likimą, įvedę tarybinę 
tvarką, įstoję į Sovietų Sąjungą ir to
kiomis pasiliks, nepaisant tų elementų 
veiklos, nes tokia yra valia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos liaudies. Paleckis 
privedė faktą, kaip Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj didvyriškai kovoja partizanai 
prieš hitlerininkus, taip, kaip ir Sovie
tų Baltrusijoj ir Ukrainoj.

Puikiausias pasižymėji
mas, garbingiausias darbas 
šiuo momentu yra gauti 
dienraščiui Laisvei naują 
skaitytoją. Per visą Ame
riką nuskambės jūsų var
das, visa pažangioji Ame
rikos visuomenė pagerbs 
jus už pasidarbavimą gavi
mui Laisvei naujo skaityto
jo.

Dienraštį Laisvę skaitan
tis žmogus yra tikras pa
triotas savo šalies. Jis yra 
teisingai informuotas apie 
karą. Jis fašizmo nekenčia, 
kaip pavietrės, jis visa savo 
širdžia ir siela stoja už su
daužymą Ašies pajėgų. Lai
svės' skaitytojai perka kari
nius Taupymo Bonus, jie 
aukoja Raudonajam Kry
žiui, jie civiliame gyvenime 
dirba viską, ką tik gali, ka
ro laimėjimui. Pradėjęs 
skaityti Laisvę žmogus, jei 
jis būtų kiek fašizmu už
nuodytas, greit nuo tų nuo
dų apsivalys. Taigi Laisvę 
platindami, platinate ap- 
švietą, stiprinate žmonių 
moralą už karo laimėjimą. 
Todėl gavimas Laisvei nau
jo skaitytojo yra labai gar
bingas darbas.

Šiomis dienomis naujų 
skaitytojų Laisvei gavo:

F. Balch, Easthampton, 
Mass., gavo 2 naujus skai
tytojus, vieną pusei metų, 
kitą šešiom savaitėm.

P. Šiušąs, iš Worcester, 
Mass, gavo vieną metinę 
prenumeratą. Patys užsisa
kė Laisvę metams: F. S. 
Ross iš Tarriffville, Conn., 
Motiejus Grigas, iš Stough
ton, Mass.

Finansiniai šiuom kartu 
parėmė savo dienraštį šie

asmenys:
B. Butkus, Kearny, N. J., 

$5.00.
F. Balch, Easthampton, 

Mass., 3.40.
M. žukaitis, Spencerport, 

N. Y., $3.
Jonas Chesnulis, Tren

ton, N. J., $2.
J. Olas, Portland, Me., 

$1.75 ir A. Galambauskas, 
Phila., Pa., $1.65.

Po $1.00: A. Jakstonis, 
Trenton, N. J., M. Bush, 
Inglewood, Calif., P. Min- 
gėla, New York City, N. 
Y., A. Wassell, Worcester, 
Mass.

Visiems aukojusiems, ga
vusiems naujų skaitytojų ir 
tiems, kurie patys užsisakė 
dienraštį, širdingai dėkoja
me. Dėkoja jiems visi ap- 
švietą branginanti žmonės, 
kurie perskaitė šį praneši
mą. Linkime, kad ir kiti 
dienraščio skaitytojai pa
sektų juos.

Finansais šiuom kartu 
reikia susidomėti labiau ne
gu bent kada. Todėl aukos 
yra labai reikalingus. Gau
nant naujų skaitytojų, fi
nansai taipgi taisosi. To
dėl reikia darbuotis gavi
mui naujų skaitytojų vi
sur, kur tik esame, kur tik 
vra lietuviškai kalbančių 
žmonių.

Philadelphijos organiza
cijos jau pasisamdė parką 
ir ruošia Laisvės naudai 
pikniką šią vasarą. Visur 
reikia ruošti piknikai, rei
kia rūpintis dienraščio rei
kalais. Tačiau visada turė
kime mintyje, kad visų 
svarbiausias darbas yra 
gauti naujų skaitytojų..

P. Buknys.

Daugelyje Lietuvos vietų 
valstiečiai aria jau nebe sa
vo žemę, bet vokiškų dvar
ponių. Jų skaičius kasdien 
auga, nes į Lietuvą atvyks
ta vis nauji rudųjų kolonis
tų būriai, kuriuos kubiliūn- 
palaikiai kartu su Rentel- 
nais aprūpina žeme, namais 
ir turtu, o tikruosius tos 
žemės šeimininkus lietuvius 
paverčia baudžiauninkais.

Lietuvis myli savo žemę 
maintintoją ir niekuomet 
hitleriniam okupantui jos 
neatiduos! Kai kurie iš 
banditiškųjų kolonistų tuo 
jau įsitikino ir net ant sa
vo kailio patyrė. Štai vie
nas iš tokių, nekuris Vers-

treeg skundėsi fašistų laik
raštyje, kad Lietuvoje ne
ramu. Jam ir jo sėbrams 
teko nedelsiant nešdintis 
atgal. “Ten, — pareiškė 
Verstreeg, — negalima pa
sirodyti be ginklo, nes lie
tuviai nuolatos mus užpul
dinėdavo ir laikas nuo laiko 
tekdavo su jais vesti tikrus 
mūšius.”

Lietuvi, naikink rudųjų 
kolonistų būrius. Jeigu jie 
nori žemės, duok jiems že
mės — po tris metrus kapo 
duobei išsikasti! Lietuvoje 
daugiau žemės jiems nebu
vo, nėra ir nebus.

VI. Mozūriūnas.
(Iš Už Tarybų Lietuvą)

Lenkų Liaudis Nepai
so savo Ponų Londone

Neleisk Vokiečio Į 
Savo Namus!

Užgrobę Lietuvą, hitle
riniai okupantai ne tik 
siurbia iš jos paskutinius 
maisto išteklius, ne tik ga
bena lietuvius į frontą, į 
katorgą, bet ir siekia visiš
kai išnaikinti lietuvių tau
tą, Lietuvą paversti vokiš
ku kraštu. Apie tai galima 
buvo spręsti iš ankstyves
nių Hitlerio ir jo sėbrų pa- 
sisakyrhų dėl Pabaltijo kra
štų likimo. Okupavę Lietu
vą, tuos pasisakymus vo
kiečių fašistai ėmėsi įgy
vendinti : keliasdešimts tūk
stančių lietuvių jie nužudė 
ir sukišo į kalėjimus. Bet 
tokiu lietuvių naikinimu 
vokiečių grobuonys nepasi
tenkino.

Neseniai “Berliner Ber- 
zenceitung” paskelbė mais
to produktų ik žemės ūkio 
ministerio Bake kalbą, ku
rioje šis hitlerinis niekšas 
pareiškia, kad “prieš Vo-

kietiją stovi naujų žemių 
suvokietinimo ir kolonizavi
mo uždavinys. Pirmoje ei
lėje tai turi būti atlikta Pa
baltijo kraštuose.” Kitaip 
sakant — kaip galima grei
čiau reikia atimti iš Lietu
vos valstiečių žemę, išvary
ti darbininkus iš miestų, 
užginti gimtą kalbą, lietu
vius paversti vokiečių bau
džiauninkais vergais. Tai 
jie jau padarė okupavę 
Lenkiją, kur žmonės dirba 
vokiečių baronams, o už 
lenkišką žodį baudžiama 
kalėjimu ir rykštėmis. Tai 
jie daro ir Lietuvoje.

Šiomis dienomis į Kauną 
atvyko keli tūkstančiai vo
kiečių kolonistų. Iš dauge
lio lietuvių buvo atimti na
mai ir atiduoti vokiečiams, 
o patys tų namų šeiminin
kai išmesti į gatvę ir pa
leisti eiti, kur akys mato, 
kur kojos veda.

Londone šiltai gyvena 
Lenkijos valdžia užsienyje. 
Neseniai toji valdžia kėlė 
protestą prieš Sovietų Są
jungą, kam ji akstiną Hit
lerio pavergtoj Lenkijoj 
žmones į kovą.

Lenkijos liaudis nenori 
amžinai vergauti Hitlerio 

razbaininkų šaikai ir veda 
partizanišką kar^. Lenkai 
taip stipriai organizavo 
partizanus, kad Krasnobro- 
do srityj per 10 dienų kovo
jo prieš reguliarės Hitle
rio armijos dalis. Hitleri
ninkai turėjo 2,000 karei
vių, tankų, lėktuvų ir ka- 
nuolių. Kova baigėsi tuo, 
kad hitlerininkų buvo di
desni nuostoliai, negu len
kų. Naciai perpykę Lušča- 
kač sodžiuje pakorė 60 
žmonių.

Tuo kartu Londone Len
kijos valdžia užsienyj su
ruošė minėjimą 600 metų, 
kaip Lenkija pavergė nuo 
ukrainiečių Lvovo miestą 
— Galicijos sostinę. Į tai 
tinkamai buvo atsakyta 
per Maskvos radiją, kur 
pareiškė, kad tai lenkų val
džiai mažiau apeina tas, 
kad Hitleris vokietina Var- 
šavą,kad milionais žudo len
kų žmones, bet ji nori atim
ti ukrainiečiams, baltru- 
siams ir lietuviams teisę

patiems savo reikalus sprę
sti. Suprantama, kad tokis 
Lenkijos valdžios minėji
mas turi provokacinį tiks
lą, kad įnešti nesutikimą 
tarpe Jungtinių Tautų.

