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KRISLAI
įdomus Laiškas.
Tarybų Lietuvos Meno 

Ansamblis.
Lietuviška Gimnazija 

Užfrontėje.
Vaikučių Mokyklos.
Kaip Mes su Jais Galime 

Susirišti ?
Rašo R. M1ZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

Vienas asmuo gavo ilgoką 
ir įdomų laišką iš Tarybų Są
jungos apie evakuotuosius, pa
sitraukusius iš Lietuvos mūsų 
brolius ir seseris.

Nepaisant karo, nepaisant 
visų sunkumų, evakuotieji lie
tuviai buriasi į tam tikras vie
tas, į centrus ir organizuojasi, 
mokosi, lavinasi.

Kadangi laiškas rašytas ne 
spaudai, tai netenka minėti 
nei jo autoriaus pavardė. Su 
laiško gavėjo leidimu, čia pa
duodu svarbesnes citatas, lie
čiančias lietuvių kultūrinę 
veiklą Tarybų Sąjungoje.

“Jau patvirtintas ir P-io 
mieste apgyvendintas pradėjo 
darbą Tarybų Lietuvos Meno 
ansamblis, kuri sudaro apie 
100 žmonių (vyrų ir moterų). 
Yra geras choras, simfoninis 
orkestras, džazas ir artistų 
trupė. Ansamblio vadovu pa
skirtas Balys Drazdauskas. 
Ten dirba dainininkas Marijo- 
šius ir smuikininkas Hajošius. 
Prie ansamblio sutelkti ir mū
sų menininkai, kurie padeda 
paruošti kostiumus ir dekora
cijas. Dirba ir prie tapybos, 
grafikos bei skulptūros.’’

Miestas P-s, aišku, yra 
užfrontėje.

Toliau :
“Gerai suorganizuoti ir

kia 6 vaikų namai, dabar or
ganizuojamas 7-tas namas. 
Vaikai mokomi gimtąja kal
ba. Žiugžda paruošė lietuvių 
kalbos gramatiką, o Pupeikis 
paruošė lietuvišką elemento
rių. Ruošiami ir kiti lietuviš
ki vadovėliai. Vaikai neblogai 
materiališkai aprūpinti. Paau
gusiems vaikams organizuoja
ma lietuviška gimnazija.

“Suorganizuota mūsų vals
tybinė leidykla. Dirba Jodelie- 
ne, Zosė Lomsargienė, Micke
vičius. Išleidžiama ir ruošia
masi išleisti nemaža mūsų au
torių, gyvenančių Tarybų Są
jungoje, veikalėlių. Be to, dar 
Karinė leidykla išleidžia lietu
viškai nemaža knygučių mū
sų kariniam junginiui.

Neseniai pradėta leisti Ta
rybų Lietuva evakuotiems. Tai 
4 puslapių laikraštis, einas 4 
kartus per mėnesi. Kas ketvir
tas numeris turi 4 pusi, lite
ratūros priedą. 
Juozas Vaišnoras.

“Veikia mūsų 
biuras, kuriam
Brigmanas ir Alb. Knyva. 
įsteigti mūsų kovotojams poil
sio namai. Mūsų radijo sekci
ja išplėtė savo veiklą. Dabar 
duodama šešios laidos per die
ną (apie 2 vai. laiko). Mūsų 
radijo programos Lietuvoje 
tikrai klausomos. Nekartą apie 
jas piktai kalbėjo Kauno radi
jas (per kurį kalba, aišku, tik 
hitlerininkai. —M.)

“Gana apsčiai gauname ži
nių iš Lietuvos ir turime vaiz
dą, kas darosi Lietuvoje.

“Mūsų karinio junginio pa
siruošimas puikus, nuotaika la
bai gera. Veikia atsargos ba- 
talijonas, prie kurio yra ir po
etas Liūdas Gira. . .”

Šitaip mūsų broliai ir sese
rys gyvena ir veikia Tarybų 
Sąjungoj, laikinai pasitraukę 
iš savo gimtosios šalelės!

Jie dirba, kovoja, šviečiasi, 
ir ruošiasi juo greičiau grįžti 
savo gimtinėn, kai tik iš ten 
bus išvyti barbariškieji 
pantai.

Amerikiečiai lietuviai, 
jiems aplinkybės leidžia,
tų arčiau susirišti, ypačiai su 
dviem įstaigom: lietuvių vai
kučių namais, jų mokyklėlė
mis ir su lietuviais raudonar
miečiais.

Kaip su jais susirišti? Ke
lią parodo Pundelių Vajaus
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
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London. — Visą amžių
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Brazilijos lėktuvai 
skandino dar vieną vokie
čių submariną, tai viso jau 
septynis iki šiol.

Maskva. — Sovietai kovo 
mėnesį pasigamino 35 pro
centais daugiau ginklų ne
gu vasaryje.

Amerikiečių bombanešiai 
tuo pačiu žygiu nušovė že
myn 15 Ašies lėktųvų 
votojų, gynusių savo 
vus.

THE LITHUANIAN DAILY

B

šiaur. Afrika, bal. 6. —- 
Talkininkai per 24 valandas 
sunaikino 63 Ašies lėktu
vus.
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Amer. Lakūnai Sėkmingai 
Atakavo Priešus Neapolyje 

Sicilijoj ir Burmoj
Amerikos Oficialiai Pranešimai

CAIRO, Egiptas, bal. 6. — Jungtinių Valstijų oro 
jėgų pranešimas:

Jungtinių Valstijų bombanešiai Liberatoriai naktį 
bal. 4-5 atakavo Neapolį (Italijoj). Pastebėta pataiky
mai bombomis į žibalo sandėlių įrengimus.

Balandžio 5 d. vakare mūsų bombanešiai Liberato
riai, išvien su Anglijos lėktuvais, taipgi atakavo Pa
lermo uostą (Italijos saloj Sicilijoj). Pastebėta pataiky
mai į prieplaukų įrengimus, kur kilo dideli gaisrai ir 
įvyko bent vienas sprogimas. Iš šio žygio visi mūsų 
lėktuvai saugiai sugrįžo.

(Tąsa 5-tam pusi.)

SUBMARINŲ PAVOJUS TEBĖRA DIDELIS, SAKO 
AMERIKOS LAIVYNO GALVA

Washington.— Kovo mė
nesį vokiečių submarinai 
nuskandino žymiai dau
giau Amerikos laivų At
lanto Vandenyne, negu va- 
saryj, — pareiškė Jung
tinių Valstijų laivyno sek
retorius Knox: Submarinų 
pavojus tebėra rimtas ir di
delis, ir niekas neturėtų 
manyti, kad galima būsią 
lengvai ir greitai su jais 
apsidirbti.

Nacių submarinai dabar 
veikia sutartinai, kaip vil
kų gaujos, ir vartoja skir
tingą naują taktiką prieš 
mūsų laivus, plaukiančius į 
Angliją.

Bet Amerika pasistato 
vis daugiau naikintuvų ir 
nedidelių stipriai ginkluotų

ir šarvuotų greitalaivių, su 
kuriais galima bus sėkmin
giau vesti kovą prieš sub- 
marinus.

Kiek Lėktuvai Pakenkia 
Submarinų lizdams

Sekretorius Knox sakė, 
jog sunku būtų spręsti, 
kiek anglų ir amerikiečių 
lėktuvai padaro priešam 
nuostolių, bombarduodami 
vokiečių submarinų stovyk
las šiaurinėje Franci j oje ir 
kitur. Nes naciai yra pasi
statę storas cementines 
priedangas, po kuriomis jų 
submarinai ten sulenda; bet 
galima spėti, jog talkininkų 
bombos vis tiek daro ne
smagumo ir taip apsaugo- 
tiem nacių submarinų liz
dam, kaip pastebėjo Knox.

Kainą Lubos Silkėms, 
Klemsams ir Oisteriams

Washington, spal. 7. — 
Valdiška kainų administra
cija paskelbė, jog nuo atei
nančio antradienio bus nu
statytos kainos šaldytai ir 
sūdytai žuviai (taigi ir sil
kėms), vėžiams, klemsams 
ir oisteriams.

Menama, jog toliau taip
gi bus uždėta kainų lubos 
ir šviežiai žuviai.

Amerikiečiai, Esą, Už
mušę 2,000 Antwerpe
(čia yra pranešimas Iš priešų šal

tinių ir gali būti jų propaganda.)

Berlyno radijas pasako
jo, kad Amerikos bomba- 
nešiai, atakuodami Atwer- 
pą, Belgijoj, bal. 5 d., girdi, 
užmušę 2,007 asmenis; su
žeidė 603, ir dar nežinia 
kaip dingę 130 antwerpie- 
čių.

Komitetas, veikiąs prie Lietu
vių Komiteto Tarybų Sąjungos 
Kovotojams Padėti (Russian 
War Relief, Inc.)

Pasiųskime jiems dovanėlių. 
Pasiųskime jiems po pundelį 
kai kurių daiktelių ir sykiu— 
po laiškelį. Jie džiaugsis. Jie 
bus mums dėkingi ir mes su 
jais glaudžiau susiartinsime.

Amerikiečiai Kelias 
Mylias Pirmyn!

šiaur. Afrika, bal. 7. — 
Amerikos kariuomenė nu
bloškė vokiečius dar pen
kias mylias atgal į pietų 
rytus nuo EI Guettaro, vi
duriniai - pietinėje Tunisi- 
joje, ir dabar pradėjo ypa
tingai smarkią ataką prieš 
fašistus.

Prezidentas Neskiriąs Majo
ro La Guardijos Generolu 
Washington. — Laikraš

čių reporteriai užklausė 
prez. Rooseveltą, ar jis iš 
tikrųjų skirs New Yorko 
majorą La Guardi ją gene
rolu brigadierium.

Prezidentas atsakė, kad 
jis neturįs tokio plano. La 
Guardia nori įstot į veik
lią 'karo tarnybą, bet nėra 
nuspręsta, su kokiu, laips
niu jis būtų priimtas, pa
stebėjo prez. Rooseveltas.

(Praeitame pasauliniame 
kare La Guardi ja buvo vy
resnysis lakūnų karininkas, 
majoras.)

Kai kurie senatoriai pa
kėlė trukšmą, pasklidus 
gandams, kad prezidentas 
skirsiąs La Guardijai gene
rolo vietą. Tokiam skyri
mui reikėtų senato užgyri- 
mo.

ANGLAI LAIMĖJO NAUJĄ 
SVARBIĄ PERGALĘ PRIEŠ 
ROMMELIO VOKIEČIUS

Raudonarmiečiai Laimėjo 
Pozicijas Kuban Srity j, 

Ties Izium ir Ilmen Ežeru
London, bal. 7. — Aš

tuntoji anglų armija, ko
manduojama generolo 

M o n t g o m ery’o, laimėjo 
naują svarbią pergalę prieš 
Rommelio vokiečius Tunisi- 
joje, kaip sakė Anglijos 
premjeras Churchill seime. 
Jis teigė, jog ta anglų ar
mija, j turbūt, greitu laiku 
susijungs su amerikiečių 
armija, veikiančia pietiniai- 
centralinėje T u n i s i joje. 
Churchill pranešė, jog an
glai šiuo žygiu paėmė ne
laisvėn daugiau kaip 6,000 
vokiečių ir italų karių.

Churchillas pareiškė, kad 
500 anglų kanuolių per pus-

aštuntos valandos pleškino 
vokiečių apsigynimo pozici
jas į šiaurius nuo prie
plaukų miesto Gabes, pra
mušė nacių linijas ir dabar 
karštai vejasi hitlerininkus 
bėgančius linkui šiaurinės 
Tunisijos.

Angly Tankai Atviruose Lau
kuose Atakuoja Nacius

London, bal. 7. — Anglų 
kariuomenė prakirto vokie
čių linijas ties Wadi el A- 
karitu, į šiaurius nuo Ga
bes, ir dabar atakuoja fa
šistus jau atviruose laukuo
se.

Didžiulė Mėsos Raketierių 
Šaika Teisman Patraukta

ninkai Nathan Krupnick ir 
George Moran.

Superb Packing Co. ir 
State Packing 
Chicago, Ill., kur rake- 
tierius Peter Goias pra
dėjo savo veiklą ir iš kur 
jis viešpatavo tam šmuge
liui su savo partneriu Mor- 
risu Freund.

■ Kansas City Dressed 
Beef Co. ir Sam ir Albert 
Simonai ir Jacob Schmidt.

Nebraska Beef Co. ir Leo 
Waxenberg, Samuel *E. Ja
cobs ir Jacob R. Cohn.

Liebman Packing Co. ir 
Herbert C. Liebman, Green 
Bay, Wisconsin.
Rąketieriai Siautė Faktinai 

Visoj šalyj
Tie raketieriai turėjo sa

vo skyrius - raštines Ne- 
warke, New Yorke, Phila- 
delphijoj, Pittsburghe, Chi-

Newark, N. J. — Kainų 
Administracijos čionaitiniai 
valdininkai pranešė, jog 
Trentone, N? J., tapo'už- 
vesta federaliame teisme 
byla prieš 11 mėsos raketie
rių ir prieš septynias šmu- 
geliškas skerdyklų kompa
nijas. Jie ir jos sudarė sa
votišką mėsos juodojo mar- 
keto trusta, kuris vien tik 
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rytinėse valstijose trumpu 
laiku prisilupo du milionu 
dolerių kriminalinių pel
nų.

šie mėsos raketieriai vei
kė panašiai, kaip Capone’s 
alkoholio gengsterių orga
nizacija blaivybės - prohi- 
bicijos metu. Paskutinėmis 
savaitėmis jie buvo šmuge- 
liškai sugabenę penkis tūk
stančius tonų jautienos, 
veršienos, avienos ir kiau
lienos į rytines valstijas, ir 
žymi dalis tos juodojo-plė- cagoj, Kansas City ir Den- 
šikiško marketo mėsos bu
vo laikoma Enkay skerdyk
lų kompanijos sandėliuose 
Patersone, N. J.

Juodieji marketininkai 
dalį tokios mėsos supirki
nėjo atvirai, o kitą dalį 
slaptai. Jiem, be valdžios 
leidimo ir be jokios inspek
cijos, buvo skerdžiama gy
vuliai farmerių daržinėse, 
giliai miškuose, palei mažus 
upelius ir įvairiuose už
kampiuose. Tokia mėsa 
daugelyje atsitikimų pasi
rodė nesveika, blogai pri
ruošta, galima sakyt, tiesiai 
nuodinga, kaip užreiškė 
kongresmanas Patman Wa
shingtone.

Septynios raketieriškos 
kompanijos taipgi panašiai 
skerdė gyvulius mėsai, ap- 
eidamos sveikatą saugan
čias valdiškas taisykles.

KALTINAMŲJŲ 
SĄRAŠAS

Už tokį šmugelį todėl pa
traukta teisman šie asme
nys ir kompanijos:

Enkay Packing Co., Pa
terson, N. J., ir jos virši-

veryj.
Raketo vadas Peter Go- 

las iki paskutinių laikų bu
vo tik smulkus žuvies par
davinėtojas (p e d 1 i orius) 
Chicagoj.

