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KRISLAI
Sveika Logika. 
Geriausias anti-fašistas.
Kriminališkas kodeksas.
Bijo teisingo klausimo.
Jų žinių šaltinis.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams
Sukniasiuviu unijos organas 

“Justice” (kovo 15 d.) rašo:
“Amerika pradeda pabusti

ir pamatyti tą baisią tikrovę, 
kad šį karą galima pralaimėti. No. 73 LAISVĖS ANTRA'^efonil7 sT»eJM2-3878TKEET Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Kovo (March) 28, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

“Mes galime pralaimėti šį 
karą ir toliau vesdami apsigy
nimo kovą. Tai kelias į pra
gaištį . . .

“Judėjimo karas yra puoli
mo (ofensyvo) karas — karas 
inicijatyvos, iš anksto suplana
vimo ir rizikos . . .

“Liaukimės kalbėję apie 
defensyvį karą, arba vedę de- 
fensyvį karą, jeigu mes nori
me laimėti kovą už liuosybę, 
švarą ir teisingumą šiame 
šaulyje.”

DIDŽIULIAI ORO 
MŪŠIAI VIRŠ 
MURMANSKO

Maskva. — Jau tris die
nas paeiliui vokiečių orlai-

pa-jviai dideliais būriais ataka-
;vo šiaurinę Sovietų prie-

Neseniai Sovietu atstovas 
Amerikai Maksim Litvinovas 
kalbėjo panašioje dvasioje, 
šiomis dienomis Londone So
vietu atstovas Ivan Maiskis 
reikalavo, kad Suvienytos Tau-į 
tos tuojau pradėtu visuotiną 
ofensyvą prieš hitlerinę Vo-, 
kietiją.

, plauką Murmanską. — Per 
Murmansko uostą plaukia 
Sovietam kiekiai karinių 
reikmenų iš Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos.

Užpuolime ant Murmans
ko ketvirtadienį dalyvavo 68 
bombiniai nacių orlaiviai ir 
kovos lėktuvai. Vienu kartu

Prisirengimui prie ofensyvo 
pačios svarbiausios šalys — 
Anglija ir Amerikos, turėjo

daugiau kaip šimtas orlai
vių iš abiejų pusių kovėsi 
virš Murmansko.

labai gražaus laiko.

“Aš nesu geriausias Ameri
koje anti-fašistas. Geriausias 
anti-fašistas sėdi Atlantos ka
lėjime.”

Taip pasakė žymiausias A- 
merikos dainininkas Paul Ro
beson. Tai buvo jo atsakymas 
pirmininkui, kuris jį perstatė.

Paul Robeson turėjo minty
je Earl Browderj.

Amerikos kovingu lenku lei-' 
džiamas angliškas buletinas 
“Poland Fights” (kovo 26 d.) 
paduoda nacių išleistą naują 
kriminališkų bausmių kodeksą 
prieš lenkus ir žydus.

Vokiečiai viešpačiai, o len
kai ir žydai jų pavaldiniai. Be
veik už kiekvieną mažiausį 
nepaklusnumą Lenkijoje len
kus ir žydus naciai baus mir
timi.

Tas kodeksas taip ir pava
dintas: “Criminal Code of 
Poles and Jews in the incor
porated Eastern Territories.”

šitie šunelupiški hitlerinin
kai tikisi būti viso pasaulio 
viešpačiais. Jie visus valdys ir 
visus žvėriškai baus.

Lenkijos visai nebėra ant 
nacių žemlapio, kaip nebėra ir 
Lietuvos. Jos virto tiktai 
Reicho “rytinėmis teritorijo
mis.” Prieš jų žmones bus spe
cialiai įstatymai ir specialūs 
bausmės.

Bet mūsų lietuviški Hitlerio 
čebatlaižiai — Michelsonai, 
Grigaičiai, Prunskiai, Stilson-

Sovietų lakūnai ir prieš
lėktuvinės kanuolės nukirto 
žemyn 11 priešų arlaivių ir 
sužeidė du. Tada kiti nacių 
orlaiviai pabėgo. Sovietai 
neteko šešių savo lėktuvu, v v

Pasmarkėjo Vokiečių 
Pasipriešinimai, Bet 
Sovietai Vis Laimi

Maskva. — Sovietai at
mušė kelias vokiečių kontr
atakas Kalinino fronte ir 
pagrobė daug pabūklų.

Sovietų lakūnai, smarkiai 
bombarduodami nacius, ap
suptus Staro jo j Russdj ir 
apylinkėj, sudaužė visą eilę 
jų fortų ir fortukų. Rau
donarmiečiai jau beveik vi
sai užėmė patį stiprųjį vo
kiečių punktą Starosios 
Russos srityje.

Visoje Leningrado - Nov
gorodo linijoje siaučia įnir
tę mūšiai.

Pietiniame fronte, Done- 
co srityje naciai padarė eilę 
kontr-atakų prieš Sovietus. 
Kai kurie kaimai, per žiau
rius mūšius, po kelis kartus 
perėjo iš vienų rankų į ki
tas ir atgal.

Sovietų pranešimai teigia, 
kad visos vokiečių kontr
atakos tapo atmuštos su di
deliais priešams nuostoliais.

Lietuvių Rašytojai Įstoja j 
Kovotojų Eiles Lietuviškoje 

Raudon. Armijos Divizijoje
LIETUVIŲ LITERATŪRA GYVUOJA

Rašo KOSTAS KORSAKAS
Per Bevielinę Telegramą Inter-Continent žinių Agent.

Kuibišev, Sovietų Sąjunga, kovo 26.
Kuomet fašistų užimtoj Lietuvoj kultūrinis gyveni

mas nuslopintas, tai Sovietų Sąjungoj lietuvių literatū
ra tebegyvuoja.

Žymieji lietuvių rašytojai: Liudas Gira, Salomėja 
Neris, Petras Cvirka, Antanas Venclova, Jonas Mar
cinkevičius ir kiti tęsia vaisingą savo darbą. Jų plunks
na yra kaip aštrus ginklas atkreiptas prieš jų tautos 
pavergėjus.

Liudas Gira, senesnės kartos poetas, parašė, po karo 
išsiveržimo, eilę puikių poemų, pavyzdžiui: “Žalgirio 
Lietuva,” “Nenugalima Šalis,” “Fašistai Lietuvos Kai
me.” Kai kurios dainos Liudo Giros parašytos, kaip 
kad “Vėjai Pučia nuo Uralu,” jau plačiai yra pasklidu
sios ir mylimos tarp kovotojų lietuviškoje Raudonosios 
Armijos divizijoje.

Garsus lietuvių apysakų rašytojas Jonas Marcinke
vičius parašė eilę trumpų apysakaičių ir vaizdelių, kur 
yra nupiešta priespauda, kurią Lietuvos žmonės kenčia 
šiandien, ir pasiaukojanti kova, kurią lietuviai veda 
iki galo prieš vokiečius įsiveržėlius.

Poetė Salomėja Neris ir rašytojas Antanas Venclova, 
kuris paskutiniu laiku sugrįžo prie poezijos, parašė ly
riškų eilėraščių, pašvęsti! patriotiniam k&rui. Rašyto
jai Jonas Šimkus ir Juozas Banaitis įgijo didelį popu
liarumą savo trumpomis mitriomis eilutėmis, pašaipos 
eilėraščiais ir straipsniais dienos klausimais.

f Daugelis lietuvių literatų apsivilko Raudonosios Ar
mijos uniforma. Gira, Marcinkevičius, Vladas Draz- 
dauskas yra tarp kovotojų lietuviškoje divizijoje ir 
veikliai atlieka kasdienines pareigas.

| Lietuviai rašytojai dažnai per radiją daro pareiški- 
j mus ir atsišaukia į Lietuvos žmones priešintis vokie- 
I čiams okupantams.
' Be to, lietuvių rašytojai Sovietų Sąjungoje taipgi pa
rašė eilę knygelių apie istorinę lietuvių tautos kovą 
prieš vokiečius įsiveržėlius, apie lietuvių vokietinimą 
Prūsų Lietuvoje ir Klaipėdos Krašte ir išvertė daug 
sovietinių dainų į lietuvių kalbą.

Hitlerio žandarams nepavyko ir nepavyks pasmaugti 
laisvąjį žodį lietuvių rašytojų, apmarinti lietuvių dai
ną, sunaikinti lietuvių literatūrą. Jinai gyvuoja ir 
tarpsta ir klesti geriau, negu bet kada pirmiau.

Naciai Kijeve Išžu
dė 50,000 Civi- 
' lių Gyventojų

Maskva. — Naciai išžudė 
ne mažiau kaip 50 tūkstan
čių rusų, ukrainų ir žydų 
senojoj Ukrainos sostinėj 
Kijeve nuo to laiko, kai jie 
užėmė tą miestą praeitą ru
denį. Tatai parodo liudiji
mai žmonių, kuriem pavyko 
pasišalint iš Kijevo ir per 
vokiečių linijas ištrūkt į 
Sovietų pusę. Hitleriečiai 
daugelį civilių gyventojų 
nugalabijo vien už tai, kad 
jie pasisakė esą rusai.
' Naciai didelį skaičių žmo
nių nusivarė į Lukianovsko 
kapines, privertė juos išsi
kas! sau duobes ir tada su
šaudė juos kulkasvaidžiais.

Nežiūrint to teroro, didė
ja gyventojų kova prieš hit- 
leriečius. Žmonės slapta ap
leidžia Kijevą, Charkovą ir 
kitus nacių užimtus miestus 
ir eina į partizanų kovotojų 
būrius. Apie Sovietų laimė
jimus rytinėje • Ukrainoje 
prieš vokiečius jie sužino iš 
plačiai paplitusių, slapta 
paskleistų lapelių.

Pats Kijevas padalintas 
į karines sritis, ir vienoje iš 
tu sričių niekam kitam ne
leidžiama būti, kaip tik vo
kiečiams.

Oficialiai Amerikos Pranešimai

KAI KURIE AMERIKOS 
VALDININKAI TRUKDĖ 
PABŪKLUS SOVIETAM

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė 
griežtus laiškus kai kuriem 
aukštiem valdininkam, taip 
pat ir karo ir laivyno se
kretoriam, įsakydamas jo
kiu būdu netrukdyt karinių 
reikmenų siuntimą Sovie
tams.

Amerika vis dar nepris
tato Sovietų Sąjungai tiek 
reikmenų, kiek pasižadėjo 
pernykščioje birželio mėne
sio sutartyje su Sovietais 
Maskvoje, nors prezidentas 
Rooseveltas reikalavo, kad 
sutartis būtų pilnai įvykdy
ta, ir nors jis andai pareiš
kė, kad iki kovo 1 d. šiemet

Žuvo 31 Asmuo Cemen
to Fabriko Sprogime
Easton, Pa. — Dželatinito 

sprogimas Sandt’s Eddy 
dirbykloje Lehigh Portland 
Cemento kompanijos, apie 
7 mylios į šiaurius nuo Kaš
tono, užmušė 31-ną darbi
ninką ir perdetinį. Eksplo
zija buvo tokia smarki, kad 
sudraskė jų kūnus, gabalais 
išnešiojo ir plačiai išmėtė.

Vyriausybė tyrinėja spro
gimo priežastį. Tūli žmonės 
sakosi matę tuo laiku orlai
vį praskrendant virš dir- 
byklos. Valdžia tirs ir to
kius gandus.

Jungtinės Valstijos ištesės 
savo žodi, c

Amerikos paramos pri
statymą Sovietam dalinai 
sutrukdė Japonijos pradė
tas karas prieš šią šalį.

Jungtinių Valstijų karo 
sekretorius Henry L. Stim
son visuomet pripažino 
svarbą Sovietų karo prieš 
vokiečius; bet kiti valdinin
kai, nežiūrint prezidento 
raginimų, vis trukdė siunti
mą reikalingų Sovietam ka
ro pabūklų. Kai kurie Ame
rikos oficieriai tam irgi 
kenkė. Jie sakė, kad tie pa
būklai esą reikalingi lavini
mui Jungtinių Valstijų ka
riuomenės.

Kas liečia prez. Roosevel- 
tą, tai jis pasiūlė Sovietam 
net antrą biliono dolerių 
paskolą iš lease-lend fondo, 
ir jau buvo pradinių dėl to 
pasitarimų tarp Amerikos 
vyriausybės ir Sovietų Są
jungos atstovų.

Bulgarų Karalius, Pasi
šnekėjęs su Hitleriu, 
Uždarė Savo Seimą

Berne, šveic. — “Slapta” 
į Berlyną atvyko ir tarėsi 
su Hitleriu Bulgarijos ka
ralius Boris, Dabar grįžda
mas namo, jis išleido įsaky-

IŠVIEN KOVOSIME, KOL LAIMĖSIM
AR MIRSIM, - SAKO GEN- MACARTHUR

mą, kuriuom uždaro Bulga
rijos seimą iki spalių 28 d.

Seime dėl to kilo didelis

nai ir Tysliavos ištroškusiai 
laukia naciško barbarizmo 
pasiliekant Pabaltijoje.

Kodėl lietuviški pronaciai 
siūlo Lietuvai palaidoti savo 
n e p r i k 1 ausomybę Balti j os- 
Skandinavijos tautų konfede
racijoje, o taip atkakliai kovo
ja prieš Lietuvos įstojimą į so
vietinių tautų konfederaciją?

Dar nei vienas jų laikraštis 
nedrįso šitą klausimą viešai 
diskusuoti.

Kai Brooklyno “Amerika”, 
arba Chicagos “Draugas” tal
pina pranešimus, paimtus iš 
Kaune nacių leidžiamų laik
raščių, arba tiesiai iš Berlyno 
gautus apie Lietuvą, tai jie ži
no, kad jie padeda Hitlerio 
propagandos biurui.

Bet kodėl jie tai be paliovos 
daro? Kodėl jie tai daro be 
varžymos, dar su pasididžia
vimu ?

; Anglai Sutinką Duot 
Indijai Tautinę Laisvę
New Delhi/ Indija, kovo 

Į 27. — Pranešama, kad Ang
lijos atsiųstas ministeris Sir 
Stafford Cripps siūlo Indi
jos vadams panašią tam 
kraštui tautinę laisvę, kaip 
kad turi Kanada ar Austra
lija, jeigu indų vadai pasi
darbuos, kad Indijos žmonės 
pilnai bendradarbiautų ka
re su Anglija prieš fašistų 
Ašį.

Honolulu. — Nusinuodijo 
Japonas biznierius Tat. Ko- 
bayash, palikdamas rašteli, 
kuriame jis sako, jog nusi
žudo iš gailesčio, kad jis pa
darė klaidą, padėdamas Ja
ponijai prieš Amerika. Raš-

Atšakymas tegali būti vie- telyje jis atsiprašo Ameri-
nas: Jie nori pagelbėti Suvic-Įką ir šaukia kitus būti išti-
nytų Tautų priešams. kimais šiai šaliai.

Washington, kovo 26. — Šiandieninis karo depart
ment© pranešimas sakė:

Filipinų Sritis — Priešai vėl iš oro labai bombarda
vo aptvirtintas salas prie įplaukimo į Manilos Įlanką. 
54 dideli bombiniai japonų orlaiviai dalyvavo šiame už
puolime, kuris .tęsėsi šešias valandas. Daugiausia jie 
bombardavo Corregidorą; bet mažai nuostolių tepa
darė kariniams amerikiečių įrengimams ir tik keletą 
mūsų kareivių sužeidė bei užmušė, šūviais iš priešlėk
tuvinių kanuolių amerikiečiai numušė žemyn keturis 
priešų orlaiviais.

Bataan pusiausalyjė visu frontu buvo aštrių susikir
timų tarp žvalgų iš vienos ir antros pusės.

Canberra, Australija. — 
Amerikos generolas Doug
las MacArthur, vyriausias 
Jungtinių Tautų komandie- 
rius Australijoj ir Pietiniai- 
Vakariniame Pacifiko Van
denyne, dvi valandas tarėsi 
su australų ministęrių kabi
netu ir aukštais jų karo va
dais apie bendrą kovos pla
ną prieš Japoniją.

