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133 AMERIKOS BOMBA 
NĖŠIAI NAIKINO FABRL

Anglai Užėmė Nacių 
Punktą Šiaur. Afrikoj

Raudonarmiečiai Nuga
lėjo Naujas Vokiečių 

Atakas Charkovo Srityj

maisto 
rinkos’

Australijos Srityje 
Nuskandinta Bei Su

žalota 12 Jap. Laivų

Išnyko vi- 
partijos. Pa- 
tarpas, kurio 
stovi liaudis, 
vokiškuosius

Kainų Lubos Jautienai, Ver 
šienai ir Avienai Nuo 

Balandžio 15 d.

Buvusieji Francijos Ka 
ro Vadai Perkelti j 

Nacių Kalėjimus

Naciu Priešai Vokietijoj 
Sprogdina Geležinkelių 

Tiltus ir Stotis

Gabes, pietinėje Tunisijoje, 
anglų žvalgai smarkiai vei
kia. Spėjama, jog anglai 
planuoja žygiuot į Sfaxą, 
Ašies uostą ir geležinkelio 
ir vieškelių mazgą, centre
lines Tunisijos pajūryje.

London. — čechoslova- 
kas spaustuvininkas W. K. 
Werner pranešė per anglų 
radiją, kad Norvegijoj yra 
leidžiama daugiau kaip 200 
slaptų laikraštukų prieš 
hitlerininkus. Lenkijoj to
kių laikraštukų esą 80, Bel
gijoj 30. Kituose užimtuose 
kraštuose taip pat išeina ei
lė pogrindinių laikraštukų 
prieš nacius.

Ką tik hitlerininkai suse
ka turint bent kokių ryšių 
su tais slaptais leidiniais, 
tai kankina ir nužudo. Bet 
tuomi jie nepajėgia nuslo-

LONDON, bal. 4 — Amerikos armijos oro jėgų pra 
nešimas:

Stambus būrys didžiųjų Amerikos bombanešių šiam 
dien sekmingia atakavo Renault fabrikus Villancourte, 
Paryžiaus priemiestyje.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Sovietai Teheveda Ofensyvą 
Kuban Srityje; Kitur Atmu

šė Visas Priešų Atakas

pint pogrindinės patrijoti
nės spaudos prieš vokie 
čius.

išvien 
, kuris dar nė- 

nuo žieminio 
muškite jį iš 

iš rytų, šitaip

Kanuolių Dvikova Skersai 
Jūrų Sąsiaurio

WASHINGTON, bal. 4. — Laivyno pranešimas:
Balandžio 2 d. grupės mūsų didžiųjų ir vidutinių 

bombanešių ir lėktuvų kovotojų aštuonis kartus ataka
vo japonų įrengimus Kiškoj (vakariniuose Aleutuose).

(Tąsa 5-tam pusi.)

AMERIKIEČIŲ LAKŪ
NAI PLEŠKINO NEAPO

LĮ, ITALIJOJ
šiaur. Afrika, bal. 5. — 

Koks šimtas didžiųjų bom
banešių, Lekiančių jų Tvir
tumų ir būriai talkininkų 
lėktuvų kovotojų atakavo 
Neapolį, svarbų karinės 

pramonės miestą ir uostą 
Italijoj. Tapo užkurta mil
žiniški gaisrai ir sukelta 
smarkūs sprogimai.

Apart kitų fašistams pa
darytų nuostolių Neapoly
je, amerikiečiai bombomis 
sužalojo 21-ną Ašies laivą 
ir tris submarinus tame 
uoste ir arti jo. Visos ame-

darydami, mes jį suspausime 
ir susitiksime Berlyne.

Mums rodosi, šitaip ir tu
rėtų būti, — antrasis frontas 
Europoje turėtų būti atidary
tas tuojau!

Naciąi Nužudė 83 Lenkus 
dėl Slapto Laikraštuko. /
Kai slaptoji vokiečių p6- 

licija užklupo pogrindinę 
Glos Polski (Lenkijos Bal
so) spaustuvę, tuoj ranki
nėmis granatomis per lan
gus bombardavo ją ir dar 
sušaudė visus vyrus, mote
ris ir vaikus kituose arti
muose namuose. Taip jie 
nužudė viso 83 asmenis.

Maskva. — Sovietai su
mušė nacių atakas į vaka
rus nuo Rostovo.

venimas nuo 1941 m. sau
sio iki šiol pabrango bent 
22 procentais, todėl neuž
tenka tik 15 procentų pa
kelt algas pagal “Mažųjų 
Plieno Kompanijų” taisyk
lę. CIO unijų vadovybė 
taipgi parodė, jog ši taisyk
lė yra atsilikusi nuo gyve
nimo išlaidų padidėjimo.

Kai kuriems pigiai apmo
kamiems pagalbiniams mū
rininkams ir tūliems ki
tiems maža-algiams darbi
ninkams vyriausybė leido 
pakelt algas net dviem treč
daliais, kad šiek tiek išly- 
gint buvusiąją nelygybę ir 
atsižvelgiant j būtinuosius 
gyvenimo reikalus.

LONDON, bal. 5.—Vidunaktinis Maskvos radijo pra
nešimas:

Mūsų karo frontuose bal. 4 d. neįvyko jokių svarbių 
atmainų.

Kariniai mūsų laivai Barents Jūroje nuskandino 
priešų transporto laivą 8,000 tonų.

Per savaitę užsibaigusią bal. 3 d. buvo sunaikinta 
124 vokiečių lėktuvai per kautynes ore ir pačiose prie
šų stovyklose. Mes netekome 73-jų lėktuvų.

Į pietus nuo Iziumo sovietinė kariuomenė vedė apsi
gynimo mūšius. Vokiečiai metė atakon tris batalionus 
motorizuotų savo pėstininkų ir 20 tankų, taip pat ir 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Washington. — Už savai
tės prasidės vajus pardavi
nėjimui antrosios Jungtinių 
Valstijų karo paskolos bo- 
nų. Skiriama išpirkt jų už 
13 bilionų dolerių. Šio va
jaus obalsis toks: “Jie au
koja savo gyvybes — Jūs 
skolinate pinigus.”

Iždo departmentas ragi
na nelaikyt perdaug pinigų 
bankuose, bet pirkt karo 
paskolos bonus už juos.

London. — Berlyno ra
dijas paskelbė, jog iš Vi
chy Francijos tapo perkel
ti į Vokietijos kalėjimus 
buvusieji Francijos minis
terial pirmininkai Eduard 
Daladier, Leonas Blum ir 
Paul Reynaud, generolas 

Maurice G. Gamelin, buvęs 
talkininkų koma ndierius 
Francijos fronte, ir Geor
ges Mandel, buvęs Franci
jos kolonijų ministeris.

Nacių radijas aiškino, 
kad anglai - amerikiečiai 
ruošęsi ūmai užpult kalėji
mus, kur tie ex-valdininkai 
buvo laikomi Vichy Franci- 
joj, ir išlaisvint juos; tai 
todėl, girdi, jie pergabenti 
Vokietijon.

Naciai per Vichy Franci
jos valdovus Petainą ir La- 
valį pirmiau buvo surengę 
jiem bylą Riome, kaip ta- 
riamiem karo kaltininkam 
prieš Vokietiją. Blum ir ki
ti teisiamieji įrodinėjo, kad 
pats Petain buvo to karo 
kaltininkas. Kaltinamieji 
virto kaltintojais; todėl na
ciški Vichy Francijos va
dai uždarė teismą ir be 
sprendimo užrakino juos 
kalėjime.

T A ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
Y 11:0 Telephone: STasg 2-3878

Centraliniame fronte, 
Smolensko srityje, ir Ku
ban fronte, šiaurvakarinia
me Kaukaze, raudonarmie-’ 
čiai turėjo naujų laimėjimų 
prieš nacius.

Smolensko apygardoje so
vietiniai kariai per žiaurų 
mūšį durtuvais sutriuškino 
dar vieną hitlerininkų pa
sipriešinimo centrą.

rikiečių Lekiančiosiop Tvir 
tumos sugrįžo į savo sto 
vykias.

Tuo tarpu Amerikos lėk 
tuvai bombomis padegė be 
kitaip sužalojo keturis fa 
šistų laivus Viduržemio Jū 
roję.

ŠIMTAI SLAPTU LAIKRAŠČIU PRIEŠ NACIUS 
UŽIMTUOSE KRAŠTUOSE

London, bal. 5. — Praei
tą naktį ir iš ryto didžio
sios kanuolės iš Anglijos, 
per jūros sąsiaurį (Anglų 
Kanalą), bombardavo kari
nius vokiečių punktus šiau
riniuose Francijos pakraš
čiuose. — Ta jūrų “ranko
vė” yra apie 21 myl. pločio.

Sunkioji nacių artilerija, 
atsiliepdama, iš Francijos 
pakraščių bombardavo pie
tinius Anglijos pajūrius.

NAUJAS SMŪGIS 
KIELIUI

London, bal. 5. — Stambi 
grupė Anglijos bombanešių 
vėl viesuliškai atakavo Kie- 
lį, svarbųjį vokiečių karo 
centrą prie Baltijos Jūros. 
Kiel yra nacių laivyno ir 
submarinų stovykla. Tei
giama, kad anglų lakūnai 
šiuo žygiu numetė daugiau 
kaip 1,000 bombų į Kielio 
miestą ir jo uosto įrengi
mus, sukeldami didžiulius 
gaisrūs ir baisius sprogi
mus. Virš Kielio anglai ne
teko 12 savo bombanešių.

Australija, bal. 5. — Ge
nerolo MacArthuro lakū
nai, amerikiečiai ir austra
lai, per tris paskutines die
nas bombomis nuskandino 
bei sužalojo septynis kari
nius Japonijos laivus ir 
penkis krovinių laivus.

Vienas priešų šarvuotlai
vis tikrai nuskandintas, ki
tas šarvuotlaivis paliktas 
skęstančiame stovyje, be
veik tikrai sunaikintas vie
nas Japonijos krovinių lai
vas, o kiti padegti bei pa
vojingai sužaloti.

Maskva, bal. 5. — Vokie
čiai1 su naujomis didelėmis 
jėgomis tankų, artilerijos, 
lėktuvų ir pėstininkų darė 
nepaprastai smarkias ata
kas ties Bielgorodu ir Iziu- 
mu, į šiaurių rytus ir pie
tų rytus nuo Charkovo. So
vietiniai kovotojai išdaužė 
tas atakas. Vien šioje sri
tyje tapo sunaikinta 1,900

šiaur. Afrika, bal. 5. — 
Pirmoji anglų armija, ko
manduojama generolo An
dersono, su francūzų talka, 
atėmė iš vokiečių Cap Ser- 
rat Iškyšulį, 35 mylios į pie
tų vakarus nuo Bizertės, 
laivyno stovyklos šiaurinėje 
Tunisijoje.

Anglų artilerija smarkiai 
bombarduoja nacių pozici
jas ties Mateur, tik 18 my
lių į pietus nuo Bizertės.

12 mylių į šiaurius nuo

Washington. — Valdiška 
Kainų Administracija pra
nešė, jog pradedant nuo ba
landžio 15 d. bus uždėtos 
kainų lubos jautienai, ver
šienai ir avienai taip, kad 
tos rūšies mėsa galima bus 
pirkti kiek pigesnėmis kai
nomis negu dabar.

Stockholm, šved. — Gau
ta žinių, jog nacių priešai 
— sabotažuotojai—susprog
dino didžiulį geležinkelio 
tiltą per Oder upę Frank
furte ; tuomi sulaikytas 
daugybės karo reikmenų 
pervežimas.

Praeitą antradienį spro
go bombos dviejose Berly
no geležinkelių stotyse, 
Friedrichstrasse ir Pots- 
damer. Vienoje iš jų pada
ryta didelių nuostolių.

Amerikiečiai Neati
džiai Grumiasi Pirmyn 
Centralinėj Tunisijoj
šiaur. Afrika, bal. 5. — 

Šarvuotos amerikiečių jė
gos ir pėstininkai, nuolat 
atakuodami vokiečius ir 
italus pietiniai-centralinėje 
Tunisijoje, dar pasigrūmė 
kiek pirmyn į rytų pietus 
nuo EI Guettaro, vieškeliu 
einančiu iš Gafsos į Gabes 
uostą, ir paėmė nelaisvėn 
gana daug fašistų.

Amerikos kari uomenė 
taipgi pažygiavo kiek pir
myn j rytus nuo Maknas- 
sy. Vokiečiai atkakliai prie
šinasi, bet amerikiečiai su
laužo jų pasipriešinimus.

Šią savaitę (bal. 1-7 dd.) vi
suose Amerikos kinuose (fil
miniuose teatruose) bus rodo
mos specialės filmos apie Rau
donojo Kryžiaus rėmimo rei
kalingumą.

Kai nueisite j kino, nepasi
gailėkite ištiesti pagalbos ran
ką Raudonajam Kryžiui, — 
Raudonasis Kryžius ištiesia 
pagalbos ranką milijonams 
Amerikos žmonių, labiausiai 
mūsų kariams.

London, bal. 5. —Vaka«r 
dienos laiku, 133 didieji 
Amerikos bombanešiai, Le
kiančios Tvirtumos audrin
gai ardė ir degino didžiuo
sius Renault motorų ir kitų 
karinių įrengimų fabrikus 
Billancorte, Paryžiaus prie
miestyje.

Tuo pačiu laiku ameriki
niai bombanešiai ir jų pa
lydovai, talkininkų lėktuvai 
kovotojai, nušovė žemyn 
bent 33 vokiečių lėktuvus. 
Dingo tik keturi Jungtinių 
Valstijų bombanešiai ir 
septyni talkininkų lėktuvai 
kovotojai.
ANGLŲ ŽYGIS PRIEŠ 

ESSENĄ
Naktį iš šeštadienio į 

sekmadienį didelis būrys 
Anglijos bombanešių sprog
dino ir degino vakarinėje 
Vokietijoje Esseną, kur yra 
milžiniški Kruppų amunici- 
cijos ir ginklų fabrikai. 
Anglų lakūnai numetė dau
giau kaip 900 tonų bombų į 
tuos fabrikus ir arti jų. 
Kai kurios bombos svėrė po 
du tonus. Viena tokia bom
ba sunaikina ištisą miesto 
bloką.

Prieš anglus pakilo nepa
prastai daug nacių lėktuvų 
kovotojų, kurie ir nušovė 
žemyn 21-ną Anglijos bom- 
banešį.

Amerikiečių Oro Žygiai Prieš 
Ašį Franci j o j, Aleutuose 

ir Saliamono Salose

“Š. m. kovo 31 d. Sovietų 
ginkluotosios jėgos užbaigė 
savo žiemini ofensyvą prieš 
vokiškųjų fašistų jėgas.”

Tokį pareiškimą skaitome 
Raudonosios Armijos vyriau
sios vadovybės specialiniame 
komunikate, išleistame balan
džio 2 dieną.

Skaitytojas, be abejo, šį ko
munikatą bus skaitęs, — jis 
tilpo vakar dienos Laisvėje. 
Jis nepaprastai svarbus, nes 
suglaustoje formoje pasako, 
ką Raudonoji Armija laimėjo 
savo žieminiame ofensyve, ves
tame tarp 1942 m. lapkričio 
10 d. ir š. m. kovo 31 d.

Gal ne vienas skaitytojas 
pasiklaus, kam Raudonosios 
Armijos vadovybė skelbia to
kį dalyką, kaip žieminio ofen- 
syvo užbaigimą ?

Be abejo, tai yra reikšmin
gas pareiškimas, turįs tam tik
rų implikacijų.