Valdžia stengsis patirt, iš 
kur tas juodasis mėsos tru- 
stas gavo kapitalo taip pla
čiai susiorganizuoti ir išvy- 
styt savo biznį faktinai vi
sose Jungtinėse Valstijose.

Chicagos Majoru Vėl 
Išrinktas Kelly

Chicago. — Jau trečiai 
tarnybai paeiliui tapo iš
rinktas Chicagos majoru 
demokratas Edward J. Kel
ly. Jis laimėjo prieš repub- 
likonų kandidatą Geo. B. 
McKibbą.

(Šiuos žodžius berašant, 
Kelly turėjo 118,100 balsų 
daugiau už McKibbą.)

LONDON, bal. 7. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Į pietus nuo Iziumo vokiečiai kartotinai atakavo 
sovietines pozicijas. Raudonarmiečiai, atkakliai kauda- 
miesi, nuvargino priešus, o tada patys padarė kontr
ataką ir išvijo vokiečius iš parankios jiem pozicijos. 
Mūsų kariai nušlavė apie 400 hitlerininkų ir išmušė iš 
veikimo šešis jų tankus, sunaikino penkias kanuoles ir 
15 trokų.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė drūtino savo 
užimtas pozicijas ir darė žvalgų žygius.

(Tąsa 5-tam pusi.)

LEKIANČIOSIOS TVIRTUMOS NUSKANDINO 
SEPTYNIS FAŠISTU AŠIES LAIVUS

šiaur. Afrika, bal. 7 — 
Didieji Amerikos bombane- 
šiai, Lekiančiosios Tvirto
vės, veikdamos išvien su 
anglų lėktuvais, užklupo ei
lę fašistų laivų, gabenančių 
reikmenis ir pastiprinimus 
vokiečiam ir italam į Tu- 
nisi ją, ir nuskandino sep
tynis iš tų laivų.

Nuskandino Naujausią 
Italy Šarvuotlaivį

Cairo, Egiptas. — Talki
ninkų submarinas Vidurže
mio Jūroje nuskandino 
naujausią italų šarvuotlai
vį, kuris viso tik aštuonios 
valandos pirm to buvo nu
leistas iš laivastatyklos į 
vandenį.

Tą šarvuotlaivį nurodė 
submarinui lėktuvas, ko
manduojamas kanadiečio o- 
ficieriaus Philpotts’o, kuris 
už tai buvo apdovanotas 
Lekiančiojo Kryžiaus gar
bės ženklu.

Normandie Būsianti Pa- 
taisyta Šią Vasarą

Washington. — Didysis 
ir puikusis keleivinis Fran
ci jos laivas Normandie, ku
ris per gaisrą virš metai at
gal pavirto ant šono, New 
Yorko uoste, turbūt, taps 
apie liepos mėnesį šią vasa
rą prikeltas ir neužilgo po 
to panaudotas kariniams 
Amerikos reikalams, kaip 
laivyno sekretorius Knox 
pranešė laikraštininkams. 
Tada Normandie galės būti 
vartojama kaip kariuome
nės transportas arba kro
viniu laivas.Churchill Užgyrč de 

Gaulle’o Derybų Su
laikymą Su Giraudu

London, bal. 7. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
Churchill pareiškė, kad jis 
sutinka su amerikiečių ge
nerolu Eisenhoweriu, kuris 
sustabdė generolo de Gaul
le’o, Kovojančiųjų Prancū
zų vado, skridimą į Šiaurių 
Afriką tartis su generolu 
Giraudu apie greitą vieny
bės sudarymą tarp Kovo
jančiųjų Prancūzų ir Gi- 
raudo žinyboje esamų ka
rinių francūzų jėgų.

Premjeras Churchill sa
kė, kad dabar, kuomet 
siaučia mūšiai Tunisijoje, 
tai, girdi, būtų neišmintin
gas dalykas užvest tokias 
derybas tarp generolo de 
Gaulle ir Giraudo, civilio ir 
karinio francūzų komandie- 
riaus Šiaurinėje ir Vakari
nėje Francūzų Afrikoje.

Prancūzai Lakūnai So- 
vietiniame Fronte

Maskva. — 60 Kovojan
čių Francūzų lakūnų vei
kia prieš vokiečius sovieti
niame fronte, ir paskutiniu 
žygiu jie nušovė žemyn du 
nacių bombanešius.

Gandhi Žadąs Jau Iki 
Mirties Badauti

London. — Pranešama, 
jog tautinis Indijos vadas 
M. K. Gandhi ruošiasi nau
jam badavimui, jau “iki 
mirties,” reikalaudamas, 
kad Anglijos valdžia palei
stų įkalintus Indėnų Kong
reso vadus ir patį Gandhi.

Amerikos lėktuvai vėl nuteistas kalėt anglas faši- 
atakavo fašistų laivus Sici- stas Wm. Fr. Craven kaip 
Ii jos uostuose. : nacių padėjėjas.
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Norvegiją ir iš ten atgal.
Keista neutralybė, ar ne?
Keliama dėl to protestai ir Anglijoje. 

Net tokis dienraštis, konservatyvus 
dienraštis, kaip London Timesas andai 
parašė redakcinį straipsnį, akstinda- 
mas Švedijos vyriausybę nutraukti tąją 
sutarti su vokiečiais, kuria einant, pa
starieji naudojasi Švedijos geležinkeliais 
kariniams tikslams.

Laikas ir labai laikas tos rūšies neut- 
ralybę pakišti po stalu.

Švedijoje vyrauja socijal-demokratija, 
kuri visur bando prisilaižinėti prie fa
šistų. Tanneris Švedijoj, pasirodo, turįs 
daug bičiulių, bandančių įkišti Švediją į 
tokią padėtį, į kokią Tanneris įkišo Suo
miją.

Mūsų Frontas --Antras Frontas
jungos, tūkstančiai fabrikų

Rochester, N. Y.

Entered as secund class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Pasirodo Mūsų Oro Jėga
• Per tūlą laiką kai kurie žmonės daž

nai klausinėjo: ką veikia mūsų oro jė
gos? Lėktuvų ir bomberių tiek daug pa
statome, bet jų veiksmų vis nedaug te
simato Europos padangėje.

Tačiau šiomis dienomis toji jėga jau 
pasirodė. Padaryta, taip sakant, gera 
pradžia. Mūsų bomberiai smarkiai daužė 
karinius fabrikus prie Paryžiaus, prie 
Antverpo, jie daužė Neapolio uostą ir 
aerodromą, jie gerai veikia Tunisijos 
padangėje. Kitais žodžiais, sekmadienį, 
pirmadienį ir antradienį mūsų orinės pa
jėgos Europos ir Afrikos padangėje pa
rodė didelius veiksmus.

Labai svarbu, kad tie veiksmai buvo 
atlikti dienos metu. Dienos metu bom
barduoti priešo fabrikus arba kitokius 
militarinius įtaisus bei militarines bazes 
yra svarbu, nes taikiklis geriau “ap
čiuopiamas”, aiškiau matomas, negu 

naktį.
Reikia tikėtis, kad šitie veiksmai tėra 

tik pradžia, nebloga pradžia. Su kiekvie
na diena mūsų, Amerikos, orinės pajė
gos stiprės ir jos vis daugiau ir daugiau 
pasirodys viršuj priešo ir jį visaip nai
kins, žalos, daužys.

Tos pačios jėgos, veikdamos, išvien su 
stipriu anglų orlaivynu, gali priešui la- 

' .bai daug žalos padaryti.
Bet mes nesame tie naivūs žmonės, 

kurie tikėtume, būk oro jėgomis priešą 
paklupdysime, būk mes bombomis, mes
tomis iš oro, jį nugalėsime. Ne! Mes tuo 
netikime. Mes manome, kad or o jėgos 
tegali tik “sušvelninti” tam tikras pozi
cijas, į kurias mūsų kariuomenė,— mū
sų tankai, kanuolės ir su jomis pėsti
ninkai žengs. Kitais žodžiais, mes mano
me, kad be antrojo fronto atidarymo 
Europoje priešas nebus nugalėtas.' No
rint jį greičiau nugalėti, reikalingas juo 
greitesnis išsodinimas mūsų kariuome
nės Europoje. Stipri orinė jėga ir tame 
žygyje bus didelė pagalba mūsų kariuo
menei.

Neutrališkoji Švedija
Iš Stockholmo ateina žinių, kad Šve- 

• dijos žmonės pradėjo reikšti protestus 
prieš savo vyriausybę dėl to, kam ji vis 
tėbeleidžia Hitleriui gabenti kariuomenę 
skersai Švediją, žmonės, sako praneši
mai, reikalauja atimti vokiečiams teisę 
gabenti savo kariuomenę per Švedijos 
•teritoriją, jeigu norima pasilaikyti ne- 
•utralybėje.

Turime atsiminti, kad nuo to laiko, 
^ai Hitleris užgrobė Norvegiją, jis lais
vai naudojasi Švedijos geležinkeliais, 
gabendamas per juos savo kariuomenę į

Cechai ir Lenkai
F »

Kada tarp Sovietų ir lenkų (Sikorskio) 
vyriausybių buvo padaryta sutartis 
(1941 m.) ir kada Sovietų teritorijoje 
buvo pradėta organizuoti lenkų kariuo
menės divizijos, tai daugelis žmonių ma
nė, būk greitu laiku matysime tąją len
kų kariuomenę dalyvaujant aktualiuose 
mūšiuose prieš vokiečius. Deja, gyveni
mas parodė ką kitą. Suorganizuotosios 
lenkų divizijos (atrodo jų ten buvo kele
tas), užuot eiti muštis prieš vokiečius, 
tapo išgabentos į Persiją. Ir šiandien jos 
ten tebėra.

Netenka aiškinti, kad nūnai buvimas 
Jungtinių Tautų kariuomenės bile kur 
yra svarbus dalykas, nes nežinia, kurią 
dieną ir kur jai gali tekti susitikti su 
priešu, gali tekti muštis.

Bet vistiek neaišku, kodėl lenkai nesi
muša Rytų Fronte, kodėl jie matė rei
kalo išvykti į Persiją?

Galimas daiktas, kad tai buvo pada
ryta dėl reakciningosios lenkų valdžios 
politikos, dėl josios nedraugiško nusista
tymo linkui Tarybų Sąjungos.

Šiandien, Alterio-Ehrlicho sušaudymo 
faktų šviesoje, pasirodo, kad lenkų vy
riausybė Londone užsiimdinėjo anti-so- 
vietiniu darbu, kad toji vyriausybė fi
nansavo tokius nenaudėlius, kaip Alterį 
ir Ehrlichą, veikusius Hitlerio naudai. 

! Nereikia nei sakyti, kad tokia vyriausy
bės politika negi galėjo būti kitokesnė 
ir santikyj su lenkų divizijų organizavi
mu. Tokios vyriausybės komandoje bū
dama bet kokia kariuomenė Jungtinėms 
Tautoms naudos mažai padarys.

Apie čechų tautos kovotojų organiza
vimą Tarybų Sąjungoj beveik neturėjo
me jokių žinių. Bet štai dabar gauname 
pranešimų iš Maskos, kad cechų pulkai 
kovoja prieš vokiečius Ukrainoje! Ir jie 
kovoja didvyriškai. Jie kovoja taip, kaip 
raudonarmiečiai. Pastarieji didžiai ger
bia tautinius čechų pulkus, padedan
čius jiems kovoti prieš bendrąjį priešą, 
prieš hitleriškąsias govėdas.

Matot, kokis skirtumas tarp čechų ir 
lenkų pulkų, suorganizuotų Tarybų Są
jungoje.

Tačiau, šiomis dienomis viena žinių 
agentūra paskelbė trumpą pranešimėlį: 
privačiai gaunami daviniai skelbia, kad 
Tarybų Sąjungoje organizuojami lenkų 
kariniai junginiai, kuriuos sudarysią 
“.tarybiniai lenkai.”

“Tarybiniais lenkais” ši žinių agen
tūra, vadina, aišku, tuos lenkus, kurie 
nepritaria dabartinei Sikorskio valdžios 
politikai. Galimas daiktas, kad po kele- 
tos mėnesių matysime ir lenkiškuosius 
pulkus Rytų Fronte, greta čechų, greta 
lietuvių, greta kitų tautų žmonių, mu- 
šančiųjų hitlerininkus, banditus. Ir tas 
gerokai pataisys lenkų tautos vardą.

Teikiama pirmoji pagalba britų 2*tosios Arjnijps kąriams, sužeistiems Mareth 
tvirtumu linijos mūšiuose, Tunisijoje.

Jeigu šį karą Jungtinės 
Valstijos pralaimėtų, tai 
mūsų šalyj pasidarytų la
bai sunkus ir vargingas gy
venimas. Ne vien reakcija 
pakeltų galvą, bet ir eko
nominis skurdas užviešpa
tautų. Tik pagalvokime, 
kas atsitiktų, jeigu Ameri
ką negautų iš Tolimų Rytų 
tokių masiniai naudojamų 
dalykų, kaip gumas, kava, 
blekė ir daugelio kitų. O 
pavojus yra, kad gavimas 
tų reikmenų gali labai pa
sunkėti, labai pablogėti.

Amerikoj gyvenimas gali 
pagerėti tik tada, kada mes 
išvien su Sovietų Sąjunga 
ir Anglija karą išlaimėsi- 
me, kada sumušime mūsų 
bendrą priešą-—hitlerizmą, 
fašizmą .ir Japonijos impe
rializmą.

“Ašies” vyriausias jėgas 
sudaro hitleriška Vokietija 
ir jos talkininkės Europoj 
—Italija, Rumunija, Veng
rija, Slovakija, Finlandija 
ir kitos. Sovietų Sąjunga 
jau 22-ras mėnesis didvy
riškai kaunasi prieš tas 
mūsų neprietelių jėgas. Ji 
vesdama sunkias kovas už
tektinai davė laiko mums 
mobilizuotis, paruošti ar
miją, pasukti mūsų milži
nišką industriją nuo gami
nimo civiliam gyvenimui 
reikmenų į gaminimą karo 
laimėjimui reikmenų—tan
kų, lėktuvų, kanuolių ir 
kitko.

Teisinga Laimėjimo 
Taktika.

Jungtinių Tautų yra tei
singa taktika, kada Ameri
ka ir Anglija veda apsigy
nimo karą Tolimuose Ry
tuose prieš Japonijos impe
rialistus, o vyriausias jė
gas riktuoja smūgiui Hitle
riui ir jo talkininkams Eu
ropoj. Sumuškime Hitlerį 
Europoj, išlaimėsime karą 
ne vien prieš Mussolinį, 
Rumuniją, Vengriją, Fin
land! ją, bet ir prieš Japo
niją.