Po to įvyko pokilis Aus
tralijos seimo rūme, Mac- 
Arthurui pagerbti. Kalbė
damas pokilyje, MacArthur 
pareiškė:

“Mes laimėsime pergalę

Kongr. Smitho Sumany
mai Ardytų Tautos

Vienybę
AYashington. — Amerikos 

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Green ir CIO pirmi
ninkas Philip Murray pa
reiškė kongreso komisijai, 
kad tokie sumanymai, kaip 
kongresmano Smitho prieš 
40 darbo valandų įstatymą,, 
prieš algos priedų mokėji
mą už viršlaikius ir prieš 
unijas kariniuose darbuose 
tai tik ardytų tautinę ame-

Japonai Apsupo Chinus 
Anglų Burmoje

Burma. — Japonai Bur
moje1 apsupo chinų kariuo
menę Toungoo mieste ir 
apylinkėje, prie vieškelio iš 
Rangoono į Mandalay. Ap
suptieji chinai kontr-ata- 
kuoja japonus.

New Delhi, Indija, kovo j galutiną 
27. — Pasirodė keli kairiniai

arba mes mirsime, ir tuo 
tikslu aš prižadu jums vi
sas medžiagines priemones 
mano šalies didžios galybės 
ir visą kraują mano šalies 
žmonių. Aš čia atvykau 
kaip kareivis didžiame ide- 
jiname kare dėl asmeninės 
laisvės, prieš amžina vergi
ją. Po šia vėliava šiandien 
yra susivieniję laisvieji pa
saulio žmonės. Mano pasiti
kėjimas, kad mes laimėsime 

pergalę, yra nepa-
i laužiamas.” /

A u s tralijos ministeris 
pirmininkas Curtin, persta- 
itydamaš £ęn. MacArthurą, 
sakė, kad jo vadovybėje ka-

Japonijos laivai Indijbs 
Vandenyne.
rikiečių vienybę ir kenktų 
karui.

ras bus vedamas su dina
miška energija ir nepalen
kiamu tikslu.

Turkija Paršaukė Savo 
Ambasadorius Tartis 
Apie Karo Pavojų Jai
Berne, Šveic. — Šveicarai 

girdėjo, kad Turkija par
šaukė savo ambasadorius iš 
Maskvos ir iš fašistų ašies 
kraštų ir svarstys su jais 
svarbius politiniai - kari
nius klausimus.* Tie klausi
mai kilo ypač dėl to, kad 
Bulgarijos karalius Boris ir 
naciu ambasadorius Turki- 

-b'

jai Franz von Papen atvyko 
į Berlyną.

Jau kuris laikas eina ne
atlaidūs gandai, kad Hitle
ris su savo pavasarine ofen- 
syva planuoja verštis per 
Turkija ir Vidurinius Ry
tus, prieš Sovietus ir prieš 
anglus ir kitus talkininkus.

*
London. — Anglai sunai

kino bei pavojingai sužeidė 
30 iš tų Vokietijos ir Angli
jos orlaivių, kurie užpuolė 
tvirtovišką anglų salą Mal
tą.

protestų trukšjnas ir du di
džiumos partijos atstovai 
rezignavo (atsistatydino) 
iš seimo.

Seimo pirmininkas aiški
no, jog karalius uždaro sei- 

• ma todėl, kad “šiuo momen- 
ty yra nepaprastai opi pa
dėtis Balkanų šalyse.”

Yra žinių, kad Hitleris 
daro stipraus spaudimo 
Bulgarijos valdžiai, versda
mas ją paskelbt karą prieš 
Sovietus.

Šimtai Angly Orlaivių 
Bombardavo Nacius
London, kovo 27. — Trys 

šimtai Anglijos orlaivių an
trą naktį pagrečiui pleškino 
vokiečių Kruppų ginklų-a- 
municijos fabrikus Essene, 
gumos fabrikus ir kitas 
pramones Ruhr srityje, va
karinėje Vokietijoje, ir na
cių orlaivių stovyklas ir ži
balo dirbyklas Holandijoi ir 
Belgijoj ir laivastatvklas 
šiaurinėje Francijoje. Iš tų 
žygių negrįžo 13 Anglijos 
orlaiviu.

(Naciai sakpsi nukirtę že
myn 16 anglų orlaivių.)

Vokiečių lakūnai šiuo tar- 
'pu bombardavo tik vieną 
Anglijos miestą. Vienas na
cių bombanešis nukirto į jū- 

i ra.
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Priešai Dirba Sukaitę
Gerai padare ADF prezidentas .Green 

ir CIO prezidentas Murray, išstodami 
prieš kongresmano. Smith o bilių, mieri- 
jantį panaikinti 40 darbo savaitės valan
dų įstatymą. Skandalas, kurį bando su
kelti tam tikros rūšies žmonės, neva 
“tautos reikalų gynimo” sumetimais, 
yra nepakenčiamas, šitų žmonių tikslas 
yra suskaldyti tautą, išstoti prieš pre
zidento Roosevelto administraciją, sabo- 
tažuoti ją, kad tuo viskuo pasinaudotų 
mūsų šalies priešai.

Tam tikros rūšies “specialistai” suor
ganizavo Oklahomoje ir kitur farmerius 
ir smulkiuosius biznierius rašyti kongre
sui telegramas ir laiškus, išstojančius 
prieš darbininkus. Kongrese ir jo išlau- 
kyje tie patys žmonės, kurie per ilgą lai
ką visaip bandė įgilti administracijai, 
kelia skandala ir sako: “Žmonės to no
ri... ”

Įsivaizduokime, kas būtų, jei tos rū
šies specialistai imtų viršų. Darbo uni
jos būtų sunaikintos, darbininkų reikalai 
suminti po kojų, visas darbo žmonių 
gyvenimas taptų sutremptas.

Sušauktoje CIO unijų atstovų konfe
rencijoje buvo aiškiai pabrėžta, kad or
ganizuoti darbininkai nenori pasipelnyti 
iš šio karo. Jie yra pasirįžę dirbti ir dirb
ti sunkiai, kad padėti vyriausybei ir vi
sam kraštui karą laimėti. Jie nepaiso 
gauti dvigubas algas už darbą sekma
dieniais, jei tie sekmadieniai nesudaro 
daugiau, kaip 40 vai. darbo savaitės. 
Darbininkai yra pasimoję kooperuoti vi
same kame su visa liaudimi, su visa 
vyriausybe, kad priešas būtų sumuštas 
ir kraštui saugumas užtikrintas. Bet 
darbininkai nenori, kad iš nepaprastos 
padėties (karo) ir samdytojai pasipel
nytų. Jeigu pasiaukoti, tai pasiaukoti 
reikia visiems.

Greenas ir Murray skelbia, jog p. Smi
tho ir kitų pasimojimai prieš darbinin
kus, prieš darbo valandas ribojantį įs
tatymą kenkia tautinei vienybei, kenkia 
mūsų šalies pastangoms karui vesti.

Tai yra nesumušama tiesa. Ją turėtų 
suprasti kiekvienas Amerikos pilietis, 
kiekvienas žmogus, kuriam rūpi bendri 
krašto interesai ir krašto saugumo už
tikrinimas—karo laimėjimas!

išleidęs ilgą pareiškimą, faktais nuro
dantį, kaip budeliai naciai žudo nekal
tus žmones, kaip jie žiauriai šeiminin
kauja. Šitie paveikslai kaip tik paliu
dija Molotovo žodžius.

Aišku, tai tik kampelis to baisaus vai
zdo, kurį naciai okupantai palieka jų 
okupuotose vietose. Mes negavome dar 
nei vieno vaizdo iš Lietuvos, iš Latvijos. 
Kai Raudonoji Armija pasieks tuos kraš
tus, kai jie bus išlaisvinti, tai Lietuvoje 
gal būt teks matyti dar baisesnių vaiz
dų, sukurų naciškų žvėrių. Nes mes ži
nome, kad ir Lietuvoje haciai žiauriai 
žudo kiekvieną žmogų, kuris bent 
kiek jiems pasirodo neištikimas. O na
ciams neištikimųjų Lietuvoje yra mili
jonai.

Tegu skaitytojas gerai pastudijuoja 
šituos paveikslus. Tegu jis pagalvoja. 
Tegu jis prisimena, kad tai šituos bu
delius (nacius) tam tikroji lietuviška 
spauda garbino ir garbina; tai jų pro
pagandą spausdina “Naujienos”, “Drau
gas”, “Darbininkas”, “Keleivis” ir kiti. 
Tai šitiems niekšams tarnauja lietuviški 
pro-naciai Amerikoje!

Daugiau. Tegu skaitytojas supranta, 
kad panašūs darbai, kokius vaizduoja ši
tie paveikslai, yra atliekami visur, kur 
tik naciams pavyksta įsibriauti. Kad 
greičiau padarius tam galą, Hitleris rei
kia dar šiemet sumušti, sunaikinti. Jung
inės Tautos privalo atidaryti frontą va

karų Europoje ir, mušdamos nacišką 
žvėrį iš dviejų pusių, jos galėtų jį sunai
kinti dar šiemet. Išlaisvintoji žmonija 
būtų didžiai dėkinga per amžius.

Be to, kiekvienas amerikietis privalo 
juo duosniau teikti paramos Sovietų Są
jungos kovotojams. Šiuo metu per visą 
Ameriką yra renkamos aukos Sovietų 
Sąjungos kovotojams padėti. Tenebūva 
nei vieno, neaukojusio tam šventam, tam 
prakilniam tikslui!

SLA Ponams Nepatinka
Teisybe

“Tėvynės” red. Bajoras dara 
(134me num.) teisinasi, kad 
“mūsų Susivienijime jokio 
fašistinio palinkimo niekad 
nebuvo ir nėra.”

Mūsų patiektų faktų, pa
imtų citatų iš pačios “Tė
vynės”, ponas Bajoras, ta- 
čiaus, nei nebando atremti. 
Kodėl jis nieko nesako 
apie tą hitlerinį straipsnį 
(“laišką”), kuris tilpo “Tė
vynėj” gruodžio 12 d.? Ko
dėl jis nuolatos atakuoja So
vietų Sąjungą, kuri yra A- 
merikos ir Ang. talkinin
kė? Kodėl jis talpino Dr. 
Ancevičiaus nacinę propa
gandą?

Aišku, kodėl. Todėl, kad 
pats redaktorius ir visa 
SLA vadovybė to nori. Jei
gu to nenorėtų, tai hitleri
nės propagandos “Tėvynėj” 
nei su žvake nerastum.

Tam pačiam (13) nume
ryje (pirmam puslapy j) tel
pa ilga rezoliucija, specia-

tuo klausimu atsilie
pė. Jinai rašo 12 numeryj: 

“SLA atsidūrė prieš dide
lę problemą: pakėlimas mo
kesnių, arba uždėjimas ase- 
smentų. Pomirtinių fondas 
dar vis nesusibalansuoja, o 
lėšų fondas paskendęs sko
lose. Prieš kiek laiko ap
draudos departmentas rei
kalavo uždaryti pačią ‘Tė
vynę’, bet šiaip taip atsipra
šyta.”

Taip, apdraudos depart- 
mentų egzaminieriai savo 
raporte išreiškė nepasiten
kinimą tūlais SLA viršinin
kų darbais. Jie pareikalavo, 
kad finansinės knygos būtų 
gerai sutvarkytos, kad kai 
kurių SLA viršininkų pa
imtos paskolos iš SLA cen
tro būtų greitai grąžintos, 
kad nupuolęs apdraudos 
fondas būtų atbudavotas ir 
t.t.

Tik pagalvokite, SLA na
riai! Mūsų Susivienijimo

(muzikos rekordams mašinė
lės) ; su balandžio 1 d. išsi
baigs “nylon” moterų koji
nėms ; rašomosios mašinėlės 
jau skirstomos; skalbimo ma
šinų produkcija baigsis gegu
žės 15 d., ir dauguma geriau
sios odos bus vartojama tik 
gaminti armijai avalus. Balan
džio 22 d. paskutiniai radijai 
ir radijo-fonografų kombina
cijos bus išneštos iš fabrikų į 
sandėlius.

Visos šios permainos įvyksta 
dėlei militarinių reikalavimų. 
Moterys dėvės “medvilnės” ir 
“rayon” medžiagas, todėl, kad 
“nylon” prisidėjo prie gink
luotų jėgų parašiutinio audek
lo. Gi rašomųjų mašinėlių ir 
radijų fabrikai dabar gamina 
ginklus ir militarinius radijus.

Amerikos ūkis pradeda savo 
svarbų pavasarinį vajų dėl 
maisto produkcijos. Karo Pro
dukcijos Tarybos įsakymas su
stabdė gamybą tokių trakto
rių, kurie vartoja gumines pa
dangas. Fabrikantai turės 
grįžti prie gaminimo plieno,— 
ratinių įrengimų, bet, vienu 
būdu arba kitu, mes surinksi- 
me derlių ir pagaminsime tan
kus.

Vienoj srity, kur Karo Pro
dukcijos Taryba nenori įvyk- 
dinti per didelę permainą, yra 
moterų madose. Karo Produk
cijos Taryba išėmė užlenkimus 
(cuffs) iš vyrų siūtų, kelnių, 
kad taupįnti vilną; bet atei
nantis įsakymas dėl moterų rū
bų bus “įšaldinti dabartinį 
siluetą.” Tas reiškia, kad mo
terys dėvės tinkamus rūbus, 
kurie greitai neišeiš “iš ma
dos.” .

Karo Produkcijos Ofisas nu
rodo, kad jūs galite paleng
vinti stoką šerinių, šepetukų 
gerai prižiūrėdami savo dan
tų, plaukų ir dažymo šepetu
kus. Kainų Administracijos 
Ofisas pataria, kad padangas, 
kurios nėra vartojamos, turėtų 
būt atiduotos rinkėjams 
(scrapdealer). Nevartokite se
nų padangų dūmėtoms ugnims 
savo soduose. Kainų Adminis
tracijos Ofisas nustatė padan
gų uždarbiavimą nustatyda
mas kainas. Pardavėjas naujų 
padangų Albany mieste buvo 
nubaustas dėl neišlaikymo nu
rodytų įsakymų. .. jis daugiau 
negaus padangų ligi birželio 
30 d.

War Production Board, 
Washington, D. C.

Barbarų “Žygių” Paveikslai
Šiame “Laisvės” numeryje (pusi. 4 ir 

5) telpa eilė paveikslų, vaizduojančių hit
leriškų bestijų “žygius” atliktus užim
tose vakarinėse Sovietų Sąjungos daly
se, kurios jiems pavyko laikinai užimti. 
Pridėti ką nors daugiau prie to, ką pa
veikslai vaizduoja, būtų bereikalingi žo
džiai. Paveikslai nuimti iš aktualių sce
nų ir jie parodo, kaip niekšiškai, kaip 
žiauriai, kaip bestijiškai naciai šeiminin
kauja ten, kur jiems pavyksta užimti 
kraštą.

Prieš tūlą laiką Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų komisaras Molotovas buvo

Šiandien ir Rytoj
Šiandien ir rytoj, kovo 28 ir 29 dd., 

New Yorko mieste įvyks nepaprastas 
susibūrimas visos šalies įvairių organi
zacijų atstovų—kongresas. Jisai, įvyksta 
nepaprastu laiku ir nepaprastu klausi
mu. Jo tikslas: išlaisvinti generalinį USA 
Komunistų Partijos sekretorių, Earl 
Browderį.

Mūsų dienrašty j ne sykį jau buvo ra
šyta, kaip mes žiūrime į Browderio įka
linimo ir išlaisvinimo klausimą. Ne sykį 
mes esame pasisakę prieš jo įkalinimą 
ir už jo išlaisvinimą. Tuo klausimu mes 
esame patiekę ir dėsnius, kuriais mes re
miamės tatai darydami.

Šimtai tūkstančių žmonių yra pasira
šę po peticijomis, reikalaujančiomis 
Browderiui laisvės. Milijonai organizuo
tų žmonių yra tarę kolektyviai savo žo
dį, reikalaudami Browderiui laisvės. 
Šimtai intelektualų, šimtai visuomeninin
kų, šimtai profesorių ir mokytojų yra ta
rę tuo reikalu žodį. Visi sako: Browde- 
ris buvo įkalintas keturiems metams be 
reikalo; Browderis, anti-fašistas kovo
tojas Browderis, turi būti išlaisvintas.

Šis susibūrimas, šis su važiavimas,kon
ferencija ar kongresas, nepaisant, kaip 
mes pavadinsime, dar kartą stipriai pa
klabins prezidento duris, raginant jį iš
laisvinti Browderį, taip reikalingą šiuo 
metu organizavimui žmonių masių kovai 
prieš fašizmą.

Mes tikimės, kad šis žodis, šis reikala- 
vimas-prašymas bus paskutinis. Mes ti
kimės, kad Browderis bus išlaisvintas 
greit.