Maskvoj išeinąs lenkų 
žurnalas Volna - Polska, 
redaguojamas Vandos Va- 
silevskaja ir atstovaujantis 
milionus lenkų, gyvenančių 
Sovietų Sąjungoj, pareiškė, 
kad Lenkijos valdžia Lon
done neatstovauja lęnkų 
liaudies troškimo, kad ji vis 
gyvena senais imperialisti
niais troškimais — pavergt 
kitas tautas, išplėsti “Len
kiją nuo marių iki marių,” 
kad tie imperialistiniai len
kų ponų nusistatymai atve
dė Lenkiją prie dabartinės 
katastrofos.

Bendrai darosi aišku, 
kad reakciniai lenkų ele
mentai, jų tarpe visoki pul
kininkai sulindę į Lenkijos 
valdžią L°nd°ne gyveną 
taip užsienyj prisideda prie 
tos propagandos skleidimo, 
kurią skleidžia naciai prieš 
Sovietų Sąjungą, o lenkų 
liaudis vis daugiau krypsta 
į Sovietų Sąjungos pusę,
nes tik jos galioj mato Len
kijos išlaisvinimą ir laimin
gą jos ateitį.

D. M. š.

PASTABOS

Cords Frocks kompanijos darbininkai ir savininkai 
aukojo po pusę dienos uždarbio Raudonajam Kryžiui. 

Už tai jie gavo iš Raud. Kryžiaus pagyrimo dokumen
tą. Nuotrauka parodo, kai tasai dokumentas buvo 
įteiktas.

Pereitame pasauliniame 
kare Kruppo fabrikai dirbo 
kanuoles Vokietijai ir Ang
lijai, kuri kariavo prieš Vo
kietiją. Dabar New Yorke 
leidžiamas laikraštis “Tri
bune,” laidoje 28 d. kovo, 
paskelbė, kad Jungtinių 
Valstijų visokie produktai 
gabenami į Urguajų, o iš 
ten į Argentiną. Na, o iš 
Argentinos į Vokietiją.

Kapitalistų patriotizmas 
— doleris. Už dolerį jie ir 
tėvą su motina parduotų.

Ant darbininkų algų val
džia uždėjo taip vadinamas 
lubas. Bet kada prezidentas 
sumajiė uždėti lubas ant 
kapitalistų algų, o tos lubos 
pusėtinai aukštos — 25,000 
dolerių vienam asmeniui, 
tai jų tarnai, kurie sėdi 
Washingtone, sukėlė dide- 
liausį lermą ir tą sumany
mą atmetė.

Washingtono ponai, at
mesdami šį sumanymą, bi
jojo, kad tie “vargšai,” 
gaudami tik po 25,000 me
tinės algos, badu nepastip
tų. Bet darbininkas, gau
damas $1200 ar $1300 į 
metus ir dar su šeimyna, 
badu nepastįps, jam už
drausta daugiau mokėti.

Kiek tai šukavimų ko
mercinėj spaudoj, kad da
bar darbininkai uždirba di- 
deliausias sumas, kad jie 
stačiai darbdavius apiplė-j

šia, kaip Hitleris pavergtus 
kraštus ir todėl, girdi pro
duktų kainos pakilo.

Bet ta pati spauda ar 
prisiminė nors sykį apie 
tuos darbininkus, kurie 
gauna tik po 60 centų į va
landą? O tokių darbininkų 
labai daug. Ir šių žodžių 
autorius randasi jų tarpe, 
gauna 63 centus į valandą. 
O gal komercinei spaudai 
“demokratiniai principai” 
draudžia apie tokius darbi
ninkus rašyti?

Kaip greit pasigirdo bal
sai, kad ant farmų produk
tų kainų reikia uždėti lu
bas, taip greitai iš marke- 
tų viskas dingo, net ir viš
telės su kiaulelėmis į “Ame
riką” išvažiavo.

Valdžia ant produktų 
kainų deda lubas, bet visai 
pamiršta, kad trustai ir 
stambieji farmeriai savo 
produktus sukrovė ant lu
bų, o ne po lubomis.

Washingtone vėl keliamas 
klausimas įvesti blaivybę. 
Bet pereita blaivybė buvo 
daug girtesnė, negu dabar
tinė girtybė. Ir iš tos blai
vybės pasinaudojo visokie 
butlegeriai.

Jeigu ir dabar būtų įves
ta blaivybė, tai vėl “mėnu
lio spinduliai” pradėtų 
šviesti ir ne vienam išduo
tų vizą į aną svietą ...

V. Paukštys.
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MUZIKAS SERGEJUS RACHMANINOV FIL M O S

Kovo 28 dieną, Beverley Kalnuose, sa
vo name nuo plaučių uždegimo-mirė pa
saulinis muzikos meistras Sergėjus . Va- 
siljevičius Rachmaninov.

Rachmaninov savo gigantiškais pasi
žymėjimais muzikoj praturtino rusų 
tautos muzikų meistrų Čaikovskio, Rim- 
sky-Korsakovo, Borodino, Balakirevo, 
Musorgskio ir kitų, kartu ir pasaulinės 
muzikos palikimą visai žmonijai.

Rachmaninov gimė balandžio 1 d., 
1873 metais, Novgorodo gubernijoj, Ru
sijoj. Kada jis buvo 4 metų amžiaus, jo 
motina mokytoja jau pradėjo j j lavinti 
pianu skambinti. 1882 metais jis įstojo 
į Peterburgo Muzikos Konservatoriją, 
kur jis mokėsi Damianskio vadovystėj. 
Pradžioj jam nesisekė, bet visai kas ki
ta atsitiko, kada jis pateko į Maskvos 
Muzikos Konservatoriją. Čia muzikos 
profesorius Zverievas buvo reikalaujan
tis ir Rachmaninov staigiai pradėjo kil
ti muzikoj. Čia jis pirmiausiai susitiko 
Salvini, Rossi, Duse ir kitų kūrinius.

Vėliaus Rachmaninovo muzikoj kilime 
jam įkvėpėju buvo garsusis rusų muzi
kos meistras Čaikovskis, jo įtakoj jis ir 
parašė operą “Aleko.” Rachmaninov tū
lą laiką vadovavo Londone Philharmoni- 
jos Orkestrui, o vėliau Maskvoje Impe
ratoriškos Operos Orkestrui.

Rachmaninov sukūrė operas: “Aleko,” 
“Miserly Knight”, “Da Rimini”; sim
fonijas: “The* Rock,” “Caprice Bohe- 
mien,” “The Isle of Dead,” “The Bells,” 
“The Spring” ir daug kitų muzikos kū
rinių pianui, kitiems muzikos instru
mentams ir virš 70 įvairių dainų.

Rachmaninov buvo artimai susirišęs 
su cariškos Rusijos aukštais rateliais, 
nes jo muzika galėjo gėrėtis senoj Rusi
joj tik caras, kunigaikščiai, turčiai, o ne 
darbo liaudis, kuri buvo pavergta ir nu
alinta. Ir suprantama, kada kilo liau
dies revoliucija, tai 1917 metais Rach
maninov su šeima išvyko į Švediją, o 
1918 metais atvažiavo į Jungtines Vals
tijas, kur jis ir išgyveno iki mirties. Jis 
važinėjo po Jungtines Valstijas ir davė 
koncertus. Tiesa, su koncertais jis važi
nėjo ir į kitas šalis, bet apsigyvenęs bu
vo mūsų šalyj. Jam buvo siūlyta paimti 
vadovauti Bostono Simfonijos Orkestrą 
ir kitas, bet jis nuo to atsisakė. Iš priva
tinių koncertų Rachmaninov darėsi tur
tingą gyvenimą, nes Amerikos visuome
nė mokėjo įvertinti jo muzikalius gabu
mus.

Rachmaninov buvo pasaulinio pločio 
pianistas, kompozitorius ir direktorius. 
Už kelių dienų jam būtų sukakę 70 me
tų amžiaus, iš kurių jis 66 metus buvo 
susirišęs su muzika. Paskutinis jo kon
certas buvo Carnegie Hall, New Yorke, 
gruodžio 17 d., 1942 metais, kur išpildė 
savo kūrinį: “Rhapsody...”

1941 metais jis įstojo į muzikantų uni
ją, o, vasario 2 dieną, 1943 metais jis ir 
jo žmona tapo Jungtinių Valstijų pilie
čiais.

Kada žvėriškos Hitlerio ir jo talkinin
kų jėgos užpuolė ant Sovietų Sąjungos, 
tai pasaulinis muzikas buvo išvien su 
Sovietų Sąjungos liaudimi, su visais ci
vilizacijos ir kultūros gynėjais prieš tą 
barbarizmą.

Lapkričio 1 dieną, 1941 metais, New 
Yorke,, Sergėjus Rachmaninov davė kon
certą, kurio visą pelną $3,600 patsai as
meniškai perdavė Sovietų Sąjungos pa
geltai per Generalį Konsulą.

Balandžio 1 d., 1942 metų, kada Rach- 
maninovui sukako 69 metai amžiaus, tai 
iš Maskvos Sovietų Sąjungos Kultūros 
Centras prisiuntė jam pasveikinimą, ku
riame tarpe kitko sakė: “... priimkite 
mūsų padėkavonę už jūsų pagelbą did
vyriškai Raudonajai Armijai, kuri taip 
drąsiai gina savo tėvynę ir visos žmoni
jos progreso ir civilizacijos reikalus nuo 
barbarų užpuolimo.”

Gaila, kad pasaulinio muziko širdis 
sustojo plakti pirm, negu jis galėjo pa
matyti žmonijos pergalę ant žvėriško 
hitlerizmo. Bet pirm savo mirties Ser

gėjus Rachmaninovas jau matė tas mil
žiniškas pergales Raudonosios Armijos, 
kurios uždavė hitlerizmui mirtiną smū
gį. Su mirčia Rachmaninovo pasaulis 
neteko vieno iš ne daugelio muzikos ge
nijų. D. M. Š.