Tą supranta ir mūsų prie
šai, todėl Hitleris ir jo tal
kininkai sukoncentravo vi
sas savo jėgas prieš Sovie
tų Sąjungą, nes jie supran
ta, kad jeigu jiems pavyktų 
sumušti Sovietų' Sąjungą, 
pavergti tą milžinišką šalį, 
tai tada Hitleris ir Musso
linis apsijungtų su Japoni
ja Indijoj, pavergę visą 
Europą, Aziją ir įsigalėję 
Afrikoj bei Australijoj visi 
užpultų ant Amerikos. Jei
gu jiems pavyktų sumušti 
Sovietų Sąjungą, tai aišku, 
kad Amerikos žmonių gy
vastis atsidurtų didžiausia
me pavojuj, kad mūsų karo 
pralaimėjimas būtų neiš
vengiamas.

Sovietų Sąjunga sunkioj 
ir ilgoj kovoj sunaikino 
milžiniškas Hitlerio ir jo 
talkininkų armijas ir bai
siai daug ginklų. Yien į 4 ’/a 
mėnesių pereitos žiemos 
Raudonosios Armijos ofen- 
syvo ji suėmė arba užmušė 
1,200,000 hitlerininkų, ne
skaitant sužeistų,, suėmė 
arba sunaikino 5,090 lėktu
vų, 9,190 tankų, 20,360 
kanuolių, 30,705 kulkosvai
džius ir kalnus kitų ginklų 
ir amunicijos.!

Raudonoji Armija vieto
mis nuvarę .ppiešą atgal net 
450 mylių! Ji atsiėmė dide
snį plotą nuo priešo, negu 
per visus 1942 metus Hitle
ris ir jo saiką buvo paver
gę. Bet ir Sovietų Sąjunga 
nustojo daug žmonių, gink
lų, nes hitlerininkai atkak
liai mušėsi už kiekvieną 
miestą, miestelį ir poziciją. 
Didelis plotas Sovietų . Są-

ir dirbtuvių karo liepsnoj 
išnaikinta.

Tiesa, Sovietų Sąjunga 
nugalėjo daug visokių kliū
čių. Jokia kita šalis nebūtų 
atsilaikius prieš tokias 
priešo jėgas. Ji atsilaikė, 
dėka socialistinei tvarkai, 
dėka žmonių pasiryžimui ir 
vieningumui su savo vy
riausybe. Jos karo reikme
nų gamyba ne tik nesuma
žėjo, bet dar padidėjo. Vie
nok, reikia atminti, kad 
ginklų ir amuncijos rezer
vai, kurie buvo paruošti 
ruošiantis atremti Hitlerio 
užpuolimą, išsisemdinėja. 
Sovietų Sąjungai reikalin
ga greita ir būtina jos tal
kininkų pagelba.

Keturios Karo Fazės
Iki šiol Sovietų Sąjun

gos fronte buvo keturios 
karo fazės, keturi milžiniš
ki ofensyvai: Pirma karo 
fazė buvo nuo birželio 21 
d., 1941 metų iki gruodžio 
6 dienos. Tai Hitleris su 
savo š.aika iš pasalų užpuo
lęs Sovietų Sąjungą vedė 
“blitzkrigą.”

Antra fazė prasidėjo, ka
da Raudonoji Armija su- 
,mušė hitlerininkus prie 
Maskvos ir vedė 1941-1942 
metų žiemos ofensyvą, ku
rio laiku sunaikino milži
niškas priešo jėgas ir išlai
svino apie 150,000 ketvir
tainių mylių plotą, atmetė 
priešo pavojų nuo Maskvos.

Trečia fazė prasidėjo, 
kada Hitleris ir jo talkinin
kės sukuopę naujų jėgų ir 
pabaigoj birželio, 1942 me
tais pradėjo ofensyvą lin
kui Stalingrado ir Kauka
zo.

Ketvirta fazė prasidėjo, 
kada lapkričio 19 d., 1942 
metais, Raudonoji Armija 
perėjo į ofensyvą, apsupo 
hitlerininkus prie Stalin
grado, sunaikino jų jėgas, 
išvarė iš Priekaukazijos, 
dalies Ukrainos ir Kubanio 
srities, atsiėmė arti 200,- 
000 ketvirtainių mylių plo
tą ir sunaikino daug mūsų 
priešų ir jų ginklų.

Sovietų Sąjungos žiemos 
ofensyvas pasibaigė. Atėjo 
pavasaris, dabar eina spė
liojimai ar Hitleris sukuops 
jėgų naujam ofensyvui 
prieš Sovietų Sąjungą, juk 
jau pereitą metą jis negalė
jo visu frontu vesti ofensy
vą, jau nebuvo “blitzkri- 
go”? Ąr Sovietų Sąjunga 
iš savo pusės galės vesti to
liau ofensyvą ir išlaisvinti 
naujus plotus?
Mūsų Karo Jėgos Galingos.

Mūsų supratimu Hitlerio 
ir jo talkininkių jėgos la
bai apmuštos, jų ūpas ne 
tas, kokis buvo 1,941 me
tais, bet priešas dar galin
gas. Dabar priklauso nuo 
Anglijos ir Amerikos.

Anglijos premjeras dar 
1942 metais sakė, kad vien 
Anglijoj jis turi 4,000,000 
gerai išlavintos- ir ginkluo
tos armijos. Mes tam nea
bejojame, nes vien iš Ame
rikos Anglija gavo 75% vi
sos pagelbos, kokią mūsų 
šalis teikė savo talkinin
kėms. Amerikos armija ir 
ginkluotos jėgos taip pat iš
augo, išsimuštravo, išsila
vino. Jos pasiruošę kovai. 
Mūsų kariai ir komandie- 
riai veržiasi į kovą, kad nu
galėjus priešą ir-baigus ka-

Pereitais metais nebuvo 
atidarytas antras frontas 
prieš Hitlerį, todėl priešas 
nebuvo sumuštas. Jeigu bū
tų Anglija ir Amerika ati

darę antrą frontą, tai Hit
lerio jėgų dabar jau nebū
tų! Tik pagalvokime, kas 
būtų nacių Vokietijoj atsi
tikę, jei, kada jų armija 
Stalingrado srityj buvo su
naikinta, kada Vokietijoj 
per radiją griežė laidotuvių 
maršus, kada viešpatavo 
nusiminimas, jeigu tuo lai
ku nors miliono anglų ar
mija būtų išlipus Franci- 
joj, kur liaudis jau veda 
prieš nacius partizanų ka
rą? Hitlerizmui būtų atėjęs 
galas. Tas nebuvo padary
ta, proga greitesniam karo 
užbaigimui praleista, prie
šas atsigavo, užgydė žaiz
das ir paruošė naujų jėgų.

Antras Frontas — Mūsų 
Frontas.

Dabar stovi prieš visus 
klausimas: kaip greitai bus 
atidarytas antras frontas 
prieš Hitlerį ir jo talkinin
kus Europoj?

Jeigu jis bus atidarytas 
tuojau, dabar, nieko nelau
kiant, tai ne vien Hitleris 
negalės naujai vystyti ofen- 
syvo prieš Sovietų Sąjungą, 
bet Raudonoji Armija pa
naujins savo ofensyvą, iš
laisvins Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Baltarusiją, Ukrai
ną ir išvien su Anglijos ir 
Amerikos armijomis išlais
vins kitas Europoj paverg
tas šalis, išgelbės milionų 
žmonių gyvastį, kuriuos 
naciai žudo ir priartins 
pergalingą mūsų karo galą.

Bet jeigu ir vėl antro 
fronto priešams pavyks pa
stoti jam kelią, tai Hitleris 
atsigaus ir karas užsitęs. 
Ilgesnis bus karas, daugiau 
jis mums atsieis žmonių 
gyvasčių ir turto, daugiau 
žus pavergtose šalyse žmo
nių, daugiau ir Ameri
koj liaudis turės vargų.

Dar blogiau, jeigu tuo
jau nebus atidarytas ant
ras frontas prieš Hitlerį 
Europoj, tai gali taip padė
tis pakrypti, kad Raudono
ji Armija gali atremti prie
šo naujus puolimus, ji gali 
išlaisvinti iš po Hitlerio So
vietų Sąjungos teritoriją 
arba ir kaip kurias kitas 
šalis, bet Amerika gali ne
laimėti karo. Europos liau
dis gali visai nusisukti nuo 
demokratijos, gali nustoti į 
ją pasitikėjimo, o Tolimuo
se Rytuose gali taip įsiga
lėti .Japonijos imperialistai, 
kad mums bus labai sunki 
kova prieš juos.

Aišku, kad antras frontas 
prieš Hitlerį, tai nėra vien 
pagelba Sovietų Sąjungai, 
bet tuo pat kartu tai yra 
vienatinė sąlyga Amerikai 
ir Anglijai kartu su Sovie
tų Sąjunga išlaimėti karą 
ir išlaimėti kuo greičiau, 
su mažiau žmonių ir turto 
nuostolių ir nenustoti žmo
nijoj pasitikėjimo į buržu
aziniai demokratinę san
tvarką! Kas aiškina, kad 
antras frontas yra reika
lingas tik Sovietų Sąjungos 
pagelbai, tas sako kaip tik 
tą, ką sako Hitleris, Goe- 
•ringas, Mussolinis, Goeb- 
belsas ir kiti nacių ir fašis
tų vadai.

Mus užpuolė priešas ir 
mes turime ne vien ’ apsi
ginti, bet priešą sumušti! 
O sumušti jį galima, tik 
vieningai veikiant su Sovie
tų Sąjunga, išvystant mū
sų ofensyvą, atidarant ant
rą frontą tuojau. Kas ken
kia .antro fronto atidary- 
muų tas kenkia mūsų pa
čių karo išlaimėjimui, tas 
praveda tą, ko Hitleris ir 
Mussolinis nori. D, M, Š.

Kiek Kaštuos Bažnyčios 
Numaliavo j imas

Ana dieną išgirdęs, kad mi
rė mano pažįstamas, senas ka
valierius, Jonas Bardzilauskas 
ir yra pašarvotas grab ori aus 
Savage’aus koplyčioje, nuėjau 
pasakyti jam paskutinį sudie. 
Koplyčioje buvo keletas mote
rų. Viena senyva moteris po
teriavo atsiklaupusi. Nors ve
lionis man buvo, kaip rusų pa
tarlė sako: “Ne svat, ne brat,” 
vienok, žiūrėdamas į jo palai
kus, pajutau krūtinėje kažko
kį nepaprastą jausmą ir nu
braukęs porą ašarų nuėjau į 
kitą kambarį parūkyti pypkę. 
Tame kambaryje buvo būre
lis vyrų, bet jie į mane neat
kreipė dėmesio ir,' rodos, tęsė 
pradėtą pasikalbėjimą. Vie
nas taip kalbėjo:

—Aš neginčiau, gal ir tei
sybė, bet juk Laisvė bedieviš
kas laikraštis. Juk visi girdėjo, 
kaip klebonas sakė, kad be
dieviškus laikraščius skaityti 
yra mirtina nuodėmė, tai yra, 
smertelnas griekas!

—Taip, taip — tarė kitas— 
mums skaityti Laisvę smertel
nas griekas, o klebonui tą pa
čią Laisvę skaityti visai ne 
griekas? O jis ją skaito. Bet 
ne apie tai čia kalbame, kam 
už ką griekas; aš norėjau pa
sakyti, kad mūsų katalikiški 
laikraščiai negražiai susipaš- 
kudino su hitleriniu degutu. 
Kuomet naciai užpuolė mėsi
nėti Lietuvą, tai mūsų laikraš
čiai nebeišmanė kaip džiaug
tis, girdi, kultūriški vokiečiai 
išlaisvino Lietuvą iš baisiausios 
bolševikų vergijos, atsteigė ti
kybos ir bažnyčios teises ir pa
gerino visų žmonių būklę. Na, 
o taip vadinami bedieviški 
laikraščiai tuomet rašė, kad 
barbariški naciai užpuolė Lie
tuvą, kad ją kruvinai apiplėšti 
ir žvėriškai nuterioti. Aš ma
nau, dabar jau. aišku, katrie 
laikraščiai teisingiau rašo. Juk 
dar neužmiršom, kokių baise
nybių prirašė ir dar teberašo 
katalikiški laikraščiai apie 
bolševikų viešpatavimą Lietu
voje; sakė, kad tūkstančius 
lietuvių išvežė į Sibirą, kitus 
tūkstančius ant vietos nužudė, 
daugybę kunigų nukankino, ir 
taip toliau. Arba kiek strioš- 
nybių buvo prirašyta apie nu
kankinimą vyskupo Staugai
čio! Kiek čia už jo dūšią bu
vo pamaldų atlaikyta ir kiek 
ašarų ištaškyta, o vyskupas 
Staugaitis gyvas, sveikas, kaip 
ridikas. Gal dabar sakys, kad 
iš numirusių prisikėlė?

— Ale gana apie tai — per
traukė kitas, — manęs tie raš
tai nei kiek nebaderiuoja, ba 
aš neskaitau nei bedieviškų, 
nei sudicviškų laikraščių, ale 
va, man galvą kvaršin baž
nyčios pentinimas. Mano ap- 
rokavimu turėtų būti taip: Tu
rėtų pakviesti kelis pentorius, 
lai jie išfigeriuoja, už kiek 
katras apsiima išpentyt, o ku
ris apsiima ųž mažiau, tai tam 
ir atiduoti džiabą. Aš betinu, 
kad mums neišeitų daugiau, 
kaip po kokius du ar tris do
lerius kožnam; ale klebonas^ 
taip nenor, padiktavo, kad 
kožnas vienas turime duoti ne
mažiau, kaip po dvidešimt 
penkius dolerius. Tik pamisly- 
kit, koki krūva pinigų susida
rys! Juk už tiek pinigų būtų 
galima mūsų bažnytėlę ne tik 
išpentyti, bet ir išzalatyti iš 
vidaus ir iš lauko pusės, arba 
beveik visai naują pabudavoti. 
Atsimenu, kaip anais metais 
šliuptarniai sakydavo, kad 
mes, kaip avinai, duodamės 
apkirpti ir nei nesubliauname.

—O aš taip manau — įsi
maišė kitas. — Koks skirtu
mas būtų, jei subliautumėm ? 
Juk jei duosimės apkirpti, tai 
ir bliaunančius apkirps.

Ir aš taip manau.
Kurmis.

1 ■ ............— M,

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
«avo šalies reikalus — pir

kite bonus ir stampM .
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Lietuva Po Vokiškųjų Okupan
tų Jungu

*

Prie Tarybų Lietuvos 
kiekvienas miestas, mieste
lis, valsčius, kaimas greitai 
keitė savo vaidą: kraštas 
su užsidegimu statė naują 
gyvenimą. Fabrikuose pra
dėjo greičiau suktis maši
nos. Į fabrikus, į gamyklas, 
į įmones atėjo daugiau dar
bo jėgų. : Darbininkas jau 
spėjo užmiršti nedarbą, 
skurdą. Gyvenimas darbi
ninką keliomis pakopomis 
pakėlė aukščiau: jis matė 
savo ir viso krašto gerovės 
žydėjimą.

Fabrikai gaudavo žalia
vos iš broliškųjų respubli
kų. “Daugiau drobės, 
šilko, batų, cukraus!” — 
toks buvo Tarybų Lietuvos 
darbo šūkis. “Daugiau mo
kyklų, knygų, laikraščių, 
teatrų!” — toks buvo kul
tūrinio gyvenimo šūkis.