Browderiui laisvės reikalauja ne tik 
komunistai. Daugybė žmonių, kurie ko
munizmui kaipo tokiam nepritaria, ta
čiau Browderiui laisvės reikalauja, nes 
jie supranta, kad laikymas Browderio 
kalėjime šiuo metu nepadeda mums ka
rą vesti. Jie, pagaliau, žino, kad laiky- 
mas Browderio kalėjime, prieštarauja 
amerikiniams principams, už kuriuos 
mes visi kovojame, kuriems mes aukoja; 
mes!

liai parašyta prieš Sovietų viršininkai ėmė iš SLA cen- 
Sąjungą. Tos rezoliucijos 
autoriai yra Antanas Olis 
ir Dr. S. Biežis (SLA dak
taras - kvotėjas), kurie sy
kiu važinėja su Smetona vi
sur niekindami Sovietų Są
jungą. O kas dabar kalba 
prieš Amerikos talkininkę, 
kas skleidžia nepasitikėjimą 
sąjungininkais, tas, supran
tama, patarnauja fašistinei 
ašiai. Talpindama tokias 
rezoliucijas, “Tėvynė” kaip Reikėtų tokiems viršinin- 
tik ir prisideda prie to ža- kams suteikti geros “vaka- 
lingo darbo.

“Tėvynės”
visgi, nedrįsta nieko sakyti 
apie tai, kad SLA Pildomo
ji Taryba planuoja pakelti 
mokestis visiems seniems 

| nariams. Mes tai iškėlėme ir 
manėme, kad p'onas Bajoras 
apie tai prakalbės. Bet jis 
nieko nesako.

Šiomis dienomis ir “San-

tro paskolas ant savo na
mų, kuomet apdraudos de- 
partmentų įstatai tatai grie
žtai draudžia. Advok. Ba- 
gočius, Gugis, sekr. Vinikas 
juk tuos įstatymus turi ži-j 
noti. Bet jie, atrodo, visai sako trumpai, bet esmingai, 
nepaisė jokių įstatymų. |Į;;_•“

O kai tą viską jiems pri-. afen.—red*. 
meni, tai jie piktai barasi.

Dabar eina SLA Pildo
mosios Tąrybos rinkimai.

Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui .bos energiją Vedimui kai’O. 

Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps I nli naqfjin<ni unvn nakin- 
sugrįžus namo buvo pastatyta 20 L»ailS pastangų OUVO paKin-

■ klausimų apie tą socialistini kraštą kyta del Savo Šalies gerovės 
y i ir jo rolę šiame kare. Jis i juos at-

bet esmingai. Čia
I mes tuos klausimus ir Crippso atsa-
! kymus paduodame, po vieną kas-

cijos”. Reikėtų išrinkti nau- 
redaktorius, jus žmones, energingus, pa

siryžusius darbuotis SLA 
narių labui.

Tad visi balsuokite už 
Masytę, Žebrį, , Jatulį, Dr. ■ 
Baltrušaitienę. Išrinkti jie, 
padarys daug 'naudos vi
siems SLA nariams.

Pažangiųjų SLA Narių 
Komitetas.

NAMINIS FRONTAS

Johnston City, 111.
LDS 6-to Apskričio Dėmesiui

LDS 6-to Apskričio kuopos, 
draugės ir draugai!
: Visų prašau įsitėmyti, kad 

Šio apskričio kuopų delegatų 
suvažiavimas įvyks balandžio 
26 dieną, 1942 m., 10 vai. ry
te, mieste Benton, Ill.

Artimiausiuos savo kuopos 
susirinkimuose esate prašomi 
išrinkti savo atstovus į tą kon
ferenciją, nes tai bus metinė 
konferencija, kurioje turėsime

aptarti daug mūsų organizaci
jos dalykų, šiemet įvyks LDS 
seimas, tai mes visi turime 
prie jo būt gerai pasiruošę.

P. Krunelis,
LDS 6 Apskr. Sekr.

priešo puolimų iš oro. Bandy
mai pavyko 99 nuošimčiais.

Šiomis dienomis J. V. kari
nėn tarnybon išėjo G, Buzins- 
kas ir J. Kizelas.

Yonkers, N. Y.
Šis—Tas

Mūsų miestukas jau du sy
kiu buvo aptamsintas (black
out). Tai buvo daroma tuo 
tikslu, kad gyventojai išmok
tų kaip reikia elgtis laike

Serga mūs du draugai: J. 
Sabaliauskas ir Leonas Narbu
tą. Rep.

. .............———■■■........  I.M ...

Maskva. — Sovietam ata? 
kuojant: vokiečius mieste 
Stalino, partizanai atsikasė 
paslėptus savo ginklus ir 
taipgi škudo naęius mieste.

šis yra pirmas straipsnis 
Karo Produkcijos Tarybos iš
leistas.

Šiemet pavasaris reiškia 
daugiau, negu tik gėlių žiede
lių pasirodymo laikas. Kadą 
galvojama apie pavasarį ir 
karą, prisimena pavasario už
puolimai, atnaujinti ofensyvai. 
Be abejo, mūsų priešai išban
dys naujų ofensyvų karo fron
te ir—laikinai—mes turėsime 
pergyventi blogų žinių.

Bet tik laikinai. Nes mes pra
dėjom savo didįjį pavasarinį 
ofensyvą Naminiame Fronte,- 
milžiniškas pastangas gaminti 
ginklus, kurie padės mums ir 
mūsų talkininkams paimti of
ensyvą kiekviename fronte.

Visoje šalyje šiandiena įvyku
sia pasitarimai tarpe industri
jų darbininkų ir industrijos 
administravimo, ir vyrų, iš gin
kluotos tarnybos, šitie pasita
rimai turį tik vieną tikslą: 
įvesti sistemą, prie kurios 
kiekviena ranka ir protas ir 
mašina dirbs ligi pilniausios 
išgalės karo gamybai.

Naminio Fronto ofensyvai, 
besitęsiantieji ofensyvai, remia 
šitą Karo Produkcijos Vajų, po 
Karo Produkc. Tarybos vado
vyste. Ir jie liečia mus visus. 
Kainų Administratoriaus Ofi
sas žengia pirmyn savo nusi
statyme sulaikyti augančias 
kainas. Karo Produkcijos Ta
ryba vykdo savo programą 
pamainyti taikos laiko fabri
kus į karo laiko tvirtoves, ir 
kiekvienas iš mūsų turime pri
sidėti prie šio vajaus, taupy
dami visokią medžiagą ir su
stabdyti eikvojimą. Yra mūsų 
pareiga sutaupyti visą seną 
gumą, metalą ir popięrą, ir atb 
duoti juos tam tikram rin
kėjui (junkdealer), kuris pri
statys į fabrikus.

Kainų Administracijos Ofi

Klausimas No. 15:
Ar Stalinas turi aiškų-tei- 

singą supratimą apie Angli
ją ir Ameriką?

Atsakymas:
Šis klausimas labai sun

kus atsakyti. Pavyzdžiui, aš 
manau, kad mano suprati- 
,mas apie Anglijos ir Ame
rikos paveikslą galbūt labai 
daug skirtųsi nuo kai kurių 
amerikiečių ir anglų supra
timo.

Aš manau, kad Stalinas

sas įvykdė du žingsnius, kurie 
padės kovai sulaikyti išlaidas 
namuose. OPA padėjo 90% 
šalies kiaulienos produktų — 
tas reiškia daugiau, negu pu
sę visos mėsos atsargos — po 
60 dienų maksimum urmo pre
kės reguliacija. Ir Kainų Ad
ministracijos • Ofisas nustatė 
kainas dėl “rayon” ir medvil
nės medžiagos, kurios ligi 
šiam laikui smarkiai kilo. 
Toks Kainų Administracijos 
Ofiso nusistatymas turėtų su
laikyti, krautuvių kainas, ir 
jeigu tas neužtenka, Kainų 
Administracijos Ofisas gali nu
statyti prekes, kurios krautu
vės gali prašyti.

Vieną dalyką neturime už
miršti, kada mes galvojame 
apie trūkumus ir paskirstymus 
ir visus kitus karo laiko ne
smagumus, tai yra, kad U.S.A, 
ne tik turi valgydinti, rengti ir 
ginkluoti save, bet yra pasiry
žusi padėti ginkluoti, įrengti 
ir valgydinti žmones, kurie 
kariauja su mumis.

šiomis dienomis “L end 
Lease” Administracijos rapor
tas įrodė, kiek pagelbos bus 
reikalinga, šis raportas įrodė, 
kad nors $2,500,0Q0,000x ver
tės reikmenų ir kitos pagelbos 
jau buvo pristatyta, “toli gra
žu neužtenka, kiek bus reika
linga persverti į pergalę. — 
Teisybė yra, kad sulyg kiek 
reikėjo, tai labai mažai buvo 
pristatyta.” Karo Produkcijos 
Taryba įsakė konservuotojams 
(canners) vaisių ir daržovių 
atidėti dalį šių metų produk
tų, ir dalis to bus išsiųsta mū
sų talkininkams.

Daugiau permainų įvyks su 
ateinančia armija žalių lape-, 
lių ir ilgesnių dienų. Po gegu
žės 1 d., nebus gaminama 
tai vadinamų “jūke boxes”

išvystymo ramiu laiku prieš 
užpuolimą. Ir jie mano, kad 
atsižvelgiant į visus sunku
mus, su kuriais jiems teko 
susidurti, jie padarė tikrai 
stebėtiną progresą.

Jie nekeis savo visuome
nės pamatinės truktūros. 
Bet būdami tokiais realis
tais, kokiais yra jie, jie pa
darys, jeigu matys reikalą, 
gerokų pritaikymų savo po
litinėje ir įstatymdavybinė- 
je mašinerijoje.

Stafford Cripps.

Oakland, Calif
yra įsitikinęs, kad Churchill 
ir prezidentas Rooseveltas 
yra pasiryžę daryti viską, 
idant naciai būtų visiškai 
sumušti. Jis supranta, kad 
tokioj demokratijoj, kokią 
mes turime, ne taip lengva 
sumobilizuot maksimum pa
stangas greitai, .bet kad mes 
darome geriausia, kas gali
ma, kad sumobilizuot taip 
greitai, kaip galima. Jis ži
no, kad mes norime pagel
bėti, bet galimas daiktas, 
kad jis ne visai tikras, kaip 
toli mes esame pasirengę 
eiti į tą pusę. Neigi jis yra 
visai tikras, koks bus mūsų 
atsinešimas linkui Rusijos 
po karo ir kaip bus praves
tas Europos perorganizavi
mas.

Aš tikiu, jog be galo svar
bu civilizacijos ateičiai, kad 
tarpe tų trijų šalių santy
kiai būtų išryškinti kuo- . o.greičiausia.

Stafford Cripps.

Klausimas No. 16:
Ar karas pakeitė rusų 

idėjas?
Atsakymas:

Jeigu tai turima mintyje, 
ar rusai atsižadėjo savo 
idėjų apie geriausią ekono
minę organizacijos formą 
savo šaliai, tai griežtai rei
kia pasakyti, kad ne, nepa- 
kietė. Iš tiesu, karas įrodė, 
kad jie vieninteliai Europos 
žmonės, kurie galėjo pasi
tikti su pasisekimu Hitlerio 
žaibinę taktiką.

To pasisekimo priežastis 
dalinai glūdi tame, kad jie 
išstatė savo apsigynimo 
pramones per ilgą laikotar
pį ir kad jie gali savo eko
nominėje sistemoje sukon
centruoti visą savo gamy-

Iš LLD. 198 Kp. Veikimo
Neseniai pas mus lankėsi d. 

A. Bimba, “Laisvės” redakci
jos narys. Pasidarbuojant 
LLD. Oaklando ir San Fran
cisco kuopoms, dienraštis 
“Laisvė” gavo finansinės pa
ramos.

Taipgi ir moterų mezgėjų 
grupė susiorganizavo dėka mi
nėtų kuopų pasidarbavimo.

Oaklando ir San Francisco 
draugės mezgėjos veikia iš
vien: jos nusipirko 50 svarų 
vilnų ir mezga įvairius mez
ginius kovotojams prieš fašis
tinį siaubą.

Kovo 14 d. Oaklando LLD. 
kuopa turėjo kazyrių lošimo 
pramogėlę, kad sukelti pinigų 
vilnų nupirkimui. Pramogėlė 
įvyko pas draugę 13urdę. Tik, 
ant nelaimės, pasitaikė tą va
karą blogas oras, tai ir drau
gų bei draugių suėjo nedaug. 
Todėl ir pelno nedaug pada^ 
ryta.

Šios pramogėlės proga pel
no padaryta sekamai:

Nuo kortininkų pelno su
daryta $9.45c.

Pavieniai asmenys suaukojo 
sekamai: A. Yankauskas au
kojo $2; M. Praksaitienė $1; 
S. Karosienė 45c. Viso susi
darė $12,85. Pinigai perduo
ti mezgėjų komitetui.

Draugė M. Braidė aukojo 
keiksą laimėjimui.

Kortų grojikams pryzus au
kojo šios draugės moterys: 
A. Jacobs, M. Praksatienė ir 
K. Jankauskienė.

J. Y.

t
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Walt Whitman—Didysis Amerikos 

Liaudies Dainius
Kovo 26 d., š. m., suėjo 50 metų kai mirė 

didis Amerikos liaudies dainius Walt Whit
man. Mirė jis, užgęso, nelyginant šviesi žvaigž
dė tamsioje padangėje, palikdama šviesos 
juostą klaikiai tamsai perkirsti.

Walt Whitmanas gimė 1819 m., gegužės 31 
d., neturtingo farmerio šeimoje, kuri tuomet 
gyveno netoli Huntingtono, Long Island, New 
Yorko valstijoj.

Walt Whitmano tėvas, negalėdamas išsivers
ti iš žemdirbystės, užsiimdinėjo namų staty
mu.

Apie 1824 m. Whitmanu šeima persikėlė gy
venti į Brooklyną, kuris tuomet dar buvo men
kai apgyventu ir buvo panašiu į vilą (kaime
lį). Jaunasai Walt čionai lankė pradžios mo
kyklą, ko! jam sukako 12 metų amžiaus. Toli
mesnis mokyklos lankymas, matomai, jam bu- ' 
vo neįmanomas dėl tėvų neturto. — Walt’ui : 
teko mokslintis pačiam per save, eiti gyveni
mo, mokyklą. Pelnydamas sau duonutę, jau
nuolis Walt mokslą-žinojimą sėmė skaityda
mas knygas, klausydamas lektorių, lankyda- ’ 
mas teatrus, koncertus, parodas, muziejus, po
litinius mitingus, draugaudamas su rašytojais 
bei literatais, politikos vyrais, artistais, akto- 
riais-bohemais ir visokiais ‘visuomenės sluoks
niais, su kokiais jam tik tekdavo susidurti.

Daug skaitydamas, visakuom įdomaudamas, 
jaunas Walt Whitmanas intelektualiai vis au
go, didėjo ir liko plačios erudicijos žmogumi.

Mylėjo jis mokslą, gamtos grožį ir žmones. 
Buvo didis savo krašto ir žmonių patrijotas. 
Troško jis matyti savo kraštą tobulai tvarkan
tis, savo žmones gyvenant laisvai ir laimingai, 
besidžiaugiančius gamtos grože ir gyvenimo 
malonumais. Pats gyvenimas gi jo laikais 
nebuvo ložėmis pintas: dar buvo daug vergijos 
liekanų, priespauda, didi neteisybė. Genijalusis 
Walt Whitmanas visa tai matė ir jautė. Visa 
tai matydamas ir jausdamas, jis negalėjo ty
lėti, būti ramus. * Jis trokšta, kad jo šalies 
žmonės būtų laimingi, džiaugsmo dainą dai
nuotu. Jis, lyg pranašo lūpomis, prakalba: 
Girdžiu Ameriką dainuojant. Ir toje savo vi
zijoje, tuose sielos balsuose,, jis pranašavo:

Girdžiu Ameriką dainuojant; dainas visokias gir
džiu aš: 

Tie mechanikai dainuoja kiekvienas savo smagiai 
ir stipriai:

Dailidė dainuoja bemieruodamas lentą ar balkį; 
mūrininkas dainuoja, pradėdamas darbą ar baig

damas jį;
valtininkas apdainuoja tai, kas priklauso valtyje 

jam;
ant laivo denio dainuoja jo darbininkas;
dainuoja batsiuvis, sėdėdamas savo suolelyj; 
kepurninkas stovėdamas traukia sau dainą; 
o štai medžių kirtėjo daina, artojo daina beinan

čio dirbti iš ryto 
ar vidudienio pertraukoj ar besileidžiant saulei;

1905 Metai Dailiojoje Literatūroje
Didieji istoriniai įvykiai ne tik įkvepia me

nininkus dramatizmu temų ir siužetų, kurie 
prašyte prašosi į drobę arba į poetinių kūri
nių puslapius; jie vaidįna rolę galingo aksti
no meno plėtotei, idėjiniai apvaisina ir me
niniai praturtina mokančiųjų girdėti ir supra
sti istorijos balsą žmonių kūrybą. Tokią rolę 
rusų literatūros plėtotei suvaidino 1905 .metai 
—ta nepamirštamoji didvyriška pirmosios ru
sų revoliucijos epopėja, kurioje darbininkų 
.klasė, bolševikų partijai vadovaujant, pasi
reiškė kaip grėsminga ir organizuota- revoliu
cinė jėga/

Visų pirma ir visų tampriausiai su 1905 
metų įvykiais yra surištas Maksimo Gorkio 
vardas. Dainų apie Sakalą ir Audronašą kūrė
jas, romantinis bręstančios audros skelbėjas, 
Gorkis niekuomet nebuvo vien tik menininkas. 
Meno žodis ir revoliucinis veiksmas visuomet 
buvo jame neperskiriamai susijungę, ir 1905 
metais mes matome Gorkį ne vien esant rašy
toją, bet ir tiesioginį revoliucinės kovos da
lyvį.