Trojanovskio Knyga 
Apie Ameriką

Sovietų Sąjungoj, anglų kalboj išėjo 
nauja knyga vardu: “Why the United 
States Fight Against Hitlerite Germa
ny?” Knygą parašė Aleksandras A. 
Trojanovskis, buvęs Sovietų Sąjungos 
ambasadorius Amerikoj. Ji turi 112-ką 
puslapių.

Nuo I iki V skyrių dėsto istorinę Ame
rikos politiką, Monroe Doctriną, užsie
nio politiką, nusistatymą už jūrų laisvę.

Skyrius VI pašvęstas aiškinimui pir
mųjų susikirtimų tarpe Jungtinių Val
stijų ir hitleriškos Vokietijos.

Skyrius VII aiškina, kaip Hitlerio 
agentai veikė Amerikoj ir jų ryšius su 
“isolationistais.”

Skyrius XI aiškina santykius tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų.

Skyriai XIII, XIV ir XV aiškina, 
kaip Hitleris užpuolė ant Sovietų Sąjun
gos, kaip Jungtinės Valstijos stojo So
vietams į pagelbą, dėsto Maskvos Konfe
rencijos nutarimus, Lend-Lease pagelbą 
ir santykius su Anglija.

Skyrius XVI pašvęstas aiškinimui 
karinių klausimų. Skyrius XVII dėsto, 
kaip Hitleris apgavo Japoniją įtraukda
mas į karą prieš Jungtines Valstijas ir 
Angliją.

Ir Skyrius XVIII nušviečia V. Molo
tovo kelionę į Londoną ir Washingtoną, 
jo misijos tikslą, susitarimus; atvykimą 
į Sovietų Sąjungą premjero Churchill, 
amerikiečių Averell Harrimano ir Wen
dell Willkie, bei draugingus santykius 
tarpe Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
bendroj kovoj už žmonijos laisvę.

D. M. Š.

Lietuvi, Atsiminki!
Antanas Venclova.

Kiekvieną valandą, lietuvi, atsiminki, 
Ar viską padarei, kad pavergta šalis 
Laisva vėl būtų? Rankon ginklą’ imki, 
Ir priespauda sunki nuo jos pečių nukris!
Šautuvu, durtuvu, šakėm, dalgiu, 
Spragilu, buože, kirviu, kastuvu 
Durki į priešą, ir šauki, ir smoki, 
Kautis dėl laisvės tėvai tave mokė 
Žalgirio mūšyje, Durbės kautynėse, 
Saulės laukuos, miškuose, girių plyniose. 
Pergalė mūsų! Kovok—bus laisva 
Motina mūsų, brangi Lietuva!
Išdegę miestai, šeimos išardytos, 
Gyvenimas sugriautas, ištrypti laukai... 
Ne kartą jau kryžiuočiai per mūs kraštą 

ritos, 
Tačiau prarijo juos visus juodi kapai.
Šautuvu, durtuvu, šakėm, kirviu 
Skaldė makaules juodų karžygių 
Narsūs tėvai. Laisvą mūsų tėvynę 
Drąsiai nuo vokiečio piktojo gynė. 
Protėviai mūs kruvinose grumtynėse 
Lig paskutinio atodūsio gynėsi, 
Kad amžių amžiais gyventų laisva 
Girių ir upių šalis Lietuva.
Kiekvieną valandą, lietuvi, pagalvoki, 
Apie griuvėsius, ašaras, šalies kančias F
Jei širdį tu turi, jei neapkęsti moki— 

Tave į šventą laisvės kovą kerštas ves.
Šautuvu, durtuvu, buože, šake, 
Švino kulka, ir aštria, ir lakia, 
Kalvio dirbtuvės žaizdre nukalta, 
Plieno kulkosvaidžiu ir granata 
Smoki plėšikui žiauriam iš peties 
Ryto šviesoj, tamsumoj nakties! 
Mes nevergausime! Mūs pačių lemiamas 
Šiandien kovos ugny laisvas gyvenimas! 
Priešą sutriuškinsim! Vėlei laisva 
Bus mūs Tarybų šalis Lietuva!

THE MOON IS DOWN
THE MOON IS DOWN; produced and written for 

the screen by Nunnally Johnson; from the novel 
and play by John Steinbeck; directed by Irving 
Piche! for Twentieth Contury-Fox. At the Rivoli.

Colonel Lanser......................... Sir Cedric Hardwicke
Mayor Orden............................................ Henry Travers
Dr. Winter....................................................... Lee J. Cobb
Molly Morden............................................Dorris Bowdon
Madame Orden..............................Margaret Wycherly
Lieutenant Tender.......................Peter Van Eyck
Alex Morden.........................................William Post Jr.
Captain Loft.............................................Henry Rowland
George Corel!............................................E. J. Ballantine
Peder............................................................. Irving Pichcl
Feder’s Wife.........................................Violette Wilson
Captain Bentick....................................Hans Schumm
Major Hunter............................................ Ernest Dorian
Lieutenant Prackle....................................... John Banner
Annie.......................................................Helene Thimig
Joseph..................................................................Ian Wolfe
Orderly......................................................Kurt Kreuger

LEOPOLD STOKOWSKI, 
žymusis orkestrų vadas; 
jis diriguos orkestrą bal. 
9 d. Metropolitan Opera 
House, New Yorke, grie
žiantį Bacho “Kristaus 
K ry ž i a vo j i m as. ’ ’ P ra d ži a 
8:45 v. v.

THE MOON IS DOWN filmą pagaminta 
pagal rašytojo John Steinbecko novelę, para
šyta pereitais metais, ši novelė sukėlė daug 
diskusijų spaudoje; vieni ją gyrė, kiti kriti
kavo. Kritikuota ji buvo daugiausiai dėl to, 
kad autorius nežymėjo vietos, kur atsitinka 
jo novelėje vaizduojami veiksmai. Vieta bu
vo bevardė, nors daugelis ją taikė Norvegi
jai.

Vėliau ši novelė buvo, sudramatizuota ir 
vaidinta scenoje. Turėjo neblogą pasisekimą. 
Pagaliau ji tapo nufilmuota ir šiandien ro
doma teatruose po visą kraštą ir, žinoma, Ka
nadoje.

Reikia pasakyti, kad THE MOON IS 
DOWN filmą yra kur kas įdomesnė už pačią 
novelę ir už scenoje sudramatizuota vaidini
mą. čionai jau veiksmai perkeliami i Norve
giją, kai toji šalis buvo nacių okupuota. Vy
riausioje rolėje, pulkininko Lanserio rolėje, 
vaidina Sir Cedric Hardwicke, anglas akto
rius; gerai vaidina ir kiti vaidintojai.

Vienas svarbus dalykas, pabrėžiamas fil- 
moje yra tas, kad Kvislingai, Hitleriui parsi
davėliai yra daug žiauresni savo tautiečiams, 
negu patys okupantai. (Stebėdamas šią filmą 
negali žmogus neprisiminti, kas darosi mūsų

tėvų žemėje, okupuotoje Lietuvoje; ten, kaip 
žinia, birželio dienomis, 1941 m., taipgi buvo 
Kvislingai, padėję Hitleriui okupuoti Lietu
vą. Tie Kvislingai saugojo tiltus, kad per 
juos lengviau galėtų maršuoti Hitlerio govė- 
dos; tie lietuviški Kvislingai šaudė Lietuvos 
gynėjus, kovotojus prieš okupantus. Matyt, 
kad tų Kvislingų laukia tas pats likimas, kaip 
ir Norvegijos Kvislingų, rodomų šitoje fil
mo je.)

Abelnai, THE MOON IS DOWN filmą ge
ra, griežtai prieš-naciška, parodanti, kad nei 
joki Hitlerio žiaurumai, nei jokios represijos 
nesunaikins laisvę mylinčiųjų žmonių.

Vienas trūkumas joje galima pastebėti,— 

tai tas: perdaug filozofuojama. Bandoma pa
rodyti, kad ir pas tūlus nacius dar esą žmo
giškų pojūčių. Tas atmiešia visą dalyką.

Ndrs.

I Springfield, III.
—J-----

Kovo 24 d. (turėjome pra
kalbas vakaro buku. Nedaug 
žmonių susirinko pjasiklausyti, 
tik 36. Viena, buvo šiokis va
karas, darbo žmonės per die
ną dirbę, jautėsi pavargę. An
tra, nebuvo plakatų, kad 
maršruto kalbėtojas atvažiuos, 
o tik Vilnyj buvo pagarsinta. 
Trečia, salė paimti irgi nenu
sisekė ant tos dienos. Kuri bu
vo jau parenduota, atsake 
prieš tą skelbiamą dieną. Vos 
suradom kitą salę ant greitų
jų. Drg. K. Lagunas stovėjo 
prie garsinamos per Vilnį sa
lės ir nurodinėjo eiti į kitą 
salę.

Kalbėjo drg. V. Andrulis, 
Vilnies redaktorius. Kalbą pa
sakė gerą apie Šios gadynės 
karą. Sakė, gali būti dar il
gas karas arba nežinomu lai
ku greit pasibaigti. Nesą to
kių žinovų, kad galėtų tai pa
sakyti.

Kalbėtojas sakė, fašistai 
dar yra drūti, turi pavergę 
veik visą Europą ir didelį plo
tą Sovietų Sąjungos žemės ir 
žmonių. O tuos žmones baisiai 
kankina ir žudo.