Darbas pagimdė stacha- 
noviečius. Darbininkas lan
kė liaudies universitetą, 
mokyklą, kursus. Jis turė
jo valgyklą, kiną, teatrą, 
klubą, knygą.

Jaunuoliai perpildė mo
kyklas, universitetą, ama
tų mokyklas, filharmoniją, 
konservatoriją. “Aš noriu 
būti lakūnu, inžinierium, 
gydytoju,” — tik prie Ta
rybų Lietuvos jaunuolis ga
lėjo išreikšti ir siekti šio 
tikslo.

Valstietis gavo žemę. Įsi
kūrė MTS. Traktorius varė 
pirmą vagą. Kaime steigėsi 
pirkios skaityklos. Visą 
kraštą apipynė kultūros ži
diniai — bibliotekos.

Kūjis, arklas, knyga — 
visa tai padėjo lietuvių tau
tai kopti į laimės viršūnę.

Ir šit žydinčioji Lietuva 
po vienerių vokiečių okupa
cijos metų virto dykuma, 
aptemdyta kartuvėmis, de
gėsiais, pelenais.

Hitlerininkai sugriovė 
Raseinius, Tauragę, Vilka
viškį, Alytų, Marijampolę, 
Zarasus. Buvo gražūs mies
tai, o teliko griuvėsiai.

Žiemą vokiečių grobikai 
atiminėjo šiltus drabužius, 
metalą, o vasarą atiminėja 
medvilninius, vilnonius, šil
kinius daiktus. “Rinklia
va” neaplenkė nei vieno na
mo, nei vienos sodybos. Vo
kiški okupantai susilaukė 
jau ir antros žiemos ir į 
juos žiūri kapai.

Lietuvis neturi teisės įva
žiuoti į Kauną. Lietuvis iš
mestas iš geresnio buto. 
Rūmuose gyvena hitleri
ninkai.

Iš teatrų išstumta tauti
nė opera, lietuviški dramos 
veikalai, kuriais tarybiniais 
metais žavėjosi tūkstančiai 
žiūrovų. Teatras paverstas 
hitlerinio svaičiojimosi iš
viete. Kauno teatro direk
torių paskirtas nemokša 
karininkėlis Ivanauskas. 
Dar 1934 metais jis buvo 
vokiečių šnipas ir kartu su 
budeliu Kubiliūnų dalyva
vo hitlerininkų puče Kau
ne.

Tarybiniais laikais Kau
no ir Vilniaus vitrinose 
švietė lietuviška knyga — 
Duonelaitis, Maironis, Že
maitė, Salomėja Nėris, Jię- 
va Simonaitytė, Antanas 
Venclova, P. Cvirka ir kit. 
Jų raštais žavėjosi ištisa 
lietuvių karta. - Dabar jų 
raštai išmesti, sudeginti. 
Hitlerininkai daro iš kai ku
rių rašytojų veikalų ištrau
kas, tuo stengdamiesi užsi
dėti “kultūros” gynėjų kau
kę. Bet vis tiek liaudis juose

A. LIEPSNONIS
mato savo kultūros griovė
jus. Hitlerininkai iš tų raš
tų išmeta visa tai, kas juo
se vaizduojama apie vokie
čių grobuoniškumą. Jiems 
reikia rašytojų vardų ap
gauti lietuvių tautai, kultū
ros srityje paskleisti fašiz
mo nuodus. Bet lietuvių 
tauta knygų ir Klaipėdos 
pedagoginio instituto bi
bliotekos degintojų niekados 
nelaikys savo kultūros “rė
mėjais.”

Į muziejus buvo suplaukę 
kelių amžių eksponatai — 
visa lietuvių tautos istori
ja Tos kultūros senienos, 
retenybės sunaikintos. Mu
ziejai paversti hitlerizmo 
“atsiekimams” pavaizduo
ti.

Jau pirmomis karo die
nomis lietuviški kaimai lie
psnojo vokiečių artilerijos 
ugnyje. Bet per kaimus 
perėjo dar viena ugnis — 
valstiečių apiplėšimo ban
ga. Grūdai, gyvuliai, svie
stas, kiaušiniai, cukrus, 
manufaktūra, apavas, dra
bužiai, baldai, iš gyvento
jų atimti rūbai ir daiktai
— štai ką ištisus mėnesius 
hitlerininkų ešelonai vežė į 
Prūsiją, į Berlyną.

Plėšimo apetitas tebeau
ga. Bet ką plėšti? Hitleri
ninkai iš valstiečių reikalau
ja apyskaitos kortelėje su
žymėti visą jo turtą. Turi 
būti surašytas grūdas ir 
višta, linų pluoštas ir mez
ginys. Ligi sagos ir šluo
tos ... Derlius išaugs, o 
ūkio apyskaitos kortelė — 
tai ir yra vokiškiesiems 
okupantams grobimo rody
klė.

“Nevalgykit duonos, kiau
šinių, sviesto, mėsos,” — 
sako jie lietuviui. Lietuviui 
valgyti sviestą ir kiaušinį
— tautos išdavystė, — ci
niškai sako vokiški oku
pantai. Gyventojus hitleri
ninkai moko badavimo me
no. “Duoną valgant reikia 
gerai sukramtyti. Nes 
kremtant atsiranda sotu
mas...” Tai yra ne An
derseno palaka, tai yra ti
krovė.

Vokiškieji okupantai pa
darė bandymą su alkanais 
studentais. Dotnuvos že
mės Ūkio akademijos 10 
studentų mito duona ir 
vandeniu, o 10 — bulvė
mis ir vandeniu. “Geriau 
valgyti bulves su vandeniu, 
o 10 — bulvėmis ir vende- 
niu. “Geriau valgyti bulves 
su vandeniu!” — padarė 
išvadą vokiškieji grobikai. 
Štai kas beliko iš žydinčio 
rugių ir kviečių krašto!

Valstietis apkrautas duo
klės našta. Ant jo pečių už
gulė raguočių, grūdų, pie
no produktų pristatymo 
prievolė. Nuo karvės per 
metus atima 1,000 kg. pie
no, nuo vištos 50 kiaušinių, 
nuo avies 1.5 kg. vilnų. Lie
tuvoje yra 700 punktų, į 
kuriuos valstietis turi įneš
ti kiaušinius. Bet okupan
tai vištas jau seniai surijo. 
Valstiečiai nepristato pro
duktų, priešinasi, slepia. 
Jų nebaido hitlerininkų 
grasinimai.

Per vienerius metus hit
lerininkai mokslą grąžino į 
viduramžių tamsybę. Stu
dentai, moksleiviai, moky
tojai paversti vergais: jie 
dirba laukuose. Kauno uni
versiteto studentai Lekė
čiuose kerta mišką, kerta 
mišką ir Panevėžio bei ki

tų teatrų artistai. Septin
tos ir aštuntos klasės moki
nius vilioja į Vokietijos 
pragarą — reicho darbo 
tarnybą, išduodami be eg
zaminų brandos atestatus. 
Visus abiturientus vokie
čiai išvarė į Vokietiją at
likti darbo prievolę. Lietu
viškasis jaunimas kovoja, 
priešinasi.

Daugelis tūkstančių jau
nuolių kankinami Vokieti
jos katorgoje. Juos apvilko 
ruda hitlerininko unifor
ma. Juos paženklino svasti
ka Juos suvarė į barakus 
ir laiko, kaip kalėjime. Hit
lerininkai rauna iš jų są
monės lietuviškumą. Hitle
rininkai iš jų daro automa
tus.

Į vergiją veža vyrus, mo
teris, jaunuolius nuo 16 iki 
55 metų amžiaus O pasta
ruoju metu išvežami gimę 
1921, 1922 ir 1923 metais. 
Išvežami visi 1923 metų 
gimimo moksleiviai. Tai 
yra ištisa jaunimo karta. 
Ją hitlerininkai pasmerkė 
mirčiai.
. Lietuviai, išvežti į ka
torgą, dirba fabrikuose, ge
ležinkeliuose, laukuose. 
Juos apmoko karinio muš
tro ir siunčia į fronto ugnį. 
Hitleriui reikia rezervų pa
keisti mediniams kryžiams. 
Tačiau, kas budeliui nepa
sipriešina, tą irgi laukia 
medinis kryžius.

Trijų milijonų tauta is
torijos eigoje nemėgo ver
gauti, blaškytis, skirtis su 
gimtąja žeme. Ji ilgus am
žius tvirtai stovėjo ant Ne
muno kranto. Ji atlaikė, 
kaip ąžuolas, vokiškųjų 
kryžiuočių plėšimą. Šian
dien į šį ąžuolą įkibo 
hitlerininko nagai — 
lietuviai žudomi, dešim
timis tūkstančių išvežami į 
vergiją. Šiandien prieš šį 
ąžuolą Užsimojo Hitlerio 
kirvis. Bet budelio ranka 
lietuvių tautos' ąžuolo nenu- 
kirs! Ji atlaikys visas au
dras, visus šūvius! Kraujas 
sukrešęs, žaizda užgys. Tik
tai neapykanta vokiškie
siems okupantams niekada 
neužges.

Lietuva rūsčiai žiūri į 
Drezdeną, į Leipcigą, į 
Saksoniją, į Pomeraniją, 
kur barakų purve kankina
mi, alkinami, vokietinami 
ir žudomi jos sūnūs bei' du
kros.

Lietuviai neturi maisto. 

Raudonarmiečiai kovotojai, su šautuvais rankose, 
šoka iš apkasų priešą pulti.

Juos hitlerininkai maitina 
melu. Jie skelbia per radi
ją laiškus, giriančius Vo
kietijos katorgą. Ne, tai žo
džiai ne tų lietuvių, kurie 
Leipcige ar Saksonijoje 
merdi po spygliuotomis vie
lomis, po durklu, po sargy
ba. Tai žodžiai budelių, ku
rie veža mūsų brolius į ver
giją ir ją giria. Jie giria, 
nes lietuvių tautoje darbo 
tarnyba virto baidykle. Iš
vežtas jaunuolis negali iš
lieti to sielvarto, tų vargų, 
tų paniekinimų, kuriuos jis 
pergyvena ir perkenčia. 
Cenzūra tokių laiškų ne
praleidžia. Lietuvis žino: 
Vokietijoj badas, teroras. 
Todėl hitlerininkai kuria 
pasakas apie gerą vergų 
gyvenimą. Tačiau net laiš
kai, perkošti gestapininkų 
cenzūros, demaskuoja ir

ORGANIZUOTI DARBININKAI UŽ 
ANTRĄ FRONTĄ EUROPOJE

Boston, Mass. — Balandžio 
5 dieną čionai pasibaigė se
sijos Massachusetts valstijos 
CIO unijų konvencijos. Tai bu
vo didelė ir entuziastiška kon
vencija. Ji parode, kad Mass, 
valstijos darbininkai jau gerai 
organizuoti i kovingas unijas.

Paskutinėje savo sesijoje 
CIO konvencija priėmė plačią 
i]- svarbią rezoliuciją karo 
klausimu. Konvencija pasisa
kė šimtu procentų už atidary
mą antro fronto Europoje 
prieš Vokietiją, kuomet Rau- 
donoji Armija turi nukreipus 
į save beveik visas Hitlerio ka
rines jėgas. Dabar laikas kirs
ti Vokietijai ir ją parblokšti.

Rezoliucija už antrą frontą 
buvo priimta po to, kai pasa
kė prakalbą leitenantas Boris 
Korisev, Sovietų laivo kapito
no pagelbininkąs. Tas laivas 
dabar randasi Bostono uoste. 
Leitenantas Korisev pasveiki
no Massachusetts unijistus 
vardu Sovietų Sąjungos orga
nizuotų darbininkų. Jis nuro
dė, kaip didžiai Raudonoji Ar
mija ir Raudonasis Laivynas 
įvertina tą paramą, kurią šian
dien teikia Jungtinės Valsti
jos. Jis nurodė reikalą sustip
rinimo sąjungos tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Valstijų. 
To, jis teigė, reikalauja galu
tinas sumušimas fašizmo ir 
įsteigimas pastovios taikos po 
karo.

Šitoje paskutinėje konvenci
jos sesijoje vyriausiu kalbėto- 
jumi buvo Sidney Hillman, 
Amalgameitų Rūbsiuvių Uni
jos prezidentas. Jis nurodė, 
kad vyriausias darbas, kuris 
dabar stovi prieš Ameriką, 
yra tęsimas karo visomis jėgo
mis iki priešas bus visiškai 
sumuštas ir pasiduos besąlygi
niai, ir galimai trumpiausiu 

parodo darbo tarnybos 
žiaurumą. Štai E. Snieška 
rašo: “Valgome gerai. BeL 
jei galite—prisiųskite ...” 
Argi sotus žmogus prašo: 
“Prisiųskite?!”

Hitleris lietuvį karia, 
šaudo, rakina pančiais, ma
rina badu, tremia į vergiją. 
Neilgam. Pro Suvalkijos, 
Dzūkijos laukus, pro Že
maitijos kalvas, pro Nemu
no krantus brėkšta Lietu
vos laisvės aušra. Laisves 
aušros neužlies kraujas, ne- 
užtemdys kartuvės, kalėji
mai. Laisvės aušra sušvis 
šviesia, ramia ir ilga Tary
bų Lietuvos diena. Ir lietu
vis pro kartuves, pro gro
tas, pro barakų spygliuotas 
tvoras aiškiai mato tą die
ną.
Šiaurės-Vakarų frontas.
1942. VII. 13-15 d.

laiku. Ilillmanas persergėjo; 
kad priešas tebėra drūtas ir 
jis nebus sumuštas be visų 
Amerikos karinių jėgų panau
dojimo mūšio laukuose. O tai 
galima bus padaryti tiktai 
tampriausiai bendradarbiau
jant Sovietų Sąjungai, Ameri
kai, Anglijai ir Chinijai.

“Kuomet mes esame pasi
tenkinę vedimu kampanijos 
Afrikoje,” jis sakė, “faktas 
yra, kad Hitlerio sumušimas 
bus pasiektas tiktai Anglijai 
ir Amerikai plačiausiu mašta
bu įsiveržus Europon. Tokį įsi
veržimą parems išjudinti oku
puotų kraštų žmonės, kuomet 
tuo tarpu mūsų didvyriškoji 
talkininkė Rusija priešą muša 
Rytuose. Tiktai tuomet mes 
pradėsime mokėti savo perga
lės dalį, kuomet bus pradėtas 
pilnas ofensyvas prieš Ašį Eu
ropoje.”

Ilillmanas taipgi rągino or
ganizuotus darbininkus daryti 
didžiausią spaudimą į kongre
są, idant reakcinis kongresma- 
nų blokas nepajėgtų sunaikint 
kainų kontrolės, racijonavimo 
sistemos ir kitų, svarbių na
minių laimėjimų, kurie buvo 
Roosevelto patiekti formoje 
septynių punktų programos.