Sukrėstas niekšiško caro vyriausybės nusi
kaltimo, sausio 9 d. sušaudžiusios daug-tūks- 
tantinę beginklių darbininkų minią, jis rašo 
aistringą atsišaukimą, kuris baigėsi atviru 
kvietimu sukilti: “Kartu mes pareiškiame, 
kad tokia tvarka toliau nebegali būti pakenčia
ma ir kviečiame visus Rusijos piliečius tuojau 
į atkaklią ir vieningą kovą su monarchija.”

Žandarai Gorkį, suėmė, tačiau audringai be
sivysiantiems revoliuciniams įvykiams spau
džiant, brvo i riversti 1205 metų rudenį jį 
paleisti į laisvę. Įdomi Gorkio tų metų revo
liucinė publicistika. Jis rašė straipsnius, pam
fletus, lapelius, proklamacijas, jausmingus at
sišaukimus į tarptautinį proletariatą kviečiant 

maloniai dainuojanti motina ar žmona jaunoji 
prie darbo 

ar vidudienio pertraukoj ar besileidžiant saulei;
biant,—- 

kiekvienas dainuoja’ kas priklauso jam ar jai ir 
niekam kitam, 

dieną priklausančią tai dienai,—o naktį būrelis 
jaunųjų vyrukų, tvirtų ir draugingų, 

plačiai atidarę burnas raliuoja dainas stiprias Ir 
skambias.

1855 m. pasirodė pirmas Walt Whitman’o 
poezijos kūrinys, pavadintas Leaves of Grass 
(žolių Lapai). Laikui bėgant, jis buvo papil
domas vis naujomis poemomis. Jo toje poezi
joj, tose giesmėse, nors savotiškam stiliuje 
rašytose, maž-ką duodant pajusti rimą ir rit
mą, skaitydamas junti kažin ką tokio kilnaus, 
malonaus, drąsinančio žvelgti į šviesesnį gyve
nimą; jose girdimas didingas tiesos balsas, 
šaukiantis į kovą prieš piktą, lyg tolimas 
griaustinio grumenimas tiems, kurie yra stab
džiais progreso į tobulybę, į žmoniškumą.

“Oficialūs” anų laikų peozijos kritikai 
Amerikoje Walt Whitman’o “žolių Lapus” pa
sitiko kaip ir neigiamai: maža, pasak jų, pas 
Walt Whitman’a poezingumo, “sausas mąsty
mas.” O kas blogiausia, tai kad nesą “muzika
lumo”—nėra ritmo ir rimo.

Paaprastoji liaudis, kuriai Walt Whitman 
rašė, irgi buvo dar negana išsilavinusi, kad 
jį pilnai būt galėjusi suprasti. Geriausiai “žo
lių Lapų” autorių suprato tų laikų plutokra- 
tija: Ji piktai suriaumojo prieš “žolių Lapus” 
ir jų autorių. Net valdžia prieš Walt Whit
man^ buvo užsiundyta, jį persekiojo.

Ir kaip gi Walt Whitman galėjo patikti 
viešpataujantiems sluoksniams, kai jis jų ad
resu parašė:

MINTIS
Apie žmones pasiekusius aukštas vietas, 

turtus, ceremonijas, mokslus ir panašius:
Man atrodo, jog viskas, ko tie žmonės 

pasiekė, atpuola nuo jų, apart to, kokių 
vaisių tie dalykai duoda jų, kūnams ir sieloms; 
tuo būdu jie man dažnai atrodo 
nuvytę ir nuogi, ir dažnai man regisi, 
kad jie vienas mėgdžiodamas pašiepia kitus, 
taipgi pats save ...
Argi tai šitokia aštri mintis, kad ir apvilk

ta poezijos rūbu, galėjo patikti plutokratijai 
bei visokio plauko veltėdžiams? Juk tai tiesa, 
kuri skaudesnė už ugnį. Už tai Walt Whit
man’o kūrybai ir teko'emigruoti į užrubežį ir 
ten gauti sau daugiau pilietybės negu savo 
gimtame krašte. Pirmiausiai didesnio pasise
kimo ir prieglaudos Walt Whitman’o “žolių 
Lapai” gavo Anglijoje. Dabar jau, supranta
ma, Walt Whitmano kūryba žinoma visam li
teratūriniam pasauliui. Ypatingai, Sovietų Są
jungoje jo vardas yra labai populiarus.

Pr. Balsys.

“paduoti pagalbos ranką rusų darbininkams,” 
rūščius Prancūzijos bankininkų kaltinimus už 
skolinimą rusų carui pinigų, reikalingų revo
liucijai nuslopinti. Visuose tuose, aistros, 
rūstybės, protesto kupinuose puslapiuose do
minuoja vienas dalykas: nepajudinamas įsiti
kinimas artėjančia proletariato pergale “.. .. 
Revoliucija nenuslopinta, ji nebus nuslopinta, 
—rašė Gorkis. — Liepsnai reikalinga kartais 
apsitraukti dūmais ir juose paslėpti savo grės
mingą veidą, — bet apsitraukti ne dėl to, kad 
juose užgestų, bet kad surinktų* visas jėgas ir, 
vėl įsižiebusi, viską apimtų ir sudegintų.”

Meniniame Gorkio palikime įdomus yra jo 
rašinys “sausio 9.” Tai tuo pačiu metu ir is
toriniai tikslus savo akimis 
ko dokumentas, ir meniškai 
to “kruvinojo sekmadienio,” 
kos ir kazokų nagaikos užmušė liaudies ma
sėse naivų tikėjimą caru, užmušė, kad užgim
tų revoliucinės neapykantos ir protesto jaus
mas.

mačiusio liudinin- 
ryškus paveikslas 
kurį žandarų kul-

Tačiau įžymiausias Gorkio kūrybos 1905 
metų “balansas” buvo jo romanas “Motina,” 
Ta knyga sudarė epochą pasaulinės revoliuci
nės literatūros istorijoje.

Gorkis savo romane “Motina” davė didingą 
proletarinės revoliucijos poemą. Jis nusakė 
prislėgtų masių revoliucinį nubudimą, bolše
vikų partijos rolę, ir Povilo Vlasovo asmenyje 
sukūrė neužmirštamą paveikslą bolševiko, 
drąsaus ir nepalenkiamo kovotojo, keliančio 
mases kovon už socializmą. O svarbiausia, 
Gorkis parodė, kad revoliucijoje “išsitiesia” 
žmogus, kad revoliucinės kovos procese jis iš
sivaduoja iš vergiško pasingumo ir nusižemi
nimo. Nėra jėgos, kuri pajėgtų nuslopinti nu
budusią masių sąmonę, palaužti liaudies va

lią, pažinusios revoliucijos tiesą, bolševizmo 
tiesą. Apie tai būtent ir kalba svarbiausios 
romano didvyrės paveikslas, Nilovnos atvirti- 
mo iš tamsios atsilikusios moteriškės į sąmo
ningą revoliucionierę,1 į pasiaukojusį kovotoją 
už žmonijos laimę istorija. Nilovną, beplau
nančią bolševikinius atsišaukimus, suima, ją 
muša, žandaras stveria ją už gerklės, smaugia, 
bet ji žino: “Neužlies krauju proto . . . Kraujo 
jūromis neužgesins tiesos ...”

Ir pro akis aptraukiančią miglą paskuti
niais balso likučiais Nilovna šaukia: “Sujunk, 
liaudie, savo jėgas į vieną jėgą!”

Toks ir buvo Lenino—Stalino partijos šū
kis, sunkiausiais reakcijos metais vienijusios 
proletariato jėgas naujam ir lemiamam susi
rėmimui.

1905 metų revoliucija pafiko žymius pėdsa
kus ir seniausiojo proletarų rašytojo A. S. 
Serafimovičiaus kūryboje. Pačiuose pirmuo
siuose Serafimovičiaus kūriniuose pasireiškė 
jo tema: nežmoniškos eksploatacijos priespau
dą kenčiančių darbo masių, darbininkų ir 
valstiečių gyvenimas. Tačiau tik 1905 metų 
įtakoje Serafimovičiaus kūryboje atsirado ko
vos, revoliucinio protesto tema. Tylius, ne
prieštaraujančius, “su išvargintais veidais” ■ 
darbininkus pakeitė paveikslai žmonių bun- j 
dančių, supratusių savo teises ir sukylančių 
prieš kapitalizmo vergiją ir smurtą. Eilėje ap
sakymų—“Presnėje,” “Bombos,” “Pašvaistė,” 
“Nakties metu” ir kit.—Serafimovičius piešia 
proletariato 1905 metų ginkluotosios kovos 
epizodus. Matome barikadas, pastatytas darbi
ninkų Maskvoje dekabristų sukilimo dienomis, 
revoliucines darbininkų sueigas, kupinas ne
apykantos savo spaudėjams, sukilusių valstie
čių padegtų vienuolynų ekonomijų gaisrų pa
švaistes, scenas nežmoniško teroro, kurio pa
galba carizmas atsiskaičiavo su revoliucinėmis 
masėmis. Tačiau tos masės niekuomet jau ne- . 
begrįš į buvusį nusižeminimą, nebesitenkins 
savo beviltingai pilka buitimi. Revoliucija 
naujai nušvietė jų gyvenimą: “uždengdamas 
kietą, nepermaldaujamą tikrovę, katorginį 
darbą, stovėjo milžiniškos, viską apimančios 
artėjančio išsivadavimo laimės laukimo 
džiaugsmas.”

Revoliucinės audros heroika rado atspindį 
gausinguose proletarinių poetų eilėraščiuose.

Ryškų vaizdą nugalėtos, bet nepasidavusios 
revoliucijos, simboliškai išreikštos audrą at
laikiusių didingų pušų pavidalu, randame ži
nomojo latvių poeto J. Rainio eilėse.

Iš eilės kūrinių, vaizduojančių 1905 metus 
kaime, išsiskiria talentingo ukrainiečių rašy
tojo M. Kociubinskio apysaka “Fata Morga
na.” Su nepaprasta jėga Kociubinskis parodo, 
kaip noksta valstiečių deganti klasinė neapy
kanta *šavo prispaudėjams—ponams: “Tu,ma
nai, jie fabriką stato, dvarą steigia?—sako 
Andrejui piemuo (Choma. — Tai jie žmonėm 
pančius kala, spąstus stato, kad galėtų juose, 
žmogaus jėgą pagauti, žmonių kraują nuleis
ti.. . Kiek jų? Saujalė? O žiūrėk, kaip užsėdo 
žemei krūtinę, kaip toli siekia jų rankos.” Ir 
Kociubinskis eilėje dramatinių scenų piešia 
valstiečiuose susikaupusio pasipiktinimo revo
liucinį sprogimą.

Milžinišką vaidmenį sulošė penktieji metai 
kūrybai tokių rusų poetų, kaip A. Blokas ir 
V. Briusovas. Pradėję savo poetinę veiklą, 
kaip simbolizmo—dekadentinės, giliai idealis
tinės ir priešvisuomeninės poetų srovės atsto
vai, jie 1905 metų revoliuciniame, patose pir
mą kartą išgirdo balsą tos tiesos, kuri vėliau 
juos atvedė į pirmaeilių rašytojų eiles. “Man 
tai buvo audros, verpetų mętai,—rašė Briuso
vas.—Niekuomet aš nepergyvenau tokių ais
trų, tokių kančių, tokių džiaugsmų . .. Laiko
tarpiais aš visiškai nuoširdžiai buvau pasiren
gęs mesti visus ligšiolinius savo gyvenimo ke
lius ir pereiti į naujus, visą gyvenimą pradėti 
iš naujo.” Ir giliai paveiktas “liaudies aistrų 
okeano” grandioziškumo, Briusovas sukuria 
visą eilę sveikinamų himnų Rusijos revoliuci- 
jai.

Gal būt dar stipriau atsiliepė 1905 metai 
Bloko kūrybai. Spalio mėn. streikų Peterburge 
dienomis jis parašė atmintiną eilėraštį “So- 
tieji.” Kitame eilėraštyje poetas sako:

“Palauk : pavasarį mačiau narsuolį, 
Darbuotoją, kurs drąsiai mirti eis,— 
Su juo—-draugai. Ir kaminai nutils, 
Ir staiga fabrikuos visi darbai 
Sustos. Ir riebus fabrikantas
Nusilenks darbininkams iki žemės.”

Darbininke Blokas pamatė kūrėją, pajėgų 
“užmušti ir prikelti,” sugriauti senąjį pasau
lį, kad sukūrus naują. Taip savotiškai poetas, 
pagautas revoliucijos kūrybinės jėgos, palietė 
Gorkio temą r,pi e proletariatą—nugalėtoją ir 
kūrėją.

1905 metai rado gilų atspindį ne vien prieš
revoliucinėje literatūroje. Nežiūrint, kad po 
1917 m. spalio svarbiausia tarybinio meno te-

LIUDAS GIRA

Aptemdintai Maskvai
žiūriu aš į aptemdintąją Maskvą vakare,
Į smėlio suverstus maišus prie mūrų, 
į tūkstančių langų suraizgytųjų juostų vaizdą 

niūrų,—
Matau ją pasiruošusią sutikt pasiutusio \^ė-

* ries.
Stebiu Vyriškių eigastį, jaunų stebiu, senų, 
Mergmi^moterų. Tvirti jų žingsniai, tiesūs.
Jų žvilgsniai? Net senutės žilos akis išblėsus, 
Ir ta,—nū žybčioja ryžtingumu vienu.
Visų vienaVpintis, Visų vieni jausmai: 
Nugalėti prįpštii Tėvynės mūs didžios! 
žvėris žmogaus krauju čia nepasigardžiuos! 
Aukštai pakilo jis, tačiau nukris žemai.
Tegu maitvanagiai pabando čia atskristi!
Tegu gyvatiškai atšliaužt čia pamėgina!—
Ir seniai atjaunės, ir vyrais taps merginos— 
Maskva gyvena dar tarybinę jaunystę!
Didysis Leninas vis gyvas Maskvai lieka, 
Ir nieko—ligi jo—Maskva taip nemylėjo!
Jis ilsisi dabar granito Mauzoliejuj,— 
Jo poilsio ramaus sudrumst neturi—niekas.

Miko Petrausko “Biru- 
• te” Newarke

Šiais metais sukanka penki 
metai nuo mirties lietuvių 
liaudies kompozitoriaus Miko 
Petrausko.

ma, savaime, pasidarė Didžioji Spalio socia
listinė revoliucija, tačiau susidomėjimas penk
tųjų metų įvykiais ir vaizdais nesumažėjo. 
Gorkis vėl grįžta prie pirmosios Rusijos re
voliucijos pavaizdavimo. Monumentalinėje ke
turių tomų epopėjoje “Klimo Samgino gyveni
mas” Gorkis išvystė priešspalinės Rusijos dva
sinio ir visuomeninio gyvenimo, apimančio 40 
metų, plačiausią panoramą. Toje “judančioje 
dešimtmečių panoramoje”, kaip A. LunaČars- 
kis pavadino grandiozinį Gorkio kūrinį, vieną 
centrinių vietų užima penktųjų metų įvykiai. 
Su tikriausiu istoriko tikslumu ir kuone fizi
niu vaizdingumu genialusis menininkas piešia 
“kruvinojo sekmadienio” tragediją, bolševiki
nį pogrindį, visą Rusiją apėmusį spalio mėn. 
streiką, Baumano laidotuves, gruodžio mėn. 
barikadų mūšius Maskvoje, prasidėjusios re
akcijos žvėrišką terorą. Bolševikų kovos bū
riai ir eilinė darbininkų masė; liberaliniai in
teligentai, “prijaučiantieji” p r o 1 e t ariatui, 
“baudžiamųjų būrių” karininkai ir juodašim
čiai—pogromščikai,—žodžiu beveik visos vi
suomeninės senosios Rusijos grupės ir sluoks
niai Gorkio parodyti tikrame jų gyvenime, ju
dėjime, kovoje, sudėtinguose susikryžiavimuo
se ir konfliktuose, pasireiškusiuose revoliuci
jai besivystant.