Kalbėtojas sakė, kad mūsų, 
Amerikos, šalis laikysis ir po 
karo su Rusija prekyboje. Gir
di, Europos miestai išgriauti, 
o reikės juos naujai atstatyti, 
sutvarkyti. O kas sako ar ra
šo, kad mes, Amerika, eisim 
kariauti prieš Rusijos žmones 
ir tiems Sovietų žmonėms savo 
kapitalistišką tvarką kulkomis 
norėsime įbrukti, to, girdi, ne
reikia tikėtis ir mūsų kariuo
menė to nedarys ir neis mirti 
dėl turčių klasės ir jų fašis
tiškų norų bei troškimų senos 
tvarkos.

MAKSIM GORKIS,

kurio 75-tas gimtadienis šiomis dienomis buvo minėtas visoje Sovietų Sąjungoje 
(Skaitykite jo raštą “V. I. Leninas,” telpantį ketvirtame puslapyje.

Naujienos, Keleivis ir kiti 
lietuviški laikraščiai norėtų, 
kad Amerika kariautų su Ru
sija neva už Lietuvą. Mat, se
nis Antanas Smetona valkio
jasi po Amerikos miestus ir 
verkia bei prašo, kad Ameri
ka grąžintų seną fašistišką 
Lietuvos valdžią.

šių metų vasario 17 d. kru
vinasis Smetona lankėsi ir mū
sų mieste. Kunigas Yunkeris 
buvo sakęs, kad eitų lietuviai 
pasitikti stotyje. Man sakė, 
kad su vis mažai kas dalyva
vo ir patiko tą A. S., tik ke
liolika moterų, taip ir vyrų 
biznierėlių ir ką dirba val
džios darbą. Buvo keli polici- 
jantai, mat, lydėjo į guberna
toriaus pono D. H. Green na
mą pietaut.

Mūsų mieste neturi daug 
pasekėju ponas A. Smetona. 
Kad miestas nebūtų valstybės 
sostine ir Abraham Lincoln 
čia palaidotas, tai ir pabėgė
liai prezidentai nelankytųsi.

Aukų surinkome prakalbo
se $12 su centais. 4 dol. už 
salę, o likusius paaukojo dėl 
Vilnies.

Kalbėtojas sakė, Vilnis turi 
72 skaitytojus Springfielde. 
Tai tie skaitytojai gauna tei
singiausias žinias ir sau ap- 
švietą iš Vilnies. Kvietė laiky
tis prie vienybės su mūsų pre
zidentu Rooseveltu, neklausy
ti melagių fašistų propagan
dos visokių melų. Ragino 
remti Raudonąjį Kryžių auko
mis, pirkti karo bonus ir tau- 
pintis pinigus tais bonais dėl 
savęs. Valdžia padarė priei
namą nusipirkti bonus ir dėl 
darbo1 žmonių.

Kalbėtojas sakė, karas kar
tą pasibaigs, o darbas gali su
prastėti; kariai milijonais su- 

(Tąsa 4-tame pusi.)



V. L LENINAS
šiomis dienomis sukako 

lygiai 75 metai nuo gimimo 
žymiojo pasaulio plunks
nos artisto — Maksimo Gor
kio. šia proga mes žemiau 
paduodame to rašytojo neil
gą, bet meistriškai sukurtą 
aprašymą apie Leniną, — 
jo charakteristiką. — Lais
vės Red.
Piešti jo portretą — sun

ku. Išoriškai Leninas visas 
žodžiuose, kaip žuvis kiau
te. Jis buvo paprastas ir 
tiesus, kaip viskas, kas jo 
buvo sakoma.

Jo herojizmas buvo be
veik be jokio išorinio bliz
gėjimo. Jo herojizmas, daž
nas Rusijoje, kuklus asketi
nis pasiaukojimas tauraus 
rusų inteligento-revoliucio- 
nieriaus, nepajudinamai ti
kinčio galimumu žemėje 
įvykdyti socialinį teisingu
mą. Tai herojizmas žmo
gaus, kurs dėl sunkaus dar
bo, dėl žmonių laimės atsi
sakė nuo visų pasaulio 
džiaugsmų.

Gražiai, aistringai ir aš
triai kalbėjo Roza Liuksem- 
burg (čia aprašomas socia
listų suvažiavimas Londo
ne), puikiai valdydama iro
nijos ginklą. Bet štai grei
tai į katedrą išėjo Vladimi
ras Iljičius. Garsiai ištarė 
“draugai.” Pradžioje man 
pasirodė, kad jis prastai 
kalba, bet po minutės, aš 
kaip ir visi, buvau “pagau
tas” jo* kalbos. Pirmąkart 
patyriau, kad apie sudėtin
giausius politikos klausi
mus galima kalbėti taip pa
prastai. Jis nejieškojo gra
žių sakinių, bet kiekvieną 
žodį padavinėjo- kaip ant 
delno, nuostabiai lengvu bū
du atidengdamas jp tikslią 
prasmę. Labai sunku per
duoti nepaprastą įspūdį, ku
rį jis sukeldavo.

Jo ranka, ištiesta pirmyn, 
su truputį aukštyn atvertu 
delnu, kurs tarsi svėrė kiek
vieną žodį, atmesdamas 
priešininkų frazėj, pakeis
damas jas svariais argu
mentais, įrodydamas darbo 
klasės teisę ir pareigą eiti 
savuoju keliu, o ne paskui 
ir ne šalia liberalinės bur
žuazijos, — visa tai buvo 
nepaprasta. Atrodė, kad 
Leninas kalba ne savo var
du, bet istorijos valia. Jo 
kalbos darnumas, užbaigtu
mas ir jėga, visa jo būtybė 
katedroje atrodė kaip klasi
nio meno kūrinys; viskas 
yra ir nieko nereikalingo, 
jokių pagražinimų, o jei jų 
ir buvo, tai jie nebuvo ma
tomi, jie taip natūraliai rei
kalingi, kaip dvi akys vei
dui, kaip penki pirštai ran
kai.

Jo kalba buvo trumpesnė 
už prieš jį kalbėjusių ora
torių pasakytas kalbas, bet 
ji darė daug didesnį įspūdį; 
tai jutau ne aš vienas, už
pakalyj manęs1 buvo girdėti 
sujaudinti šnabždėjimai:

— Turiningai kalba...
Taip ir buvo: kiekvienas 

jo išvedžiojimas plaukė sa
vaime jame glūdinčia jėga.

Menševikai nesivaržyda
mi rodė, kad Lenino kalba 
jiems nemaloni, o jis pats— 
daugiau kaip nemalonus. 
Juo įtikinamiau jis įrodinė
jo reikalingumą partijai pa
kilti į revoliucinės teorijos 
aukštumą, kad visapusiškai 
būtų patikrinta praktika, 
juo aršiau buvo pertrauki- 
nėjama jo kalba.

— Susirinkime ne vieta 
filosofijai!

•— Mūsų nemokykite, mes 
ne gimnazistai!

Ypačiai stengėsi kažkoks

nebadau j a draugai ? Ne ? 
Hm... hm... O gal padi
dinti sviestainius?

Kartą atėjo į svetainę, 
kur aš sustojau, ir rūpestin
gai apžiūri patalus.

— Ką jūs darote?
— Žiūriu, ar nedrėgnos 

paklodės.
Ne iš karto supratau, 

kam jam reikalinga žinoti, 
kokios Londone paklodės? 
Matydamas mano nustebi
mą, paaiškino:

— Jūs turite rūpintis sa
vo sveikata.

Aštuonioliktų metų rude
nį Sormos darbininką Di- 
mitrą Pavlovą paklausiau, 
koks, jo nuomone, ryškiau
sias Lenino bruožas?

— Paprastumas. Papras
tas, kaip teisybė.

Tai jis pasakė kaip seniai 
apgalvotą ir išspręstą daly
ką.

Žinoma, kad aštriausiai 
teisia žmogų jo tarnauto
jai. Bet Lenino šoferis Gi- 
lis, daug patyręs žmogus, 
kalbėjo:

— Leninas — ypatingas. 
Tokių nėra. Kartą vežu jį 
Miasnickos gatve; didelis 
judėjimas, vos judu, bijau, 
kad nesulaužytų mašinos, 
jaudinuos labai. Jis atidarė 
duris, laiptu prislinko prie 
manęs, rizikuodamas, kad 
gali būti užkabintas, ir įkal
binėja:

— Būkite malonūs ir ne
sijaudinkite, Gili, važiuoki
te, kaip visi. — Aš — senas 
šoferis, aš žinau — šitaip 
niekas nepasielgs.

Sunku perduoti ir at
vaizduoti tą natūralumą ir 
lengvumą, kuriuo visi jo 
įspūdžiai liejosi į vieną tėk
mę.

Jo mintis, kaip kompaso 
rodyklė, visados savo viršū
nėle krypdavo į darbo liau
dies klasės reikalus. Kartą 
Londone pasitaikė laisvas 
vakaras, nedidelis būrelis 
nuėjome į muzikolį, demo
kratinį teatrėlį. Vladimiras 
Iljičius, žiūrėdamas į klou
nus ir ekscentrikus, juokė
si noriai ir užkrečiamai; 
atidžiai sekė, kaip Britų 
'Kolumbijos darbininkai kir
to mišką, viskam kitam bu
vo abejingas. Maža scena 
vaizdavo miško lagerį, prieš 
jį du stiprūs jaunuoliai per 
vieną minutę perkirsdavo 
metro storumo medžio lie
menį.

augalotas barzdočius su 
krautuvininko veidu; jis 
pašokdavo nuo suolo ir už
sikirsdamas šaukė:

—P-ple-piai... p-plepius 
vaidinate! Blankistai!

Roza Liuksemburg prita
riamai lingavo galva; ji la
bai gerai menševikams pa
sakė viename vėlesniame su
važiavime :

— Jūs ne stovite ant 
marksizmo: jūs sėdite, dar
gi gulite ant jo.