Taipgi labai svarbią prakal
bą pasakė John Brophy, kuris 
šioje konvencijoje atstovavo 
CIO nacionalį ofisą. Jis kalbė
jo apie darbininkų klasės 
vaidmenį šiose karo pastango
se. Jis ragino, kad greičiausiu 
laiku būtų sušauktas visuoti
nas darbo žmonių kongresas, 
kuriame būtų atstovaujama 
CIO, Amerikos Darbo Federa
cija, Geležinkeliečių Brolijos, 
darbo farmeriai ir kitos liau
dies organizacijos. Toksai dar
bo žmonių kongresas išdirbtų, 
įstatymų projektą, naudingą 
žmonėms ir už jį organizuotai 
kovotų dėl priėmimo per ša
lies kongresą.

Brophy taipgi pasisakė už 
tarptautinę darbininkų vieny
bę, už anti-poll tax bilių, už 
anti-linčo bilių ir kitus žmo
nėms naudingus bilius, kurie 
šiandien yra įnešti šalies kon
gresam

Konvencija išrinko CIO 
Mass, valstijos organizacijai 
viršininkus. Joseph Salerno iš
rinktas prezidentu, Salvatore 
Camelio pirmuoju vice-prezi- 
dentu, o John Bellanger sekre
torium.

Išrinkta ir daugiau viršinin
kų. Apart pirmojo vice-prezi- 
dento, išrinkta dar devynioli
ka vice-prezidentų, taipgi iž
dininkas. Iždininku išrinktas 
Stanley Beecher.

Rep.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto* 

jus bus šviesus

John Hess, Nacionalės Jūrininkų Unijos, CIO, .na
rys, pasakoja Bendram Anti-Fašistų Pabėgėlių Ko
mitetui, kaip Jungtinės Valstijos atidavė Francijos 
fašistams kontrolę Šiaurinės Afrikos, apie ką jis ga
vo pirmarankias informacijas, kaipo jūrininkas. Jisai 
dabar keliauja su maršrutu mobilizuodamas žmones 
už paliuosavimą 20 tūkstančių pabėgėlių ir Tarptau
tinių Brigadų kovotojų iš Šiaurinės Afrikos koncen
tracijos kempių.

ANTRAS DIDŽIOSIOS 
PASKOLOS VAJUS

Jungt. Valstijų Iždo Depart
mentas pradeda antrą milži
nišką karo paskolos vajų na
miniame fronte. Siekinys šio 
vajaus yra pardavimas 13 bi
lijonų dolerių karo bonų, tak
sų, taupymo notų ir Iždo Bonų. 
Iždo Departmentas prašo pil
nos kooperacijos visų ameri
kiečių padėti jaunuoliams ko
vos fronte per finansavimą 
kovos užjūriuose.

Ligi šiol amerikiečiai visų 
kilmių buvo labai laimingi 
tuomi, kad šis didžiulis pasau
linis konfliktas nebuvo kovo
jamas Amerikos Jungt. Valsti
jų žemėje. Esame laimingesni, 
negu britai, rusai, chiniečiai ir 
kiti alijantai, kurie matė Ašies 
karo mašiną savo žemėje, ma
tė savo namus ir ūkius sunai
kintus, miestus subombarduo
tus, jų kultūrinį gyvenimą su
ardytą.

Iždo Departmentas tikisi pil
nos kooperacijos kiekvieno šė- 
rininko kovoje už laisvę, “šė- 
rininkas” reiškia kiekvieną 
asmenį Amerikoje šiandien. 
Tas reiškia visus, kurie yra 
laimingi būti Amerikoje, tūks
tančius mylių nuo aktualės ko
vos.

Išlaisvinimo kaina užkariau
tų, Europos šalių, kaina išlais
vinimo čechoslovakijos, Lenki
jos, Norvegijos, Danijos, Grai
kijos, Jugoslavijos, Olandijos, 
Francijos, Belgijos ir Sovietų 
Sąjungos okupuotų teritorijų 
nuo Ašies gaujų bus didi. Iš
laisvinimo kaina statys aukštą 
sąlygą krauju ir gyvybėmis. 
Kaina, kurios mes prašome pi
nigais sulyginamai yra mažes
nė. Mūsų prašo pirkti lėktuvų 
ir tankų ir šautuvų ir laivų, 
kad didysis išlaisvinimo ofen
syvas nenustotų. Mūsų prašo
ma pirkti gazolino ir duoti 
maisto, kuris yra reikalingas 
mūsų kovojantiems alijantams.

Nėra jokio klausimo, kad 
mūsų jaunuoliai užjūryje pa
sišvenčia kovodami. New York 
Times’e, kovo 25 d., tilpo 
straipsnis jų korespondento su 
Amerikos daliniais Šiaurės 
Afrikoj. Rašytojas gyrė nar
sumą mūsų kareivių . . . Apie 
tai nėra jokios abejonės.

Jis pasakė, kaip Rommelio 
“panzeriai” pradėjo milžiniš
ką ofensyvą, vartodami Hitle
rio taip vadinamus neįveikia
mus šarvuotus pulkus prieš 
Amerikos kareivius. Jis matė, 

kaip Amerikos jaunuoliai, nors 
apsupti, nepasidavė.

“Aš mačiau tą kovą,” New 
York Times korespondentas 
sakė, “ir maniau, kaip ir dau
gelis, kad nacių, šarvuotas pul
kas pramuš mūsų diviziją. Aš 
mačiau narsumą ir pasiryžimą 
mūsų eilinio kareivio, kuris, 
vartodamas ginklus ir nepasi
traukdamas iš pozicijos, atrė
mė nacių puolimą. Atrodo, šie 
amerikiečiai nežinojo, kad jie 
atsilaikė prieš vokiečių “neį
veikiamą” šarvuotą diviziją.”

New York Times rašė, kad 
tie jaunuoliai aštriai kovojo. 
Jie nežinojo apie žodį “re
treat” (trauktis atgal). Jie ži
nojo, kodėl jie kovojo. Jie ži
nojo, kad jie kovojo už pri
slėgtus žmones, už žuvusius 
draugus, už brolius fašistų ka
lėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose Filipinuose, Vokie
tijoje, Japonijoje ir Italijoje, 
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Ginklai, su kuriais jie ko

vojo šiaurės Afrikoje, buvo 
nupirkti Amerikos žmonių ka
ro bonais ir stampomis. Pini
gai labai reikalingi šiems ofen- 
syvams. Mes negalime apvilti 
šiuos narsuolius — jie mums 
pasitiki. Jie kovoja ligi pas
kutinio lašo kraujo. Mes ne
galime apvilti terorizuojamus 
žmones okupuotuose kraštuo
se. Jie žiūri į Ameriką, kaip į 
vienintelę šalį, kuri juos iš
laisvins. Negalime apvilti mū
sų alijantų! Jie tikisi gauti iš 
mūsų ginklų, kad gerai atlikti 
darbą.

Nuspręskite dabar pirkti bo
nų vis didesnėj sumoj, kad 
greičiau užtikrinti pergalę.

O. W. I.

War Needs Money—YOURS!

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 delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. ‘ s.



Ketvirtas Puslapis Ketvirtadienis, Balan. 8, 1943

ZMONESE MAKSIM GORKI
PITTSBGRGH’O ŽINIOS

(Tąsa)
Dažnai, palydėję pažįstamą pirkę j ą- 

mandagiu tupeiojimu ir maloniais žo
džiais, jie begėdiškai ją murzindavo pa
skutiniais žodžiais, ir man kildavo no
ras išbėgti į gatvę, ir, pavijus moterį, 
papasakot, kaip apie ją kalba.

Aš, žinoma, žinojau, kad žmonės api- 
kalba kits kitą už akių, bet šie kalbėda
vo ypatingai papiktinamai, tarytum ka
žin kas būt pripažinęs juos esant už vi
sus geresnius ir paskyręs juos visų žmo
nių teisėjais. Daugeliui pavydėdami, jie 
niekuomet nieko negirdavo ir apie kiek
vieną žmogų žinodavo ką nors blogo.

Vieną kartą krautuvėn atėjo jau
na moteris, skaisčiais skruostais ir de
gančiomis akimis, ji buvo apsivilkusi 
aksominiu apsiaustu su juodo kailio apy
kakle, — jos veidas žydėjo viršum kailio, 

• kaip stebuklinga gėlė. Numetusi apsiau
stą Mikui ant rankų, jis buvo dar gra
žesnė: lieknas stuomuo buvo aptemptas 
žydriai pilku šilku, ausyse spindėjo brili- 
jantai, — ji man priminė Skaisčiąją Va- 
silisą, ir aš buvau įsitikinęs, kad tai yra 
pati gubernatorienė. Ją sutiko su ypa
tinga pagarba, lankstydamiesi prieš ją, 
kaip prieš ugnį, paspringdami bėrė jai 
maloniausius žodžius. Visi trys lakstė, 
lyg nelabieji, po krautuvę; spintų stik
luose švytėjo lakstančiųjų atspindžiai, 
atrodė, tarytum visa aplink užsidegė, 
tirpsta ir štai tuojau gaus kitą išvaizdą, 
kitas lytis.

O kai ji, greit išsirinkusi brangius 
batukus, išėjo, šeimininkas, švilpterėjęs, 
ištarė:

— Kalė....
— Vienu žodžiu — artistė, — panieki

namai tarė pardavėjas.
Ir jie ėmė viens kitam pasakoti apie 

ponios meilužius, apie jos lėbavimus.
Po pietų šeimininkas atsigulė greti

majame kambarėly nusnūsti, o aš, atida
ręs jo auksinį laikrodį, prilašinau į vidų 
acto. Man buvo labai malonu matyti, 
kaip jis, nubudęs, atėjo krautuvėn su 
laikrodžiu rankose ir' sumišęs murmė
jo:

— Kokie čia peibeliai? Staiga laikro
dis suprakaitavo! Niekuomet taip neat
sitikdavo — suprakaitavo! Ar tik ne 
prieš blogą?

Nežiūrint daugybės darbo krautuvėje 
ir namie, aš lyg užmigdavau sunkiame 
ilgesy, ir vis dažniau galvodavau: ką čia 
padarius, kad mane išvarytų iš krautu
vės?

Apsnigti žmonės patylomis slenka pro 
šalį krautuvės durų,—-rodosi, kad jie ka
žin ką laidoja, lydi į kapus, bet pavėlavo 
ir stengiasi pavyti grabą. Purtosi ark
liai, sunkiai įveikdami pusnis. Cerkvės 
varpinėje užu krautuvės kasdien nuobo
džiai skambina; varpo smūgiai muša 

per galvą, kaip sviedinys: neskauda, o 
apštanki ir kvailėji nuo to.

Vieną kartą, kai aš krausčiau kieme, 
ties krautuvės durimis, ką tik gautų 
prekių dėžę, prie manęs priėjo cerkvės 
sargas, sukrypęs senelis, minkštas, lyg 
iš pakulų padarytas, ir suplyšęs, tary
tum jį šunes būtų draskę.

— Kad tu, berniuk, pavogtum man 
kaliošus, a? — pasiūlė jis.

Aš nutylėjau. Atsisėdęs ant tuščios 
dėžės, jis sužiovavo, persižegnojo—ir 
vėl:

— Pavok, a?
— Vogti negalima! — aš jam pareiš

kiau.
— O vienok vagia. Pagailėk senatvės!
Jis buvo maloniai nepanašus į tuos 

žmones, tarpe kurių aš gyvenau; aš pa
jutau, kad jis visiškai tiki, jog aš pasiry
žęs pavogti, ir sutikau paduoti jam ka
liošus per langelį.

— Na ir puiku, — nesidžiaugdamas, 
ramiai pasakė jis. — Neapgausi? Na, 
na, aš jau matau, kad neapgausi...

Pasisėdėjo valandėlę tylomis, trinda
mas purviną, šlapią sniegą bato padu, 
paskui užsidegė molinę pypkę ir stai
ga išgązdino mane:

— O jeigu aš tave apgausiu? Paimsiu 
Šituos pačius kaliošus, ir parnešiu šei
mininkui, ir pasakysiu, -kad tu man juos 
pardavei už pusrublį? A? Jiems kaina 
du su viršum, o tu už pusrublį! Sau 
prapirkti, a?

Aš, žadą užkandęs, žiūrėjau į jį, tary
tum jis būt jau padaręs tai, ką žadėjo,

-------------- ———-----------------------------[į 
o jis vis kalbėjo tykiai, žiūrėdamas į 
savo batą ir leisdamas melsvus dūmus.

— Jeigu išeis, pavyzdžiui, kad pats 
šeimininkas ir pamokė mane: eik, girdi, 
ištirk mano vaikėzą — ar nevagia jis? 
Kaip tąsyk bus-? 1 •

— Neduosiu aš tau kaliošų!—tariau 
aš piktai.

— Dabar nebegalima neduoti, nes ža
dėjai! ’

Jis paėmė mane už rankos, prisitrau
kė prie savęs ir, kalendamas šaltu pirštu 
per mano kaktą, šaltai tęsė:

— Kaip gi tu nei iš šio nei iš to—še, 
imk!?

— Tu pats prašei.
— Maža ko aš galiu paprašyti! Aš ta

ve paprašysiu cerkvę išplėšti, kaip gi tu 
— išplėši? Argi galima žmogumi pasiti
kėti? Ak, tu, kvailuti...

Ir, stuktelėjęs mane, jis atsistojo.
— Kaliošų man nereikia vogtų, aš ne 

ponas, kaliošų nenešioja. Tai aš tiktai 
pasijuokiau... O už tavo atvirumą, kai 
ateis Velykos, aš tave varpinėn leisiu, 
skambinsi, miesto pasižiūrėsi...

— Aš pažįstu miestą.
— Iš varpinės jis gražesnis...
Niurkydamas batais sniegą, jis

lengva nuėjo už cerkvės kertės, o aš, jį 
akimis sekdamas, mąsčiau: tikrai pasi
juokė seniukas, ar buvo šeimininko pa
siųstas mane ištirti? Eiti krautuvėn bu
vo baisoka.

Į kiemą ištrūko Mikas ir suriko:
— Kokių Velnių tu gaišti?
Aš užsimojau replėmis, staiga perpy-

pa-

Aš žinojau, kad jis ir pardavėjas va
giliauja: jie slėpdavo porą batukų į pe
čiaus kaminą, paskui, išeidami iš krau
tuvės, slėpdavo juos apsiaustų rankovė
se. Tas nepatikdavo man ir baugindavo 
mane,— aš atminiau šėimininko grasi
nimą.

— Tu vagi? — paklausiau aš Miką.
— Ne aš, o vyresnysis pardavėjas, — 

paaiškino jis man griežtai, — aš tiktai 
padedu jam. Jis sako—patarnauk! Aš 
turiu klausyti, nes ji gali mari jeibių 
pridaryti. Šeimininkas! Jis pats vaka
rykštis pardavėjas, jis visa supranta. O 
tu tylėk!