Didžiausioms skaitytojų masėms pažįstama 
Novikovo—Pribojo knyga “Cusima.” Pats bu
vęs caro laivyno jūrininkas, dalyvavęs Cusi- 
mos mūšyje, Npvikovas — Pribojus su nuo
stabiu paprastumu ir nedirbtinumu nupasako
jo apie, rusų eskadros sutriuškinimą per rusų 
—japonų karą, kuris suvaidino savo rūšies 
prologą į revoliucinį sukilimą. “Monarchija... 
metė liaudį į beprasmišką ir gėdingą karą. 
Dabar ji stovi prie savo nusipelnyto galo. Ka
ras atidarė visas jos žaizdas, apnuogino visą 
jos supuvimą, parodė visišką jos atskirumą 
nuo liaudies. . . Karas pasirodė baisiu teis
mu”—rašė V. I. Leninas 1905 metais (Vii t. 
338 pusi.). To giliausio skirtumo tarp monar
chijos ir liaudies istorinę prasmę ir atskleidžia 
Novikovas-Pribojus savo knygos paveiksluose. 
Ne liaudis, ne jūrininkų masė, tinkama aukš
čiausio didvyriškumo žygiams, buvo nugalėti, 
bet carizmas, supuvusioji monarchija. Ir laivų 
.kubrikuose, triumose, krosninėse “užvirė gili 
neapykanta kajut—kompanijoms ir viršuti
niams tilteliams,” neapykanta, kaupusi eks
plozijai revoliucinį pasipiktinimą prispaudė
jais, pasmerkusiais pražūčiai liaudies mases.

A

Revoliucinės kovos tema tarybiniams rašy
tojams visuomet buvo ir naujo žmogaus auk
lėjimo tema. Tuo būtent planu parašyta talen
tingoji B. Katajevo apysaka apie vaikus “Bal
tuoja būrė vieniša.” Su švelniu jumoru ir gra
žiu vaikų psichologijos ypatybių pajutimu Ka- 
tajevas piešia jaudinančius paveikslus vaikų, 
dar labai jaunų, bet jau veiklių pavojingos po
grindinės revoliucinės kovos Odesoje 1905 me
tais dalyvių.

Jaudinanti 1905 metų patetika patraukė į 
save daugelį tarybų poetų. Gana paminėti N. 
Asėjevo, D. Petrovskio eilėraščius, B. Paster
nako poemas “Devyni šimtai penkti metai” ir 
“Leitenantas Šmidtas,” armėnų poeto Akopo 
Akopiano eiles “Revoliucija” ir kt.

1905 metų revoliucijos temos griebdavosi ir 
talentingiausias tarybinės epochos poetas V. 
V. Majakovskis. 1929 m. jis parašė “masinį 
veiksmą su dainomis ir žodžiais”—“Maskva 
dega,” savotišką spektaklį liaudies teatrams.

E. T.

Mikas Petrauskas

Giliam įvertinimui velionies 
Miko Petrausko nuveiktų dar
bų, Newark, N. J., Sietyno 
Choras pasiryžo suvaidinti 
vieną iš jo gražiųjų kūrinių— 
operetę “Birutė.” Vaidinimas 
įvyks gegužės 9 d., šv. Jurgio 
svetainėje, Newark, N. J.

Sietyno Choras taipgi pasi
žadėjo operetę “Birutė” pa
kartoti ir Brooklyn© publikai, 
gegužės 10 d., tai bus ant ry
tojaus po suvaidinimo Newar
ke. Brook lyne perstatymas į- 
vyks lenkų svetainėje ant 
Driggs Ave. Brooklyne per
statymu rūpinsis Moterų Ap- 
švietos Kliubas.

Baltimore Md
Mūsų Mezgėjos Smarkiai 

Darbuojasi
Mūsų draugės moterys sku

binasi, mezga šiltus svederius, 
kojines, kepures bei pirštines, 
kad aprengus tuos, kurie ko
voja prieš barbariškas Hitle
rio gaujas. Jos mezgimo dar
bą varo net mitingaudamos, 
susirinkimuose apkalbėdamos 
visuomeniškus reikalus. Tos 
draugės visuomet galvoja ir 
planuoja, kaip surengti tokią 
ar kitokią pramogėlę paramai 
mūs kovotojų už demokratiją.

Prieš kiek laiko, tos mūsų 
darbštuolės sukėlė $40 sumą 
ir įteikė lietuvių moterų var
du masiniam Russian War Re
lief mitingui, kuris įvyko va
sario 25 d., Lyric Teatre. Ta
me masiniame mitinge buvo 
surinkta aukų $11,500 Sovie
tų pagalbai.

Dabar neseniai mūs drau
gės turėjo bazarą, kuriame, 
kaip teko girdėti, irgi padarė 
gražaus pelno. Visa tai tos 
draugės dirba su energija, nes 
jos turi aukštą ir kilnų tiks
lą.

Nors visos draugės gražiai 
1 darbuojasi gelbėdamos karo 
pastangas prieš fašizmą, bet 
jų tarpe labai pasižymi drau
gė P. Deltuvienė. Ji pirmutinė 
atsikreipė į kitas moteris bei 
merginas, ir ėmėsi už darbo.

Tų mūsų darbštuolių grupė 
turi gabią korespondentę as
menyje draugės Bartašienės, 
kuri aprašo to jų gražaus dar
bo eigą. Gal būtų gerai, kad 
ta draugė parašytų platesnį 
paraginimą per spaudą, kad 
daugiau moterų ir merginų 
įtraukus į tą taip kilnų dar
bą.

Bravo, draugės mezgėjos! 
Mes, vyrai, prižadame pilną 
koooperaciją Jums jūsų svar
biame darbe.

K. Mikolaitis.
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Tiktai liekanos raudonarmiečio, kurį prie kaimų Kuz- 
mino ir Miakischevo naciai gyvų sudegino. Paskui Rau
donoji Armija nacius iš tos vietos išgrūdo ir vietiniai 

gyventojai papasakojo apie šitą nacių barbarizmą.

Ketvirtas poslapis

Valstietis berniukas žiūri i savo brolio ir sesers lavonus, 
kurie krito aukomis nacių atakų iš oro.

Kerče, Kryme, giminės j ieško tarpe llavonų savo 
mylimųjų

Geležinkelietis, auka nacių sprogstančios 
(dum-dum) kulkos.

Musų Medikalės Pagelbos Ranka
Didvyriškiems Kovotojams

šita grupė paveikslų apie naciškų barbarų žvė
riškus darbus jų užimtuose kraštuose turėtų įti
kinti kiekvienų lietuvį, kiekviena dorų žmogų, jog tie 
barbarai turi būti nušluoti nuo žemės paviešio. Tai, 
ką šit’e paveikslai parodo, dar neparodo nei milioni- 
nės dalelės tų baisenybių, kurias naciai pasėjo ten, 
kur tik įkėlė savo kojų.

Lietuva nėra jokia išimtis. Tie barbarai siaučia ir 
mūsų gimtiniame krašte. Ir ten jie praliejo upelius 
kraujo ir sukrovė kalnus lavonų.

Visų kraštų ir visos žmonijos viltis ir išsigelbėjimas . 
glūdi Suvienytų Tautų kovoje prieš fašistinę Ašį — 
prieš Vokietija, Japonija ir Italija.

Jungtinės Valstijos, So v re tų Sąjungą, Anglija ir 
Chinija — stambiausios Suvienytų Tautų spėkos — 
yra nusistačiusius nepadėti ginklo taip ilgai, kol na
cių gaujos nebus išgrūstos iš okupuotų kraštų ir kol 
Ašies militariška mašina nebus visai sunaikinta.

šiuo tarpu pati sunkiausia šio kruvino karo našta 
tenka panešti karžygiškai Raudonajai Armijai ir So
vietų Sąjungos žmonėms. Milionai jų jau krito šioje 
kovoje. Milionai randasi sužeistų.

Bet Sovietų armija ir liaudis nė valandėlei nenulei
džia rankų ir nesvyruoja. Tie kovotojai atlieka savo 
istorines pareigas. Prieš juos šiandien nulenkia gal
vų kiekvienas laisvės ir žmoniškumo mylėtojas.

Jų, tų kovotojų, tarpe grumiasi su naciškais barba
rais desėtkai tūkstančių Lietuvos sūnų. Jau dvi lietu
viškos divizijos seniai kaujasi su priešu, o trečia, nau
ja divizija ruošiama mūšiams. Raudonosios Armijos 
didvyrių sąrašuose gausiai ir garsiai skamba lietuviš
kos pavardės. Savo krauju ir gyvybe Lietuvos sūnūs 
gina savo tautos garbę, nepriklausomybę ir laisvę.

šitas Lietuvos sūnų atsidavimas kovai prieš hit- 
lerizmą, tas jų liejamas kraujas, idant Lietuva ir vi
sos kitos šalys, idant visa žmonija galėtų vėl laisvai 
kvėpuoti, turėtų paakstinti kiekvienų Amerikos lietu
vį prie didesnių karinių pastangų. Atsidavusiai rem
dami šios šalies vyriausybę, šios šalies armijų ir lai
vynų, mes dar turime nepamiršti savo specialių, ypa
tingų pareigų linkui Sovietų Sąjungos kovotojų, linkui 
tų tūkstančių Lietuvos sūnų, kurie randasi karo fron
tuose.

Kaip matėte jų pačių pranešimuose, jie amerikie
čiams lietuviams yra labai dėkingi už suteikimą me-, 
dikalės pagelbos. Jie nuoširdžiausiai dėkavo j a Lietu
vių Komitetui Mcdikalės Pagelbos Sovietų Sąjungai 
ir visiems, kurie yra aukoję tam žmoniškam tikslui. 
Jie prašo mūsų ir toliau tęsti šitą prakilnų darbą.

Taigi ir tęskime. Iki šiol per Lietuvių Komitetų 
medikalei pagelbai suplaukė daugiau kaip dvylika 
tūkstančių dolerių aukų. Tai gPaži ir nuoširdi ameri
kiečių auka. Tačiau tų auką palyginus su reikalu, jinai 
nėra per didelė. Jinai galėjo būti daug didesnė. Jinai 
turėtų pasidaryti daug didesnė.

Russian Wiar Relief Committee, Inc., per kurį mes 
Lietuvių Komitetas siunčiame aukas medikalei pagel- 
bai, dabar pradėjo nauja pavasarinį vajų sukėlimui 
kelių milionų dolerių tam tikslui. Tą vajų remia Ame
rikos vyriausybė ir Amerikos Raudonasis Kryžius. Ja
me darbuojasi tūkstančiai žymiausių Amerikos žmo
nių.

Mes lietuviai irgi turime vėl stoti darban su padi
dinta energija, su panaujintu kerštu naciškiems bar
barams ir atlikti savo žmoniškas pareigas.

Broli ir Sesute, gal tavo doleris išgelbės brangią 
kovotojo gyvybę, suteikiant jam laiku reikalingos me- 
dikalės pagelbos.

Jau išaušo pavasaris. Jau gamta visur pradeda at
gyti.

Pavasaris turėtų atnešti viltį ir džiaugsmą. Bet ne 
šiemet. Kruvinasis fašizmas pasiruošęs pradėti naujus 
puolimus prieš Sovietų Sąjungą ir visas Suvienytas 
Tautas. Laukiama tokią mūšių, prieš kuriuos visi pra
eities mūšiai gali pasirodyti menkutėliais.

Milionai kovotojų bus sužeistų. Milionai vaitos ir 
šauksis mūsų mielaširdingos pagelbūs.

# Ar išgirsime jų balsą? Ar ištiesime jiems savo pa- 
• gelbos ranką? Ar skubinsimos apraišioti jų žaizdas ir 

gelbėti jų tą brangių gyvybę, kurią jie yra paaukoję 
jnūsų visų gelbėjimui nuo fašistinio barbarizmo?

Dar kartą pažvelgkite į tuos baisius vaizdus šiuose 
paveiksluose! Paveikslai nutraukti tolimoje Sovietų 
Sąjungoje, iš kur naciški barbarai tapo jau išgrūsti.

Bet tą pačią sunaikinimo ir mirties sėją Hitleris 
ruošia ir šiai šaliai. Jeigu jis laimės Europoje, laimės 
visam pasaulyje. Nacių žvėriški darbai Europoje būtų 
dvigubai pakartoti čia Amerikoje — prieš mus visus, 
prieš jaunus ir senus, prieš vyrus ir moteris, prieš 
stipriausius ir silpniausius. Tasai fašistinis žvėris 
skirtumo nedaro. Naikina visus ir viską.

Tad neprileiskime jo prieš šių krantų. O neprileidi- 
mui yra tiktai vienas būdas: sunaikinti jį Europoje, 
ten, Rytiniam Fronte, kuriame jam kerta mirtinus 
smūgius Raudonoji Armija.

Visokia pagelba tiems drąsiems kovotojams!
Tegul jie žino, kad mes, Amerikos lietuviai, esame 

su jais iki galo, iki pilnos Suvienytų Tautų pergalės, 
iki visiško sunaikinimo hitlerinės pabaisos!

Lietuvių Komitetas Medikalės Pagelbos 
Sovietų Sąjungai.
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y-.

Sužeistą raudonarmietį deda į ambulancą nugabenimui į karo lauko ligoninę, kur jam 
suteikta pagelba.

Sovietų karo lauko ligoninė

Gydytojai ir slaugės karo lauko ligoninėje daro operacija.

Daktaras ir slaugė tvarko dovanas, gautas iš Amerikos ir Argentinos raudonarmie
čiais ir žmonėms tų distriktų, iš kurių naciški barbarai tapo išgrūsti.

i
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Baisaus Nacių Barbarizmo Siaubimo Pavyzdžiai'K<

Jų Okupuotose Sov. Sgjungos Teritorijose
Zį:

O

IM

Paveikslas parodo nacius kariant civilinius žmones 
ol’icierių taisant kilpą.

Smolenske. Galima matyti naci

Lavonai žmonių, kuriuos naciški kanibalai sušaudė garsiojo miesto Rostovo proletariniam distrikte.

kW<

palikti penki pakartieji, idant išgąsdinus civilinius žmones.

Naciai nužudė septynis tūkstančius civilinių žmonių — vyrų, moterų ir vaikų, mieste Kere, Kryme, šis paveiks
las parodo tos skerdynės krūvą lavonų.

■■■

arti.

1941 metų liepos viduryje fašistų armijos vienetas užpuolė miestelį N. ir įsiveržė. Paskui Raudonoji Armija juos 
iš ten išmušė. Paveikslas parodo naciškų barbarų palikt us pėdsakus. ai lavonai Raudonosios Armijos komandie- 
rių, kiniuos suimtus naciai degino po baisaus kankinimo.

1BB

Kerče, Kryme, išlikusieji gyvi civiliniai gy ventojai surenka ir veža savo giminių ir 
draugų lavonus palaidot.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 37

Elena priėjo arčiau, surimtėjo, pradė
jo svajoti. Kažkas nauja šiam kambary 
pakvipo. Rodos, apgaubė Eleną jos mo
tinos jaunystė, rodos, pakvipo čia kaž
kuo tikrai moterišku, prašneko meilės 
paslaptys. Niekas negalėjo užginčyti, 
kad jos motina buvo šiaip sau paprasta 
moteriškė. Ne, ji buvo gražuolė, buvo 
viliojanti moteris ir, aišku, išgyveno jau
nystę įdomiau, negu Elena.

Ne be reikalo ją tėvelis taip myli, — 
vos neprąšneko ji.