Salėj dvelkė piktas ir 
karštas įniršimo, ironijos ir 
neapykantos vėjelis, šimtai 
akių įvairiai apšvietė Vla
dimiro Iljičiaus figūrą. Ne
buvo matoma, kad priešo 
puolimai jį jaudintų, jis kal
bėjo karštai, bet svariai, ra
miai; tik po kelių dienų su
žinojai, kiek jam atsiėjo šis 
išorinis ramumas. Buvo la
bai keista ir užgaulu maty
ti, kad prieš jį neapykantą 
sukelia tokia paprasta min
tis: tik iš partijos teorijos 
aukštumo galima aiškiai 
matyti partijos nesutikimų 
priežastis. Man susidarė 
toks įspūdis: kiekviena su
važiavimo diena Vladimirui 
Iljičiui suteikia vis naujų 
jėgų, duoda jam daugiau 
pasitikėjimo, daro jį gyves
nį, kiekvieną naują dieną jo 
kalbos vis stipriau skamba, 
ir viso susirinkimo bolševi
kinė dalis nusiteikia vis ryž
tingiau ir griežčiau.

Haid-parke keletas dar
bininkų, pirmąsyk mačiusių 
Leniną, kalbėjosi apie jo el
gimąsi suvažiavime. Kaž
kuris jų būdingai pasakė:

— Nežinau, gal būt, čia, 
Europoje, darbininkų tarpe 
ir yra toks pat protingas 
žmogus, — Bebelis ar kas 
kitas, bet nesinori tikėti, 
kad būtų kitas žmogus, ku
rį, kaip šį, iš karto pamil- 
čiau!

Kitas ^darbininkas šypso
damasis pridūrė:

— Šis — mūsų!
Jam buvo atsakyta:
— Ir Plechanovas mūsų.
Į tai užgirdau taiklų at

sakymą :
— Plechanovas — mūsų 

mokytojas, mūsų ponas, o 
Leninas — mūsų vadas ir 
mūsų draugas.

Kažkoks jaunuolis humo- 
ristiškai pastebėjo:

— Švarkelis Plechąnovą 
varžo.

Buvo toks atsitikimas: ei
nant į restoraną, Vladimirą 
Iljičių sulaikė menševikas 
darbininkas, kažko teirau
damasis. Iljičius sulėtino 
žingsnius ir atsiliko nuo 
draugų. Po penketo minu
čių atėjęs restoranan, susi
raukęs papasakojo:

— Keista, kad toks nai
vus vaikinas pateko į parti
jos suvažiavimą! Klausė 
manęs: pagaliau, kame glū
di tikroji nesutikimų prie
žastis? Štai, jam sakau, jū
sų draugai nori sėdėti par
lamente, o mes įsitikinę, kad 
darbo klasė turi rengtis ko
vai. Atrodo, kad suprato...

Pieta vome nedideliame 
būrelyje, visados tame pa
čiame mažame ir pigiame 
restorane. Pastebėjau, kad 
Vladimiras Iljičius valgo 
labai maža: kiaušinienę iš 
dviejų trijų kiaušinių, ne
didelį gabalėlį veršienos, iš
geria bokalą tiršto tamsaus 
alaus. Iš visko buvo maty
ti, kad savimi nelabai rūpi
nas. 'Mane stebino nepa
prastas jo susirūpinimas 
darbininkais. Jų maitinimą 
prižiūrėjo M. F. Andreje
vą, ir ją klausinėjo:

— Kaip jūs manote: ar

MASSACHUSETTS LIETUVIU KOMITE
TO APYSKAITOS PRANEŠIMAS

Dėl Trijų Ambulansų Nupirkimo, Nuo Vasario 7 d., 1943 m., 
Iki Balandžio 1 d., 1943 m.

Vasario ( Feb.) 7 d. priė
miau aukų $973.20

Vasario (Feb.) 28, So. Bos
tono prakalbose-koncerte pri
ėmiau $2,585.00.

Kovo (March) 14 d. priė
miau :

Mary Krasauskienės auka 
$5.00.

Per G. Likas Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų Draugijos auka 
$10.00.

Mary Slekienė, iš Gardner, 
Mass., aukų ant blankos $6.50

Per B. F. Kubilius, auka nuo 
Lawrence F. Brooks, $5.00

Nuo Bridge water OverGlobe 
Čeverykų Draugovės $100.00

Per K. Beniulis, Montello 
lietuvių aukos $235.00

Per del. Janulienę ir Sukac
kienę, nuo Worcester lietuvių, 
$800.00

Per A. J. Kupstį už koncer
to tikietus — dar ne visus 
$150.00

Kovo 21 d., 1943, per Bui
vydienę, ant blankų aukų, 
$73.00

Per Julią Družienę už tikie
tus $2.20

Veronikos Vitartienės au
ka $2.00

Nuo lludsono lietuvių 
$267.00

Viso iki šiol priėmiau au
kų? $5,213.90. e

Per tą patį laiką išmokėjau:
So. Boston ir dalį Worces

ter 28 d. vasario prakalbų- 
koncertų išlaidų $146.77.

Komiteto išlaidos: blankų ir 
p a 1 i ū d i j imu spausdinimas, 
konvertai ir laiškams antgal- 
vių spausdinimas, stampos, 
stenciliai ir popiera, taipgi ko
miteto narių kelionės išlaidos, 
viso $91.40.

—žinoma, tai tik publi
kai, iš tiesų jie negali taip 
greitai darbuotis, — pasakė 
Iljičius.— Bet aišku, kad ir 
ten jie darbuojasi kirviais, 
medį paversdami nevyku
siomis skiedromis. Štai 
jums kultūringieji anglai!

(Bus daugiau)

Viso išmokėta $238.17.
Pas Mass. Lietuvių Komite

to iždininką yra $4,975.73.
Gerbiama lietuvių visuome

ne ! Kad pilnai įvykdžius pasi- 
brėžtą kilnų tikslą nupirkimui 
trijų ambulansų, tai dar rei
kia sukelti biskis virš $1,000. 
Kadangi viršuj skelbiama su
ma buvo sukelta į du mėne
siu^ laiko, tai komitetas pilnai 
pasitiki, kad tą $1,000 su vir
šum sumą į mėnesį laiko su- 
kelsim, nes jau dabar yra ži
noma, kad keletoj vietų jau 
turi surinkę po desėtkus dole
rių, bet dar nėra komitetui 
prisiųsta.

Taigi, gerbiamieji kolonijų 
darbuotojai ir darbuotojos, 
bandykim darbą užbaigti iki 
1 d. gegužės. O komitetas jau 
mano, kad apie vidurį gegužės 
galės suruošti didelį ir iškil
mingą parengimą, kuriame 
bus nuo Mass, lietuvių įteik
tos tos brangios dovanos. Taip, 
kad Sovietų Sąjungą ir Lietu
vos raudonarmiečius pasiektų 

“Nesu tikras, ponai, ar būtu praktiška atidaryti šią 
juodąją rinką su dūdų orkestru. Vis tik atrodo, kad 
OPA tUomi nebus patenkinta ir galima tikėtis josios 
didesnio dėmesio.” . .

su dviejų metų sunkios kovos 
paminėjimu, birželio 22 d. O 
gal tuo laiku jau Lietuvos rau
donarmiečiai žygiuos į Lietu
vą, vydami barbarus fašistus 
iš Lietuvos!

Kurios dar lietuvių organi
zacijos nesate aukavusios, tai 
turite progą paaukoti tam 
kilniam ir garbingam darbui 
įvykdinti. Taipgi ir pavieniai, 
atskiri geros valios lietuviai ir 
lietuvaitės prisidėkite su savo 
auka.

Komitetas, dėl pasekmin- 
gesnio pinigų sukėlimo, ruošia 
veik po visas kolonijas kal
bančias filmas, kurios parodo, 
kas dėjosi Kaune, kai Smeto
na išbėgo Į Berlyną pas Hitle
rį — Lietuvos liaudies de
monstracijos ir šokiai, kaip 
Pvaudonoji Armija mušasi su 
naciais, Sovietų tautiniai šo
kiai, Dmitri šostakovich ir jo 
simfonijos muzika, amerikie
čių mūšiai su japonais ant 
vandens ir ore. Gražus vaiz
das iš čigonų gyvenimo miš
ke, jų muzika ir dainos. New 
York o paroda, spalvuota fil
mą.

Stoughtone bus rodoma ba
landžio 10 d., Lietuvių Salėje, 
7-ta vai. vakare.

Norwood e bus rodoma sek- 
madienį, balandžio 11 d., 7- 
ta vai. vakare.

So. Bostone, Municipal Hali, 
3-čią valandą po » pietų, bal. 
11 d.

Rodys George Klimas iš 
Brooklyn, N. Y.

Didelis ir draugingas ačiū 
Mass, lietuviams už tokį nuo
širdų kooperavimą su Mass.

Hartford, Conn.
Laisvės Choras rengia k o n. 

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 Laisvės 
Choras, Merginu Choras ir 
Vyry Choras, vadovaujant 
Wm. Visockiui.

Po koncerto Ųus šokiai. Pra
džia 2 vai. dieną. Įžanga 75c.

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

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

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

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

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

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

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

žolių Arbatos
Nervų ii’ nuo Stutukimo, po .....85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po .......60č
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Mėn. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuosūotojas .................... 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

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

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

Lietuvių Komitetu. Pasikime, 
kad kolonijų veikėjai, ir vei
kėjos taip pat nuoširdžiai ko
operuos iki bus pilnai pasiek
tas tikslas.