Kalbėdamas, jis žiūrėjo į veidrodį ir 
taisė kaklaryšį taip pat iškėtotais pirš
tais, kaip tai darydavo vyresnysis par
davėjas. Jis nenuilstamai rodydavo man 
savo vyresniškumą ir savo valdžią, bo
su rėkdavo ant manęs, o man ką liepda
mas, ištiesdavo į priešakį ranką. Aš bu
vau už jį didesnis ir stipresnis, bet ne
vikrus, o jis — diržingas, minkštas ir 
žvilgąs. Pasipuošęs, jis atrodė man pui
kus, bet nemalonus ir juokingas. Jis ne
kentė virėjos, keistos bobos, — negalima 
buvo suprast, gera ji ar pikta.

— Užvis labiau pasauly mėgstu aš 
mūšius, — sakydavo ji, žiūrėdama dide
lėmis juodomis akimis. — Man vis tiek, 
koks mūšis: ar pešasi gaidžiai, plaunasi 
šunes, mušasi prasčiokai, — man tai vis 
viena!

Ir jeigu kieme pešdavosi gaidžiai ar 
karveliai, ji, pametusi darbą, stebėdavo 
pro langą mūšį ligi galo. Vakarais ji sa
kydavo man ir Mikui:

— Kodėl jūs, vaikėzai, taip sau, sėdite, 
pasimuštumėt verčiau!

Mikas pyksta:
— Aš tau, kvailei, ne vaikėzas, o ant

rasis pardavėjas!
— Na, šito aš nematau. Man, kolei ne

vedęs, vaikas!
— Kvaile, kvailės galva....
— Šėtonas išmintingas, bet jo Dievas 

nemyli.
Jos priežodžiai ypatingai erzindavo 

Miką, jis pašiepdavo ją, o ji, žvairai į jį 
žiūrėdama, su panieka tardavo: '

— Ak, tu, prūsoke, Dievo klaida!
Ne kartą jis prikalbinėdavo mane iš

tepti jai, miegančiai, veidą suodžiais,, 
prikaišioti į jos priegalvį adatų ar kaip 
nors kitaip ją išjuokti, bet aš bijojau vi
rėjos, tuo labiau, kad ji labai budriai 
miegodavo, dažnai pabusdama: nubus, 
uždegs lempą ir sėdi lovoje, žiūrėdama 
kažin kur į kampą. Kartais ji ateidavo 
pas mane į užpeekį ir, pažadinusi mane, 
kimiu balsu prašydavo:

—Nenumiegu aš, Leksiuk, baisu kažin 
ko, pasikalbėkiva mudu.

(Daugiau bus)

PROTESTO PAREIŠKIMAS

rankų, labai gražų 
del bendro lietuvių

nupirkti 2 ambu-

Kadangi P. Dargis, per 3 
nedėldienius, pats per radijo 
šaukė visas Pittsburgho ir apy
linkės lietuvių draugijas daly
vauti suvažiavime, kovo 28, 
1943, 1721 Jane St., S. S. 
Pittsburgh, Pa., Lietuvių Pilie
čių Kliubo name, todėl Pitts
burgho ir apylinkės lietuvių 
pažangesnės draugijos, su
prasdamos dabartinį momentą, 
dabartinę svarbą lietuvių vie
nybės, kad pagelbėti mūsų ša
liai, Su v. Valst. ir mūsų ka
riaujančioms talkininkėms ša
lims, kovoje prieš žiaurų prie
šą fašizmą-nacizmą ir jų. visą 
Ašį, išrinko delegatus.

Mes, pažangesnių draugijų 
delegatai, kaip namie, taip ir 
suvažiavę į paskirtą vietą, kal
bėjomės, planavome, kaip gra
žiau, kaip daugiau mums lie
tuviams prisidėti šioje baisio
je kovoje; kaip gražiau, kaip 
daugiau pakelti lietuvių var
dą, lietuvių garbę, lietuvių 
prestižą, ne tik šioje šalyje, 
bet ir visame pasaulyje. Juk 
mes, lietuviai, esame ainiai tų 
lietuvių didvyrių, kurie savo 
g'abumu, savo spėka ir pasiry
žimu, bendrai su savo talki
ninkais sukriušino nacių pra
bočius, anų dienų kryžiuočius, 
Žalgirio mūšyje. Dabar seni 
lietuvių priešai, senu grobimo 
planu, nauju vardu—naciai 
plėšia Lietuvos žemę, naikina, 
žudo, terorizuoja viską, ką 
tik jie pasiekia. Jie tą daro 
ne tik Lietuvoje, bet ir kituo
se jų užimtuose kraštuose.

Dėl lietuvių garbės, dėl lie
tuvių prestižo ir dėl viso žmo
niško atjautimo, Pittsburgho 
ir Apylinkės Draugijų Komi
tetas iš suvažiavimo vasario 
28 d., š. m., išdirbo planus ir 
turėjo ant 
pasiūlymą 
veikimo.

1) Kad
lansu, — vieną Suv. Valstijų 
ir vieną Sovietų Sąjungos ko
vojančių armijų medikalei pa
galbai.

2) Raginti visus lietuvius 
pirkti kuo daugiausia Suv. 
Valst. karo bonų ir surinkti 
skaitlines, kaip gausiai mes 
jau prisidėjome prie karo lai
mėjimo, ir už kiek pinigų mū
sų kolonijos lietuviai pirko bo
nų ir tam panašiai.

3) Dėti pastangas surinkti 
vardus, pavardes Pittsburgho 
ir apylinkės lietuvių, jaunuolių, 
dalyvių šios šalies kariuome
nėj dabartiniam laikotarpy ir 
sykiu surinkti jų paveikslus ir 
išleisti tuo reikalu istorišką 
buletiną-albumą Pittsburgho 
ir apylinkės lietuvių kareivių. 
Planai gelbėjimui nuteriotos 
Lietuvos gyventojų irgi buvo 
mintyse.

Tai, rodos, labai gražūs pla
nai, tai, rodos, turėtų būti vi
siems Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviams į širdį ir remtini. 
Bet, kaip praeityje, taip da
bartyje, kaip pas kitus, taip 
ir pas mūsų lietuvius, atsiran
da “kvislingų,” naciams pa
taikūnų. Kaip praeitam kare 
panaši lietuvių grupę malda- 
vo-kvietė vokietį Urachą būti 
Lietuvos karaliumi “Mindaugu 
3-čiu,” taip tas pats lietuvių 
sluoksnis nori Ostlando, tai
kosi prie vokiečių Hitlerio- 
Rentelno ir kitų, ir daro viską, 
kad tik ardžius vienybę ir pa
kenkus g’ėruose darbuose.

Kaip minėjom, nors mes su 
geriausia savo širdžia, su ge
riausiais savo planais laukėm, 
kada P. Dargis atidarys savo 
šauktą Pittsburgho ir apylin
kės draugijų suvažiavimą, bet 
atėjo paskirta valanda atida
rymo suvažiavimui ir praėjo, 
Dargis slaptai su savo pasekė
jais mitingavo, kaip jam išsi
gelbėti nuo labai didelės di
džiumos delegatų, kurie nėra 
lietuviški “kvislingai.” Bet vis
gi, kad ir vėliau, suvažiavimą 
atidarė sulig plano.

THE CALL TO THE COLORSI 
IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. j Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns which

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

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Jie

at-

I Pradžioje suvažiavimo, Ko
nčienei pašmeižus kiek Sovie
tų Sąjungą, Dargio mandatų 
komisija išsirenka sau tik ke- 
lioliką tinkamų, ypatų iš pri
duotų mandatų, kitų mandatų 
visai neskaito. Dargis rėžia 
kūjeliu į,stalą; kad jis tik tiek 
delegatų priima. Tiesa, vėliau 
P. Dargis visai išbėgo su savo 
klika iš svetaines, savo “visų 
draugijų konferenciją laikyti 
mažiukai! kambariukai!, prie 
uždarų durų. Bet nesvarbu 
mums Dargio ir jo klikos 
bėgimas iš svetainės, lai 
bėga net tiesiai pas Hitlerį.

Mes, pasilikę draugijų
stovai, klausiame Dargio. ir jo 
bičiulių suvažiavimo inicijato- 
rių, kokiom parlamentarinėm 
taisyklėm vadovavotės jūs su
važiavimą pradėję? Kodėl jūs 
kvietėt Pittsburgho ir apylin
kės, lietuvių draugijas į su
važiavimą, darėt draugijoms 
lėšas, eikvojote delegatų laiką, 
sugaištį ir t.t. ? Galų gale, savo 
minėtam suvažiavime išsigan
dot, pamatę, kad randasi la
bai daug delegatų nuo drau
gijų, ir pasakėt, kad jūs tų 
delegatų jau nenorit, nepri
ima! ir t.t.

Kaip jūs, Dargi, klasifikuo
ja! minėtą suvažiavimo šau
kimą per radijo, garsinimu ar 
apgavyste ?

Mes, delegatai, pasilikę sve
tainėje, po išbėgimui Dargio ir 
jo kompanijos, pareiškiame 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
vių žiniai, kad P. Dargis ir 
minėto suvažiavimo iniciato
riai kvietė suvažiavimą tiks
liai apgavingai, kad tik keli 
fašistuojanti elementai, kaip 
paprastai, siauroj grupėj ga
lėtų didžiuotis visų. Pittsbur
gho lietuvių ir Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvių vardu, sy
kiu, kad galėtų pakenkti lie
tuviams geruose darbuose, 
kaip minėta.

Minėtas pareiškimas per
skaitytas ir pasilikusių delega
tų vienbalsiai priimtas.

Delegatai pasiliko sekanti: 
F. Rodgers ir J. D. Sliekas, 

ALDLD 33 kp., Soho, Pitts
burgh, Pa.

Mikeška ir E. Sliekienė, 
145 kp., Soho, Pittsburgh,

SVARBIOS KNYGOS
RAISTAS

Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 
gyvulių skerdyklose

PARAŠE UPTON SINCLAIR
Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.

450 Puslapių. Kaina $1.00.

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

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

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenes veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms j šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

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

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAISĖ DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

i

LDS 
Pa.

J. čiuplis, ALDLD 74 kp., 
ir P. Kriščiūnas ir C. Stashins- 
ky, LDS 10 kp. New Kensing
ton, Pa.

P. J. Martin jr J. Vasiliaus
kas, ALDLD 87 kp., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

J. Kazimier, K. Kairys, C. 
Lukas, D. P. Lekavičius, 160 
kp., N. S. Pittsburgh, Pa.

Geo. Porčiauskas ir Jon. 
Masiliūnas, Lietuvių Pašalpi- 
nės Draugijos McKees Rocks, 
Pa.

J. Mažeika, J. Miliauskas, 
J. Kvedar, J. Elinčas, J. Pur- 
tikas ir J. Sadnick, LDS 142 
kp., McKees Rocks, Pa.

V. Sherbinienė ir Ig. Kaz
lauskas, ALDLD 40 
Kees Rocks, Pa.

P. Paulauskienė, 
k p. ir Fr. Imbras, 
kp., McKees Rocks,

ir H. Kairie- 
Kliubo, N. S.

kp., Mc-

SLA
SLA 
Pa.

286

J. Lekavičius,

A. Kaževienė 
ne, nuo Moterų 
Pittsburgh, Pa.

J. Urbonas ir
LDS 146 kp., S. S. Pittsburgh, 
Pa.

U. Načajenė ir M. Savukai- 
tienė, LDS 157 kp. Cuddy, Pa.

Geo. Urbonas, LDS 59 k p., 
Braddock, Pa.

Delegatų pasiliko ir dalyva
vo 32,. po pabėgimui Dargio 
ir kompanijos.

Pareiškimo sutvarkymo 
komisija:

K. Kairys, 
Geo. Urbonas,
J. Miliauskas.

“Gyvenimo Saulėleidis9’
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKA8
800 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbu sušipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 82. Kaina 10c.
• • i • • • • •

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

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

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

Kaina $1.00.

New Yorka Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

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

56 puslapių; kaina 25c.

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

NEW DELHI, Indija, bal. 6. — Jungtinių Valstijų 
oro jėgų pranešimas:

Vidutiniai mūsų bombanešiai bal. 4 d. atakavo ja
ponų naudojamų geležinkelių kiemą Pyabwe, Burmoj; 
daugeliu bombų pataikė į geležinkelių bėgius, sandėlius 
ir trobesius.

Balandžio 5 d. didieji mūsų bombanešiai bombarda
vo geležinkelių įrengimus Prome, o vidutiniai mūsų 
bombanešiai sėkmingai atakavo japonus Mandalay; 
daug mūsų bombų sprogo tarp geležinkelių pastatų ir 
bėgių. Buvo pataikyta į vieną priešlėktuvinių kanuolių 
bateriją ir užkurta dideli gaisrai, menama, jog padeg
ta žibalo sandėliai.

Bal. 4 d. mūsų bombanešiai pataikė į elektros dir- 
byklą ir žibalo apdirbimo fabrikus Thilawoj, į pietus 
nuo Rangoono (Burmoj).

Vakar mūsų lėktuvai kovotojai Assame mėtė mažą
sias bombas ir žėrė kulkasvaidžių ugnį į japonų ka
riuomenę Shingbwiyango apylinkėje, šiaurinėje Bur- 
moje.

Visuose tuose veiksmuose mes nepraradome nė vie
no savo lėktuvo.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Čugujevo srityje daugiau kaip pulkas vokiečių pės
tininkų su tankais pradėjo ofensyvą prieš mūsų kariuo
menės dalinius X. Mūsų artilerijos ugnis atmušė hit
lerininkų ataką. Antrojoj dienos daly j priešai, atsiga
benę daugiau atsarginių, vėl atakavo Sovietų pozicijas. 
Vokiečiai, kaina didelių sau nuostolių, buvo šiek tiek 
pastūmę mūsų karius atgal viename sektoriuje. Vaka
rop mūsų kovotojai padarė kontr-ataką ir atgriebė po
ziciją. Dar nepilni skaitmenys rodo, jog čia buvo su
naikinta daugiau kaip kuopa vokiečių pėstininkų ir iš
mušta iš veikimo trys jų tankai.

Kuban srityje (Novorossiisko apygardoje) mūsų 
žvalgų grupės įsiveržė į vieną priešų užimtą gyvenamą 
vietovę. Per įnirtusias kautynes gatvėse mūsų kovoto
jai nušlavė 100 hitlerininkų suvirš ir užėmė tą vietą.

Balandžio 5 d. mūsų oro jėgos įvairiose dalyse su
naikino bei sužalojo daugiau kaip 50 vokiečių trokų 
pilnų kariuomenės ir reikmenų, nutildė septynias ba
terijas kanuolių ir mortirų, susprogdino vieną amuni
cijos sandėlį ir suardė vieną priešų traukinį.

Partizanų būrys viename Pinsko srities apskrityje 
supliekė du vokiečių policijos garnizonus, nušlavė virš 
100 hitlerininkų ir pagrobė slaptus jų dokumentus ir 
kiekius reikmenų. Kitas Pinsko partizanų būrys su
ardė karinį vokiečių traukinį; per kautynes partiza
nai nušovė 60 vokiečių geležinkeliečių.

LONDON, bal. 6. — Vidudieninis Maskvos radijo 
pranešimas:

Į pietus nuo Ilmen ežero mūsų kariai išvijo vokie
čius iš vieno stipriai apdrūtinto punkto.