Baltos, beveik visai nuogos krūtys, sal
di šypsena, akyse neapčiuopiama ugnelė 
taip meistriškai dailininko pabrėžtos ir 
išlaikytos, Eleną supykino, sugėdino. Jos 
galvon įsivogė mintis tokia nelaukta ir 
gėdinga.

— Mama už mane gražesnė, tik... ka
žin ar ji vieną tėvą mylėjo.

Dar labiau susigėdus, tiesiog nusigan
dus, Elena nusigręžė, bet kažkodėl nesi
ryžo išeiti. Nenorom ji pakėlė akis ir į 
bobutės portretą. Ak, ir šita beveik to
kia pat. Tik galva kitaip suglostyta. O 
senelis?

Šis, gražiausias senelio portretas su
skilęs, suplėšytas šūvio, dar tebekabojo. 
Iš pirmo žvilgsnio portretas darė baisų 
reginį, tartum kabotų mirusio galva ir 
nežmoniškai išsižiojusi šauktų...

— Viešpatie, — sušnibždėjo Elena.
Apsisiautė apsiaustu, persirišo balta 

skara galvą ir išbėgo į parką.
— Ko aš ten įžengiau? Kur man dė

tis?
Vaikštinėjo viena po parką, pagaliau 

išėjo į kelią, pasiekė beržynėlį. Smagioji 
nuotaika nebegrįžo širdin. Stengėsi pri
siminti, šauktis pagalbon gražiųjų gyve
nimo dienų valandų — neprisiminė. Ne
surado jų, kaip pievoje pabertų aguonų. 
Taip. Visas gyvenimas — žalia pieva, o 
mano smulkučiai džiaugsmai — tik aguo
nos, — nutarė eidama Elena.

Suprunkštė arklys. Elena žvilgterėjo 
į priekį. Senis Adomonis smarkia risčia 
jojo į miestelį, o ten, toliau, kur baigėsi 
beržai, ėjo Jeronimas. Elena galvojo 
grįžti, bet negrįžo. Senio pasveikinta, ėjo 
iš lėto, neva nematydama, bet iš tikrųjų 
jis visas buvo akyse. Nusišypsojo. Seniai 
su juo nesimatė, net pasiilgo. Įdomu ar 
jis prisimins tėvo anekdotą?

Kai Jeronimas buvo jau arti, Elena 
nusigręžė ir pagreitino žingsnius, širdis 
jos sudrebėjo lengvu virpesiu, veidai už
kaito.

— Nešaukia, — sušnibždėjo.
Jeronimas tikrai nešūktelėjo. Jis pa

spaudė žingsnį.
— Panelė Elė nė susitikti su manim 

nebenori?
Rodos, metai ji nebuvo girdėjusi jo 

balso. Toks švelnus, bet drauge ir kietas, 
vyriškas suskambėjo Elenos ausyse.

—Ak, aš jūsų ir nepastebėjau!..
— Todėl man ir liūdna.
— Nematyt, pone Jeronime, nematyt, 

— blykštelėjo Elena akim.
Pasisveikino. '
— Tėvelis, girdėjau, išvažiavo?
Elena nusijuokė.
— Išvažiavo, bet netrukus grįš. Kodėl 

tamsta mano tėvelio nemyli?
. Jeronimas truputį sumišo.

— Netiesa. Tik gaila, kad aš anekdo
tų nemoku...

— Aha, negražu. Aš maniau, kad 
tamsta jau užmiršai.

— Gražų anekdotą, panele, sunku už
miršti.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Ir jo vaizduotėj iškilo drebąs, iškritu

siais dantim Svienteckis.
— Kiek jis jų išmokė, a? O jie su juo 

nežengia, patys pirmyn, o Svienteckis?... 
Psiakrev! Vea victis. Gerai Przidirskis 
pasakė, — mintys kryžiavosi staigiai, ne
sulaikomos. — Argi jau mes visi vea vic
tis?

Studentai vis dar ėjo. Kordušas, Kan- 
tickienė žiūrėjo į juos be žodžių ir... be 
minties.

Išvažiuodamas į Kauną, Kordušas 
glostė Eleną, juokavo, pagaliau rodė pil
nas akis ašarų. Elena jautė, kad tėvas 
atsiprašo už tai, kad ją buvo lyg pamir
šęs. Susigraudino. Palydėjo, paprašė do
vanų, bet grįžusi—džiaugėsi. Džiaugėsi 
pilnu jaunystės pašėlimu, tartum iš ne
laisvės ištrūkus. Dainavo, krykštavo, ty
čia pykino Kotriną, kuri meldėsi, kad po
no traukinys nesuvažinėtų, skambino 
energingas melodijas. Retkarčiais jai gė
da darės prieš senus tarnus, kurių akys 
taip akyliai ją sekė ir gerai suprato jos 
džiaugsmą. O vis dėlto negalėjo susi val
dyt.

Elenos santykiai su tėvu, galima sa
kyti, buvo keisti, tolimesniems žmonėms 
nesuprantami, neįkandami. Kordušas 
kaip buvo, taip ir liko didybės pilnas. Re
tai kada suvaldydavo savo isterišką bū
dą, pakrikusius nervus; retai pamiršda
vo esąs didingų bajorų palikuonis. Toki 
buvo visi Kordušu šeimos nariai. O Ele
na, augusi jau griūvančiam ir smunkan
čiam dvare, kad ir jaunutė, bet jautė gy
venimą kitaip, daugelio tėvų poelgių ne
besuprato. Vokiečių okupacijos metu Ele
na dar šunį drambliu vadino, tačiau vė
liau ir ji pamatė savo tėvų saulės užte
mimą. Kai motina paklupdydavo Eleną 
melstis arba kai jau nusivesdavo eiti sta
cijų, ji melsdavos, ji sekdavo motiną, bet 
širdelės į šias maldas nedėjo. Nesuprato 
dėl ko taip motina daro. Kordušynės 
puošnumas, rūstūs ir išdidūs tarnai, ilgi, 
triukšmingi baliai, kumečių bailus lanks
tymasis prieš jos tėvą buvo be Jos. Ne
gyveno ji aname pasaulyje, ir tėvų pa
sakojimai, jų prisiminimai, susigraudeni
mai dėl praeities jos būtybės nepalietė. 
Ji užaugo soti, linksma, aprūpinta, bet 
užaugo paprasta panelė, moteris, norinti 
mylėti, meilės laukianti. Anksčiau nete
kusi motinos globos, ji nuo tėvo vis buvo 
nuošaliau.

Gimnazijoj ji mokėsi ilgai ir ją baigė 
tik per dešimtį metų. Buvo gabi, apdai
ri, bet mokslu nesirūpino, nesižavėjo.

— Kas iš gimnazijos? — piktai nu
šnekėdavo ji draugėms. — Tėvas vistiek 
universitetan neleis.

Ne vieną bet šimtą kartų buvo nutaru
si išvažiuoti į Lenkiją — tėvo pasigailė
jo.

Bekrykštaudama, belakstydama po 
kambarius ji, tartum visai netikėtai, įbė- 
go į tėvo šventovę. Dairėsi, lyg pirmą 
kartą čia būtų įžengusi. Trys motinos 
portretai. Matė ji juos jau nekartą, ta
čiau vis kitokiom akim žiūrėdavo, kitoks 
jausmas suspausdavo širdį. Nesuprato, 
>kodėl taip darydavosi ir labai retai ties 
jais apsiverkdavo. Štąi portretas aukštai 
beveik pačiam kampe rusišku stilium pa
kabintas. Motina nupiešta juodo aksomo 
suknele, beveik nuogom krūtim. Šiai kū
no daliai dailininkas, matyt, nesigailėjo 
užsidegimo, netramdė savo susižavėjimo. 
Nuogi pečiai, kaklas ir krūtys buvo nu
pieštos taip gražiai, kad kiekvienas vy
ras, aišku, ilgiausiai į šitą portretą žiū
rėtų.

Minersville, Pa.
(Suvėluota Dėl Trūkumo 

Informacijų).
Kovo 6 dieną mirė Adomas 

Mulerčikas, 49 metų amžiaus. 
Velionis amžium nebuvo se
nas, dar galėjo gyventi; bet 
kaip pereito pasaulinio karo 
veteranas, tai gazu buvo plau
čiai jam sugadinti karo lauke. 
Jis jau nesveikavo daugiau 
porą metų. Pirmiau dar vis 
vaikščiodavo ir turėjo viltį pa
sveikti. Bet veltui buvo lūkes
tis. ..

Velionis iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkijos, nuo Alytaus. Kiek 
man žinoma iŠ jo brolio Pra

no pasakojimo, tai jie gyveno 
prie Nemuno ir žuvaudavo 
Nemune. Kaimo neparpenu 
kad būtų minėjęs, gal tik Aly
taus priemiesty gyveno.

Brolis Pranas jau kelioliką 
metų tapo užmuštas anglies 
kasyklose. Buvo ALDLD na
rys ir K. P. Palaidotas laisvai 
Lietuvių Liuosybės kapinėse.

Adomas taip pat buvo pa
žangus žmogus — buvo ‘‘Lais
vės” skaitytojas ir abelnai my
lėjo progresyvę literatūrą. 
Nors ir sirgdamas, mylėjo 
skaityti ir laukė su nekantry
be kada tas pabaisa — hitle- 
rizmas bus sunaikintas, ir 
žmonija paliuosuota iš to bes
tijos!.. . šitaip jis man pasi
reiškė pereitą vasarą, jau bū

damas gerokai ligos sukankin- 
tas. Tuomet jis už ‘‘Laisvės” 
užvilktą prenumeratą atsily
gino.

Velionis buvo pažangus 
žmogus kaip darbininkas kla
siniam klausime. Bet apsive- 
dus su našle Pūkiene, kuri pri
klausė prie parapijos, tad ir 
šliūbas buvo bažnytinis. Taip 
pat ir palaidotas likosi para
pijos lietuviškose kapinėse su 
bažnytinėmis apeigomis, ir su 
militariniu pagerbimu, kaip 
pereito pasaulinio karo vete
ranas, kovo 10 dieną.

Laidotuvių direktorius V. 
Tucinas tinkamai savo profe- 
sijonalę užduotį atliko.

Velionis paliko dideliam 
liūdėsyje savo gyvenimo drau-

SVEIKINIMAI IŠ KOVOS LAUKO
žemiau telpanti laiškai yra 

rašyti mūs gero draugo Jono 
P. Warwick’©, kuris dabar tar
nauja J. V. laivyne kaip me
chanikas; jis eina pareigas lai
ve aktualiai veikiančiame ka
re prieš mūsų šalies priešus. 
Laivo vardas bei veiksmų vie
tos, dėl žinomų priežasčių, 
neskelbiama.

Draugas J. P. Warwick’as 
laiškus rašo savo žmonai, gy
venančiai Hightstown, N. J. 
— “L.” Red.

’ I
J. P. Warwick, 

Laivas ..................
Sausio 1, 1942.

Mieloji!
Linkiu Tau tvirtos sveika

tos ir gero nusiteikimo!
Aš esu sveikas ir linksmas.
Mūsų laivo inžinieriai yra 

geri mechanikai ir širdingi 
žmonės. Dirbame vieningai ir 
stropiai visi. Kaip tik gauna
me signalą nuo kapitono, tai 
puolam neprietelį kirsti arba 
sutriuškinti jį į šmotelius.

Pereito gruodžio 30, naktį, 
barškanti gyvatė - submarines 
norėjo mus nudėti, bet tas ne
pasisekė. Mūsų laivas tiek 
greitas, kad priešo submarinas 
negali mus pavyt.

Mes vieną orlaivį žemyn nu
kirtom. Jis buvo vokiečių ar 
japonų. Tai buvo nakties lai
ku.

Plaukiame patamsyje, bet 
mūsų kapitono pagelbininkas 
mato labai toli su mechanizuo
tais instrumentais. Turime die
ninius ir naktinius žiūronus. 
Dieną ar naktį plaukdami, 
mes matom virš 30 mylių to
lumo. Mūsų, kanuolės neša la
bai toli ir be jokio balso, mag- 
netizuota pajėga. Mes išmu- 
šim priešus ir parplauksime 
sveiki.

. . . Vilnys laivą labai mėto, 
tai sunku rašyt: nuo mano ra
šomojo i stalo viskas nurieda 
žemyn. . .

Labai daug linkėjimų per
duokit “Laisvės” visam štabui, 
ir mūsų kapitonui Antanui 
Stripeikai; jis geras žmogus, 
toks pat kareivis, kaip ir aš. 
Sveikinu visus >su Naujais — 
1942 — Metais! Būkit linksmi 
ir sveiki! Man ir smagu, kai 
mes barškančias gyvates gai
niojam iš didmario, o oro 
draskūnus nutraukiam žemyn. 
Surankiosime mes juos .. . Mū
sų įrengimai labai geri; mes 
kai užmatom priešą, tai visi 
rankomis plojam, kad jau vie
na turim .. .

Kitame laiške parašysiu 
daugiau.

J. P. W.
II

Brazilija,
Sausio 17, 1942.

Brangioji:
Išsiilgau Tavęs ir namelių...
Manau, kad apie vidurį va

sario, š. m., būsiu namie.
Sausio mėn. mūsų laivas 

nuskandino didelį vokiečių 
subrųąriną. Submarinas norė
jo mus nuskandinti, bet mūsų 
laivas jį spėjo pirma nukirsti. 
NuĮęirtome ir vieną priešų or
laivį. Supleškinome į mažus 
Šipulius.

Mūsų laivas greitai plaukia, 
gąro katilai gerai veikia, ka- 
nuolės tiksliai ir toli muša.

Sausio 10 d. dirbau viršlai
kį, nes reikėjo kanuolių cilin- 
derįus ištekinti ir sutaisyk-Ma
no darbas — visuomet prižiū
rėti, kad vamzdžiai būtų geri.

Vokiečių submarinai mums 
nėrą baisūs, nes jie nėra taip 
greiti ir apsukrūs, kaip mūsų 
laivas. Kokį priešą mes sutin
kame jūroje, tai mes elgiamės 
sulyg prežidento Roosevelto 

gę ir vienturtį savo sūnelį 
(dar neišauklėtą), kurį taip 
mylėjo. į

Iš kitų velionis giminių, man 
žipoma jo švogeris J. Pauža ir 
brolienė su dukterimis, — Ba
naitienė, kuri dabartiniu lai
ku gyvena New Yorke.

Ilsėkis ramiai, Adomai, po 
visų pergyventų kančių!

J. Ramanauskas.

įsakymo — sunaikinam jį! 
Mes jų nesibijom, nes mūsų 4 
laivukai ’plaukia po 2 šalia 
mūs laivo, kurie turi didelius 
torpedinius inžinus gatavai 
paruoštus priešą sunaikinti.

Smagu, kad mums sekasi 
priešus naikint. Dirbame kiek
vienas mums įsakytus darbus 
ir būnam smagūs. Kaip persi- 
supsiu namo, tai papasakosiu, 
ant kiek mes tvirtesni už savo 
priešus, ir kiek mūsų įrengi
mai yra puikūs. Manau, kiti 
tokiu neturi, v

.. .Dabar randamės 300 my
lių nuo sausžemio (Brazili
jos). Greitai iš čionai leisimės 
namų linkui. Laivas visas 
tvarkoje, mašinos veikia ge
rai. Už kiek laiko būsiu na
mie su dideliu glėbiu pinigų.

. . . Maitina mus čionai la
bai gerai. Oras taipgi geras.' 
Mano akys gerokai sutvirtėjo, 
esu pilnai sveikas.

Tai matai, brangi Onute, 
dar sykį pasilieku sveikas. 
Linkiu ir jums sveikatos. Sun
kiai nedirbki . . . Viskas bus 
gerai.

Kai sugrįšiu, tai papasako
siu apie visą kelionę.

Širdingiausių linkėjimų vi
siems !

John P. Warwick.

DETROITO ŽINIOS
Darbai Gerėja Detroite

Kada pradėjo mažinti pro
dukciją automobilių dirbtuvė
se, tai bedarbių armija susida
rė tokia, kaip depresijos lai
kais. Net miestas buvo pradė
jęs bėdavoti, kad turįs per 
daug šeimynų šelpti ir maitin
ti. Taip pat valstijos darbo ap- 
draudos departmentas buvo 
susirūpinęs. Bet jau tas skau
dulys truputį atslūgo, ir jau 
pradėjo paimti į dirbtuves 
didelę dalį1 paleistų darbinin
kų.