Mums rodosi, kad tasai pa
sakymas turi ir tokios reikš
mės : Mes žieminį ofensyvą 
užbaigėme, priešui kirtome to
kį smūgį, kokio jis niekad nė
ra gavęs. Dabar jūs, mūsų tal
kininkai, pradėkite pavasarinį 
ofensyvą; jūs ir mes 
muskime priešą 
ra atsipeikėjęs 
ofensyvo. J ūs 
vakarų, o mes

Iš Švedijos sostamiesčio 
Stockholm© atėjusi žinia pa
pildomai sako, kad naciai su
šaudė dar 40 lietuvių valstie
čių Vilniuje dėl nepristatymo 
reikiamosios kvotos javų vo
kiečių okupacinei vyriausybei.

Taigi, Lietuvoje šiuo metu 
padėtis yra dar baisesnė, negu 
ji kada nors buvo 
sokios Lietuvoje 
siliko tik vienas 
vienoje pusėje 
kovojanti prieš 
okupantus, o kitoje pusėje — 
grupė lietuviškų Kvislingų, 
dirbančiųjų okupantams.

Prieš pastaruosius Lietuvos 
žmonės veda tokią pat kovą, 
kaip ir prieš vokiečius. “Aš jį 
nušausiu, o kad ne 
ne!” sako Lietuvos partizanas 
nekantriai laukdamas pagal 
bos iš Rytų.

Kubiliūnas smerkė Lietuvos 
žmones, kovojančius prieš na
cius okupantus. Jis reikalavo 
iš jų būti “vertais” vokiečių 
kareivių, kovojančių Rytų 
Fronte ir pažadėjo, jog būsią 
užtenkamai visiems 
i šs k i r i an t ‘ ‘.j u o d os i os 
biznierius.

Taigi ši lietuviškojo 
go kalba tik patvirtina tąsias 
žinias (kurių Laisvėje nuolat 
buvo), jog Lietuvos žmonių 
kova prieš hitlerininkus besti
jas vis auga. Kitas dalykas, iš
plaukiąs iš Kubiliūno kalbos, 
aiškiai sako, kad Lietuvoje pa
sireiškia didelis maisto trūku
mas, — grūmoja žmonėms ba
do šmėkla.

Londone buvo girdėti kalba, 
kurią sakė generolas Petras 
Kubiliūnas, vienas Lietuvos 
Kvislingų. Jis ją sakė, kaip 
praneša žinių agentūra ONA, 
Panevėžyje, š. m. balandžio 1

Vėl Bombardavo Siciliją ir 
Sardiniją

Romos radijas sakė, kad 
talkininkai paskutiniu, oro 
žygiu prieš Neapolį užmu
šę 221-ną asmenį.

Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai taipgi bombardavo 
Palermo ir Syracuse Sicili
joj, ir Carloforte ties Sar
dinija, kita Italijos sala.

PRIDĖJO DAUGIAU ALGŲ NEGU PAGAL “MA 
ŽUJŲ PLIENO KOMPANIJŲ” TAISYKLE

Washington.— Darbo de
partmentas ir Karinių Dar
bų Taryba keliuose desėt- 
kuose atsitikimų leido aukš
čiau pakelt algas statybos 
darbininkams, negu buvo 
nustatyta taisyklėje dėlei 
,algų priedų darbininkams 
vadinamų “Mažųjų Plieno 
Kompanijų.” O tai šitokia 
taisyklė:

Pakelt 15 procentų al
gas, pradedant nuo 1941 
m. sausio 1 d., atsižvelgiant 
į gyvenimo reikmenų pa
brangimą tarp 1941 m. sau
sio ir 1942 m. gegužės.

Amerikos Darbo Federa
cija nurodinėjo, kad pragy-

KRISLAI
Išdavikas Kubiliūnas 

Grasina.
Dar 40 Lietuvių Sušaudyta.
Raudonojo Kryžiaus Vajus 

Filmų Teatruose.
Žieminis Ofensyvas Baigėsi 

Rašo R. MIZARA
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“Sovietų Sąjungai Nėra 
Pavojaus”

New York Times redaktoriai daugiau 
rūpinasi, kaip sudraskyti Sovietų Są
jungą po karo, negu kaip Amerikai iš
laimėt! karą išvien su didvyringai kovo
jančia Sovietų Sąjunga. Jie rašo, kad 
Sovietų Sąjungai “nėra ko bijotis,” 
kad ji gali atsisakyti nuo Vakarinės Uk
rainos ir Baltrusijos patenkinimui kelių 
tuzinų lenkų imperialistų, kurie nori mi
lionus ukrainiečių ir baltrusių išnaudo
ti, ji galinti atsisakyti nuo Bessarabijos 
naudai Rumunijos dvarponių, kad ji ga
li patenkinti fašistus Smetonas ir kitus 
paneigiant Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
(Pabalčio šalių) žmonių valią. Išvada: 
Sovietų Sąjunga esanti saugi, po šio ka
ro jai nebūsią pavojaus, nes su Anglija 
turi 20-ties metų sutartį.

Kiek mes žinome, tai Sovietų Sąjun
ga visas sutartis labai teisingai pildė, 
bet nelaimė, kad yra kitų, kurie tas su
tartis sulaužo. Ir Hitleris turėjo neka
ria vimo sutartį, bet ji jam nepastojo ke
lio. Ir Japonijos imperialistai į Washing- 
toną buvo prisiuntę savo pasiuntinį de
rėtis, tuo pačiu kartu jie pasalingai už
puolė ant mūsų šalies.

Mums atrodo, kad daug būtų geriau, 
kad tie ponai mažiau rūpintųsi diktuo
ti Sovietų Sąjungai, Lietuvai ir kitoms 
šalims, bet daugiau rūpintųsi, kaip grei
čiau ir su mažiau aukų mes turime už
baigti šį karą, kaip jį išlaimėti.

Nacių Leidžiama Spauda Argen
tinoje, — Lietuviškoji Įskaitoma
Žinių agentūra ONA praneša iš Bu

enos Aires, kad Argentinoje yra leidžia
ma 4® pro-naciški laikraščiai — laikraš
čiai, spausdinami ne ispanų kalboje. 
Daugiausiai tų laikraščių pasilaiko na
ciškais pinigais.

Paminėtoji žinių agentūra nurodo:
“Greta vokiečių, italų ir japonų laik

raščių, yra lenkų, rusų, cechų, serbų, 
kroatų, ukrainiečių, LIETUVIŲ, graikų, 
danų, vengrų, bulgaru, rumunu ir ara
bų.”

Kaip matome, naciai nesigaili pinigų 
spaudai; jie suranda pinigų ir lietuviš
kiems laikraščiams palaikyti.

Mes jau nekartą pastebėjome, kad

tūloje Argentinos lietuvių spaudoje te
bevaroma pro-naciška propaganda, nuo
dijanti žmones, bet dabar paaiški, kad tas 
viskas daroma už nacių pinigus.

Toji spauda, toji pro-naciškoji propa
ganda naciams patarnauja dvejopais bū
dais: Pačioje Argentinoje žmonės yra 
nuodijami naciškais nuodais, ir antra, 
tie patys laikraščiai per Ispaniją siun
čiami į Lietuvą, kur ji suvaidina saVo 
rolę.

Šitaip naciai dirba, šitaip jiems tar
nauja niekšiški lietuvių tautos išsigimė
liai, pasivadinę tautininkais, socijalis- 
tais ir kitokiais vardais.

Jungtinėse Valstijose taipgi yra lie
tuviškų laikraščių, tarnaujančių na
ciams. Kiek šitie laikraščiai gauna iš 
Goebbelso paramos, mes nežinome, bet 
vieną žinome, kad tūli jų atlieka savo 
uždavinius nei kiek neprasčiau už Ar
gentinoje išeidinėjančius rudlapius.

Gražus Darbas
Amalgameitų (rūbsiuvių) unija nusi

tarė globoti vieną Tarybų Sąjungoje li
goninę su 1,000 lovų. Toje ligoninėje, 
aišku, daugiausiai gydomi sužeistieji 
raudonarmiečiai. Amalgameitų unija ap
rūpins tąją ligoninę visokiais reikmeni
mis, panašiai, kaip Russian War Re
lief Komiteto Tautinių Grupių Divizija 
aprūpina Botkino ligoninę Maskvoje.

Tai gražus darbas. Jeigu ir kitos 
Amerikos Darbo Unijos panašiai pada
lytų, — kokia graži būtų pagalba did
vyriškiems kovotojams raudonarmie
čiams, taip puikiai mušantiems mūsų 
bendrąjį priešą!

Maršalas Voronov
Sovietų Sąjungos maršalas Nikolajus 

Voronov yra tik 43 metų amžiaus, kaip 
ir daugelis kitų Raudonosios Armijos 
komandierių. Jis yra specialistas artile
rijoj, kuri, pagal Stalino išsireiškimą, 
yra “Karo Dievas”.

Sovietų artilerija pasirodė labai gera, 
galinga ir daug geresnė, negu hitlerinin
kų. Hitleris visur turėjo daugiau tankų 
ir lėktuvų, negu Raudonoji Armija, bet 
maršalo Voronovo artilerija, būdai ir 
taktika suteikė daug didžių pergalių 
Sovietų kovotojams.

Literatūros Draugijos Knyga
Teko patirti, kad Literatūros Draugi

jos šių metų knyga jau atspausta. Tai 
50-tas Draugijos leidinys. Knyga vadin
sis: “Didysis Lietuvių Tautos Priešas”, 
nes ji pašvęsta aiškinimui daug šimtme
čių sunkių kovų, kurias vedė lietuvių 
tauta prieš vokiškuosius užpuolikus, ku
rie dabar vėl yra pavergę Lietuvą ir 
šimtais tūkstančių terioja mūsų brolius, 
seseris, tėvus ir gimines!

Apie knygos turinio gerumą netenka 
abejoti, nes tai rinkinys geriausių lietu
vių tautos rašytojų raštų apie 
lietuvių kovas prieš kryžiuočius 
ir geriausių lietuvių liaudies vadų 
paruošti raštai apie esamą laiką. 
Dabar knyga eina pas apdarinėto- 
ją, kaip tik bus gatava, tai bus išsiunti
nėta kuopoms.

Nacių orlaiviai labai dažnai svaidosi bombomis 
Šiaurės Afrikoje, todėl amerikiečiai kariai geriau ve
lija valgyti pietus apkasuose.

Sov. Sąjungoj Žemės Ūkio Problemos
Ir Maisto Pasigaminimas

Beda, Kad Blusos Edą
(Lyg ir Feljetonukas)

Patrijotų Kova Prieš
Vokiečius Okupantus

jos, Olandijos patriotų pa
vyzdžiu. Sekite pavyzdžiu 
visų žmonių, kurių krūtinė
je plaka laisva širdis. Lė
tinkite gamybos tempą: iš
davikiškoji Vichy vyriau
sybė pramonės gaminius 
siunčia Vokietijon. Mašinos 
ar įrankio sugedimas, at
sukta sąvarža ar pragręžta 
skylutė konservų skardinė
je — visa tai pagreitina 
Vokietijos pralaimėjimą.

Švedų laikraštis “Dagers 
Niuheter” pranešė, jog 
Tronheime, Norvegijoje su
griuvo geležinkelio pylimas. 
Buvo apardytas didelis plo
tas geležinkelio, o taip pat 
nukentėjo visą eilė pastatų. 
Šis įvykis Tronheime jau 
nebe pirmas ir, atrodo čia 
turima reikalo su sėkmin
gais diversijos aktais.

Hitlerininkai yra okupa
vę visą eilę Europos kraš-

'Užsienio spauda ir radi
jas pilni pranešimų apie 
pavergtųjų tautų didvyriš
ką pasipriešinimą vokie
čiams.

Net hitlerinė spauda pri
pažįsta, jog partizaninis 
karas Jugoslavijoje diena 
iš dienos plečiasi. Saraje
vas, Bania Luką, Zagrebas 
ir kiti didesnieji miestai 
randasi arba partizanų ran
kose, arba yra srityse, apim
tose partizaninio karo. Ne
seniai šveicarų laikraščio 
“Neue Ciuricher Ceitung” 
korespondentas iš Zagrebo 
pranešė, kad partizanų ko
va jau persimetė į Sinlo 
miestą ir jam gretimą Li- 
bansko Pole sritį bei Livno 
miestą.

Liuksemburge tėra iš vi
so 300,000 gyventojų. Tuo 
labiau pasigėrėtinas yra jų
jų pasipriešinimas prieš 70

milijoninę Vokietiją. Ne
žiūrint aršiausio teroro, 97 
procentai gyventojų atsisa
kė užsirašyti vokiečiais. 
Neseniai hitlerininkai pa
skelbė Liuksemburgo pri
jungimą prie reicho. Į tai 
kraštas atsakė visuotinu 
streiku. N e p a 1 a u ž ė jų 
nė žiaurios vokiečių 
priemonės nuslopinti pasi
priešinimą. Legendariniu 
tapo vardas jauno liuksem
burgiečio patrioto Raimon
do Pti, nudėjusio tris ese
sininkus ir po to nusišovu
sio.

Telegramų agentūra AFI 
pranešė, kad Prancūzijos 
liaudies pasipriešinimo są
junga išplatino didelį kiekį 
atsišaukimų, kuriuose rašo
ma: “Darbininkai, sabo
tuokite vokiečių karo pra
monę! Sekite okupuotosios 
Prancūzijos zonos, Belgi-

*

Nesenai aš jums pasako
jau, kaip mes, tai yra, mū
sų taryba, visus bolševikus 
iš Lietuvos pasiųs pas vel
nią bulvių skusti. Dabar 
apie tai jau nepasakosiu, 
nes tas klausimas išrištas.

Bet, gerbiamieji, nema
nykite, kad su tuo klausi
mu mūsų visos bėdos užsi
baigė. Nes mes dabar susi
duriame dar su didesne bė
da.

Ir ta bėda ve kame: kaip 
mes visi pasieksime Berly
ną? Teisybė, turėjome čia 
savo laivą ir kapitoną. Bet 
kapitonas gavo vizą į aną 
pasaulį, o laivas iš uosto 
dingo. O juk pėstiems eiti 
per Atlantiką negalima, 
kojas sušlapsime ir, ko ge
ro, šaltį pasigausime.

Kad iškeverzojus iš šios 
bėdos, mūsų taryba parašė 
Jungtinių Valstijų prezi
dentui prosbą, kurioje iš
dėstė visus posmus, kaip 
mes, pasiekę Lietuvą, kovo
sime prieš bolševikus ir 
prašė, kad Jungtinių Vals
tijų valdžia perkeltų mus 
per Atlantiką ir kur nors 
pakraštyje išdrėbtų.

Mes savo prosboj pažy
mėjome, kad Lietuvos žmo
nės birželio mėnesį, 1941 
metais, sukilo prieš savo 
bolševikinę valdžią ir prieš 
Hitlerį. Dabar jie neturi jo
kios valdžios ir mes, tarybi- 
ninkai, nuvešime jiems to
kią valdžią, kokios jie kaip 
tik pageidauja. .

Išrodė, kad viskas eis, 
kaip sviestu tepta ir mes 
Lietuvą valdysime. Vienok 
taip neišdegė.

Bolševikai surado mūsų 
gazietas, 1941 metų dru- 
kuotas, kuriose mes tuo
met rašėme, kad Lietuvos 
žmonės sukilo prieš bolše
vikus ir kad Hitleris atėjo 
jiems pagelbon ir išgelbėjo 
Lietuvą. Tuomet mes, tai 

yra, aš, Tysliava, Grigaitis 
ir kiti mūsų bičiuliai, šau

tų. Tačiau jie, kad ir neria
si iš kailio, nepajėgia su
klupdyti laisvę mylinčių 
tautų. Patriotų kova prieš 
hitlerinius okupantus ple
čiasi. Toji kova virsta ga
linga srove, kuri padės nu
plauti ruduosius budelius 
nuo žemės paviršiaus.