Jonas Grybas,
Mass. Lietuvių.
Komiteto Iždininkas, 
1190 Washington St., 
Norwood, Mass.

Springfield, III.
(Tąsa nuo 3-čio nusl.)

grįš, darbus norės gauti. O 
čia fabrikų darbus reikės ir 
vėl permainyti — iš gamini
mo amunicijos, ant kitų daly
kų,. O tas ims mėnesius lai
ko.

Draugai, kas dar nemokė
jote šių metų mokestis į Lietu
vių Literatūros Draugijos 7 
kuopą, pasimokėkite tą nedi
delę sumą, metams tik $1.50.

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: EVergreen 8-9770

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic -Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Adv. CHAS. P. KAL 
Knygelės Autorius

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

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

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

------- ; . ...... -Į

44Vilnies” Kalendorius 
19 4 3

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

• 176 PUSLAPIŲ, KAINA 25c ............ -
Iš toliau užsisakantiems po vieną knygą kaina 

35 centai, nes kainuoja persiuntimas.
Tuojau įsigykite 1943 metų

44Vilnies” Kalendorių
Naudokitės tais svarbiais raštais, kurie !

išspausdinti kalendoriuje.

Platintojai ir organizacijos tuojau užsisakykite Šios 
svarbios knygos platinimui.

Prašome kreiptis į

“Laisves” Administracija
427 Lorimer Street, -Brooklyn, N. Y.

1 1 1 ■■■■-rri , ii '7 > -h..................... i t?

šeštadienis Balandžio 3, 194Š ,

Mat, centras ragina prisidėti 
prie to naudingo ir skubaus 
darbo — naujos knygos išlei
dimo. Aš laikau garbe pri
klausyti prie tokios draugijos 
ir skaityti tokias moksliškas 
knygas, semti sau proto ap- 
švietą,’ žinojimą iš tokių kny
gų, ką išleidžia LLD. Aš my
lėčiau, kad visi lietuviai pri
sirašytų prie tos garbę nešan
čios ir didelės draugijos.

A. Čekanauskas.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tcl. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS.
10-12 ryte, 2-4 Ir 6-8 vakare 
Nedčliomis ir šventadieniai*:

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
4*

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

t

♦ * * •/* > • • j'., . A.
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SOVIETAI ĮVARO GILESNĮ 
KYLĮ Į NACIŲ LINIJAS 
KUBAN UPĖS FRONTE

KAIP K0N6RESMANAI
NETURĖTU ELGTIS

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Kitame sektoriuje nelaisvėn paimti priešai iš 267- 

tos vokiečių pėstininkų divizijos sakė, kad jų divizija 
prarado tarp 70 ir 80 procentų savo kareivių kaip už
muštų bei sunkiai sužeistų.

Į pietus nuo Biely j vienas mūsų kariuomenės jun
ginys, grąsindamas apsupt vokiečių įgulų vienoj apgy- 
ventoj ir aptvirtintoj vietovėj ir kirsdamas priešams 
smūgius, privertė vokiečius greitai pasitraukti. Kau
tynių lauke priešai paliko 150 užmuštų saviškių. Kiekis 
vokiečių buvo paimta nelaisvėn.

Viduriniai-šiaurinėje Doneco upės srityje mūsų ka
riuomenė statė apsitvirtinimus ir vedė atskirus mū
šius su priešais. Viename sektoriuje buvo nušluota apie 
kuopa vokiečių pėstininkų.

Kuban upės srityje (vakariniame Kaukaze) mūsų 
kariuomenė ir toliau vedė ofensyvo mūšius, grūmėsi 
pirmyn ir užėmė dar kelias apgyventas vietas.

Viename sektoriuje buvo supliektas ir išvaikytas ba
talionas vokiečių pėstininkų. Mes pagrobėme penkias 
kanuoles, 19 kulkasvaidžių, 8 mortiras, 13 trokų su 
reikmenimis ir kiekius kitų karo medžiagų.

Sievsko srityje batalionas vokiečių pėstininkų su 
septyniais tankais atakavo mūsų pozicijas. Iš pradžios 
vokiečiam buvo pavykę pastumti atgal priekinius mū
sų karius ir įsiveržti į vakarinius pakraščius vienos 
apgyventos vietovės. Bet raudonarmiečių būrys pada
rė kontr-ataką ir atmetė vokiečius atgal, užmušdamas 
apie 200 priešų.

Amerikos Lakūnai Atakuoja 
Japonus Trijose Srityse

* (Tąsa nuo 1-mo pusi.)
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Mūsų bombanešiai smigikai, lydimi lėktuvų kovo
tojų, kovo 30 d. atakavo japonų įrengimus Mundoj, 
New Georgia saloj. Buvo pataikyta tikslan ir sukelta 
gaisrai. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

Washington. — Kongre
so atstovų rūmo narys 
George A. Dondero iš Mi- 
chigano pasakė šitokį pa
moksliuką kongresmanams, 
kaip jie neturėtų elgtis lai
ke posėdžių:

Nešnekėkite tarp savęs, 
kuomet kitas kongresma- 
nas, gavęs balsą, kalba.

Neskaitykite laikraščių, 
kada kongreso atstovų rū
mas posėdžiauja.

Nerūkykite kongreso sa
lėje posėdžių metu.

Kalbėdami nuo pagrindų 
į kongresmanus, nieko ne
vadinkite pirmaisiais var
dais.

Nekelkite kojų ant kitų 
pryšakinių sėdynių.

Šitaip bekalbant kongres- 
manui Dondero, keli kiti 
kongreso nariai paslėpė 
skaitomus laikraščius, o 
vienas net nusideginęs na
gus, besiskubindamas ciga
rą užgesinti.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
L 749 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 35—Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MARGARET BARTON & M. McLOUGHLIN 
35 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 289 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

DONATO RAINONE 
(Dan’s Bar & Grill)

6 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

FINLIANDIJOS FAŠISTAI 
JAU NUOGĄSTAUJA

London, bal. 2. — Helsin
kio, Finliandijos radijas sa
kė, jog vokiečiai ir italai 
susiduria su pavojinga pa- 
dėčia Tunisijoj. Finų radi
jas nuogąstavo, kad anglai 
ir amerikiečiai, apsidirbus 
su Ašim Tunisijoj, galėtų 
įsiveržti ne tik į Italiją ar 
kitą pietų Europos kraštą, 
bet ir į šiaurius, kaip kad 
į Norvegiją arba net į pa
čią Finliandiją.

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 97 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale unders Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 Imlay St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SALVATORE A. SALOMONE 
Riverbank Wino Co.

137 Imlay St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 917 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43 Debevoise Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PARAMOUNT RECREATION CENTRE. Inc. 
43 Debevoise Th, Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1337 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3601 Chtirch Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SWEEDLER & JAFFEE 
Brooklyn Inn.

3601 Church Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6056 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3296 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY MIKALAUSKAS & 
MATHEW STALONAS 

The Logan Inn
3296 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6643 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5802 —4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

C. & G. BAR & GRILL CORP.
5802—4th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4301 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 179 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY & ALFRED STOGNIEW 
D-B-A Greenpoint Bar & Grill

179 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE >s hereby given that License No. 
RL 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Sand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sand St,, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7027 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3386 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER BUZELIS
3386 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 1255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1120 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
(Frank’s Bar & Grill)

1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 274 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 201 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tq be consumed on the 
premises.

LOUIS MARN 
(Wyckoff Center Bar & Grill)

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 730 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1543 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE SCHRIMI'S 
Linden Inn

1543 Myrtle Ave., .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6789 ‘has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND IIOURIGAN
137—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

EDMOND IIOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 767 Fulton St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY
767 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 239 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 42 Beard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL JONAS
42 Beard St., Brooklyn, N. Y.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4391 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1289-91 Fulton St., & 580 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DURKIN’S TAVERN, INC. 
1289-91 Fulton St.,.
530 Nostrand Avo.,' Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wiue and liquor at retail under 
Section 167 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1086 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CASEY’S INC.
1086 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir Štampas

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas jvyks 

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 Laisves naudai 
bankieto, ateikite anksčiau atsiskai
tyti su Rengimo Komisija, nes bū
tinai reikia prirengti finansini ra
portą Veik. Kom. susirinkimui. — 
Sekr. (78-80)

0------------------------------------------------- ra

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
į--------------------- -------------------------- į '

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

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

(78-79)

SO. BOSTON, MASS.
LAP Kliubo svarbus susirinki

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

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

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

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 Barberial

NOTARY 
PUBLIC

I
TELEPHONE

| STAGG 2-5043

NEW DELHI, Indija, bal. 1. — Jungtinių Valstijų 
štabo pranešimas:

Vidutiniai mūsų bombanešiai kovo 30 d. atakavo ja
ponų geležinkelio įrengimus Maymyo, Burmoj. Bom
bos nukrito į taikinių plotą ir sunaikino mašinšapes ir 
taisymų pastoges.

Tą pačią dieną kelios grupės mūsų lėktuvų, ginkluoti 
kulkasvaidžiais ir nedidelėmis bombomis, sėkmingai 
bombardavo japonų įrengimus šiaurinėje Burmoje.

Šaudymais ir bombardavimais buvo sužalota priešų 
pozicijos Npyentaunge. Trys tiesioginiai pataikymai 
bombomis Wuju užkūrė kelis gaisrus. Įvyko vienas 
smarkus sprogimas ir didelis gaisras.

Mohnyine buvo užkurta daug gaisrų ir, turbūt, su
deginta vienas žibalo sandėlis.