Karo reikmenų darbai spar
čiai padidėjo. Iki šiol Chrys- 
lerio vienas karinių tankų, ki
tas mašininių kanuolių arsena
las dirbę po valiai, dabar jau 
dirba ištisai 24 valandas į pa
rą; ir net pietų laikas būna 
tik 15 minučių pavalgyti. Dir
ba trys pakaitos, ir kaip ro
dosi, produkciją dar vis didi
na ir greitu laiku karo reikme, 
nys bus dirbami kaip automo
bilių produkcija.

Apie Būsimą Bankietą
LLD 52 kuopa jau seniai 

yra nutarusi suruošti šaunų 
bankietą pagerbimui mūsų ge
rų veikėjų ir laikraščių vaji- 
ninkų. Jau dabar tą iškilmę 
turėsime sekamą sekmadienį, 
vakare, Draugijų svetainėj.

Kad žmonėms būtų leng
viau įeiti į bankietą, tai tikie- 
tas bus tik 50c. Bus Vakarienė, 
šokiai ir gėrimai už tą patį. 
Taipgi, grįždamas iš New 
Yorko, drg. V. Andrulis žadė
jo sustoti Detroite ir su mu
mis sykiu pasikalbėti ir pava
karieniauti.

Todėl kviečiame visus į ban
kietą.

Alvinas.

Cleveland, Ohio
Atlikime Savo Pareigą

Visa Amerikos liaudis šian
dien yra susirūpinusi šalies 
gynimu nuo fašistinės ašies 
barbarų ir civilinio apsigyni
mo priemonėmis. Yra kuomi 
susirūpinti, nes Clevelandas 
yra daug arčiaus prie Berly
no, negu Pearl Harbor prie 
Tokio; o betgi Pearl Harbor 
tapo užpultas ir apdaužytas 
per Tokio agresorius. O reikia 
neužmiršti, kad Hitleris gali 
įsitaisyti karo bazes Ispanijos 
ar vakarinės Afrikos pakraš
čiuose, arba kur Atlantiko 
vandenyne, tada nacių govė- 
doms bus visai lengva su bom- 
beriais pasiekti Clevelandą. 
Jau dabar mūsų šalies laivai 
yra skandinami New Yorko ir 
New Jersey pakraščiuose. O 
Clevelandas yra vienas di

džiųjų karinės industrijos cen
trą.

Fašistinė ašis dar neatsiža- 
da nuo pasikėsinimo užkariau
ti viso pasaulio tautas. O Am
erika yra ta ašies skerspainė, 
kurią jie stengsis prašalinti 
arba patys turės žlugti. Tą 
permato mūs šalies adminis
tracija, tą permato Clevelan- 
do Civilinio Apsigynimo Ko
mitetas, ir visi rengiasi stro
piai apsigynimui.

Lietuvių Mitingas
Kada mūsų sūnūs, mūsų my

limi ir draugai rizikuoja savo 
gyvybes karo fronte; kada vi
sos šalies liaudis ir visos tau
tinės grupės rūpinasi civiliniu 
apsigynimu,—mes, Clevelando 
ir apylinkės lietuviai, negali
me sėdėti rankas sudėję. Už 
tai gali pulti nuožiūra ant mū
sų. Civilinio Apsigynimo dar
be mes privalome dirbti vie
ningai, religiniai ar politiniai 
įsitikinimai neprivalo mus 
skirti šiame darbe. Todėl Ohio 
Lietuvių Vienybės Konferenci
jos Komitetas šaukia lietuvių 
mitingą antradienio vakare, 
kovo 31 d., Lietuvių Darbinin
kų Svetainėj, 920 East 79th 
Street; pradžia 8-tą valandą 
vakare.

šiame mitinge bus atstovai 
nuo Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ir nuo Civilinio Apsi
gynimo Komiteto, kurie su
teiks mums patarimų civilinio 
apsigynimo darbe.

Turėsime ir Dr. I. E. Levy, 
kuris yra baigęs specialį in
struktoriaus kursą lavinimui 
kitų greitos pagelbos teikime. 
Jis yra progresyvis žmogus, 
tai galima tikėtis gero in
struktoriaus iš jo. Bus ir E. A. 
Davis, Am. Raudonojo Kry
žiaus narė, kuri galės suteikti 
informacijų moterims apie 
darbus, kuriuos kitos moterys 
jau dirba dėl kariuomeįiės. 
Bus žmogus ir iš Civilinio Ap
sigynimo Komiteto, kuris pa
tars mums, katras iš mūsų 
esame geriau tinkami kuriam 
darbui civilinio apsigynimo 
reikale. Tik būdami gerai pri
sirengę visi, galėsime tikėtis 
pilnos pergalės.

—J. N. Simans.

Gibbstown, N. J.
Tragiška Mirtim Mirė Myko

las (Maikis) Velykis
Kovo 18 dieną, prie 6-tos 

ant Arch gatvės, Philadel- 
phijoj, tarp dviejų gatvekarių 
tapo sutrintas Mykolas Vely
kis. Tai bene bus pirmas toks 
keistas įvykis Philadelphijos 
gatvių istorijoj, kad du gatve- 
kariai eidami vienas pro kitą, 
pagautų stačią žmogų, į tar
pusavį ir sutrintų iki mirties.

Pasak reporterių, Mykolas 
išlipęs iš gatvekario, skubo 
perbėgti skersai Arch gatvę. 
Bet tuom tarpu iš priešingos 
pusės atbėgęs kitas gatveka- 
ris prispaudė nelaimingąjį 
prie pirmo gatvekario ir taip 
malė iki apsistojo.

Įvyko Šiurpi Tragedija
Nelaimingasis su aplaužy

tais kaulais tarp dviejų gat
vekarių, stovėdamas apie per 
20 minutų laiko, dar vis šau
kėsi pagalbos, bet pagalba bu
vo neįmanoma. Bile kurį gat- 
vekarį trauksi pirmyn ar at
gal, dar labiau trinsi gyvam 
žmogui, pagalbos šaukiančiam, 
kaulus.*.. Ir vienam ir kitam 
gatvekaryj, čia pat ties lan
gais sėdinčios moterys, maty
damos tokią tragedija, pradė
jo alpti. Subėgo minia žmo

BRIDGEPORT, CONN.

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žemas kainas

FEDERAL LIQUOR STORE
2410 MAIN STREET, . BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-8779
P. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES

nių ir akyvaizdoj tos minios 
žmonių, tokia žiauria mirčia, 
mirė nelaimingas Mykolas Ve- 
lykis.

Kad išimti nelaimingąjį, 
prisiėjo iškelti vieną gatveka- 
rį iš bėgių. Bet iki tatai buvo 
padaryta, Mykolas jau buvo 
miręs tokia šiurpulinga, skau
džia mirtimi.

Velionis Mykolas Velykis, 
buvo kilęs iš Panevėžio apy
linkės, Molainių kaimo, iš ma
žažemio ūkininkėlio šeimos. 
Augęs tarp 4 brolių ir 2 sese
lių. Į šią šalį atvyko dar jau
nutis vaikinukas būdamas. Per 
ilgus metus gyvendamas Phi- 
ladelphijoj ir dalyvaudamas 
visuomeniškame judėjime, pri
gulėdamas prie draugijų bei 
kliubų, turėjo išsidirbęs ir ge
rą vardą ir plačią pažintį pro- 
gresyviškoj visuomenėj.

Tik apie 14 metų atgal mi
rus jo žmonai, velionis persi
kėlė gyventi į Gibbstowno 
apylinkę, o čia, tai vienur, tai 
kitur gaudamas prieglaudą, 
parsamdydamas savo jaunat
vės likučius—užbaigė savo 
buities dienas, skaudžios ne
laimės ištiktas. Velionis mirė 
įžengęs į 67-tus metus am
žiaus. Paliko sūnų Bronislovą, 
marčią — Mikaliną, anūkę— 
Katriutę ir brolį Kazimierą. 
Tolimesni gentys, tai anūkai; 
velionis turėjo daug idėjos 
draugų.

Kovo 21 dieną, iš laidotu
vių direktoriaus J. Kavaliaus
ko puikiai įrengtos šermeni
nės, Mykolo kūnas, gražaus 
būrelio palydovų lydimas, ta
po palydėtas į Fernwood ka
pus, kur jau ilsisi velionies 
žmonelė ir brolienė. Atgulė ir 
jis į šaltąjį kapą, po stora 
žemelės maitintojos antklode.

Kaip išlydint iš šermeninės, 
taip ir prie kapo, Dėdė Vin
cas pasakė po trumpą atsi
sveikinimo prakalbėlę. Ne ro
žėmis išklotas buvo velionies 
gyvenimo kelias, ypatingai 
per pastaruosius kelerius me
tus, bet dar šiurkštesnė pati
ko .jį ir mirtis-

Retėja šion šalin atvykę lie
tuviai, kaip aštraus kirvio už
nikta giružė. ..

Vienas Iš Velionies
Draugų.

Hudson, Mass.
Parama Sovietams

Hudsonietės moterys su
rengė pramogėlę, kad pami
nėt viso pasaulio darbininkių 
šventę — Moterų Dieną. Tai 
buvo kovo 7 d.

Valgius suaukavo pačios 
moterys. Daugiausia pasidar
bavo draugės O. Reikauskienė 
ir P. Greviškienė.

Susirinko gražus būrelis vy
rų ir moterų. Bevakarieniau- 
jant ir šnekučiuojant apie ka
ro baisenybes ir žmonijos ar
šiausi priešą fašizmą, sumany
ta sumest aukų. Aukojo šie as
menys: M. Kurgonas $1; po 
50c.: R. Zulonas, Morkūnai ir 
L. Harper; po 25c.: S. Jan
kauskas, M. Paplauskienė, S. 
Lakštutienė, F. Kaulakis, P. 
Vaitekūnas, M. Vinickas, Ch. 
Urbonas ir A. šaulinskas; M. 
Perednis aukavo vertės $1.40 
dėl išlaimėjimo. Nuo parengi
mo liko $8.10.

Viso $12.60. Pinigai pasiųs
ti Medikalei Sovietų Pagelbai.

Alizavietis.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje” 1
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Maskva, kovo 26. — Per dvi dienas kautynių Lenin
grado fronte, sovietinė kariuomenė užmušė 1,800 prie
šų ir pagrobė daug karo reikmenų.

Vienoje dalyje (centraliniai) vakarinio fronto vokie
čių batalionas mėgino atgriebt stiprų punktą, kuris bu
vo užimtas sovietinių pėstininkų. Visos vokiečių atakos 
tapo atmuštos. 100 priešų liko užmušta.

Kovo 26 d. nebuvo jokių ypatingų permainų fronte.
Kovo 25 d. buvo sunaikinta 11 vokiečių orlaivių. So

vietai neteko 6 orlaivių.

Ankara, Turkija. — Pra
nešama, kad Jungtinės 
Valstijos pristatė Turkijai 
stambų siuntinį karo reik
menų į vieną prieplauką Vi
duriniuose Rytuose.

Mayno, Burma, kovo 27. 
— Amerikiečiai lakūnai 
bombomis sunaikino 10 ja
ponų orlaivių Chiengmai ir 
Lampun stovyklose Thai- 
lande.

licenses^ LICENSES LICENSES LICENSES

Maskva, kovo 25. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Naktį kovo 24 į 25 d. nebuvo jokių svarbių atmainų 
fronte.

Daliniai Sovietų kariuomenės, veikdami viename sek
toriuje vakaru fronto, užėmė vieną apgyventą vietą, 
sunaikino vokiečių amunicijos ir ginklų sandėlį ir pa
grobė 10 kanuolių, daug šautuvų ir amunicijos.

Kitoje fronto dalyje sovietinė kariuomenė užėmė 
apgyventą vietą, kurią vokiečiai buvo pavertę į stiprų 
apsigynimo punktą. Priešai ten prarado virš 200 karių, 
užmuštų.

Pakraščiuose vienos apgyventos vietos pietiniame 
fronte daugiau kaip pulkas priešų, remiamas dvidešimt 
penkių tankų ir trisdešimties orlaivių, kontr-atakavo 
žygiuojančius pirmyn Sovietų kariuomenės dalinius. 
Praradę 400 savo kareivių ir oficierių, užmuštų ir su
žeistų, vokiečiai buvo priversti sugrįžt į buvusią sa
vo poziciją.

Kitame to paties fronto sektoriuje sovietinė kariuo
menė sunaikino 14 vokiečių tankų.

Kovo 24 d. buvo nušauta žemyn 27 vokiečių orlaiviai. 
Sovietai neteko devynių lėktuvų.

Vienoje dalyje Kalinino fronto vokiečiai su didelėmis 
pėstininkų jėgomis, tankais ir orlaiviais metėsi ant 
Raudonosios Armijos dalinių. Atkaklūs mūšiai buvo 
tęsiami per dvi dienas. Visos priešų kontr-atakos tapo 
atmuštos su didžiais nuostoliais jiems. Lavonai šimtų 
vokiečių kareivių liko mūšių lauke.

Filipinai. — Nuvyko į 
Australiją ir Filipinų pre
zidentas Manuel Quezon ko
vot išvien su generolu Mac- 
Arthuru prieš japonus. ’

Canberra, Australija, ko
vo 27. — Jungtinių Tautų 
lakūnai bombardavo japonų 
karinę stovyklą . Kupange, 
Timor saloje.

VOKIEČIAI SAKOSI
ATREMIA sovietus

Berlin. — Nacių koman
da skelbia, kad prasidedąs 
pavasaris padeda jiems 
prieš rusus. Vokiečių ko
manda pripažino, kad Rau
donoji Armija darė naujas 
smarkias atakas prieš na
cius Doneco srityje, Kerčo 
apygardoj Krime ir kitur. 
Bet, girdi, vokiečiai apsigy- 
nę ir atmušę rusų atakas.

Aštrėja Mūšiai Bataane
Washington, kovo 27. — 

Japonų orlaiviai visas 24 
valandas paeiliui bombarda
vo Corregidorą ir kitus a- 
merikiečių apsitvirtinimus 
Manilo Įlankoje ir apie ją. 
Taipgi paaštrėjo kova ant 
žemes tarp amerikiečių ir 
japonų Bataan pusiausalyje, 
Filipinuose.

Mirtys nuo Ligų Kare
Statistikos skaitmenys ro

do, jog seniau karuose mir
davo nuo ligų kur kas dau
giau žmonių, negu paskes- 
niais laikais. Antai-Trisde
šimties Metų Kare buboniš- 
kas maras ir utėlių sklei
džiamas tifas numarino aš
tuonis milionus vokiečių. 
Bubonišką marą, beje, blu
sos išnešioja.

Napoleono armijai besi
traukiant iš Maskvos 1812 
metais, mirė 450 tūkstan
čių jo karių nuo plaučių už
degimo, dysenterijos ir kitų 
ligų. Išliko tiktai 50 tūks
tančių.

Praeitame pasauliniame 
kare mūšiuose žuvo 8,000,- 
000 karių, o nuo įvairių li
gų mirė mažiau kaip 3,000,- 
000, ir tai daugiausia arti 
karo pabaigos.

Per 18-to šimtmečio ka
rus šešis kartus daugiau 
žmonių mirdavo nuo ligų, 
negu pačiuose mūšiuose. O 
1914-1918 metų kare, kur 
astuoni buvo per kautynes 
užmušti, tai vidutiniąi tik 
trys mirė nuo įvairių ligų, 
kaip kad skaitliuoja Los 
Angeles Times.

Standard Oil Ko. Ben
dradarbiavo su Naciais

Washington. — Pakilo di
delis pasipiktinimas prieš ame
rikinę Standard Oil (žibalo) 
kompaniją, kaipo nacių ben
dradarbę. Ta kompanija nuo 
1929 metų turi vokiečių Dažų 
Pramonės patentus gamint 
dirbtinę gumą (robą) ; turi ir 
daug serų tos vokiečių pramo
nės.

Toliau Standard Oil kompa
nija labai pagerino ir papigi
no dirbtinės gumos dirbimą. 
Bet amerikinėms gumos kom
panijoms jinai neleido naudo
tis tokiais patentais ir pageri
nimais net už pinigus, ir viską 
laikė nuo jų slaptybėje iki pat 
paskutinių dienų, kol valdžia 
privertė atidengt tas slapty
bes.

Tuo pačiu laiku Standard 
Oil kompanija pranešinėjo sa
vo pagerinimus naciams ir Ita
lijai bent iki 1940 metų, ru
dens. Negana, to. Kada Japo
nija užpuolė Jungtines Valsti
jas, ir tai Standard Oil kom
panija laikė užgniaužus nuo 
Amerikos sekretus dirbtinės 
gumos dirbimo.