Pr. Vosiukaitis
(Iš Už Tarybų Lietuvą)

kerne, kad Hitlerio dėka 
Lietuva laisva ir nepriklau
soma.

Ir ar žinote, kad dabar 
mes, visuomenės akyse, pa
silikome ne paprastais, bet 
mokytais durniais.

Negana to. Jungtinių 
Valstijų valdžia atsisakė 
pervežti mus per Atlantiką 
ir pridūrė, kad iš bolševikų 
pusės Lietuvai nėra jokio 
pavojaus. *

Taip, Lietuvai gal ir nė
ra pavojaus, bet juk dide- 
liausias pavojus gręsia mū
sų broliams vienminčiams, 
kurie dabar bendrai veikia 
su hitlerine valdžia! Paga
linus, kur mūsų taryba pa
dės Amerikoj suorganizuo
tą dėl Lietuvos žmonių val
džią? Ar į senų daiktų 
krautuvę parduoti? O gal 
jie mano, kad galėsime į 
muziejų padėti? Aš neži
nau.... •

Kaip matote, bėda ant 
bėdos važiuoja ir bėda pas
kui seka.

Dar baisiau. Žmonių patar
lė sako :bėda, kad blusos ėda, 
bet mums dar didesnė bėda, 
kuomet bolševikai, kuriuos 
mes nutarėme pasiųsti pas 
velnią bulvių skusti, jau 
čia pat mums ant sprando 
sėda! Vasario 28 d. Brook- 
lyne buvo surengtos pra
kalbos, į kurias atvyko bū
rys net iš Sovietų Sąjungos 
bolševikų ii* bolševikių, visi 
užsirioglino ant pagrindų 
ir pareiškė, kad jie Hitlerį 
ir mūsų tarybinę valdžią 
pasiųs velniop ir Lietuvą 
išlaisvins.

Po visų šių bėdų, užgu
lusių ant mūsų biednų gal
vų, reikės šaukti tarybos 
nepaprastą susirinkimą ir 
prašyti poną Šimutį, kad 
jis išaiškintų, kaip Maižie- 
šius pervedė žydus per jū
ras. Gal tokiu būdu ir mes 
galėsime perbristi per At
lantiką kojų nesušlapę ir 
pastosime kelią tįems nela
biesiems bolševikams. O 
jeigu mums reikės patiems 
keliauti per Atlantiką, vėl 
susidarys naujos išlaidos— 
reikės įsigyti guminius ba
tus. Todėl, kas kiek išgalite, 
aukokite mūsų tarybai, o 
mes Lietuvą vienaip ar ki
taip išgelbėsime.

švenčioniškis.

Sov. Sąjungai tenka kau
tis su daug didesnėmis jė
gomis, negu jos, kol nėra 
antro fronto Europoj. Ap
art to, kad reikia atlaikyti 
Vokietijos, Rumunijos, 
Vengrijos, Italijos ir Fin- 
landijos metamas jėgas 
2,000 mylių fronte, dar rei
kia rūpintis ir maisto pa
gaminimu tiek armijai, 
tiek civiliam gyventojam.

Tenka atžymėti, kad So
vietų Sąjunga gavo maisto 
iš Jungtinių Valstijų, bet 
tai tik lašas į viedrą, kiek 
reikia tos šalies žmonėm, 
kiek reikia pagaminti karo 
reikmenų dėl milžiniško 
fronto.

Todėl yra patsai svarbiau
sias dalykas maisto gami
nimas — žemės ūkio pro
blemų išrišimas.

Galvoj turi būt išlaikytas 
tas davinys, kad naciai pa
grobė didelius ir labai der
lingus plotus, kur buvo au
ginama kviečiai, cukriniai 
burokai ir kitokio maisto 
reikmenys. Viso dėlei karo 
Sov. Sąjunga neteko apie 
15,000,000 akrų dirbamos 
žemės. Žinoma, jeigu sovie
tinė kolektyve sistema bū
tų laikius rankas nuleidus, 
tai būtų šalis pasiekus kri- 
zį. Bet šalyje, kur valdžia 
yra pakilus iš žmonių, ku
rios šaknys yra įaugę į fa
brikus, žemės plotus — ko
lektyvuose, tai to krizio ne

bus, nors sunkumų išveng
ti negalės.

Nuo 1941 m., kaip tik ka
ras prasidėjo, naujose vie
tose, daugiausia Centrali- 
nėj Azijoj, Uralo kalnų sri
tyse ir Sibire buvo išplėš
ta dideli plotai dirvonų. 
Naujai išarta 8,630,000 ak
rų žemės. Ten sėja javus, 
sodina daržoves ir viską, 
kas tik reikalinga šaliai.

Savaime suprantama, kad 
šalis, kuri atlaikė tokius 
nacių puolimus ir kuri ga
lėjo duoti tokius smūgius 
Ašies jėgom, sunaikinant 
apie 10 milionų priešo jėgų 
užmuštais, sužeistais ir ne
laisvėn paimtais, ir pati 
baisiai nukentėjo. Dar mū
sų šalis neįsitraukė į milži
niškus mūšius, o jau jau
čiame darbo jėgos stoką.

Sovietų šalis įtempė dar
bą. Milionus ir milionus 
darbininku iš fabriku, nuo 

I žemės darbų paėmė armi
jom Po ginklu stovi m i Ilo
nai ir milionai karinio am
žiaus ir moterų. Dirbtuvė
se ir ūkio darbuose tas vie
tas užėmė moterys, jauni
mas ir senesni žmonės. Prie 
laukų darbo stoja vaikinai 
ir merginos nuo 14 metų. 
Seneliai, tiek vyrai, tiek 
moterys, kuo galėdami pa
deda. Jie nusistatę duonos 
ir kitokio maisto pasiga
minti ir kara laimėti ir lai
mės !

M.
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DARBININKŲ 
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIĄUČIUS

580 SUMMER AVE. NEWARK, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

MOTERIS PATARIA NA
MINĮ VAISTĄ NUO 

KOKLIUŠO

Drauge Daktare, aš ne
seniai mačiau Laisvėj, 
Sveikatos skyriuj, kad vie
na motina prašo jūsų,’dak
tare, patarimo nuo to pik
tojo kosulio kokliušo.

Tai aš jai duosiu gerą 
naminį būdą. Tegul ji gau
na ramunių. Tegul įdegina 
akmenį ar plytą, įdeda į 
bliūdą ir užpila truputį 

vandenio, o ramunius tegul 
uždeda ant to akmenio. Tą 
vaiką reikia laikyt ant tų 
garų, kol jis gerai iškaiš.

Kelis kartus reikia taip 
padaryt—ir nustos vaikas 

kosėjęs.
Aš buvau Lietuvoj per pa

saulinį karą, ir mano vai
kai sirgo tuo kokliušu. Tai 
man darodino vienas karei
vis — ir labai greit mano 
vaikai pasveiko.

Jeigu jums atrodys, kad 
šis patarimas tikęs, tai mel
džiu į Laisvę įdėti, tai gal 
toji motina galės 
doti, arba ir kas 
jeigu netiks, tai 
gurbą.

Atsakymas.
Labai gražiai dėkui už 

patarimą. Patarimas visai 
vietoj ir atrodo geras. Ir 
bet kokie vandens garai pa
lengvina bile kosulį. Jūsų 
naminis kaimietiškas būdas 
gal bus da geresnis už šiaip 
kokį gydymą vandens ga
rais, nuo verdančio van
dens kokiame puodely. Tru
putį kebliau prisirengti, 
tinkamą akmenį bei plytą 
susirasti, užtat pasėkos esti 
geros.

Prieš tokį būdą nieko ne-

galima sakyt iš mediciniš
ko taškaregio. Negalima jo 
paneigti, nes fizinio gydy
mo plotmėj karšti garai, 
karšti kompresai, kaitini
mai, šildymai ir t. p. turi 
daug vietos.

Kaip tik toks pat būdas 
Jpagydė ir mane, mano vai
kystėj. Sutino man tada pa- 
Įžandės, užėmė gerklę, ko
sulys dusino. Tuoj tėvelis 
nuėjo pėsčias į tolimą kai
mą pas “latvį”. Parsinešė 
balzganų kokių pamazgėlių 
butely. Tas pats nemažas 
akmuo dubeny, tik vietoj 
ramunėlių, pilstė ant kar
što akmens to “undenėlio”. 
O, kad garai geriau patai
kytų į tašką, tai visa tai 
darė lopšy (vygėj), apdeng
tam sudariai marška. Na 
ir šutino mane tais garais 
kelis kartus per dieną —ir 
man “pamačijo.”

Daug yra panašių gydy
mo būdų tarpe kaimiečių. 
Ir daugumoje jie turi gerą 
pamatą. Iš tokių įsigyvenu
sių būdų nemažai pasinau
dojo ir medicina.

War Needs Money—YOURS!

pasinau- 
kitas. O, 

dėkit į

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

delay — every hour 
Buy United States 
Bonds and Stamps
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Liudendorfo Planas
Kolonizuoti Lietuvą

Rašo JONAS ŠIMKUS
I.

Dabar, kai vokiški oku
pantai pradėjo vykdyti sa
vo šėtonišką sumanymą lie
tuvius išgabenti iš Lietuvos, 
o mūsų tėvų žemę atiduoti 
vokiškiems atėjūnams, 
kiekvienam lietuviui prisi
mena vokiškų grobikų pla
nai praeityje, pagal ku
riuos vokiečiai bandė už
grobti Lietuvą amžinai ir 
apgyvendinti ją vokiškomis 
valkatomis.

Vienas iš labiausiai pa
vojingų tokių sumanymų 
buvo generolo Liudendorfo 
planas, nes jis buvo supla
nuotas tada, kai okupantai 
valdė mūsų šalį. Tik Spalio 
revol i uči ja, n ugr i ovus i
kaip carą, taip ir kaizerį, 
padėjo mums išvengti tos 
okupantų kilpos.

Tai buvo 1917 metų pa
vasaris. Ober-Osto vadovy
bė, generolui Liudendorfui 
pirmininkaujant, paruošė 
Lietuvos, o taip pat ir kitų 
Pabaltijo kraštų koloniza
vimo vokiečiais planą, ku
ris buvo apsvarstytas Ober- 
Osto suvažiavime Vilniuje.

Peržvelgus tuos okupan
tų sumanymus ir priimtas 
rezoliucijas, dar kartą at
sidengia vokiškų imperia
listų ir klastotojų kortos, 
kurias pažinti ypatingai 
svarbu dabar, kai jų pro
paganda mūsų krašte ban
do apsukti galvas lengvati
kiams ir įtikinti juos, jog 
vokiškų avantiūristų kru
vinieji planai yra mūsų 
tautos “išganymas.”

Kaip žinote, kai Liuden- 
dorfas paruošė savo planą, 
Rusijoje dar nebuvo tary
binės santvarkos. Ir vis 
dėlto Ober-Osto priimtoje 
rezoliucijoje pabrauktinai 
sakoma: “Maskva yra mū
sų (vadinasi — vokiečių) 
'mirtinas priešas.” Visiškai 
tą pačią giesmę dabar gir
dime ir iš hitlerinių vadei
vų lūpų. Tik Hitleris šią 
frazę tiek tepakeitė, kad 
prie žodžio “Maskva” pri
dėjo dar žodį “raudonoji.”

Melavo Liudendorfas, 
kaip dabar Hitleris. Už jo 
žodžių slėpėsi nepaprastas 
imperialistinis godumas: 
užgrobti! Užgrobti Pabalti
jo kraštus, užgrobti Rusi
jos žemes, užgrobti pačią 
Maskvą. Liudendorfo pla
ne nedviprasmiškai pasisa
koma: “Šitas visas kraštas 
nuo Nemuno iki Rakitino 
pelkių, net iki Kolos pu- 
siausalio Vokietijai turi at
stoti Afriką ir Kanadą 
(vadinasi, kolonijas). Čia 
turi būti žmonių, gyvulių 
bei duonos aruodas Vokie
tijos imperijai. Tų kraštų 
žmonės bus tinkami panau
doti darbininkais žemės 
ūkyje ir fabrikų darbuose. 
O, be to, labai svarbi ir tų 
kraštų strateginė padėtis.”

Kaip matote, Liudendor
fo grobuoniškame plane 
buvo toli užsimota. Dabar 
Hitleris, vykdydamas tą 
planą, stengiasi jį prideng
ti kovos su bolševizmu 
skraiste. Bet šis jo arkliu
kas jau tiek nujodinėtas, 
kad jis nebeįtikina net pa
čių didžiausių lengvatikių.

II.
Pagal Liudendorfo planą 

1918 metais buvo numaty
ta į Lietuvą atgabenti 550,- 
000 vokiškų šeimų. Pirmon 
eilėn buvo numatyta apgy
vendinti vokiečiais Vilka
viškio,. Šakių ir Tauragės

apskričius, kur jau iki vo
kiečių okupacijos gyveno 
22,419 vokiečių, gerai ži
nančių tų apskričių ūkines 
savybes. Taip pat pirmon 
galvon buvo numatyta tirš
tai apgyvendinti vokiečiais 
Kauną ir Vilnių, kad jokiu 
atveju lietuviai negalėtų 
tuose miestuose pirmauti.

1918 metais buvo numa
tyta užsodinti vokiečiais 
dalį Biržų, Šiaulių ir Ma
žeikių apskričių, kad vokie
čiai sudarytų nenutrūksta
mą tiltą su Kurše gyvenan
čiais ir ruošiamais atga
benti vokiečiais. Planas nu
matė ištisai apvalyti nuo 
lietuvių ir apgyvendinti 
vokiečiais Suvalkiją, nes 
tai, girdi, patogiausia vie
ta Lietuvoje sukurti stam
bius vokiškus ūkius dėl to, 
jog ten jau natūraliai ūkiai 
yra stambūs. Plane nurodo
ma, kad kolonizacijai ma
žiau tinkamos žemės yra 
Utenos, Alytaus ir Augus
tavo apskričiuose. Bet ga
lutinėje išvadoje plane sa
koma, kad “visa Lietuva, 
išskyrus pietinį jos kampą 
ir dalį rytinio jos krašto, 
tinka kolonizacijai.”

Plane numatyta eilė, ko
kias žemes pirmiausia už
grobti. Būtent pirmiausia 
valstybines, paskiau bažny
čių ir vienuolynų, paskiau 
Žemės banko ir donacijų ir 
pagaliau privačių žmonių. 
Plane sakoma, kad “priva
tūs asmenys, vokiečių ūkio 
politikos dėka, atsidurs 
sunkioje padėtyje. Dalis jų 
patys paliks savo ūkius, o 
kita dalis, kuri nepasi
trauks pati, bus prievarta 
išgyvendinta.”

Liudendorfo planas nu
mato, kad kiekviena vokie
čio šeima, jeigu ji apsigy
vena ne mieste, turi gauti 
ne mažiau, kaip 25 ha že
mės. Bet rekomenduojama 
duoti bent 60 ha ir tuo bū
du sudaryti stiprius ūki
nius vienetus. Vokiški kolo
nistai, apsigyvenę miestuo
se, turi būtinai gauti pra
monės ir prekybos įmones, 
o, be to, dar ir žemės skly
pus daržams bei sodams už- 
si veisti.