Kuban srityje sovietiniai artileristai bombardavo 
didelį vokiečių atspirties centrą ir sunaikino daugiau 
kaip 60 priešų šaudomųjų pozicijų.

Kitame sektoriuje vyresnysis puskarininkis Mar- 
malkin, snaiperis nušovė 18 hilterininkų, o moteris 
snaiperė Nina Smetanina nukovė 15 vokiečių.

NACIŲ LĖKTUVAI BOM
BARDAVO ANGLIJĄ
London, bal. 7. — Nedi

delės grupės' vokiečių bom- 
banešių atakavo du mies
tus pietvakarinėj Anglijoj; 
užmušė bei sužeidė kiek 
žmonių ir padarė šiek tiek 
medžiaginių nuostolių.

Worcester, Mass.
Mūsą Veikimas ir Mūsą Prie

šą Liūdesio Dienos
Čia lietuvių kolonija didele, 

bet korespondencijų iš veiki
mo ir nuotikių nesimato, iš- 
skriant oficialius pranešimus 
apie susirinkimus ir aukas. O 
korespondentų čia, ir vyrų ir 
moterų, yra daugybe, bet, ma
tomai, aptingo ar neturi lai
ko, kaip ir aš pats.

Ypač vyrai pas mus atsižy
mi neveiklumu. Aukoja dar
bininkiškiems reikalams gau
siai, bet susirinkimų nelanko, 
štai pavyzdys. Sutinku drg. 
Juozą Korsaką, kuris iš prie
žasties darbo nelanko susirin
kimų, bet sako man: “Jūs čia 
turėjote prakalbas ir rinkote 
aukas ambulansų nupirkimui. 
Aš dirbau ir negalėjau būti, 
tai še penkinė ir pridurk, kur 
reikia.“ Nepaspėjau nei ačiū 
pasakyti — pabėgo.

Mūsų moterų LLD 155 kuo
pa, turbūt, yra veikliausia iš 
visų kuopų Amerikoje, ypač 
su aukomis. Neskaitant pa
rengimų, medikalei pagalbai 
aukavo, rodosi, 200 dolerių. 
Dabar ambulansų fondui per 
2 parengimus sukėlė vėlei 
apie 200 dol. ir per paskutinį 
savo susirinkimą dar paauka
vo 100 dol. tam pačiam tiks
lui. Neskaitant atiku kitiems 
darbininkiškiems reikalams. Iš 
kur jos ir pinigų gauna!

Pas mus čia yra daugybė 
“progresyvių,“ kurie, kad ga
lėtų, tai ir tvaną užleistų ant 
Sovietų žemės ir jos žmonių.

Bet apie kraugerį Hitlerį 
nei žodžio. Tūlą laiką jie bu
vo labai pakėlę galvas ir susi
tikus, nepraleisdavo progos ne- 
pakolioję “ruskiais,“ “kaca-i 
pais,” ir 1.1. Paskutiniu laiku, 
kai didvyriška Raud. Armija 
taip negirdėtai dar karų isto
rijoje supliekė tuos žvėris prie 
Stalingrado ir pradėjo eiti ar
čiau prie Lietuvos rubežiaus, 
tai biskį aptilo.

Bet didžiausią smūgį, tur
būt, jiems davė vietinis repu-

blikonų dienraštis The Eve
ning Gazette. Kovo 24 d. pa
talpino straipsnį, kur sako, 
kad tik pusgalvis gali tikėti 
arba reikalauti, kad po to, kai 
Sovietai išvys iš Pabalti jos 
kraštų hitlerininkus, kad An
glija ir Amerika pasiųstų ka
riuomenę tenai. Kurie to rei
kalauja, tai ardo vienybę tarp 
sąjungininkų ir tarnauja prie
šui. “Kaip,” sako tame dien
raštyje, “galima tikėtis, kad 
žnlones, atkariavę žemę, kuri 
yra inkorporuota į jų šalies 
konstituciją, atiduotų kam ki
tam ir po tam dar turėtų dė
lei to vėlei pertaisyti savo 
konstituciją ?”

Betgi Susivien. Liet. Ameri
koj Aukščiausias Prezidentas 
pasiuntė varde Susivienijimo 
telegramą prez. Rooseveltui, 
reikalaujant po karo užimti 
Lietuvą! Kažin ar jis vienas 
ar visas Susivienijimas yra to
kie, kokiais pavadino tas dien
raštis ?

ryte, įvyks LLD 11 kuopos su
sirinkimas, — būtinai daly
vaukite visi, ypač tie, kurie 
dar neužsimokėjo metinių 
duoklių, nes knyga jau gata
va ir greitai bus išsiuntinėta. 
Kurie neužsimokės, negalės 
gauti knygos, o knyga bus ge
ra — apie Lietuvos kovas su 
kryžiuočiais. S. J.

Hartford, Conn.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. balandžio, 2 vai. dieną. Pas 
dd. Praleikus, 407 Electric St. Na
riai dalyvaukite, išgirsite raportą iš 
atsibuvusių R. Mizaros prakalbų ir 
drg. A. Buzienės išleistuvių, yra ir 
daugiau reikalų aptarti. — P. Šle
kaitis. (83-84)

WORCESTER, MASS.
ALDLD; 11 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 11 d., 10:30 vai. ryto, 29 
Endicott St. Prašome draugų daly
vauti, pasimokėti duokles. Tuoj iš
eis knyga iš spaudos, o dar ne visi 
pasimokėjot. — J. M. L., sekr.

(83-84)

Binghamton, N. Y.
LLD 20 kuopos Moterų Sky

rius rengia draugišką sueigą- 
pasilinksminimą ateinantį sek
madienį, balandžio 11. Bus 
Lietuvių svetainėje, 315 Clin
ton St. Prasidės 1-mą vai. die
ną. Bus gardūs pietūs namie 
gamintų valgių: kugelio, spa- 
gotų ir kitokių gardumynų, 
taipgi gėrimų. Kurie valgys 
pietus ar vakarienę, tikietas 
35c, o kurie nevalgys pietų, 
tuos irgi prašome sykiu daly
vauti. Įžanga dykai visiems.

Moterų Skyrius prašo, kurie 
galite, pasipirkite tikietus iš 
anksto pas komisiją ir kitas 
nares, kurios pardavinėja, kad 
žinotumėm, kiek pagaminti 
valgių. Tas reikalinga, ypač 
šiuo valgių taupymo laiku.

Šio parengimo pusė pelno 
bus skiriama Sovietų Sąjungos 
medikalei pagalbai ir pusė 
Moterų Skyriui, iš kurio yra 
aukojama labai svarbiems 
tikslams, kaip tai: medikalei 
Sovietų Sąjungos pagalbai, 
drabužių -persiuntimo lėšų pa
dengimui. Tuo klausimu vei
kiame bendrai su LLD 20 kuo
pa.

Nuoširdžiai užkviečiame vi
sus šio miesto ir apylinkės 
žmones dalyvauti. Visi sykiu 
pasilinksminsite ir turėsite ge
rą progą centu kitu prisidėti 
prie to svarbiausio šių dienų 
reikalo — Sovietų Sąjungos 
medikalės pagalbos.

Moterą Skyrius ir 
Rengimo Komisija.

Sovietai sutriuškino na
cių ataką Volchovo fronte.

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.

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 11 April
Municipal Auditorium

East Broadway
So. Boston, Mass.

Paveikslus rodys J. Klimas 
iš Brooklyn, N. Y.

Prasidės 3-čią vai. p. p.
i

Įžanga 50c taksai 5c viso 55c. ;

BUS RODOMI ŠIE PAVEIKSLAI- ;
Kas dėjosi Kaune, kai Smetona išbėgo j Berlyną pas ; 

Hitlerį. Lietuvos liaudies demonstracijos ir šokiai. Kaip ; 
Raudonoji Armija mušasi su naciais. Sovietą taptų liąu- J 
dies šokiai. Dmitri Shostakovich ir jo simfonijos muzika. '•

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

Nauji paveikslai: Kasablankos Konferencija ir Stalin- 
grado pergalė.

Gražus aktas iš čigoną gyvenimo miške. Akrobatai, jų 
muzika ir dainos. <

New Yorko Paroda, spalvuota filmą.

Koncertinę programų paldyp: 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
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. x

Dar ir šiandien, 4 balan
džio, tas pats Aukščiausias 
Prezidentas Bagočius pasakė 
griausmingą prakalbą per 
Minkaus radiją. Pirma dalis 
kalbos buvo pašvęsta niekini
mui Sov. Sąjungos, o antra 
garbinimui Minkų. Pasakė, 
kad, kai bolševikai užėmė Lie
tuvą, tai visą inteligentiją iš
grūdo į Sibiro tundras, kur ji 
ir supuvo. Tada Sovietai, sa
ko, manė, kad su prasčiokais 
apsidirbs greitai ir išnaikins 
lietuvių tautą ir jos vardą. Už
ėjo Hitleris ir tas buvo ne ge
resnis. šičia smarkiai sukeikė 
ant hitlerininkų. Tai dabar, 
girdi, išgelbėti Lietuvą gali tik 
Amerikos lietuviai ir jų orga
nizacijos : Susivien. Liet. Ame
rikoje (nepamiršo pasakyti, 
kad jis turi garbę būti jo pre
zidentu), suprask, jis, Bago
čius, ir kokia ten jų Taryba, 
susitvėrusi iš socialistų, sanda- 
riečių ir klerikalų, kurie gal 
ir būsią pagrindas būsimai 
Lietuvos valdžiai! Užbaigė 
keldamas į padangę Minkus, 
kaipo švietėjus-nešėjus lietu
viškos kultūros Naujojoje An
glijoje.

Iš viso to garbinimo gali
ma padaryti išvadą, kad jei 
ne Minkai, tai mes jau būtu
me Naujojoje Anglijoje už
miršę ir kalbą ir savo papro
čius. Jeigu garsinimas biznie
rių ir savo biznio, įvardinant 
kiekvieną kostumerį, kas ir 
kokiam tikslui perka pas Min
kus gėles — yra kultūra ir 
skleidimas lietuvybės — pagal 
advokatą Bagočių, tai aš ne
noriu tokios kultūros.

Man labai keista, kad Ba
gočius, žinodamas gerai, kad 
Sovietų Sąjunga nenaikina 
tautas, bet atgaivina ir deda 
visas pastangas jas apšviesti, 
taip apgaudinėja žmones, čia 
pas mane po ranka yra ma
gazinas Life nuo 29 kovo. — 
žurnalas, kuris eina per visą 
Ameriką gal milijonais kopi
jų, kuris turi Sovietų Sąjun
goje korespondentus ir net 3 
fotografistus, sako, kad Sov. 
Sąjunga turi savo tarpe 175 
tautas ir tauteles, kurios iki 
šiolei arba dauguma jų jau 
būtų likviduotos, jei ne So
vietų valdžia, kuri dėl apie 
40 tautų, kurios neturėjo sa
vo rašybos ar spaudos, pritai
kė jų kalbom abėcėles, išmo
kino, ir jos dabar savo dainas 
ir praeitį gali skaityti ir inkor
poravo, sako, į istorišką kul
tūrą. Ir įvardina keletą iš tų 
tautų.

Beje, pas mus sunkiai ser
ga mūsų gera draugas Lais
vės skaitytojas ir šėrininkas 
Albinas Granickas. . Kas iš 
draugų galite, aplankykite jį.

Balandžio 18 d. Endicott 
svetainėje, 29 Endicott St., bus 
rodomi kalbami judžiai iš So
vietų Sąjungos “A Musical 
Story“ įr “Divide and Con
quer.” Bus rodoma ir kitos 
filmos per 2^ valapdų, 2 kar
tu, nuo 4 p. m. iki 6:30 p.",m. 
ir 6 :30 iki 8 p. m. Įžanga tik 
40c sų taks.ais — naudai nu
pirkimo ambulansų. Būtinai 
dalyvaukite.

Balandžio 11 valandą

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

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

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

CLIFFSIDE, N. J.
Sekmadienį, 11 d. balandžio Rusų- 

Amerikonų skyrius 3118, IWO., ren
gia lekciją temoj “Dabartinė Karo 
Eiga.” Lekcija įvyks Rusų Kliubo, 
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)

* HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, balandžio 11 d., 
1035 Caniff, 11 vai. ryto. Malonėki
te nariai dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti ir kai kurių 
narių udoklės už 1942 metus dar 
nemokėtos. Malonėkite užsimokėti. 
— A. V. Sekr. (82-84)

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
K Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 
®---------------------------------------------[|

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia draugišką 

vakarėlį, balandžio 10 d., pradžia 8 
v. v. Demokratų Kliube, 1435 W. 
Lombard St. Kviečiame narius, 
pritarėjus dalyvauti šiame paren
gime. Linksmai laiką praleisite prie 
muzikos. Įžanga $1.25 asmeniui. 
Prie įžangos gausite užkandžių ir 
gėrimų. —■ Komisija. (83-85)

BOSTON, MASS. IR 
APYLINKEI

Balandžio 11 d., įvyksta Naujo
sios Anglijos Moterų Sąryšio suva
žiavimas. Posėdžiai 10 vai. ryto, 2 
Atlantic Street, So. Bostone. Kon
certas prasidės 3 vai. dieną, Muni
cipal Audtiorijoj, East Broadway. 
Po Koncerto bus rodoma puiki fil
mą, vadovybėj brooklyniečio G. 
Klimo. Prašome vietinius ir iš apy
linkės skaitlingai dalyvauti. Pelnas 
skiriamas ambulansų fondui.—Ren
gėjos. (83-84)

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 nc- 
roik. Karvių melžt ir ųereik. 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.

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 
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Visokios žolės yra pakeliuose su
nurodymais, kaip jas vartoti.

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

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas bus sek

madienį, 11 d. balandžio, 2 vai. die
ną, 325 E. Market St. Nariai kvie
čiami dalyvauti, atsiveskite naujų 
narių dapildyti vietas išėjusių ka
riuomenėn. — O. Zdanienė, Sekr.

(82-84)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 9 d., 7:30 vai. vak., Liet, 
salėje, 315 Clinton St. Kviečiame vi
sus narius susirinkti, atsiveskite ir 
naujų narių. Yra daug svarbių rei
kalų aptarimui, išgirsite raportą iš 
peretio parengimo. — H. Žukienė, 
Sekr. (82-84)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, bal. 11 d., 2 vai. dieną. 
143 Pierce St. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime, turime svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

(82-84)

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

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

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

■■ — 1 =======n

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį 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 / Akiniai
Nuolaida už $7.50

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.
4* 4*

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Beitas Puslapis Ketvirtadienis, Balan. 8, 3943

New žiniosS

Mikalauskienė Grįžo iš
Ligoninės

Italai Ruošia Rusijai 
Pagalbos Mitingą

Minės Jeffersono 
Gimimo Sukakti

Dovanos Laisvės
Bazarui

Prieš pat bazarą ir laike bazaro gauta dar daug dovanu, 
kuriu nebuvo progos paskelbti pirmiau. Aukojo sekami:

lines
stik

DAIKTAIS 
(Pabaiga)

Repšys, Brooklyn, 6 
dišes.
Kalvaitienė, Maspeth, du 

keiksus.
Emily Keras, Maspeth, mais

to.
A. Daugėlienė, Richmond 

Hill, 2 tuzinus pyragaičių, ke- 
nuoto pieno ir kito maisto.