Kovo 31 mūsų lėktuvai atakavo japonų geležinkelių 
kiemus Pyinmanoj; tiesiog pataikė bombomis į san
dėlius ir į geležinkelio bėgius arti centralinės stoties. 
Sunaikinta bent du japonų lėktuvai iš tų, kurie mėgi
no pastot kelią mūsų orlaiviams.

Visuose tuose žygiuose dingo tik vienas iš mūsų lėk
tuvų.

DU ANGLAI PAĖMĖ NE
LAISVĖN 98 ITALUS

Tunisija. — Du medika- 
liai anglų kariuomenės tar
nautojai, Joe King ir Ro
bert Spencer, grįždami iš 
savo pareigų fronto linijoj, 
taip nugąsdino būrį italų 
kariuomenės, jog 98 italai 
iškėlė baltą vėliavą ir pa
sidavė nelaisvėn. Su jais 
pasidavė ir italų majoras, 
vyresnis oficierius.

Burmoje anglų lakūnai 
padegė kai kuriuos japonų 
geležinkelių kiemus ir ži
balo pramonės įrengimus; 
nuskandino keturias moto
rines priešų valtis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 323 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN VALEN, JR.
323 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 880 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERMAN JAEGER 
(Club 880)

880 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 288 lias been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the • Alcoholic Beverage Control Law 
at 137 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TONY BALCAN
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of Liie Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JETTER
299 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Fotografas

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

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

* LIETUVIŠKAS *

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vyny ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

JŪS DAVĖTE
$777,586.26 Karinei Graikų Pagelbai
$997,885.95 ŪSO
$1,420,568.72 (1942) prieš Kūdikių Paralyžių
$2,120,212.66 Armijos ir Laivyno greitai pagelbai

+ $1,625,000.00 Jungtinių Tautų Savaitei +

10 dabar judžių lankytojai šioj šalyj I
gali paremti visų didžiausią reikalą |

RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ
I

Per savaitę nuo balandžio 1 iki 7 d. įimtinai daugiau kaip I
13,000 judamųjų paveikslų teatrų visoj šalyj veda kampani- I
ją Raudonajam Kryžiui paremti. Jeigu einate į judžių, te- I 
atrą, padėkite Raudonajam Kryžiui, net jeigu esate jau I

Raudonojo 
Kryžiaus 
Savaite

pirmiau atlikę tokią savo pareigą.
NĖRA DIDINGESNIO REIKALO, KAIP ŠIS!

Raudonojo 
Kryžiaus 
Savaite
.........T"".............. ..

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

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

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

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

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

, „ , tl........................ v....................... J?
■ »1 y .............. . I.'WWI1**1 *

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyn©

MATTHEW P. BALLAS g
(BIELIAUSKAS) H

LAISN1UOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas y 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą y
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO- Ej
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI H

660 GRAND ST. -:- BROOKLYN, N. Y. H
PmTTTTTTTTTTT?^^

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams įstaiga "O

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio 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
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Gegužinėj Darbininkai 
Pagerbs Karo ir Na
iny Fronto Karius

Daugiausia atsižymėję karo 
fronto didvyriai, o taip pat 
produkcijos ir civilinių apsigy
nimo darbininkai bus pagerb
ti Darbininkų Vieningumo ir 
Pergalės Komiteto gegužinės 
minėjime, kuris ruošiama ge
gužės 2-rą dieną, Yankee Sta- 
diume.

Darbininkai pagerbs ne tik 
darbininkus, bet ir industrijos 
savininkus, kurie daugiausia 
pasitarnavo produkcijai už per
galę. Komitetas kreipėsi j ati
tinkamas įstaigas — Karui 
Produkcijos Tarybą, Raudo
nąjį Kryžių, majorą LaGuar
dia, kad paskirtų daugiausia 
užsipelniusius žmones atžymė- 
jimui darbininkų gegužinėj.

“Nacio Dienynas” 
Stanley Teatre

Didžiuma rusų yra užsispyrę 
laikraščių skaitytojai ir jie 
taipgi įtemptai klauso savo ra
dijo. šiais abiem ryšiais jie 
myli išgirsti tokių pranešimų, 
kaip sekami: “Lenkai civiliniai 
sudegino Kohn šapą, .kurioje 
darė naciams uniformas,” arba 
“Partizanų būrys sudaužė vo
kiečių lokomotyvą prie Rzecica 
gelžkelio stoties.”

Tai dėl tos priežasties fil- 
mos “Nacio Dienynas” gamin
tojas Mykolas Romm įdėjo 
šion filmon nuotikį Lenkijoj 
su nacių Elite Sargybiniu Pul
ku okupuotoj Europoj. Filmą 
parodo rusams, kad jie nėra 
vieni savo kovoje prieš fašis
tų žvėriškumą.

Filmą “Nacio Dienynas” 
Amerikon atgabenta Artkino 
Pictures, Inc., pastangomis ir 
dabar rodoma Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke.

Senis Sportavo su Uniforma
Yorkvillėj sulaikytas Jacob 

Schwartz, 61 metų, dėvint ka
rio uniformą, kuriai dėvėti jis 
neturi teisės, nėra kariškiu. 
Jis aiškinosi, būk uniforma dė
vėti pigiau, tai dėl to dėvėjęs, 
bet tas teisėjo neįtikino, jį pa
dėjo po $2,500 kaucija.

Prasideda Laisvės
Bazaras

Ši šeštadieni prasideda Laisves bazaras. Jis bus dvi die
nas, šeštadieni ir sekmadienį, balandžio (April) 3 ir 4 
dienomis, Laisvės salėje, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia šeštadienį 6 v. v. Sekmadienį 4 v. po pietų

Šokiams Gros Pavidis 
Orkestrą

Skaitlingai dalyvaukite ba- 
zare ir tuomi padėkite savo 
dienraščiui finansiniai. Vis
kam brangstant, mūsų dien
raščio finansiniai rūpesčiai di
dėja. Turime visi šiuom ar 
tuom prisidėti savo dienraščio 
sustiprinimui.

šiom dienom bazarui auko
jo :

Pinigais
Wm. Skodis, plačiai žino

mas brooklyniečiams biznie
rius, užlaiko užeigą po 564 
Wythe Avenue, aukojo $10 
bazarui.

Petras Taras, Elizabeth, N.
J., $2.

E. Sungaila, Brooklyn, Nx 
Y5, $1.

Daiktais
A. Daugėlienė, Richmond 

Hill, N. Y., setą gražių stik
lų.

M. Tenikait, E. St. Louis, 
III., du gražiai išsiuvinėtus pa-

duškom užvalkalus.
Vinco Žilinsko šeima, Brook- 

lyne, labai naudingo maisto.
Moterų Stalui

Moterų stalui, kuris turės 4- '
būti taip didelis, kad aprūpin
ti visus svečius vaišėmis, dau
gelis moterų ir kai kurie vy
rai prižadėjo atsinešti savo Še
rą pačių brangiausių skanumy
nų. Jie bus paskelbti po ba
zar o.

E. Granitskienė aukojo val
gių stalui $2, o gražmenų sta
lui moteriškas “pajamas” ir 
du užtiesalus komodei.

B. E. Senkevičienė — virš 
dviejų dolerių vertės tualeti
nių. daiktelių.

Laikraščiui einant spaudon 
matėsi atnešamų naujų punde
lių ir jų bus atnešama dau
giau iki pradžios bazaro ir 
per visą bazarą, bet apie juos 
galėsime pakalbėti jau tik po 
bazaro, tad :

Iki pasimatymo Laisvės ba-
z are!

Reikalaus Išlaisvinti
Kovotojus Prieš 

Fašizmą

Tarp Lietuvių
Aleksandras Deikus, Liet. 

Am. Piliečių Kliubo darbinin
kas, išėjo ligoninėn ir šiomis 
dienomis turės pasiduoti ope
racijai.

Linkiu sėkmingos operacijos 
ir greit pasveikti.

Anita Garšvaitė šiomis die-

Visa įstaiga Remia 
Karo Pastangas

Mr. Elias Lustig, Adam & 
Long Hats firmos prezidentas, 
kuris yra gausiai aukavęs Rau
donajam Kryžiui, taipgi suor
ganizavo savo darbininkus duo
ti kraujo gelbėjimui mūsų ka
reivių gyvasčių.

Laukiama, kad daugelis ki
tų prekybinių įstaigų, kurios 
iki šiol to nepadarė, paseks 
Adam Hat kompanijos gražų 
pavyzdį ir suorganizuos gru
pes darbininkų duoti kraujo. 
New Yorko kvota yra 70,000 
puskvorčių kas savaitę. Adam 
Hats žmonės ne vien tik pa
daro geras skrybėles, bet taip 
pat duoda gerą kraują padėji
mui laimėti karą.

Nebuvo Kariuomenėj, 
Bus Kalėjime

John F. McLaughlin, buvęs 
iš kalėjimo paleistas pataisoms 
ir tuo tarpu paimtas kariuo
menėn, iš kariuomenės pabė
go ir nuo pereito rudens ban
dęs verstis vagišiavimu laiškų, 
jieškant juose pinigų. Jį paga
vo ir nuteisė atbūti nebaigtą 
bausmę už seną prasikaltimą, 
ir už vogimą laiškų, viso 17- 
kai metų. Jis gyveno 120 14th 
St.

Maliorių 9-ta Taryba sukels 
$10,000 kariuomenėj tarnau
jančių, narių dovanoms.

Rabinas Nupuolė Po 
Traukiniu

Samuel Elkin, stovėdamas 
BMT 57th St. stotyje, New 
Yorke, tapo suimtas svaigulio 
ir nukrito ant bėgių prieš pat 
ateinant traukiniui. Pavojingai 
sužeistas.