Planas numato, kad ūkių 
įsteigimui reikalingi gyvu
liai ir įrankiai turį būti pa
imti iš vietos gyventojų, ly
giai kaip.ir sėklinė medžia
ga. Trobesiai kurį laiką ga
lį pasilikti seni, ir tik vė
liau juos numatoma persta
tyti iš ugniai atsparios me
džiagos.

Greta ūkių įkūrimo pla
nas numato įsteigti kolonis
tams vokiškas mokyklas, 
suorganizuoti kooperaty
vus, krautuves, pienines, 
bravorus ir tt. Kolonistų 
grupėms siūloma į savo va
dovus pasirinkti stambes
nius vokiečių dvarininkus 
su “tvirtu autoritetu.” Pla
ne griežtai pabrėžta, kad 
atvykusioms vokiečiams tu
ri būti griežtai uždrausta 
tuoktis su vietos gyvento
jais ir tuo būdu apsisaugo
ti nuo svetimo kraujo įsi
leidimo į vokiškas šeimas.

■ Kaip matote, jau Liu
dendorfo plane yra tie rasi
niai svaičiojimai, kuriuos 
dabar taip garbina hitleri
ninkai.

III.
Bet ką gi Liudendorfas 

numato padaryti su mūsų 
žemės tikraisiais šeiminin
kais — lietuviais? Ogi štai

ką: “Juos reikia visomis 
mūsų žinioje esančiomis 
priemonėmis vokietinti. Iš 
jų gali būti gerų kareivių 
kaizerio armijai. Jie gali 
tikti fabriku ir žemės dar
bininkais.” Vadinasi, mūsų 
likimas vokiškų imperialis
tų naguose: būti patrankų 
mėsa vokiečiu kariuomenė
je ir vergais jų fabrikantų 
ir dvarponių rankose.

Kad lietuviai perdaug ne
si šiauštų prieš savo paver
gėjus, plane numatyta 
“laikinai atsižvelgti į lietu
vių kalbą ir jų išpažįstamą 
tikybą.”

Kapitonas Kūgler disku
sijų metu pabrėžė, kad vo
kiečių vyriausybė Lietuvo
je, išeidama iš savo intere
sų, “turi vesti tautų skal
dymo politiką,” ypatingai 
nustatant lietuvius prieš 
rusus, bielorusus, lenkus ir 
žydus.

Tokie yra pagrindiniai 
Liudendorfo plano bruožai. 
Kuo skiriasi jie nuo tų gy
vų faktų, kuriuos okupan
tai šiuo metu vykdo gyve
nime mūsų pavergtoje tė
vynėje?

Pagrindinis skirtumas 
yra tas, kad anuo metu vo
kiečiai lietuvius norėjo tik 
suvokietinti ir paversti sa
vo vergais, o dabar jie nori 
išnaikinti mūsų tautą fizi
niai; išmėtyti ją po visus 
Europos pakampius, kad 
mūsų krašte gyventų tik 
vokiečiai. Juk Hitlerio že
mės ūkio ministeris Bakke 
pareiškė, kad mūsų žemes 
turi arti vokiški plūgai ir 
jose turi gyventi vokiškos 
šeimos.

Dabar vokiškiems atėjū
nams duodama ne po 25, 
bet po 125 ha mūsų žemės. 
Visa kita: kurstymas tau
tos prieš tautą, demagogi
ja dėl lietuvių kalbos ir ka
talikų tikėjimo — visa tai 
vykdoma pagal Liudendor
fo planą.

Jeigu vokiškiems okupan
tams pavyktų nugalėti Ta
rybų Sąjungą, lietuvių 
tautai neišvengiamai būtų 
įvykdytas mirties sprendi
mas.

Bet to neturi būti ir ne
bus! Visos mūsų tautos jė
gos, kur tik jos bebūtų, tu
ri būti sutelktos prieš vo
kiškus grobikus. Kitoms ta
rybinėms tautoms pade
dant, mes turime sutriuš
kinti ir sutriuškinsime mū
sų krašto naikintojus—hit
lerininkus.

Amerikos lietuvių tarpe 
yra žmonių, kurie anksčiau 
suklaidinti ir dabar Hitle
rio agentų klaidinami, ne
gali suprasti, koks milžiniš
kas pavojus gresia mūsų 
tautai. Vaduodamiesi as
meniniais išrokavimais ir 
buvusių politinių aistrų li
kučiais, nenori jungtis į 
vieningą lietuvių kovos 
frontą prieš mūsų krašto 
naikintojus - hitlerinius vo
kiečius. Atsiminkite bro
liai, Amerikos lietuviai, 
kad dabar sprendžiamas 
ne koks nors smulkus poli
tinis ginčas, bet lemiamas 
mūsų tautos likimas: būti 
jai ar nebūti? Ir kiekvie
nas, kas tik yra tikras lie
tuvių tautos sūnus, kokių 
politinių pažiūrų jis bebū
tų, turi prisidėti prie kovos 
už mūsų tautos gyvybę.

Patriotizmas ir meilė mū
sų tautai, štai kas turi nu
lemti mūsų šios valandos 
nusistatymą.

Australija. — Amerikos 
bombanešiai sėkmingai ata
kavo japonų stovyklas 
Naujojoj Guinejoj.

Dr. Wellington Koo, Chinijos ambasadorius Angli
jai, ir gen. Whang, militarinis atašė prie chinu amba
sados Washingtone, tariasi Miami mieste, tuojau po 
to, kai jiedu atvyko iš Chinijos.

Kur pono Uvicko Sąži
nė ir Patrijotizmas?

Detroit, Mich.—Genys mar
gas, bet svietas dar margesnis. 
Tai lietuvių yra tokia patarlė.

Mūsų šalyj yra visokios rū
šies žmonių. O jau jų mintys, 
mintys, tai dievai žino jas. Ga
li žmogau mastyti, kiek tik tu 
nori. Tave už tą niekas ne
baus. Beje, jei esi geras katali-
kas ir eini išpažinties, tai už 
mąstymą, o ypatingai prieš 
kunigų nustatytas taisykles, 
reikėtų keletą sveika Marija 
atkalbėti.

Bet tos mintys tankiai tam
pa net įstatymais. O jie, įsta
tymai, vieniems yra geri, o 
kitiems blogi.

Bet turiu eiti prie dalyko, 
nes čia paliečia asmenį, kuris 
savu laiku smarkiai dirbo, kad 
apvalius Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje nuo pažangiųjų 
lietuvių.

Detroitas yra apaugęs su 
daug atskirų miesčiukų : High
land Park, Hamtramck, Dear
born, Ecorse, Grosse Pointe ir 
taip toliau.

Šitie miesteliai turi savo tei
ses, savo teisėjus, policiją ir 
taip toliau.

Dabar kalbėsiu apie Grosse 
Pointe. “Detroit Free Press” 
vadina “Gold Coast” (auksinis 
pakraštys). Mat yra prie St. 
Clair ežero. Ten gyvena tur
čiai ir kandidatai į juos. Yra 
jau net keletas lietuvių. Be 
abejonės, jie dar tik kandida
tai į turčius. Ten gyvena mū
sų geras tautietis Uvikas. Jis 
yra advokatas iš profesijos. 
Tai jis irgi prisidėjo prie Gri
gaičio, Gegužio ir kompanijos 
suskaldymui SLA 13 metų tam 
atgal. Dabar jis yra teisėju 
Grosse Pointe.

Ten namai yra dideli. Pra
dedant nuo 10 ruimų ir eina 
daugyn, sakysim, iki 20-30, o 
gal dar daugiau.

Tuose namuose daugiausiai 
gyvena po keletą asmenų. Na, 
o dabartiniu laiku Detroite ir 
apylinkėje yra labai rimtas 
trūkumas vietos gyventi. Spau
da ir federalės valdžios žmo
nės prašo gyventojų, jei jie tu
ri tuščią ruimą, kad išrenduo- 
tų karo darbininkams. Dauge
lis taip daro. O ypatingai tie 
žmonės, kurių sūnūs jau ka
riuomenėj.

Štai kokie) žinią Free Press, 
News ir Times paduoda apie 
įvykį Grosse Pointe:

“Grosse Pointe” namų savi
ninkė atrasta kalta.

“Durys Grosse Pointe auk

Džiūrė surado kalta ponią 
Pear] Adams, 314 University, 
Grosse Pointe, už sulaužymą 
tų taisyklių, išrenduojant rui
mus numeriams, kurių tarpe 
yra šeši karo darbininkai. Jos 
namas yra geriausiam bloke.”

Miesto teisėjas (Justice of 
the Peace) Joseph V. Uvick 
nubaudė Mrs. Adams $100 
maksimum užsimokėti, taipgi 
$35.00 teismo kaštų. Taipgi 
15 dienų kalėjimam

Mrs. Adams advokatas ape
liavo j Circuit Court. O. ji, pa
buvus dvi ir pusę valandos ka
lėjime buvo paleista ant $500 
užstato.

Štai, ką Mrs. Adams pareiš
kė : “Pirmiau negu aš įsakysiu 
tiems žmonėms išeiti iš mano 
namų, aš verčiau eisiu į ka
lėjimą.” Ji turi savo du sūnus 
kariuomenėje. “Jeigu yra klai
dinga - nusikaltimas paren- 
duot ruimus toms šeimynoms, 
kurios negali surasti kitur vie
tos, tai verčiau aš eisiu į kalė
jimą už juos.”

Kada Mrs. Adams advoka
tas nurodė, kad tie ruimeriai 
yra karo darbininkai, tai tei
sėjas Uvickas ir miestuko ad
vokatas Meder nepriėmė to, 
kaipo fakto.

Meder net pasipriešino liu
dijimui Patrick V. McNamara 
iš Office of Price Administra
tion, taipgi rendų direktoriui 
Carleton H. McIntyre, advo
katui rendų prižiūrėjimo, kad 
yra labai didelis trūkumas vie
tų dėl karo darbininkų.

Uvickas pareiškė džiūrei: 
“Jei jūs paliepsite miesto kon- 
silmanams pakeisti tą taisyk
lę ir nuspręsite, kad Mrs. 
Adams nekalta, tai jūs sakysi
te ‘fiffle’ visoms teisėms.”

Tokiam Uvicko pareiškimui 
pasipriešino advokatas Smo
ker, kaipo “prejudicial and in
flammatory.” Tai Uvickas iš
didžiai pareiškė: “l^ėra skir
tumo, kad yra karas. Mes ne
galime keisti teisių tik todėl, 
kad yra karas.”

j

R. J. Thomas, CIO Automo
bilių Unijos prezidentas, anks
čiau reikalavo, kad konsilas 
atšauktų tą įstatymą.

Kauciją uždėjo Dodge dar
bininkų lokalas.

J. B-kas.

sinio pakraščio namų buvo už
trenktos karo darbininkams 
pereitą šeštadienį. Ir šimtai 
tuščių kambarių liks tuščiais, 
nes Grosse Pointe miesto džiū
rė thip išsprendė.”

Mat “zoning” taisyklės ne- 
pavelina namų savininkams 
renduoti ruimus.

BE 100%
WITH YOUR

Lietuvių Tautai Gręsia 
Išnaikinimo Pavojus

Per okupacijos laiką Hit
leris jau išvežė iš Lietuvos 
daugiau kaip 250 tūkstan
čių vyrų ir moterų ir išžu
dė daugiau kaip 100 tūks
tančių lietuvių.
i Po įvairiausiomis prie
dangomis veža hitlerininkai 
mūsų brolius iš Lietuvos. 
Jie veža pajėgiausius Lie
tuvos gyventojus.

Kam Jie Juos Veža?
Hitlerininkai sako, kad į 

darbą! Melas! Jeigu jiems 
trūksta darbininkų, tai ko
dėl jie atveža j Lietuvą vo
kiškų darbininkų?

Hitlerininkai sako, kad 
veža lietuvius į transporto 
tarnybą. Melas! Jeigu jie 
veža į transporto tarnybą, 
tai kodėl šimtai lietuvių žū
va pirmutinėse pozicijose?

Hitlerininkai sako, kad 
išvežtieji po metų grįš į 
Lietuvą. Netikėkit tuo 
šlykščių hitlerininkų melu. 
Žinokit, kad išvežtieji ne
matys Lietuvos.
Netikėkite Nei Vienu Oku

pantų žodžiu!
Hitlerininkai sako, kad 

išvežtieji gerai gyvena. Me
las! Jeigu Lietuvoje lietu
viai badauja, kada vokie
čiai visko pertekę, tai ką 
ir bekalbėti apie išvežtuo
sius į Vokietiją lietuvius.

Netikėkite tais laiškais, 
kuriuos jie skelbia išvežtų
jų vardu. Nejaugi gali būti 
bent žodis tiesos laiškuose, 
kuriuos praleido hitlerinin
ku cenzūra?

Tie Laiškai Yra 
Suklastuoti!

Hitlerininkai arba 1 pri
vertė išvežtuosius taip ra
šyti, arba patys tuos laiš
kus parašė.

Hitlerininkai veža mūsų 
merginas į gėdą ir pražūtį 
kareiviškuose paleistuvybės 
namuose, į patyčias savo 
sužvėrėjusiems žudikams.

Okupantai veža mūsų vy
rus ir moteris i vokišką ka
torgą, į pražūtį nuo bado ir 
ligų, nuo nepakeliamo dar
bo, nuo budelio rankos, 
kaip jau žuvo šimtai mūsų 
brolių.

Jie varo mūsų brolius į 
mirtį fronte.

Jie laiko lietuvių tautą 
menkaverte, blogos rasės ir 
menko kraujo, neturinčia 
teisės gyventi ir turėti sa
vo valstybę.

Jie Siekia Išnaikinti 
Lietuvių Tautą

Jie veža lietuvius iš mūsų 
gimtosios Lietuvos, o ga
bena į ją vokiečius, grąžina 
repatriavusius vokiečius, 
nes jie siekia išnaikinti lie
tuvių tautą, o Lietuvą pa
daryti vokišku Ostlandu.

Šimtus tūkstančių mūsų 
brolių okupantai su Kubi
liūnų ir Paukščių pagalba 
jau išvežė ir sunaikino. Jie 
daro tuo neatitaisomą žalą 
mūsų negausingai tautai. 
Mūsų tautai gresia išnyki
mo pavojus.
Kas Duodasi Hitlerininkų 
Išvežamas, Tas Važiuoja į 

Pražūtį!.
Kas duodasi hitlerininkų 

išvežamas, tas nusikalsta 
savo tautai, savo kraštui, 
nes jis padeda naikinti sa
vo tautą, pavergti savo 
kraštą.

Broliai ir sesės!
Nevažiuokite ir nesiduo

kite išvežami iš savo tėvy
nės. Jei veža prievarta — 
priešinkitės. Tiek neišžu- 
dys kovoje, kiek pražudys ' 

išvežę. Sekite šiauliečių pa
vyzdžiu. Juos vežė į fron
tą. Jie nubloškė sargybą, 
išbėgo iš traukinio ir dabar 
partizanų būriuose naikina 
vokiškus okupantus.

Tai vienintelis teisingas 
kelias. Jei mes neišnaikinsi
me jų ir jų pakalikų — iš
davikų kubiliūnpalaikių — 
jie išnaikins mus.

P. S. Šis lapelis mus pa
siekė iš Europos; jis yra 
platinamas Lietuvoje.

— Red.

Hartford, Conn.
Iš Progresyvia Veikimo

LLD 68 kuopos kovo mė
nesio susirinkime ^aug svar
bių tarimų buvo padaryta. Ka
da prieita prie duoklių mokė
jimo, tai pasirodė, kad dar 
daug narių nepasimokėję už 
šiuos, 1943 metus. Tai nekurie 
draugai pasiskyrė savo pažįs
tamus narius ir bandys išrinkti 
iš jų duokles.