E. Simonavičienė, Brooklyn, 
maisto (2-ru kartu).

Matas šolomskas, maisto.
AL, blanketuką.
E. Kasmočienė, 3 žiurstus ir 

4 nosinaites, dvi ranku darbo.
Joyce ir Norma Kenneth 

mažos mergaitės, Kasmočienės 
anūkės, iš Bristol, Conn., 12 
puodams rankeniukių, rankų 
darbo.

O. Čepulienė, Brooklyn, 2 
pagalvėm užvalkalus (rankų 
darbo), 1 bliuzę, auskarus ir 
2 tuzinus kiaušinių.

Augutienė, Brooklyn, di- 
baksą ausiukių, 1 “satin 
ir kito maisto. 
Kvietkienė, New Hyde

Park, keiksą.
M. Janulavičienė, Maspeth, 

bapką.
PINIGAIS

M. Simonavičius, savininkas 
St., 

pus-

Alyta, F. Lideikis, Draugas 
Portwashingtonietis, J. Urbo
nas, A. Talandzevičius. Po 
50c: W. Fertikas, II. Velskie- 
nė, M. Luma ir J. Pauliukas 
J 5c. J. Kupčinskas, elektrikinį 
prcserį kelnėm. Viso $22.15.

Worcester, Mass.
ALDLD 155 moterų kuopa, 

per M. K. Sukackienę, $5.
Dėkojame visiems už dova

nas ir už atsilankymą. Dova
nos visos išleista ir davė dien
raščiui gražios paramos.

Jeigu keno dovana per klai
dą būtų buvus praleista nepa
skelbta, prašome pastebėti, 
klaida bus pataisyta.

Amteris Ragino Atmest 
Bankhead Bilių, Remti 

Prezidentą
delį 
slip’

Bartašius,

Ona Aliliūnienė,
Nellie Kanopienė,

K. Milinkevičius, 
Tony ir Jean Benu-

“Battle of Stalingrad” (Stalingrado Mūšis), dabar 
rodomas Embassy Teatre, New Yorke. Tai įspūdinga 
filmą, verta matyti kiekvienam, kuris nori daugiau su
pranti karo eigą.

Lietuviai Gerai Mobilizuojasi 
Baud. Kryžiaus Mitingui

M, Mikalauskienė pereitą 
antradienį sugrįžo iš ligoninės, 
randasi namie, 36 Scholes St. 
Sugrįžo ne dėl to, kad būtų 
pasveikus, bet kad skausmų 
kankinamai ir ligoninėje blo
ga. Baisiai įkyrėjo jai įčirški- 
mais adatomis gyventi, tad 
bandys kęsti be jų.

Lankėsi P. Balsys
Pranas Balsys, tarnaująs J. 

V. Merchant Marine tarnybo
je, pereitą antradienį parvyko 
dešimčiai dienų atostogų. Ta 
proga lankėsi Laisvėje ir pas 
savo draugus ir kaimynus, o 
po apsilankymo čionai žadėjo 
važiuoti į Washington, D. C., 
atlankyti ten gyvenančią duk
terį su žentu ir anūku. Ypač 
susirūpinęs anūku. Sako, ilgai 
nesimatę, nepasipažinsime. 
anūkas tik 4 metų.

Daugelis žymių Amerikos 
italų vadų susitarė ir ruošia 
Rusijai pagalbos masinį mi
tingą balandžio 8-tos vakarą. 
Vaikų Globos Draugijos cen
tre, 209 Sullivan St., New Yor
ke.

Kalbėtojais bus Edward 
Corsi, valstijinės industrijos 
tarybos komisionierius ir vals
tijos seimelio narys John J. 
Lamula. Rengėjuose yra kon- 
gresmanų, redaktorių, dvasiš
kių, menininkų.

Malioriai Reikalauja
Daugiau Algos

Jo

Nuteisė Nestojusius 
Kariuomenėn

M.

’’
L? qfo

užeigos, 426 So. 5th 
Brooklyne, davė $10 ant 
bačkės alaus.

J. Vaiginis (užeiga 
Thames St.) B’klyne, $6.

Po $5: A. Skirmontas (sav. 
. užeigos 1 Brown PI., Maspeth, 

N. Y.;) Senas Simpatikas, 
Brooklyne; K. Mockus, Brook
lyn, N. Y.

Po $2: Alekas ir Domicėlė 
Veličkai, Brooklyne; George 
Nalivaika, Woodhaven, N. Y.; 
V. ir A. Paukščiai, Richmond 
Hill,
Bro.oklyn; J. Gužas, Brooklyn.

S. B., Brooklyn, N. Y., $1.25.
Po $1:

Brooklyn;
Brooklyn;
Brooklyn;
liai, Paterson, N. J.; P. Rai
nys, Brooklyn; A. Sinusas, 
New York City, N. Y.

Shenandoah, Pa.
Per S. Kuzmicką—J. Shiur- 

ka, $5.
Po $1: S. Kuzmickas, V. 

Kučinskas, A. Kazokas, M. 
Obraitis, V. Maurukas, K. Na- 
ravas, E. Motuzą ir J. Matu
kas. Viso $13.

Newark, N. J.
Per Ch. Anuškį — Po $2: 

Ch. Anushkis, S. Mikionis.
Po $1: J. Stanionis, A. Sta- 

nionienė, L. Laškauskas ir J. 
Kūniškas. G. A. Jamison, 75c. 
Viso $8.75.

Great Neck, N. Y.
Per P. Bečį — D. C. Kas- 

mauskai, $5. P. A. Bečiai, $2. 
F. E. Marcinkevičiai, $1.50. 
Po $1: A Vinickis, E. Kaspe- 
rienė, S. Bistrajus, V. Adomo
nienė, M. Šidlauskienė, J. Ba
ranauskas, C. J. Laužadis, V.

Israel Amter, Komunistų 
Partijos pirmininkas New Yor- 
,ko valstijoj, pasiuntė senato
riams Robertui Wagner ir Ja
mes Mead paraginimus remti 
prezidentą Rooseveltą jo at
metime Bankhead biliaus.

Toki pat paraginimai pa
siųsti ir visiems New Yorko 
kongresmanams.

Bankhead bilius reikalavo 
leisti pakelti kainas ant pra
gyvenimo reikmenų, kas reikš
tų atidarymą kelio infliacijai, 
kuri sumažintų vertę ne tik 
šiandieninių mūsų uždarbių, 
bet ir nuo seno per metų me
tus sutaupytų pinigų.

Prezidentas Rooseveltas tą 
bilių atmetė (vetavo), bet 
liaudies priešai, sėdį Washing
tone, mūsų krašto svarbiausio
se įstaigose — senate ir kon
grese — grasina panaikinti 
prezidento padarytą labai 
svarbų žingsnį krašto gerovei. 
Tad viso krašto organizuoti 
darbininkai ir kitos organiza
cijos, taipgi susiedijų ir įstai
gų vadai, kurie nesutinka leis
ti paversti minias elgetomis 
saujos pelnagrobių naudai, 
siunčia savo senatoriams ir 
kongresmanams reikalavimus 
paremti prezidentą. Tai daro 
ir eiliniai piliečiai, kurie su
pranta, kokią nelaimę jiems ir 
visam kraštui atneštų Bank- 
head bilius, jeigu jis būtų pri
imtas.

Amteris nurodo, kad to bi
liaus priėmimas būtų dideliu 
hitlėrininkų “Ašies laimėjimu 
Amerikoje.”

Kry- 
nau-

dien-

ne tuščiomis, atneš

Apšvietos Kliubo
K. Petrikiene, abe-

Lietuvių daugelio organiza
cijų bendrai rengiamasis ma
sinis mitingas Raudonojo 
žiaus paramai turės būti 
dingas ir įspūdingas.

Jau buvo minėta, kad
raščio Laisvės darbininkai, pa
gal išgalę sudėjo visi savo au
kas į vieną fondą ir ateis or
ganizuotai pasveikinti mitingą.•

Pereitą antradienį lankėsi 
LDS Centre Mary Barkus, Lie
tuvių Darbininkų, Susivieniji
mo 159 kp. sekretorė. Ji pra
nešė, kad jos kuopa į mitingą 
ateis taipgi 
aukų.

Moterų 
pirmininkė
jodama, ar bus gana stipri at
eiti į mitingą, per drauges at
siuntė tos organizacijos kredi
tui surinktus Raudonajam 
Kryžiui $5, nors per kliubo 
pramogą buvo sukelta ir pri
duota R. K. 153 doleriai. Gir
dėta, kad darbuojasi ir kitos 
organizacijos.

Kas liečia mitingo progra
minę pusę, ji gerai aprūpinta. 
Raudonojo Kryžiaus Brookly- 
no Skyrius atsiunčia savo at
stovę, žymią darbuotoją Mrs. 
Addams pasakyti kalbą apie 
Raudonojo Kryžiaus veikimą. 
Taipgi kalbės D. M. šoloms- 
kas, LLD Centro sekretorius, 
ir R. Mizara, Laisvės redakto
rius. Dainuos Aido Choras, 
vadovybėje Aldonos Ander
son.

Tas didysis Brooklyn© lietu
vių sąskridis Raudonojo Kry
žiaus naudai įvyks jau šį 
penktadienį, balandžio 9-tą, 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių

Am. Piliečių Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Įžanga nemokama.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Parodykime, kad mes, lietu
viai, mokame įvertinti tą svar
bią amerikinę įstaigą, kuri tei
kia pagalbą mūsų vaikams 38- 
se pasaulinio karo frontuose, 
kada mes negalime prie jų 
būti ir patys jiems pagalbą su
teikti. Ateikite ir tie, kurie 
jau esate aukoję ir daugiau 
finansiškai prisidėt neišgalėsi
te. Masinis moralės paramos 
pareiškimas irgi labai svarbu, 
o tą kiekvienas galime duoti, 
kurie tik tomis valandomis bū
sime liuos'i nuo industrinių pa
reigų karo laimėjimui.

Bendra Organizacijų 
Komisija.

Federalis teisėjas Grover 
Moscowitz pereitą antradienį 
Brooklyne nuteisė du vyrus 4 
metams ir 11 mėnesių kalėji
mo, vieną už nepasidavimą 
priešingų kariavimui kempėn, 
o kitą už nestojimą kariuome
nėn.

Kiti penki iš Brooklyn© ir 
apylinkių nuteisti po tris me
tus kalėti.

Gaisras sunaikino 4 mažus 
gyvenamus namus Rockaway 
Point, Queens, sekmadienio ry-

M.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį 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 
riams. — 1 Kuopos Org.

(81-83)

na-

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. ir LDS 14 

bendras susirinkimas * įvyks bal. 8 
d., 7:30 v. v. Zabielskio salėje. Pra
šome narių dalyvauti. — Sekr.

(82-83)

kp.

Queens malioriai, nariai 
Distrikto 28-to Tarybos, gavo 
naują kontraktą su samdytojų 
firmomis, kuriuomi jų algos 
būtų pakeltos nuo $11.20 iki 
$12 per dieną. Dabar laukia
ma Būdingų, Amatų Peržiūrė
tojų Tarybos užgyrimo. Perei
tą sykį taryba užgyrimo ne
davė. Dabar tikimasi tokį už- 
gyrimą gauti, nes samdytojai 
ant to sutiko.

Darbininkų Mokykla, kuri 
per daug metų mokina liaudį 
Amerikos istorijos ir jos revo
liucinių tradicijų, mokina pa
žinti Amerikos Revoliucijos 
vadus tikroje šviesoje, rengia 
masinį mitingą paminėjimui 
200 metų sukakties nuo gimi
mo Thomas Jeffersono.

Jeffersono minėjimo mitin
ge kalbės Earl Browder, Ame
rikos Komunistų Partijos go- 
neralis sekretorius. Gi amba
sadorius Claude G. Bowers 
yra parašęs special} raštą, ku
ris bus perskaitytas tame mi
tinge. Taipgi bus dainų ir mu
zikos mūsų laikų muzikų kom
pozicijos ir iš Jeffersono lai
kų.

Mitingas įvyks balandžio 9- 
tos vakaro 8 vai., Cosmopoli
tan 
55th 
nuo

Opera House, 135 West 
St., New Yorke. Įžanga 

35c iki $1.10.

Artūras Petriką Genevoje

Pagelbčkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Pereitą savaitę paimtasis į 
USA laivyną Artūras 
praneša tėvams, kad 
Geneva, N. Y. Ten jis 
vinamas būti jūreiviu,
sis gyvenimas jam patinka.

Petriką 
jis yra 
bus la- 
Nauja-

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

BADAUJANTIEMS PASAULIO VAIKAMS
“KRISTAUS NUKRYŽIAVIMAS” (nagai Šventą y y-r y T A
Matų—BACHU MimiSki vaidintojai, o tarp jų ir J ^11 V T imi
Simfonijos Orkestras. STOKOWSKI’© vadovaujamas; Kolegijinis Choras, ROBERT 
SHAW, Konduktorius. Veikalas sumanytas STOKOWSKI’©, Roberto Kdniond Jonės, 
George Balanchine. Tikietais 50c iki $7.70. Maistas ir medikalė pagalba dalinama Ame
rikos Friends Service Komiteto.

c

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

Suteikiam garbingas laidotuves 8

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- S 

mai visose dalyse miesto. g 
Tel. Virginia 7-4499 |

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-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

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga “M

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

Ateikite pasimatyti su Glviais 
Geriausias Alus Brooklyne

<

r

Jau kelinta savaitė serga 
Adomaitienė. Randasi namie, 
380 So. 3rd St., savo šeimos 
priežiūroje.

Adomaitienės sveikata ne
buvo geriausia per daugelį 
metų, po to, kai ji tapo su
žeista vežant troku būrį dar
bininkių į darbdavių įsakytą 
mitingą, kuriuomi norėta dar
bininkus subrukti į kompaniš- 
ką uniją, kad apsaugoti nuo 
stojimo į tikrą uniją. Pasta
ruoju laiku, išleisdama kariuo
menėn sūnų, susirūpino, jį pa
lydėdama sušalo, nuvargo ir 
po to atsigulė suimta pneumo
nijos. Dabar, atrodo, krizis 
praėjęs, bet iki pilno pasvei
kimo dar ims laiko. D-ė.

Didžiulis vėjas nutraukė nuo 
keltuvo svirtį Todd laivastaty- 
klos kieme, kuri krisdama už
mušė darbininką Thomas 
Caulfield, 31 m.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

/

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

k

k

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

Stat

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rhein gold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinei)
Kasdien Turime

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat i
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn į

B

S

Pavasario Laukiant
C

5

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą. 
Pamatykite Mūsų Dovanų Department^.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

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

MM
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tisišfešsi
i

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTA& GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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ROBERT UPTON
ATDARA VAKARAIS.

YIM-THIN* RAMONA

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

TeL BTagf 2-2171