Silpnesniems, ypatingai tu
rintiems palinkimo svaiguliui,

LAISVES BAZARAS
DALYVAUS PIRMYN CHORAS 

Iš Great Neck, vadovaujamas A. Kasmočiutės 
Dainuos Sekmadienį BaL - April 4.

Bazaras Bus Dvi Dienas
Balandžio 3 ir 4 April

Šeštadienį Pradžia Šeštą Valandą Vakare 
Sekmadienį Pradžia 4-tą Valandą Po Pietų

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI 
Gros Pavidis Orkestrą

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

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

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

reikia saugotis, nestovėti prie 
pat bėgių, nes tuo būdu labai 
daugelis žmonių patenka po 
traukiniais ir tampa užmušti 
arba dar blogiau — pavojin
gai sužaloti.

Jauni Daktarai Eina 
Kariuomenėn

Long Island Kolegija išlei
do 84 vyrus ir 4 moteris me
dicinos daktarus, iš kurių visi 
vyrai, apart vieno, jau turi 
militariškas paskirtis. Be abe
jo, jas turėtų ir moterys dak
tarės, bet joms dar neduoda
ma militariškų paskirčių.

Baigusiems vos spėjus išeiti, 
jų vietas kolegijoj užėmė nau
ja klasė iš 112 studentų.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga janitoriaus prižiūrėti 

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

Bendras organizacijų, masi
nis mitingas protestui prieš 
laikymą įkalintais Afrikoje 
virš 20,000 Ispanijos respubli
kos kovotojų ir Tarptautinių 
Brigadų veteranų šaukiamas 
šio pirmadienio vakarą, ba
landžio 5-tą, Carnegie Hall, 
New Yorke.

Tie kaliniai yra patys pir
mieji kovotojai prieš 
fašizmą, liuosnoriai ėmę gink
lą į rankas prieš Hitlerį ir 
Mussolinį 1936 metais, Ispa
nijoj. Ir už tai jie tebelaiko
mi Afrikos koncentracijos 
kempėse nuo 1939 metų, te
belaikomi ir dabar, kada Afri
koje randasi mūsų kariuome
nė.

Mitinge bus eilė žymių kal
bėtojų, tarpe kurių ir Jay Al
len, ką tik sugrįžęs iš šiauri
nės Afrikos. Lietuviai taipgi 
raginami dalyvauti.

Miesto Turguje Daug Žuvies
Turgaviečių komisionierius 

Woolley praneša, kad šiomis 
dienomis miestui pristatyta 
gausiai jūrų ir ežerų žuvies, 
kuri gali užvaduoti mėsą.

žuvies kainos tebėra neribo
tos, bet iš Washington© pra
nešama, kad ir žuvies kainoms 
manoma neužilgo uždėti lu
bas, nes pasinaudojant neda- 
tekliumi mėsos ir už žuvį lu
pama per aukštos kainos, nors 
žuvies būna gana ir protar
piais daugiau, negu suvartoja
ma.

nomis baigė laidotojo moky
klą ir išlaikė egzaminus, pil
nai galės kooperuoti su tėvu 
laidotuvių direktoriaus įstai
gos vedime arba pati viena 
vesti tokią įstaigą.

Phil. Minėta, biznierių Mi
nėtų sūnus, paskirtas orlaivy- 
no fotografijos instruktoriumi, 
Floridoj.

Seržantas Frank Yakštys 
parvyko iš kariuomenės pasi
svečiuoti trejetą dienų pas tė
vus, woodhaveniecius M. M. 
Jakščiūs ir žmoną Auna. Jis 
dabar tarnauja Vermont vals
tijoj.

Tarn au j an č i ų k ar i u o m e n ė j 
savo narių pagarbai šv. Jur
gio Draugystė nutarė įtaisyti 
vėliavą su žvaigždutėmis.

Edvardas Markevičius, A. 
Daugėlienės sūnus, kariškos 
viršenybės pasiųstas į Pitts
burgh© Universitetą specia
liam kursui, po kurio, mena
ma, jam teks tarnauti orlai- 
vininkystės srityje.

Justas Jankus, žinomojo pa
rapijos chorvedžio sūnus, pa
keltas’ į korporalus.

-i -- :-

šia proga norisi priminti, 
jog Raudonojo Kryžiaus nau
dai rengiamas masinis mitin
gas įvyks balandžio 9-tą. Pra
neškite apie jį visiems. Ren
gia bendras daugelio organi
zacijų komitetas. Ž. R.

CIO unijų tarybos New Yorke prez. Curran priima 
iš vyriausybes atstovo, John W. Richmond, pagyrimo 
dokumentą už tai, kad CIO taryba darbuojasi, kad or
ganizuoti šiame mieste darbininkai išpirktų bent už 
$100,000,000 karo bonais ir stampomis.

EXTRA! PIRMAS RODYMAS AMERIKOJ!

“Hitler’s Russian Disaster”
Hitlerio Armijos Sunaikinimas ties Stalingradu.

Matyk pirmuosius oficialius Rusų judžius, kaip pasidavė Nacių 
Feldmaršalas Friedrich von Paulus, 24 Generolai ir 22 divizijos 
Nacių kariuomenės.

TAIPGI: Naujausi judžiai Tunisijos pergalės.
Nuolat nuo 9 A. M.—20c iki 5 P. M., apart šeštad., Sekinad. ii šventad.

CITY NEWSREEL THEATRE .■.r.ATi ....
Ateina Balandžio 9 — Pirmas Rodymas.

“■CITY OF COURAGE” (Maskva po Ugnim).

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

ARTKINO PERSTATOJ
Stebinančioji Nacio oficieriaus išpažintis iš Lenkijos- 

Čechoslovakijos-Sovietų Sąjungos

Diary Of A Nazi”
Vienas iš svarbiausių judamųjų paveikslų atėjusių 
iš Sovietų Sąjungos pastaraisiais mėnesiais
Ir dar įdomus dalykas—Nauja Sovietinė Karo Komedija

"Vaika"
STANLEY THEATRE “ “KsS ’ ’■

Nuolat nuo 9 v. ryte—28c iki 1 v. p. p. šiokiom dienom.
VftLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENĮ!

New Yorko Italai Nori 
Pergalės ant Fašizmo
Edward Corsi, New Yorko 

valstijos industrinis komisio
nierius, vadovaujantis italų 
kilmės republikonas New Yor
ke, buvo entuziastiškai svei
kinamas savo tautiečių masi
niame mitinge Stuyvesant Ca
sino, kai jis išvadino “nuodų 
skleidėjais” tuos, kurie nori 
ne pergalės, bet taikos su 
Hitleriu ir Mussolini u.

Mitingas buvo suruoštas IWO 
Italų Sekcijos paramai Am. 
Raudo n o j o K ry ž i a u s.

Miesto moterys nuo 18 iki 
50 metų raginamos mokytis į 
praktikuojančias slauges.

W. Šibeika Sveiksta
William šibeika pereitomis 

keliomis savaitėmis sunkiai 
sirgo plaučių uždegimu, bet 
jau eina geryn, pereitą ketvir
tadienį buvo biskelį pakilęs iš 
lovos. Randasi namie, 324 
Roebling St.

Wm. šibeikai yra dienraščio 
Laisvės skaitytojai ir uolūs rė
mėjai. Tad visiems laisvie- 
čiams bus smagu išgirsti, kad 
draugas sveiksta.

Ligonio lankyti ir pagelbėti 
V. šibeikienei jį prižiūrėti bu
vo atvykusios jo seserys, Anna
Andrišiūnienė iš Fitchburg ir 
E. Morkūnienė iš Worcester, 
Mass. D-ė.

MATYK NAUJAUSIA, SENSACINGIAUSIĄ JUDI—
BATTLE OF STALINGRAD

MATYK OFICIALI; RUSU KARINI FILMĄ IR UŽGROBTUS NUO VOKIEČIU 
PAVEIKSLUS, PARODANČIUS DRAMATINGIAUSIĄ KARO ISTORIJĄ! PRA
ŽŪTINGIAUSIA NACIU N ELA1MR—PASIDAVIMAS NACIU FELDMARŠALO IR 
24 GENEROLU! >■' dar 43 žinių judžiai iž viso pasaulio. Didžiausia teatrinė pra
moga mieste. 20c iki 2.
EMBASSY NEWSREEL THEATRE BROADWAY IR 46 ST.. N. Y.

METROPOLITAN OPERA HOUSE, BROADWAY ir 40th STREET 
Balandžio 9 d., 8:45 P. M. — Tik vieną kartą 

BADAUJANTIEMS PASAULIO VAIKAMS
“KRISTAUS NUKRYŽIAVIMAS” (pagal Šventą ir ir IT T A f T^^TT
Matą--BACIIL MimiAki vaidintojai, o taip jų ir J a JI J j17\1.t K
Simfonijos Orkestras, STOKOWSKI’O vadovaujamas; Koiegijinis Choras, ROBERT 
SHAW, Konduktorius. Veikalas sumanytas STOKOWSKI’O, Roberto Edmond Jones, 
George Balanchine. Tikietais 50c iki 17.70. Maistas ir medikalė pagalba dalinama Ame
rikos Friends Service Komiteto.

Irving Place The.Art' sq Vėlus Rodymas 
Kas šeštadienj

Žymi Ukrainų Operetė Harry Baur lošia

“Natalka Poltavka” “Mad Emperor of Russia”
EKSTRA — Alexei Tolstojaus “Golden Key”

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brookly.no ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

LITUANICA 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

Pavasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON ’°“N.TEET
ATDARA VAKARAIS. TeL STarg 8-X171

VUU-THDC tAMONA VUU-THIW BAgMfe.

dalis%25e2%2580%2594Brookly.no