Mano manymu, kožnas na
rys, kaipo darbininkiškas ka
reivis, turėtų žinoti savo parei
gas, ateiti nors sykį ant me
tų susirinkiman ir užsimokėti 
tas menkas metines duokles.

Taigi, ateinantis susirinki
mas įvyks balandžio 12 dieną, 
8 valandą vakare, 157 Hun
gerford St.

Gerbiamieji, nepamirškite 
dienos ir laiko, užsimokėkite 
duokles, nes žinote, kad Lite
ratūros Draugystė leidžia švie
są ir knygas, tai finansai yra 
reikalingi.

Iš Moterų Kliubo Veikimo
Kaip pasirodo, tai progre

syvūs moterys nemiega, bet į 

veikia dėl Sąjungininkų bau
dos. Dabar, kaip karo laiku, 
tai Amerikos Raudonasis Kry
žius lošia labai svarbią rolę. 
Tai mūsų moterys bando įsi
kinkyti į tą darbą ir vežti tą 
sunkų vežimą. Nekurios va
karais eina atlikti tam tikrą 
darbą dėl Raudonojo Kry
žiaus. Bet negana to, daugelis 
moterų neturite vakarais ką 
veikti, tai susižinokite su Mo
terų Kliubu ir dirbkite sykiu.

Taip pat kliubietės kovo 28 
dieną turėjo surengusios baza- 
rą dėl naudos Amerikos Rau
donojo Kryžiaus ir Sovietų 
karo pagalbos. Parengimas 
buvo sėkmingas. Turbūt ir pel
no liks. Bet ir čia pasirodė, 
1 ad kliubietės dirba sunkiai ir 
energingai — bėgiojo, sukinė
josi, kaip bitės. Tai ir naudos 
turės.

Bravo, už tat, kliubietėm, 
kad nemiegate!

Laisvės Choras
Dabartiniu laiku choro na

riai dirba viršlaikius, nes ren
giasi prie metinio koncerto, 
kuris įvyks balandžio 11 die
ną, Kliubo svetainėje, 227 
Lawrence St.

Sakiau, kad nariai dirba 
viršlaikius, bet jų mokytojas 
V. Visockis darbuojasi dar 
sunkiau. Mat, jis turi išmoky
ti chorą daug naujų dainų. 
Taip pat mokina atskirai vyrų 
ir merginų grupes, kurios tu
rės koncerte pasirodyti su lie
tuviškomis dainomis.

Taigi, lietuviška visuomenė ■; 
turėtų nepraleisti tos progos ir 
išgirsti lietuvišką dainą. Taip
gi dalyvaus garsi dainininkė 
B. Lukas (Rasimavičiutė). J. 
Ramanauskas duos smuiko so
lo. Taipgi bus daugiau įvairių 
pamarginimų, prie kurių ren
giasi choras. B. M.

—-------------
Bielgorodo srityje, į 

šiaurius nuo Charkovo, 
raudonarmiečiai apvalė nuo 
hitlerininkų punktą, kur 
priešai buvo persimetę iš 
vakarinio Doneco upės 
kranto į rytinį.
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V. L LENINAS
(Pabaiga)

Azartas buvo jo prigim
ties gaivalas, bet tai nebuvo 
godaus žaidiko azartas: jis 
reiškė ypatingą Lenino dva
sius budrumą, kurį turi tik 
žmogus, nepajudinamai ti
kįs savo pašaukimu; žmo
gus, jaučiąs vispusišką ir 
gilų ryšį su pasauliu ir ga
lutinai supratęs savo vaid
menį pasaulio chaose, — 
vaidmenį chaoso priešo. Jis 
mokėjo su tokiu pat užsi
degimu žaisti šachmatais, 
peržiūrinėti “Kostiumo is
toriją”, ištisas valandas gin
čytis su draugais, gaudyti 
žuvis, vaikščiot Kapri ak
meniniais laiptais, pietų 
saulės įkaitintais, gėrėtis 
droko auksiniais žiedais ir 
rudaodžiais žvejų vaikais. O 
vakarais, klausydamas pa
sakojimų apie Rusiją, apie 
kaimą, pavydžiai dūsauda
vo:

— Maža pažįstu Rusiją. 
Simbirskas, Kazanius, Pe
terburgas, ištrėmimas — ir 
štai beveik viskas!

Jis mėgo tai, kas juokin
ga, ir juokėsi visu kūnu, iš 
tiesų, skendo juoke, kartais 
juokėsi iki ašarų. Trumpam, 
būdingam šauktukui “hm- 
hm” mokėjo suteikti begali
nę atspindžių gamą — nuo 
kančios ironijos iki atsar
gaus abejojimo. Dažnai šia
me “hm-hm” skambėdavo 
aštrus humoras, prieinamas 
tik labai giliam žmogui, ge
rai pažįstančiam velnioniš
kas gyvenimo nesąmones.

Plačiapetis, solidus, su 
Sokrato kiaušu ir su viską 
matančiomis akimis, dažnai 
padarydavo keistą ir trupu
tį juokingą pozą — atmeta 
galvą atgal, ją palenkęs 

prie peties, kiša rankos pir
štus kažkur už liemenės. 
Šioj pozoj buvo kažkas nuo
stabiai meilaus ir juokingo, 
kažkas nugalėtojiško-gaidi- 
ško. Tokią minutę jis visas 
spindėjo džiaugsmu, tai šio 
prakeikto pasaulio didelis 
vaikas, puikus žmogus, ku
ris, kad galėtų įvykdyti mei
lę, turėjo paaukoti pats sa
ve kovai ir neapykantai.

Iki aštuonioliktų metų, 
iki niekšingiausio ir šlykš
taus bandymo užmušti Le
piną, su juo Rusijoj nesusi
tikau ir dargi iš tolo jo ne
mačiau. Aš užėjau pas jį, 
kai jis dar silpnai valdė ran
ką ir vos judino peršautą 
kaklą. Atsakydamas į ma
no pareikštą pasipiktinimą, 
nenoriai pastebėjo, kaip sa
koma, apie tai, kas jau įky
rėjo:

— Peštynės. Kas daryti? 
Kiekvienas veikia, kaip mo
ka.

Mes susitikome labai 
draugiškai, bet, žinoma, 
mielo Iljičiaus aštrios ir vis
ką matančios akys sumiškiu 
pasigailėjimu žiūrėjo į ma
ne, “paklydusį.”

Po keleto minučių Leni
nas azartiškai kalbėjo:

— Kas ne su mumis, tas 
prieš mus. -Nepriklausomi 
npo istorijos žmonės—fan
tazija. Net manant, kad to
kių žmonių yra buvę, reikia 
pasakyti, kad dabar tokių 
nėra ir negali būti. Jie nie
kam nereikalingi. Visi iki 
paąkutinio žmogaus įtrauk
ti į sūkurį tikrovės, taip su
sipainiojusios, kokia ji nie
kad nėra buvusi. Jūs sako
te, kad aš per daug gyveni
mą suprastinu? Kad šis su- 
prastinimas kultūrai gręsia 
pražūtimi, a?

Ironiškas, būdingas:
—Hm-hm...
Aštrus žvilgsnis darosi 

dar aštresnis, ir Leninas 
Jku tylesniu balsu kalba:

— O kaip jūsiškai, mili
jonai valstiečių su šautu
vais rankose — ar tai ne 
pavojus kultūrai, ne? Jūs 
manote, kad žvalgyba būtų 
galėjusi apsidirbti su anar
chizmu? Jūs, kurie tiek 
daug kalbate apie kaimo 
anarchizmą, turėtumėte ge
riau už kitus suprasti mū
sų darbą. Rusiškai masei 
reikia parodyti ką nors la
bai paprasto, labai prieina
mo jos protui. Tarybos ir 
komunizmas — paprasti da
lykai.

— Darbininkų sąjunga 
su inteligentais? Taip. Tai
— nebloga. Pasakykite in
teligentams, tegu jie deda
si prie mūsų. Juk, jūsiškai, 
jie nuoširdžiai tarnauja tei
singumo reikalams? Ką? 
Prašome pas mus: mes pa
siėmėm kolosalinį uždavinį
— pastatyti tautą ant kojų, 
pasakyti pasauliui visą gy
venimo teisybę. Mes liau
džiai rodome tiesų kelią į 
žmogišką gyvenimą, vaduo
jame ją iš vergijos, ubagys
tės, pažeminimo.

Nusijuokė ir tarė be pyk
čio:

— Už tai man nuo inte
ligentų ir kliuvo kulka.

O kai pasikalbėjimo tem
peratūra pasidarė normali, 
jis skausmingai ir liūdnai 
prabilo:

— Argi aš nesutinku, kad 
inteligentai mums reikalin
gi? Bet jūs gi matote, kaip 
ji nepalankiai mums nusi
teikusi, kaip blogai priima 
momento reikalavimus! Ji 
nemato, kad be mūsų jie 
bejėgiai, kad be mūsų prie 
masių neprieis. Tai jų kal
tė, jei mes per daug puodų 
sudaužysime.

Kiekvieną kartą, susiti
kus, prasidėdavo šia tema 
pokalbiai. Nors žodžiuose 
jis reiškė nepasitikėjimą in
teligentais, bet iš tiesų jis 
visados teisingai vertino in
telektualinės energijos 
reikšmę revoliucijos vyks
mui ir tarsi sutiko su tuo, 
kad iš tiesų revoliucija ir 
yra sprogimas šios energi
jos sustingusiose ir dusi
nančiose aplinkybėse, nera
dusios galimumų tikslingai 
pasireikšti.

Atsimenu, buvau pas jį su 
trimis Mokslo Akademijos 
nariais. Ėjo kalba apie re
organizaciją vienos iš aukš
tųjų Petrapilio įstaigų. Pa
lydėjęs mokslininkus, Leni
nas patenkintas pasakė:

— Tai aš suprantu. Tai— 
protingieji. , Viskas juose 
paprasta. Viskas griežtai 
suformuluota. Iš karto ma
tai, kad žmonės gerai žino, 
ko jie nori. Su tokiais dar
buotis — vienas džiaugs
mas. Ypačiai man patiko 
šis.

Čia jis paminėjo pavardę 
vieno žymaus rusų moksli
ninko. Po dienos jis man sa
kė telefonu:

— Paklauskite S., ar jis 
eis su mumis darbuotis?

Kai S. priėmė pasiūlymą, 
tai tas nuoširdžiai Leniną 
pradžiugino; trindamas 
rankas, juokavo:

— Štai šitaip, vienas pas
kui kitą, mes pritrauksime 
visus rusų ir Europos Ar
chimedus, tada pasaulis no- 
roms nenoroms turės persi- 
versti!

M. Gorkis.

Vaizdas iš istoriniu Stalingrado gynėjų kovų; nuo
traukoje matome raudonarmiečius kovotojus, besiar
tinančius prie pastato, kuriame buvo įsistiprinę naciai.

Binghamton, N. Y.
IŠ Įvykusio Parengimo, Civilio 
Apsigynimo Komiteto, Sureng
to Vasario 27, 1943, Lietuvių 

Svetainėje
žmonių dalyvavo nedaug, 

turbūt, iš priežasties privatiš- 
kų “parių,” kurias surengė tė
vai ir jų artimieji savo sū- 
nams, išleistuvių į kariuome
nę. Tą patį vakarą atsibuvo 
pare AL Morkūno, o ant ry
tojaus Ed. Bučinsko.

Kaip ten nebūtų, visgi pa
rengimas pasisekė neblogai, 
pelno liko virš 20 dol. Už 
juos bus nupirktos dovanos 
lietuviams kariams, tarnaujan
tiems Amerikos kariuomenėj, 
kurių jau yra iš šio miesto 
virš šimtas.

Didelis kreditas priklauso 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie dirbo ir aukavo daiktais, 
taipgi ir pinigais, pasipirkda- 
mi tikietus, kurie negalėjo da
lyvauti parengime dėt jų gy
venimo aplinkybių. Pinigais 
aukavo šie draugai: J. Ka
minskas, iš Johnson City, 
$1.50; Machata $1.00; Ben. 
Kvetkauskas $1.00; I. Luzi
nas $1.00. Po 50c: B. Kulišie- 
nė ir A. Yudikaitis.

Dovanas aukavo sekanti: O. 
Girnienė, K. Vaicekauskienė, 
L. Mainionienė, U. šimuliunie- 
nė. J. Skrebis laimėjo dovaną 
—karpetą ir vėl paaukavo ir 
buvo antru sykiu leistas ant 
laimėjimo. Vėl padaryta dole
ris kitas į iždą.

Valgius aukavo šios drau
gės: O. Mikolajunienė, Zmit- 
raitis. U. šimuliunienė. Tikie
tus padarė mūsų populiariški 
gėlininkai J. K. Vaičekauskai. 
Jie prisidėjo su $2.50 už tikie
tus. Parengime dirbo: K. Vai
cekauskienė, F. ž buris, U. 
Šimuliunienė, O. Mikolajunie
nė, J. Blinkevičius, J. K. Na- 
valinskienė. Pagelbėjo: P. Mi- 
kolajunas, J. Vaičekauskas.

Civilių Apsigynimo Komite
tas širdingai dėkoja visiems 
atsilankiusiems į virš minėtą 
parengimą, kaip kareivių tė
vams ir motinoms, taip ir vi
siems kitiems dalyviams.

Rengėjai.
P. S. Atsiprašome visų, kad 

pirmiau netilpo apie šį paren
gimą. Vis stoka laiko tiems 
žmonėms, kurie turėjo parašy
ti, iš priežasties visų kitų pa-

Hartford, Conn.

rengimų, kur tie patys žmonės 
yra įvairiose komisijose ir įvai
riuose kituose organizacijų 
darbuose, jau nekalbant apie 
privatiškus reikalus. Kas nors 
turėtų “susimylėti” ant mūsų 
tų korespondentų ir neužkrau
ti tiek daug darbų, kiek mes 
negalime panešti. Kurie rašo 
į laikraščius ar garsina laiš
kais, tų nereikėtų apversti ki
tais darbais. Pagalvokite, 
draugės ir draugai.

Philadelphia, Pa.

Nuo bado, maro ir Smetonos val
džios, išgelbėk mus, Viešpatie!

Rašo Juozas Girkus
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Laisvės Choras rengia kou 
certą ir šokius, įvyks sekma* 
dienį, balandžio-April 11 
Kliubo Salėje, 227 Lawrence 
Street.

Bus graži muzikalė progra
ma. Dalyvaus solistė B. Lucas- 
Rasimavičiute, is ■ Waterbury, 
Conn. Vietinis Jonas Ranio- 
nauskas duos smuiko solų. 
Taipgi dainuos pats Laisvės 
Choras, Merginų Choras ir 
Vyyų Choras, vadovaujant 
Wm. Visockiui.

Po koncerto bus šokiai. Pra
džia 4 vai. dieną. Įžangą 75c.

Įspūdžiai iš Laisvės Bankieto
Kaip jau žinoma, bankietas 

įvyko kovo 28 dieną. Jame te
ko susitikti ir pasimatyti su 
daugeliu draugų. Man tik įė
jus į svetainę, rengimo komisi
jos narys J. Bender nuskyrė 
prie darbo pas duris, su drau
ge žalnieraitiene, įleisti sve
čius į vidų.

Nespėjus užimti vietą, įei
na dainininkas W. O. Valukas 
su šeima iš Wilkes-Barre, Pa. 
Jis publiką gražiai palinksmi
no su dainomis. O jo sūnai 
puikiai paskambino pijami.

Taipgi, žiūriu, įeina drg. S. 
Kuzmickas iš Shenandoah su 
savo draugais. Kiek jų buvo, 
neteko sužinoti. S. Kuzmickas 
taipgi gražiai padainavo, kaip 
ir visada.

Atleisite, programos pijdy- 
tojai, visų neminėsiu, nes ne 
visus girdėjau, buvau užimta 
darbu.

Taipgi pas duris dirbo drg. 
O. Paitienė, dabar vedus su 
A. Petrausku. Gavus laiko, pa
klausiau draugę, kaip jai ei
nasi. Atsakė, “nekaip.” Sa
ko, pradžioje savaitės palai
dojome Adomo sūnų, apie 24 
metų amžiaus. Mažai sirgo, 
šaltis buvo ligos priežastis. Pa
liko žmoną ir kūdikį. Taipgi 
kovo 19 dieną išleidome savo 
tikrą sūnų į Dėdės Šamo tar
nybą. Irgi vedęs, paliko žmo
ną su kūdikiu. Draugam Pe
trauskam reiškiu giliausią už
uojauta. Jie priklauso prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos, 10 kuopos, taipgi draugė 
priklauso prie Moterų Kliubo.

Draugai Žilinskai išleido sū
nų Vytautą tarnauti Dėdei 
Šamui—išleido kovo 19 dieną. 
Vytautas priklausė prie Ly
ros Choro, kolei Choras gyva
vo. Taipgi turiu paminėti Al
doną Žilinskaitę, narę Lyros 
Choro ir LDS 5 kuopos. Dabar 
vedus su J. Kutra — vedus 
jau daugiau kaip metai laiko. 
Linkiu jiems laimingo šeimy
niško gyvenimo.

Taipgi sužinojau, kad drau
gai Misikoniai išleido savo vie
nintelį sūnų į kariuomenę. Ed
vardas priklausė prie LDS 5 
kuopos. Kaip draugai Žilins
kai/taip' ir Misikoniai priklau
so prie LLD 10 kuopos.

Mes trokštame visiems lietu
viams jaunuoliams, kurie pir
miau buvo paimti ir kurie da
bai’ išėjo į Dėdės Šamo ka
riuomenę, laimingai kariauti, 
sumušti mirtinąjį žmonijos 
priešą ir sugrįžti a;tgal pas są-

(Pabaiga)
Kaip jau visiems yra žino

ma, paimti naujokai į kariuo
menę, ateina apsivilkę ir ap
siavę. Gavę kariškas drapa
nas ir apsiavimą, civilines dra
panas ir apsiavimą sudėjom į 
kuopos sandėlį. Viršininkai sa
kė : Po 3 mėnesių galėsite pa
siimti. Po 3 mėnesių tie san
dėliai buvo tušti ir nei vienas 
kareivis negavom savo locno 
turto. Kas apvogė mus, karei
vius? Kuopos vadas, ar bata
lijom) vadas, ar generalinio 
štabo viršininkai, ar ministe
rial, ar prezidentas? Neteko 
sužinoti, katrie iš jų mus ap
vogė.

Kareiviai gi bijojo ir užsi
minti, kad liko apvogti. J ieš
koti teisybės, duoti skundą ant 
viršininkų, tai reikštų tą patį, 
kad prašytum viršininkų ke
leto metų kalėjimo, ba visuo
met jie suras, kad viršininkai 
yra teisingi. Aš esu pastebė
jęs, kad kariuomenės viršinin
kai, pradedant nuo jauniausio 
leitenanto ir baigiant tautos 
vadu — didesnė pusė jų, buvo 
vagys.

Kad darodyti, jog dauguma 
viršininkų buvo vagys, tai 
skaitykit žemiau. Atsargos 
Batalijone buvo keturios kuo
pos. Kiekviena kuopa turėjo 
tris būrius. Prie kiekvieno bū
rio buvo karininkas ir kuopos 
vadas. Tai kiekvienoj kuopoj 
buvo keturi karininkai. Pas
kiau adjutantas, batai i jono va
das ir vyriausias batalijono 
komandierius, generalinio šta
bo narys, kapitonas Papečkis. 
Kaip jums, amerikiečiai, da
bar bus žinoma, Atsargos Ba
talijone buvo 19 karininkų.

Mūsų antros kuopos vadas, 
vyresnysis, leitenantas Alfon
sas čeika supirkdavo desėtkus 
mažų kumeliukų ir šimtus 
kiaulių. Su ūkio kuopos vado 
vyresniojo leitenanto Rupei
kos pagalba, plėšdavo karišką 
turtą ir maitindavo šimtus gy
vulių. čeika niekuomet nepir
ko maisto dėl arklių ir kiau
lių. Kopūstus, burokus, mil
tus, avižas, dobilus visuomet 
imdavo iš batalijono sandėlių. 
Man pačiam .teko dirbti prie 
šių gyvulių 3 mėnesius ir la
bai puikiai prisižiūrėjau, kaip 
buvo vagiamas tas valdiškas 
turtas. Visuomet dirbdavo 
prie kumeliukų ir kiaulių 6 
kareiviai. Karininkai ateidavo 
pažiūrėti šių gyvulių. Nupe
nėtas kiaules parduodavo 
Kauno miesto bučeriams, o ku
meliukus — arklių pirkliams.

Aš esu tikras, kad ka
rininkai žinojo tas vagystes, 
bet iš 19 karininkų neatsira
do nei vieno, kuris būtų ban
dęs užkirsti tam kelią.

Ką jūs, amerikiečiai, dėl to 
pasakysite ?

Tai tiktai, ką aš patėmijau. 
Labai didelių vagysčių yra at
likę Smetonos valdžios parei
gūnai. Visi yra paslėpti. Labai 
daug Lietuvos piliečių žinojo 
daug vagysčių, bet turėjo ty
lėti, kad neužsitraukus koro- 
nės ant savęs. Jeigu aš bū
čiau po Smetonos valdžia 
šiandien, tai nebūčiau prane
šęs visuomenei šių vagysčių, 
nes tektų labai skaudžiai nu
kentėti nuo Smetonos kruvinos 
rankos.

Argi ne puikus rekordas, 
amerikiečiai, mūsų tautos va
do ir kitų valdžios pareigūnų ?

Tai dar ne viskas. Smetona, 
viešpataudamas Lietuvoj, su
mušė rekordą ant viso žemės 
kamuolio. Galima drąsiai sa
kyti, kad nei vienoj valstybėj 
nebuvo tiek elgetų, kiek buvo 
mūsų gimtinėj Lietuvoj. Tūks

tančiai senelių, apsikarstę 
maišais, vaikštinėdavo po kai
mus, prašydami kąsnio duo
nos. Tam pačiam Kaune, pa
lei šaligatvius susėdę, laukda
vo, kada praeivis numes cen
tą.

Palei Slabados tiltą vieną 
kartą pasirodė sena moteris. 
Ji turi terbukę rankoj. Aš pa
daviau porą centų ir užklau
siau: Ar valdžia neduoda jo
kios pagalbos? Sunkiai atsi
dusus, jinai atsakė: Aš sena 
ir akys nesveikos, negaliu ma
tyti gerai. Nuo maro, bado ir 
Smetonos valdžios, gelbėk mus 
viešpatie! Ne tik pagalbos jo
kios neduoda, ale ne visi po- 
licmonai šioj vietoj ir sėdėti 
pavėlina.

Smetona su savo švogeriu 
Tubeliu buvo akli, jų akys ne- 
patėmijo tų vargšų, kad pa
gelbėjus jiems su maistu ir 
priglaudus juos nakvynėj.

O kiek Lietuvos ūkininkų 
liko pravaryti nuo žemės! 
Vien tik dėl to, kad jie ne
galėjo užsimokėt didelių mo
kesčių. Jų ūkius pardavė iš 
varžytinių. Dauguma ūkininkų 
paliko pusininkais ant buvu
sios savo locnos žemės.

Daugiausia supirkinėjo ūkius 
valdininkai ir kiti valdžios tar
nautojai, kurie turėjo geras 
tarnystes ir aukštas algas. 
Utenos apskrities vyriausias 
teisėjas Putna Utenos apskri- 
tyj nupirko 16 ūkių. Anykščių 
policijos nuovada pirko 2 
ūkius — vieną Anykščių pa
rapijoj, o kitą Skemonių. para
pijoj. Karininkas kapitonas 
Simonas Babelis nupirko 130 
margų ūkį Aluntos parapijoj.

Valdžia skolindavo pinigų 
dėl savo ištikimų tarnautojų 
dėl pirkinio ūkių ir jie pirk
davo pusdykiai, ba ūkininkai 
negalėdavo pirkti, neturėdavo 
pinigų.

Nepamirškim ir to, kad 
Smetona turėjo daug draugų, 
kuriem išmokėdavo milijonus 
litų pensijomis. O tuos milijo
nus turėdavo sudėti valstiečiai 
visokių mokesčių formoje. Tai 
nėra ko stebėtis, kad ūkinin
kų žemes parduodavo už sko
las.

Smetonos akimis žiūrint, bū
tinai buvo reikalinga skirti 
pensijas tokiems “vargšams,” 
kaip kunigas Mironas, vyriau
sias žydų dvasiškis-rabinas 
Šapiras, dėl našlės Vileišienės 
ir šimtų daugiau tokių “bied- 
nų,” kurie turėjo didelius dva
rus žemės ir puikiausius na
mus miestuose.

Smetona neapsigavo, paskir
damas pensijas dėl bagočių. 
Pensijas gaunantieji irgi neap- 
sikiaulino; nupirko gražiausią 
dvarą dėl Smetonos. Supran
tama, ne iš savo kišeniaus, o 
iš valstybės banko, kuris su
rinkdavo iš valstiečių visokiais 
mokesčiais. Begėdžiai ir me
lagiai paskelbė visuomenės ži
niai, kad būk Lietuvos pilie
čiai apdovanoję “tautos vadą” 
Antaną Smetoną, nupirkdami 
puikų dvarą dovanų! Tūks
tančiai Lietuvos piliečių dar ir 
šiandien nežino, kad už jų 
kruvinus centus apdovanojo 
biednuomenės neprietelių A. 
Smetoną. Tas buvo atlikta be 
Lietuvos piliečių nutarimo.

Broliai ir sesės Amerikos 
lietuviai, kurie iš jūsų turite 
švarią lietuvišką širdį ir svei
ką protą, jum gėda ir susitik
ti su dvidešimto amžiaus sme
toniniais faraonais, kurie šau
kia prašydami aukų dėl at- 
steigimo kruvinosios Smetonos 
valdžios Lietuvoj.

Nepamirškite, kad Smeto
nos koja niekuomet į Lietuvą 
daugiau neįžengs. Ir už jūsų 
aukas niekas ir ačiū jums ne
pasakys. Neduokite nei cento. 
Lai jie pradės dirbti ir mai
tintis iš savo prakaito.

Wilkes-Barre, Pa.
Viešnia iš Chicagos

Nancy Roman (Zdaniūtė) 
iš: Chicagos svečiuojasi pas sa
vo tėvelius O. ir J. Zdanius. 
Nancy, pasisvečiavusi apie 4 
savaites, aplankys ir jos drau
go S. Ramanausko tėvus ant 
poros dienų Connerton, Pa. 
Aplankys taipgi ir draugus 
Shenandoah, Pa.

Daugiausiai laiko praleis 
Wilkes-Barre.

Viešnią Matęs.

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.

vuosius. O mes, čionai pasili
kę, naminiame fronte dirbsime 
ir remsime visokiais galimais 
būdais mūsų narsiuosius ko
votojus.

P. Wąlunt.
r
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Amerikiečių Oro Žygiai Prieš 
Ašį Francij o j, AJeutuose 

ir Saliamono Salose
_______________ t__________ .

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Pastebėta pataikymai. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai 
sugrįžo.

Tą pačią dieną būrys mūsų didžiųjų bombanešių ata
kavo japonų pozicijas Attu saloje.

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Balandžio 2 d. vienas Jungtinių Valstijų žvalgybos 

lėktuvas susidūrė su japonų vanden-lėktuvu į vakarus 
nuo New Georgia salos ir nušovė jį žemyn.

Pirmesniame laivyno department© pranešime buvo 
paskelbta, kad Jungtinių Valstijų lėktuvai kovotojai 
nušovė žemyn 16 japonų Zero lėktuvų į šiaurvakarius 
nuo Guadalcanal salos. Tolesni pranešimai parodė, jog 
ten buvo nušauta žemyn 18 japonų lėktuvų, o ne 16. 1

Sovietai Tebeveda Ofensyvą 
Kuban Srityje; Kitur Atmu

šė Visas Priešų Atakas 
_____________ _ f!

* (Tąsa nuo 1-mo pusi.)
dideles oro jėgas. Visos atakos liko atmuštos ir dau
giau kaip 1,000 vokiečių sunaikinta.

Mūsų kovotojai, be to, išdegino bei išmušė iš veiki
mo devynis priešų tankus ir sunaikino 30 trokų; tapo 
nušauta žemyn 7 vokiečių lėktuvai.

Į šiaurių vakarus nuo Bielgorodo per dviejų dienų 
kautynes vienoje fronto dalyje mūsų kariuomenė nu
šlavė apie kuopą priešų pėstininkų. ,

Karžyges Lakūnes
Bielgorodo srityje moterys lakūnės, jaunesniosios 

leitenantės Tamara Pamiatnich ir Raja Zubnačevskaja 
ore susidūrė su keliais priešų bombanešiais ir atakavo 
juos. Pamiatnich nušovė žemyn du vokiečių bombane- 
šius. Jos lėktuvas buvo sužalotas, bet jinai dar suge
bėjo parskrist juom į Sovietų pusę. Tuomet ji parašiu
tu nusileido žemyn. Zubnačevskaja pati viena tęsė kovą 
ir nušovė dar du priešų lėktuvus žemyn.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė stiprino savo 
pozicijas ir darė kovingus žvalgybos žygius. Tapo nu
kauta apie 400 vokiečių; sunaikinta 34 priešų cementi
niai fortukai ir 10 atskirų apkasų.

Kuban srityje (šiaurvakariniame Kaukazo kamputy
je) mūsų kariuomenė vedė ofensyvo mūšius. Mūsų ko
votojų junginys X, nugalėdamas atkaklius vokiečių pa
sipriešinimus, prasiveržė į priemiesčius vienos apgy
ventos vietos ir dabar veda kautynes gatvėse.

Balandžio 3 d. mūsų oro jėgos sunaikino bei sužalo
jo įvairiose fronto dalyse ne mažiau kaip 20 vokiečių tro
kų pilnų kariuomenės ir reikmenų. Mūsų lėktuvai Juo
dosios Jūros srityje nuskandino tris priešų transporto 
laivus, viso 13,000 tonų įtalpos, dvi valtis ir du mažus 
karinius laivukus.

Vitebsko srities partizanai kovo mėnesį supliekė du 
batalionus vokiečių, kurie buvo ką tik atsiųsti kaipo 
baudžiamieji būriai prieš partizanus. Partizanai užmu
šė daugiau kaip 1,000 vokiečių fašistų ir pagrobė daug 
karinių reikmenų. O viena Vitebsko partizanų grupė 
suardė karinį vokiečių traukinį.

Petain Smerkia Ameri
ką už Vokiečių Karo 
Punktų Bombardavimą

London. — Maršalas Pe
tain, tariamas Vichy Fran- 
cijos galvą, šnekėjo per ra
diją, kad Amerikos bomba- 
nešiai, girdi, “be jokios pa
teisinančios priežasties” 
bombarduoja įvairius 
punktus Franci jo j. Petain 
ypač smerkė Ameriką už 
tai, kad jos lakūnai bom
bardavo Renault fabrikus 
arti Paryžiaus sekmadienį 
dienos laiku.

Kartu Petain niekino 
tuos francūzus, kurie Afri
koj išvien su amerikiečiais 
ir anglais kovoja prieš vo
kiečius ir italus. Jis taipgi 
mėgino pagąsdint pasaulį 
vadinamo “komunistinio 
barbarizmo” pavojum. Visa 
to Vichy Francijos “valdo
vo” kalba skambėjo taip, 
kaip žodis žodin nacių pa
diktuota.

Kai kas iki šiol manyda
vo, būk Petain turįs palan
kumo Amerikai ir Kovo- 
jantiem Prancūzam. Bet ši 
jo kalba parodė, kad Petain 
yra tik fašistų Ašies sma
la.

Naujas Amerikos Lėktuvų 
Antskridis prieš Nacius?
Šiuos žodžius berašant, 

radijas sako, kad vėl dideli 
būriai Amerikos Lekiančių- 
jų Tvirtumų skrido virš 
Anglų Kanalo (jūrų są
siaurio) linkui Francijos, 
matomai, bombarduot kari
nius nacių taikinius tame 
krašte.

Arkiv. Spellman Laimino 
Amerikos Bombanešius
London. — New Yorko 

katalikų arkivyskupas 
Spellman palaimino Ameri
kos bombanešius Anglijoj, 
kurie diena pirmiau bom
bardavo Renault fabrikus 
arti Paryžiaus.

Berne.— Pranešama, jog 
naciai kovo 26 d. sušaudė 
10 cechų už priešingus vo
kiečiams veiksmus.

Amerikos b o m ba nėšiai 
sunaikino ir daug priešų 
lėktuvų pačiose jų stovyk
lose ties Neapoliu, Italijoj.

Berlyno radijas sakė, kad 
Amerikos bombanešiai, ata
kuodami “Paryžiaus prie
miestį, užmušė daugiau 
kaip 100 žmonių.”

Amerikiečių ir anglų la
kūnai nuolat bombarduoja 
faktinai visus karinius fa
šistų punktus Tunisijoje.

Cleveland, Ohio
Corletiečių Veikla

Corleto LLD 57 kp. perei
tame susirinkime, laikytame 
kovo 5 d., baigė LLD narių 
vajų su geromis pasekmėmis. 
Tam darbui buvo išrinkti 
draugai F. A. Šklėriai. LLD 
57 kp. šiemet turės 13 naujų 
narių. Tai kreditas draugam 
Šklėriam.

LLD 57 kuopa nusitarė šie
met surengti vieną gerą kon
certą. Prie to darbo prisidėjo 
draugai Yoneliai. Jų pasidar
bavimo jau matosi gera pra
džia. Ir kiti mūsų kuopos na
riai nemiega. Už tai jau tu
rime nemažai mūsų prictelių, 
pasižadėjusių pildyti progra
mą. Griež muziką G. Dami- 
naičiukė. Solo dainuos čipas, 
J. Krasnickas ir daugiau. 
Taipgi pasižadėjo du chorai: 
A. L. Moterų Kliubo Choras ir 
Rusų Mišrus Choras.

Koncertas įvyks gegužės 9 
d., Lietuvių svetainėje, 6835 
Superior Ave., Cleveland, 
Ohio. Pelnas bus skirtas U. S. 
Raudonajam Kryžiui ir Sovie
tų medikalei pagalbai.

Pereitame susirinkime gavo
me vieną knygą štampų už 
$40 atbudavojimui Maskvoj 
ligoninės vardu “Botkin.” LLD 
57 kp. pirko vieną už $10. 
Po $5 paėmė: P. Boika ir P. 
Kurulis. Už $4 F. A. Šklėriai. 
Už $3 A. A. Josiūnai. Po $1: 
S. čigienė, F. Stankus, V. 
Bruška, S. Mažiuliauskąs, Ery 
ir kiti, kurių vardų nebeturiu. 
Viso pasiusta į New Yorką 
Liet. Komitetui $40 nuo LLD 
57 kuopos. P. Boika.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Youngstown, Ohio
Industrija Kalta, Ne 

Darbininkai

Dabar visur daug kalbama 
apie darbininkų išlikimą iš 
darbo, arba “absenteeism.” 
Kai kur net pravedama baus
mės darbininkam išlikusiem iš 
darbo.

Formąnų susirinkime čia 
kalbėjo R. D. Wise, Westing
house Electric and Mfg. Co. 
industrinių santikių supervai- 
seris iš Pittsburgho. Jis pa
sakė, kad ištyrinėjus priežastis 
darbininkų išlikimo, atranda
ma, kad ne darbininkai kalti, 
bet industrija.

Darbininkai išlieka dėlei 
daugelio priežasčių, kaip tai 
susirgimų, geresnių darbų j ieš
kojimų, permažų algų ir 1.1. 
Kai kur valandos per ilgos ir 
darbas persunkus toms ilgoms 
valandoms. Kitur darbininkai 
turi laukti darbo, nes nėra me
džiagos. Abelnai. esą trūku
mas darbo planingumo, ir tas 
sudaro visokius keblumus dar
bininkam. Pri to, prasta trans- 
portacija ir trūkumas tinkamų 
namų.

Kad tinkamai šį klausimą 
išrišti ir sumažinti išlikimus iš 
darbo, visose industrijose tu
rėtų įsisteigti “labor manage
ment” komitetai, kurie ištirtų 
visas priežastis ir imtų žings
nius prašalinti jas.

Jonas.

WORCESTER, MASS.
Trečiadienį, balandžio 7 d., Natu

ral History Museum atsidaro Sovie
tinė Kultūros Paroda (Russian Art 
Exhibit), 12 State St. Tęsis per dvi 
savaties. Galima lankytis kiekvieną 
popietį ir vakarą. Bus graži pro
grama, filmų ir kalbėtojų. Kurie 
negalės dalyvauti popiety, galės bū
ti vakarais ir sekmadieniais. Nepra
leiskite progos. (81-82)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 
CLIFFSIDE, N. J.

Sekmadienį, 11 d. balandžio Rusų- 
Amcrikonų skyrius 3118, 1WO., ren
gia lekciją temoj “Dabartinė Karo 
Eiga.” Lekcija įvyks Rusų Kliube, 
324 Anderson Ave., kampas Cliff 
St. Kviečiame visus atsilankyti, nes 
lekcija bus labai svarbi, kurią duos' 
gen. I. Rudson. Pradžia 2 vai. po 
pietų. — G. Litvinovich.

(81-83)

CLIFFSIDE, N. J.
Varde R.-A. Sk. 3118, IWO., no

riu padėkavoti draugam Jerry Ba- 
kūnui ir jo žmonai už drabužius, 
kuriuos jie padovanojo naudai Rus
sian War Relief. Mūsų skyrius ir 
ateityj rinks panešiotas drapanas, 
todėl kas turite tokių drapanų, ma
lonėkite paaukauti. Vieta yra atda
ra kas vakaras po 7-tai valandai, 
324 Anderson Ave., kamp. Cliff St. 
— G. Litvinovich.

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..l0c 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Burtininkas ...............25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ...,35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškai 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo žoles ...,25c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karves Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

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

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

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

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

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

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

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

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

Hay Fever ................................. 85c
Nuo nemalonaus kvapo ...............80c

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

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
334 Dean St., Spencerport, N. Y.
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Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
H-------------------------------------------------u

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Winnipeg, Canada
Iš Sūnų ir Dukterų Dr-jos 
Septintos Kuopos Veikimo
Kovo mėnesio 14 dieną at

sibuvo SDKLSPD 7tos kuopos 
narių mėnesinis susirinkimas. 
Kadangi tą pačią dieną buvo 
ir metinis kuopos parengimas, 
tai į susirinkimą atsilankė ne
mažai narių, ir net svečių.

Kadangi dabar eina Draugi
jos vajus, tai buvo kalbama, 
kaip gauti daugiau naujų na
rių. Kuopos organizatorius J. 
Naruševičius pridavė 4 naujus 
narius ir pasižadėjo ir toliau 
darbuotis.

Draugas J. Radzevičius atsi
šaukė, kad kuopa padėtų pra
vesti bazarą, kurį rengia sve
tainės komitetas dėl sukėlimo 
finansų užlaikymui svetainės. 
Kuopa atsišaukimą priėmė ir 
išrinko komitetą iš penkių na
rių, kurie darbuosis bendrai šu 
svetainės komitetu.

Antras atsišaukimas buvo 
nuo Russian War Relief fondo 
per draugą W. Steponavičių, 
kuris dirba dėl to reikalo jau 
virš mėnesio laiko. Jis yra pa
skirtas nuo St. Boniface Ca
nada Packers ir gauna iš kom
panijos algą. Jis prašė visų 
draugų, turinčių bent kiek 
liuoso laiko, padėti supakuoti 
drabužius, kurie siunčiami dėl 
Sovietų žmonių, nukentėjusių 
nuo karo. Be to, jis pabrėžė, 
kad labai daug įvairių drabu
žių yra jau išsiųsta ir dar vis

atveža ir bus atvežama.
Draugas P. Pūras atsišaukė 

nuo vietinio Raudonojo Kry
žiaus komiteto, nurodydamas 
Raudonojo Kryžiaus svarbą ir 
jo darbus, ir kodėl mes turime 
paremti jo vajų. Kuopa, nu
matydama reikalą paremti 
Raudonąjį Kryžių, paskyrė iš 
savo iždo $10.00, o nariai su- 
aukavo $24.00.

Pasibaigus susirinkimui, kuo
pos moterys pakvietė visus 
ant vakarienės. Iš tikrųjų, visi 
nusistebėjo, kai pamatė stalus, 
apkrautus gražiais ir skaniais 
keiksais ir kitais valgiais. Tas 
viskas draugių buvo suaukota 
kuopos labui.

Vyrai, norėdami neatsilikti 
nuo moterų, taipgi išreikšti 
joms padėką už tokią puikią 
vakarienę, gražiai atsilygino. 
Tokiu būdu, moterų parengi
mas davė kuopai pelno iki 
$25.

Kiek teko girdėti, tai visi 
vakarienėj dalyvavusieji buvo 
patenkinti ir reiškė pageidavi
mą, kad tokių susiėjimų būtų 
dar daugiau.,

Pasibaigus vakarienei, mūsų 
gabūs menininkai perstatė 4 
veiksmų veikalą — Ponas 
Dauganoris. Vaidino V. Le- 
peška, J. Radzevičius, L. Ja- 
silionis, M. Purienė, J. Bu
kauskienė, Zigaliene, St. Jasi- 
lionaitė. Vadovavo V. Zavads
kienė.

Visi veikėjai nudavė gerai. 
Publika turėjo skanaus juoko.

Kuop. Korespondentas.

SO. BOSTON^ MASS.

KALBANČIOS FILMOS IR
GRAŽUS KONCERTAS

Rengia Naujosios Anglijos Lietuvių Moterų Sąryšis
Pelnas yra skiriamas nupirkimui 3 ambulansų: 1 Amerikos 

Raudonajam Kryžiui, 1 Sovietų Sąjungai ir 1 Lietuvai.

Prasidės 3-čią vai. p. p.
Paveikslus rodys J. Klimas 

iš Brooklyn, N. Y. ----------- .— -

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 11 April
Municipal Auditorium

East Broadway
So. Boston, Mass.

Įžanga 50c taksai 5c Viso 55c. I;

~ BUS RODOMI ŠIE PAVEIKSLAI: ~
Kas dėjosi Kaune, kai Srrifctona išbėgo i Berlyną pas j 

Hitlerį. Lietuvos liaudies demonstracijos ir šėkiai. Kaip :• 
Raudonoji Armija mušasi su naciais. Sovietų tautų liau- : 
dies šokiai. Dmitri Shostakovich ir jo simfonijos muzika. ;

Amerikiečių mūšiai su Japonais, orlaiviais ir ant van- ; 
dens laivų kovos, kur dalyvavo mūsų kariai.

liauji paveikslai: Kasablankos Konferencija ir Stalin- ■ 
grado pergale.

Gražus aktas iš čigonų gyvenimo miške. Akrobatai, jų Į 
muzika ir dainos.

New Yorko Paroda, spalvuota filmą.

Koncertinę programą paklys: FRANCESBE  AUDEN, žymi solistė ; 
iš Worcester, Mass. IGNAS KUBILIŪNAS, pasižymėjęs komiškomis ; 
dainomis. MRS. G. STEPHENS, puiki dainininkė iš Montello. Taipgi i 
dainuos BEVARDIS KVARTETAS iš So. Boston; ir Montello Mote- i 
rų Apšvietos KLIUBO CHORAS, vadovaujamas Steponavičienės.

Kaip matote, bus įvairi ir žingeidi programa. Nepraleiskite jos ! 
nepamatę, Perskaitę šį skelbimą paduokite kitam. Visi rūpinkimės, ! 
kad šis parengimas pavyktų. 'Rengėjos. I

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

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

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtines 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

»I» 
I

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

30 Dienų
N uolaida

Akiniai 
až $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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipi 
kites prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
4* 4* 4* 

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

. I
1 ■
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Susituokė

Ar Daug Lietuvių Padės Nupirkti Vieną Tokį Laivą?

ii*

Lankytoja. L 'J

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

laimėjimo

J3 a<tresas

K
Great

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Pavasario Laukiant

Laisvės re-

buvo pasi-
tautiškais

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Ateikite pasimatyti su Givials 
Geriausias Alus Brooklyne

nedaug 
šokiais

Gaudami pėdę neužmirškite b 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

am-
Nos-

sa-
va-

Nei 
pri- 
ne-

pora yra pasiekusi
Laimingos jiems atei-

Jodaičių šeimoje jau 
marčios. Pirmoji 
antroji suomė (fi-

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais,’sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

M M M M M M M M M M.M.M M M M M M M M M. M M M

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 

Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

J. GARŠVA
G raborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

426 SO. 5tli STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoS. unija šapoj 

Telef.: GR. 7-7553 
( 2539 Woodward AvenueDETROITE: Į 502 Hofmann Bldg. 

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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 Vynų ir Degtinių

ftejtas Puslapis

NowYorko^^fe^fe/Zi mm
Iš LDS 1-mos Kuopos 

Susirinkimo ir 
Veiklos

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, balandžio 1 d., Laisvės 
svetainėje. Narių susirinko ne
mažas būrys. Valdybos rapor
tas priimtas be diskusijų.

Atsilankė atstovai iš Rus
sian War Relief, Brooklyno 
skyriaus. Prašė mūs LDS 1- 
mos kuopos išrinkti atstovus, 
kurie dalyvauti] ji] susirinki
me. Prašymas išpildytas, iš
rinkti atstovais J. Dainius, G. 
Kuraitis ir P. Grabauskas.

Iš priešfašistinės konferen
cijos, įvykusios kovo 13 d., 
New Yorko mieste, raportavo 
G. K. Konferencija buvo skait
linga, delegatai atstovavo uni
jas, CIO ir Darbo Federacijos 
skyrius, Laikraštininkų Gildi
jos skyrius, profesionalų, biz
nierių, fraternales ir kultūri
nes organizacijas. Konferenci
jos tikslas: padaryti didesnį 
reikalavimą Washingtone sė
dintiems valdininkams paliuo- 
suoti 30,000 Ispanijos lojalis- 
tų, kurie randasi šiaurinės 
Afrikos koncentracijos stovy
klose. Patsai prezidentas Roo- 
seveltas pasakė, kad priešfa- 
šistiniai kovotojai turi būti pa- 
liuosuoti. Amerikos vėliava 
jau plevėsuoja ant tų kempių, 
arti pusmetis, bet kaliniai dar 
nepaliuosuoti. LDS 1-ma kuo
pa pasiuntė rezoliuciją, reika
laujant juos paliuosuoti ir vei
kiančiam komitetui prieš fa
šizmą paaukavo iš iždo $3.

Į Civilinių Apsigynimą iš 
LDS 1-mos kuopos yra išrink
tas atstovu P. Buknys. T šį su
sirinkimą buvo atėję du at
stovai. Abudu kalbėjo, aiški
no svarbą Civilinių Apsigyni
mo, prašė, kad daugiau vyrų 
ir moterų būtų aktyviais Civi
linių Apsigynimo darbuose. 
Mūsų kuopos narii] daug jau 
darbuojasi tos įstaigos kitose 
sekcijose.

Prie 1-mos Gegužės prisi
rengimo tarptautinė konferen
cija įvyks balandžio 10 d., 
New Yorko mieste. LDS 1-ma 
kuopa delegatais išrinko dd. 
A. Karčiauską, G. Warison ir 
J. Kovą.

Baliaus komisijos raportą 
išdavė J. Dainius. Parengimas 
nebuvo visai blogas, bet galė
jo būti daug geresnis, kad bū
tų nors pusė narit] atsilankę. 
Pelno liko $35.74.

Kuopos stovis; K. Rainis 
perstatė vieną naują narį. Li
gonių yra 3, suspenduoti] 11. 
Pasarga nariams, kurie lei
džias susispenduoti — bus 
bloga jums patiems, susirgę 
negausite pašalpos.

Jurgis Kuraitis, koresp.

Mūsų Stampos ir 
Punktai

Balandžio 5-tą įėjo galion 
antrosios maisto padalinimo 
knygelės raudonos B stampos 
ir dar geros vartojimui A 
stampos, jeigu pas ką tij štam
pų užsiliko nuo pereitos sa
vaitės. Ateinantį pirmadienį 
įeis galion C stampos.

’ Raudonųjų štampų punktų 
turi užtekti pirkimuisi mėsos, 
sviesto ir kitų riebalų, taipgi 
tų sūrių, kurie yra padalina
mi.

Menama, kad raudonosios 
stampos su laiku būsiančios 
skiriamos vienu kartu ne at
skiroms savaitėms, bet išti
sam mėnesiui.

Visi New Yorko miesto kon- 
gresmanai pasirašė peticiją, 
reikalaujančią kongrese svars
tyti bilių prieš balsavimo tak
sus.

Paveiksle matome P. T. laivą New Yorko prieplaukoje. Laisves Statula, tarsi 
motina, atsisveikina, išleisdama laivą laisvės priešų naikinti. Tie laivai puikiai 
pasižymi kovoj prieš submarinus. New Yorko valstijos svetimkalbiai nori su
kelti 40 milionų dol. nupirkimui šimto tokių laivų. Dienraštis Laisvė varde 
tūkstančių savo skaitytojų taipgi pasižadėjo sukelti savo kvotą. Vienas laivas 
kainuoja 400 tūkstančių. Vajus prasideda balandžio 1-mą.

Kvota sukeliama ne aukomis, bet pirkimu karo bonų. Nežiūrint, kuriame 
valstijos mieste jūs randatės, kuriame banke ar kitoj įstaigoj jūs pirksite boną, 
jis bus kredituotas dienraščiui Laisvei, jeigu apie tai pranešite.

LAISVES BAZAR AS TURĖJO 
MINIAS LANKYTOJU

Karas, ar ne karas, dienraš
tis Laisvė turi gyvuoti ir bujo
ti, pareiškė šimtai brooklynie- 
čių ir desėtkai lietuvių iš apy
linkių savo atsilankymu į 
Laisvės bazarą pereitą šešta
dienį ir sekmadienį. Ypatingai 
karo laiku Laisvė turi gerai 
gyvuoti, nes ji yra vienatiniu 
lietuvišku karo 
dienraščiu ir beveik vieninte
liu karo laimėjimo laikraščiu 
visose rytinėse valstijose, iš
skiriant Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo organą Tiesą, 
kuri, būdama tik du kart mė
nesiniu laikraščiu negali spėti 
patarnauti visuomenei tiek, 
kiek dienraštis.

Apie daugelį šio bazaro rei
kalų—apie aukojusius, jam 
daug dirbusius ir kitus, prisi
eis rašyti atskirai, sekamuose 
numeriuose, nes šiam dar ne 
viskas spėjama priruošti. Da
bar bendrai galima pasakyti 
tik tiek, kad bazaras buvo 
sėkmingas. Per abu vakarus 
tiek daug prisirinko publikos, 
kad apsisukti buvo sunku.

Dienraštis turi tiek gerų, sa
vo rėmėjų, kad ir ankštai 
spausdamiesi nebegali sutilpti 
pačios įstaigos pastogėje, 
susodinti buvo vietos, nei 
eiti ar praeiti viens kito 
stumdžius nebuvo galima.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas darbininkas ant far- 

mos. Jaunas ar senyvas žmogus. 
Kad ir be patyrimo. Yra gera pro
ga pasimokyt. Darbas nesunkus. 
Valandos neilgos, anksti kelt ne- 
reik. Karvių melžt ir nereik. Valgis 
ir guolis yra geri, jausitės kaip na
mie. Čia ponų nėra, visi jausimės 
lygūs darbininkai. Visi kartu dir
bam ir visi kartu valgom, nėra jo
kio skirtumo. Gera vieta dėl gero 
ir teisingo žmogaus. Atsišaukit tik- 
toki, kurie tikrai nebijot farmos 
darbų. Juokdarių prašau nerašyt, ba 
neturiu laiko susirašinėjimams, ku
rie yra be vertės.,

Atsišaukianti, malonėsit parašyt 
kiek tikrai norite algos ant mėne
sio ir burdą. Tokis jūs draugiškas 
pasielgimas sutaupys daug laiko. 
Darbas dėl gero žmogaus yra ko
kiem 6 ar 7 mėnesiam ir ilgiau.

WM. G. LASKY,
R. D. 1, Brooktondale, N. Y.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni vakare, balandžio 8-tą, 
7:30 v. v., Laisvės svetainėj, 419 Lo
rimer St. Bus labai svarbus, todėl 
visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti. Nariai, katrie dar nemokė
ję duoklių už 1943 m., malonėkite 
užsimokėti. Pinigai labai reikalin
gi atmokėjimui bilų, kurios pasida
rė knygų leidime. Šių metų knyga 
jau ne už ilgo bus dalinama na
riams. — 1 Kuopos Org.

(81-83)

Tas parodo, kad, nežiūrint 
laikų, dienraštis su savo pra
mogomis turi eiti tik Į didžiau
sias sales.

Kaipo rengtame ant mažes
nės skalės ir mažai garsinta
me, daiktais dovanų šiemet tu
rėta bazare mažiau, bet pini
ginių aukų buvo stambių ir jų 
dar ateina. Dėl visko pabran
gimo, o tūlų daiktų visiško 
trūkumo, negalėdami ko nors 
patenkinančiai gražaus nu
pirkti savo dienraščiui, žmonės 
prisilaikė nuo pirkinių. Bet 
kiek gauta daiktais, jie buvo 
gražūs, skoningai parinkti.

Bazare svečiavosi daug vie
tinių ir apylinkės biznierių, 
taipgi profesionalų, buvo ir 
kariškių, šokiams gražiai gro
jo Antano 
nors, tiesa, 
lėj 
liai

Pavidžio orkestrą, 
dėl ankštumos 
kam teko iki 

pasinaudoti.
Necko Choras

Programoje

Sekmadienio vakarą baza
re turėta ir dainų, taipgi liau
dies šokių programa, kurią iš
pildė Pirmyn Choras iš Great 
Neck, L. I., vadovybėje Almos 
Kasmočytės, gabios 14 metų 
mergaitės, tenykščių biznierių 
(buvusių brooklyniečių) Kas- 
močių dukters. Jinai pavada
vo išėjusį kariuomenėn choro 
mokytoją. Matyti, kad ji tam 
turi pasiryžimo ir gabumo. 
Greatneckiečiai pasakojo, kad 
ji deda daug energijos ir su 
visų choristų draugiška ko
operacija choras gali išsilaiky
ti tokioj mažytėj kolonijoj 
šiais laikais, kuomet net dide
lių kolonijų, chorams tenka su
šlubuoti. Verti didelio kredi
to choristai ir mokytoja.

Choras sugiedojo “The Star 
Spangled Banner” atidarymui 
savo programos, paskiau dai
navo liaudies dainų, protarpy
je buvo šokiai ir baigė su 
“God Bless America.” Daina
vo sutartinai, gražiai. Chorui 
akompanavo muzikė B'. L. ša- 
linaitė.

Rusų liaudies šokį solo iš
pildė Luba Hansky, duetą — 
Luba ir Andrew Hansky, o 
“Kubilą,” “Suktinį” ir dar ko
kį kitą šoko choro merginų 
grupė. Choristės 
puošusios gražiais 
kostiumais .

Chorą perstatė
daktorius R. Mizara. Apie ki
tus dalykus, kaip minėta, teks 
pakalbėti kitu atveju.

Rep.

M. Mikalauskienė Vėl 
Sunkiai Serga

M. Mikalauskienė, 36 Scho
les St. gyventoja, pastarosio
mis keliomis dienomis vėl sun
kiau susirgo ir pereitą šešta
dienį nuvežta Į St. Catherine 
ligoninę, 133 Bushwick Ave., 
Brooklyne. Lankymo valan
dos yra antradieniais, ketvir- 
tadięniais ir sekmadieniais nuo 
2-4 po pi et ir 7-8 vakare. Lan
kytojus leidžia tik su lankyto
jų pasais, išduotais šeimynai, 
kurių vienas randasi pas S. 
Sasną, klinbiečių lankytojų 
paran kumui.

M. Mikalauskienės sveikata 
dalinai pašlijo prieš keletą 
metų, mažiau ar daugiau ken
tė dėl širdies nesveikatos jau 
nuo seno, bet pastaruoju lai
ku gana ilgai jai pavyko pasi
laikyti ant kojų. Vienok pri
sidėję hitlerininkų suruošto 
karo atnešti skausmai ir rū
pesčiai ją vėl pastūmėjo į 
sunkesnį ligos laipsnį. Linkime 
draugei greit nugalėti ligą.

D-ė.

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

• not»

Vnj-DHN’ MAMONA VIJU-THIN4 AA^m-

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS. TeJL. BTarr 2-2173

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Tai Jau Gavo Trečią 
Marčią

Ona Jodaitis (.Nali vaikaite) 
su savo vyru Franu Jodaičiu 
iš Gardner, Mass., apvesdino 
savo jauniausį sūnų Jurgį su 
Marijona A. Cassidy iš Na- 
komis, UI. Šliūbą jiems davė 
Šv. Patrick o katedros koply
čioje, New Yorke. • Tas Įvyko 
penktadienio vakare, balan
džio 2-rą.

Atrodo net keista. Jaunikis 
iš Gardner, Mass., jaunoji iš 
Nakomis, III., o vedybos New 
Yorke. Dalykas yra tame, kad 
jis yra jūreivis, jo laivas su
stojo New Yorko uoste ir su
šaukė vedybas.

Vedybose dalyvavo jo tėvai, 
seserys Ona ir Petronė, dėdė 
Jurgis, jos mama, sesuo ir dar 
vienas jūreivis, kurio pavardę 
pamiršau. Viso labo dešimts 
žmonių.

Jaunoji baigusi mokslą Illi- 
nojaus Universitete ir dirba 
New Yorke, kaipo chemistė. 
Ensign George Jodaitis yra 
baigęs mokslą Kenrnasalear 
Politechnic Institute. Reiškia, 
jaunoji 
mokslą, 
ties!

Taigi, 
yra trys 
francūzė, 
nė), o trečioji airė. Tai mar
čių tautų lyga. Kalbant apie 
jųjų išvaizdas, tai reikia pa
sakyti : “gražios mergos mūs 
šalies, jų akyse daug ugnies!”

D ai’ vienas Jodaičiu sūnus 
nėra vedęs; jis irgi jūreivis. 
Kokios tautos kasą jis užka
bins — ateitis pasakys. J. N.

MIRĖ
Joseph Aleksa, 57 m. 

žiaus, gyvenęs 60 Van 
trand Ave., Great Neck,
mirė sekmadienį, balandžio 4 
d., Nassau ligoninėj, Mineola, 
L. 1. Laidotuvės įvyks balan
džio 8 dieną, 10 vai. ryto, 
Holy Rood Cemetery, Westbu
ry, L. 1. Kūnas pašarvotas na
muose. Paliko nuliūdime naš
lę Anna, dukterį Annę ir du 
sūnus, William ir Joseph.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

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

Aldana Bernotaitė, woodlia- 
veniečių Uršulės ir Jurgio Ber
notų duktė ištekėjo už Jono 
Katino, brooklyniečio. Sutuok
tuvės įvyko civilės, balandžio 
3-čią. Palydovais (pabroliais- 
pamergėm) buvo Emily Kli- 
maitė iš Richmond Hill ii' jau
nojo brolis. Po šeimyniško są- 
skridžio, jaunieji išvyko trum
pam laikui vedybinių atosto
gų. Jaunasis dirba karo dar
bą. Aldana dirba raštinėj.

Bernotaitė per ilgą laiką 
yra dainavus Aido Chore, bet 
pastaruoju laiku dienomis 
dirbdama, o vakarais tęsdama 
toliau mokslą, iš choro buvo 
pasitraukus. Linkėtina jau
nuosius Katinus abu susilauk
ti į chorą. Aldana taipgi pri
klauso ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime ir yra dalyvavus 
daugelyje jo veiksnių. Jonas 
Katinas, jaunasis, sūnus Anas
tazijos ir Jono Katinų, taip
gi yra LDS nariu, priklauso 
So. Brooklyno 50-toj kuopoj.

Linkime jauniesiems gra
žaus šeimyninio gyvenimo 
daug laimės.

Pranaitis Randasi 
Ligoninėj

Flushingietis Pranaitis ran
dasi Flushing ligoninėj, Flush
ing, Long Islande, operacijos 
keliu taisymui akių nesveika
tos. Lankymo valandos nuo 2 
iki 4 po piet ir, rodos, 7-8 va
karo, kas dieną. Linkiu greit 
pasveikti.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Moterys Gali Pasimokyti 
Karo Darbu

Norinčios dirbti karo darbus 
jaunos moterys gali, jų pasimo
kyti viename iš daugelio Na- 
cionalės Jaunimo Administra
cijos užlaikomų centrų, kurių 
tūli randasi didžiajame New 
Yorke ii' apylinkėse, o kiti 
Maine valstijoj.

Tuose kursuose mokina ma
šinų įrankių operavimo, meta
lų sulydymo ir nitavojimo, au
to mechanizmo, radijo buda- 
vojimo ir priežiūros, taipgi ra
dijo susisiekimo, įvairių orei
vystės mechanizmo amatų, 
taipgi raštininkystės.

Baigusios kursus jaunos mo
terys patampa WOWS — 
Women Ordnance Workers — 
ir joms pasiūlomi darbai įvai
riose karo industrijose.

Norinčios mokytis, pilni] in
formacijų prašomos kreiptis į 
National Youth Administra
tion raštines, kurios randasi 
145 E. 32nd St., 317 W. 125th 
St., New Yorke ir 1045 Atlan
tic Ave., Brooklyne.

282 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.