Tatai parodė generalis vice- 
prokuroras Arnold Thurman 
su dokumentaliais įrodymais 
senatorių komisijai.

Naudojant Standard Oil 
kompanijos patentus ir page
rinimus, galima būtų pasiga- 
mint svarą dirbtinės gumos už 
7 iki 15 centų, kuomet natūra- 
lė guma iš Holandų Rytinės 
Indijos kaštavo 20 centų sva
rui. — Dabar Holandų Indija 
užgrobta japonų.

įvairiosžTnios
SANTIKIAI TURKIJOS

SU BULGARIJA
Berlin. — Pranešimas iš 

Turkijos sostinės Ankaros 
sako, kad Turkija užbaigė 
derybas dėlei prekybos su 
Bulgarija ir kad sutartis 
pasirašoma kovo 27 d.

Canberra, Australija, ko
vo 27. — Australų ir kitų 
Jungtinių Tautų jėgos su-, 
laikė japonus Nadzabe, sa
loje New Guinea.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the . Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1109 Myrtle Ave., & 241 Har
mon St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises. 
1409 Myrtle Ave. and

PETER KEEHNER
(Rivoli Bar & Grill)

241 Harmon St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW266 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 201 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS MARN
(Wyckoff Center Bar and Grill)

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 122 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County ol Kings, to he consumed 
on the premises.

GUISEPPE SALADIO
122 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
RW 301 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 451 Meeker Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C.T. R.-71 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 23-25 Arion Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARION TEMPLE INC.
23-25 Arion Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2948 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1465 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVE SNYDER
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
WR 216 has been issued to the undersigned 
to sell, wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Stone Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK LORENZO
50 Stone Avo.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W.W. 40 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 50 Stone Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings', to be consumed off the 
premises.

FRANK LORENZO
50 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1006 has been issued to the Undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 24 Alabama Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kihgs, to be consumed 
off the premises.

RUTH JACKMAN
24 Alabama Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 489 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 130 — 5th Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EDWARD MOSS
(d-b-a Edwa,rd Moss Co.)

130 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 453 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor al retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 533 E. Parkway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BEN PARKOFF INC.
533 E. Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 282 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO RA1NONE 
(Dan’s Bar & Grill)

6 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No." 
RL 6852 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1*17 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 178 Sheffield Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIA BIENKO
178 Sheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1256 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KWASNIEWSKI 
(Warsaw Bar & Grill)

254 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine, and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
(Pallas Rest.)

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 195 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO TERILLI
195 Greenpoint Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 225 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAUL JONAS
225 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7167 has been issued to the undersigned 
to sell beer, vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 70—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DENNIS LAMB
70—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 224 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SPOLLEN
221 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4122 Avenue I), Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
(Dan’s Tavern)

4122 Avenue I), Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5503 has been issued to, the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 135 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Suimta šimtas nacių ir italų 
fašistų agentų Brazilijoj.

NOTICĘ is hereby given that License No. 
RW 827 has been isued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 Leonard Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, co be consumed 
on the premises.

TONY BALCAN '
137 Leonard St., Brooklyjj,,. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1607 has bee'n issued to the undersigned 
to. sell beer, wine and liquor at refail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2572 Fulton St. & 11-15 Ala
bama Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises, 

CHARLES JACKMAN 
(Trinity Tavern)

2572 Fulton St. &
11-13 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y,

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

NOTICE is hereby given that License No. 
KL 6938 has been issued- .to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

STANLEY MASSULIS and 
JOSEPH MOKOLA

518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 2785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 358 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

Maskva. —Raudonoji Ar
mija giliai prasilaužė į na
cių linijas Smolensko fron
te ir perkirto jiem įvairius 
susisiekimo kelius.

London. — Anglijos vy
riausybė cenzūruos ir tas 
užsienin siunčiamas žinias, 
kurios jau tilpo anglų lai
kraščiuose namie.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygele, 

Tilžės spaudimo ................. 60c
Ta pati, gražiais celuloidos at
spaudais ant viršų  ........  $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 50c 
Ta pati, juodos skūrelės minkš
tais viršais ......................... $1.25

Kantičkos, giesmės, 864 pusi. $1.75 
Gydyklos nuo baimės mirties su

25 paveikslais .......................... 50c
Mikaldos pranašavimas ........... 25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c 
Astronomijos knygelė apie Daugu,

Saulę, Mėnesį, žvaigždes ...... 10c 
Pontsko Piloto galas; kuris nii-

sūdijo Jėzų .................................10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen- 
/fo"su 25 paveikslais 25c
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus Į5c 
Kabalas su Saliamono nosia 10c 
Girtuoklių Gadzinkps, dainos J; 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstaptis Naktų ir Viena. Dalis

I, gražios istorijos ........   50c
10 gražių pasakaičių Vysk. Va

lančiaus ............   15c
Karvės ir Nauda iš Jų ir kaip pa

daryt gardžius sūrius ..........   25c

Žoles Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskąnų ir pražjili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynertos 60c; Nuo 
užsįsenėjusio kątaro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos .................. 25c

M. ŽUKAITIS
334 Deuu St., Speucert>ort, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 359 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law 1148' Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kiiigs, to be consumed 
on the premises.

erich Weber
1118 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail tr der 
Section 107 of the Alcoholic Beverage' Con
trol Law at 120 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kiiigs, to be consumed 
on the premises. . .,

WILHELMINA BENEDICT
120 Norrngp Ave., , Brooklyn, N. Y,

on the premises.
SIMON, BOURKE

155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

Visų susipratusių Darbininkų
pareiga skaityti “Laisvę”

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS
Tel.. TRObridge 6880

OFISU VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare <■
Nedaliomis ir Šventadieniniu
10-12 ryte

------------------------------------------------- į---- 
————

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRianglc 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. !

Tel. EVergreen 8-7179

į Pirmas Sykis Newarke!

'TANYA'
i su Lubov Orlęva

Stalin’s “ANSWER FROM
> RED SQUARE”

Durys atdaros huo 12:45 p. p.
LITTLE THEATRE

562 Broad St.
NEWARK, N. J.

j F. W. Shalins
( (Shalinskas;

FUNERAL HOME
. 84-02 JAMAICA AVE

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

NAPOLEONAS
JeigU šiandieną gyventų NapoĮeonas, gal jis įsakytų savo Armijai 

vartoti Deksnio Galingą Mostį, kuri yra išrasta ir sudaryta iš daigi; 
skirtingų elementų, kuri turi savyje galingą šilumą. Tūkstančiai žmo
nių pasekmingai vartoja virš 20 metų. Išsitrynus su Deksnio Galin
ga Mosčia tuojaus pajusi malonią šilumą ir stebėtiną palengvinimą, 
nuo Nuovargio, Rankų ir Kojų skaudėjimo. Atima dieglius, rankų ir 
kojų nutirpimo.

Deksnio Galingos Mosties Kaina:
... 1-oz Dekens Ointment. . .75c.
... 4-oz Dekens Ointment. . $2.00
. . . 16-oz Dekenš Ointment. . $5.00

Jeigu tamsta įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai nelauk ilgai, 
kad nebūtų pervėlu, ale tuojaus įsigyk DEKENS OINTMENT.

DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN.
’..—."T" ' ' . ' .. ...........-...............     ■ -.i"

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3096 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 858 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE KROSNOGIRO
858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ol the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 454 Orescent St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SUKAS 
(Crescent Grill)

451 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1284 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ
101 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Con
trol, Law at 6801 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ■

LION’S DEN INC.
6801 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT JABLONSKI
269 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 New Lots Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO M'ILLSTEIN 
(New Lots Bar & Grill)

281 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1231 has bedn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 
■•rieianKUs Patarnavima s 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERLAJ

LIETUVIŠKA *
UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGIIT—IIAvemeyer 8-1158

B

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

117 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
traminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na 
mų darbo kilbasal U 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
ir šeštadieniais atdara per nakt;

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

ATDARA NUO
Penktadieniais

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

i IT’S 7 U ST TTI? . 
TINDING MONEY! ’

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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NewWko^/K^Tinios Laivakroviai Unijistai Prašė 
Paskirti Administratorių 

Rytu Pajūriui

Slauges Ištiko Nelaime

šeštadienis, Kovo 28, 1942 
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Irving Teatre

Šiandie Prasidės Browderiui 
Laisvinti Kongresas; 29-tą 

Įvyks Masines Sesijos

Paskutinis Pakvietimas

Didysis nacionalis Brow do
vio Laisvinimo Kongresas pra
sidės šeštadienį, kovo 28-tą, 
2 va|. po pietų, Manhattan 
Center, 311 W. 31 St., N. Y.

Kongrese bus atstovaujama 
veik kiekviena šalyje esama 
industrija, veik kiekviena 
mokslo, kultūros-meno sritis. 
Čia bus atstovai iš didžiulių 
industriniu miestu ir iš žem
dirbių kaimelių. Bent taip ro
do Piliečių Komiteto Browde
riui Laisvinti raštinėn suplau
kusias žinios ir mandatai, apie 
kuriuos pastarosiomis dieno
mis gausiai pranešinėjarha 
spaudoj.

Kongresan atvyksta nema
žai ir lietuvių organizacijų at
stovų.

Masinės Sesijos
Kongreso paskutinė sesija, 

sekmadienio popiečio 2 vai., 
kovo 29 d., bus masinė sesija. 
J ją kviečiami visi Browderio 
išlaisvinimo šalininkai. Kadan
gi vienos tokios salės, kur visi' 
galėtų sutilpti, negalima gau
ti, tad ši sesija bus laikoma 
trijose atskirose salėse:

Manhattan Center, 311 W. 
34th St. Kadangi ši salė tiki-j 
masi pripildyti vienais tik de
legatais ir reguliariais kong
reso tėmytojais, tad publika 
prašoma važiuoti j vieną iš se
kamų dviejų vietų:

Cosmopolitan Opera House, 
135 West 55th St., arba į

Royal Windsor, 69 West 66 
St., New Yorke.

žymiausieji paskutinės sesi
jos kalbėtojai atlankys visus 
tuos mitingus. Visiems įžanga 
ta pati— 25c. Pradžia visų 
lygiai 2 vai. po pietų.

Newyorkieciai, be abejo 
pasinaudos ta reta proga pa
matyti ir išgirsti iš visos šalies 
kraštų atvykusius žymius kal
bėtojus ir visuomenininkus, 
pašventusius daug laiko ir 
energijos atvykti į šį kongre
są, prisidėti prie darbo už iš
laisvinimą to žymaus ameriko
no priešfašisto, Earl Browder.

Kongreso šaukėjų komiteto 
paskelbtame kalbėtojų sąraše 
matome tokias įžymybes, kaip 
Warren K. Billings, B. V. Mc- 
Groarty, Francis Fisher Kane, 
John Sloan, Elizabeth Gurley 
Flynn, Dr. Max Yergan, Fre
derick Myers, Osmond K. 
Fraenkel, Lewis Merrill, kong-

pajieškojimaF
Svarbiu reikalu norėčiau matyti 

brolius Stanislovą ir Vincą Andru- 
lius. Meldžiu atsišaukti adresu: 
Casimir P. Palmer. 140 W. 105th 
Street. New York. N. Y. (73-75)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai 

po 264 So. 1st Street, Brooklyne, 
arti didelio miesto marketo. šiluma 
ir “combination sink.” Renda $25.00. 
Kreipkitės pas namo prižiūrėtoją. 
(Supt.) ' (72-77)

Pasirandavoja keturi dideli prie
šakiniai kambariai su šiluma, nauju 
gaslniu pačiu ir "combination 
sink. Po 27 Jefferson St., Brook
lyne. Renda $35.00. Broadway- 
Myrtle Ave. stotys tiktai pusė bloko 
nuo namo. Kreipkitės pas namo pri
žiūrėtoją. (Supt.) (72-77)

PARDAVIMAI
, REAL ESTATE.

Parsiduoda puikus 6 šeimynų ak
meninis namas, arti Bushwick Ave. 
Senatvė priverčia parduoti už pri
einamą kainą. Jeigos $1632.00. Pa
geidaujama $3000 pinigais. Namas 
geram stovyje. Keturi dideli kam
bariai ir maudynės. Kreipkitės pas 
Mr. Ford, 20 Palmetto St., Brook
lyne arba telefonuokite: Foxcroft 
9-6952. (72-77)

NAUDOKITĖS PROGA
Parsiduoda 6 cilinderių Chrysler 

automobilius, 1937 metų, visai gero
se sąlygose. Pardavimo priežastis, 
rūntH »šė o Į Armiją. Kreipkitės 253 
Grove St., Ridgewoode. Norime 
greit parduoti. Prašome tuojau 
kreipkitės: Mrs. E. Kuchynskas, 
253 Grove St., Brooklyn, N. Y.

(70-76)

resmaną Vito Marcantonio, A. 
R. McNamara, Alfred Kreym- 
borg.

WARREN K. BILLINGS

kalbės Browderiui Laisvinti 
Kongreso masi niuose mitin
guose. Billings kartu su Tom 
Mooney išbuvo kalėjime 23 
metus. Dabar važinėja po vi
są šalį su prakalbomis už iš
laisvinimą Browderio.

Lankėsi “Laisvėje"’
Pereitą trečiadienį Brookly- 

ne lankėsi fotografistas S. 
Rauduvė iš Pittstono. Ta pro
ga buvo užėjęs ir į Laisve pa
simatyti ir apsikeisti žodžiu 
su laisviečiais.

Šdomskas Sugrįžo
Iš Maršruto

D. M. šolomskas, Lietuvių 
Literatūros Draugijos Centro 
sekretorius ir Laisvės redakci
jos narys sugrįžo iš prakalbų 
maršruto Naujojoj Anglijoj. 
Susirinkimai, sako d. šoloms
kas, visur buvo turtingi publi-
ka, nors nemažai trukdo dar
bo naktiniai šiftai. žmonės la
bai domisi esama padėtimi. 
Kelyje išbuvo per porą sa
vaičių.

Visi Privalo Žinoti
Miesto majoras LaGuardia 

aną dieną stovėdamas prie 
kampo Murray St. ir Broad
way, New Yorke, patsai dali
no brošiūraites su patarimais, 
kaip užsilaikyti laike miesto 
aptemdymų. Majoras tai darė 
tikslu įtikinti gyventojus, kad 
kiekvienas • privalo žinoti užsi-
laikymo taisykles ir jų griež
tai laikytis.

Audrelėlokykloj Už 
Kelnes Merginoms

Beverly Bernstein, graži 16 
m. mokinė, aną dieną atėjo į 
Abraham Lincoln High mok. 
pasirengus ilgomis kelnėmis ir 
raudonu svederiu. Neilgai tru
kus prižiūrėtojai pasiuntė ją 
namo persirengti ir liepė at
siųsti tėvą. Išsigandus už
trauktos šeimai publikacijos 
mergiščia tėvo nesiuntė, bet 
su grupe berniukų išėjo iš na
mų. Juos parvežė policija sa
vo stotin ir iš ten tėvai atsi
ėmė.

Mokiniai tuo tarpu susirašė 
po peticijom, kad jie pritaria 
tokiem parėdam ir išbandymui 
savo galios sekamą dieną 20 
kitų merginų atėjo mokyklon 
kelmuotos. Pagaliau mokyklos 
viršenybė pasakė, kad jie nei 
už, nei prieš kelnes, tik neno
ri jų mokyklos kambariuose.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos rengiamieji 
pietūs įvyks jau šį sekmadienį, 
kovo 29-tą, Laisvės salėj, 4 19 
Lorimer St., Brooklyne.

Pietūs bus duodami lygiai 1 
vai. dieną.

Bilietas tik $1.
Bau kietas rengiamas pami

nėti kuopos 25 metų sukaktį.
Pirmos kuopos nariai, rėmė

jai ir visi gražaus pažmonio 
mėgėjai kviečiami atsilankyti 
pasilinksminti ii' tuo pačiu pa
remti taip svarbią draugiją.

Tūkstančiai Amerikos lietu
vių yra dėkingi Literatūros 
Draugijai už apšvietą, kurią 
jie įsigijo LLD išleistose kny
gose. Daugiau paremsime LLD 
kuopas, geriau jos galės ko
operuoti su savo centru, dau
giau knygų ir brošiūrų galė
sim išleisti. O tas svarbu vi
siems kultūringiems Amerikos 
lietuviams.

Iki pasimatymo LLD 1 kuo
pos jubilėjiniame bankiete šį 
sekmadienį, Laisvės salėj!

i Komisija.

Kailiasiuviai Pradės 
Dvejopą Kampaniją
Kailiasiuvių Unijos Taryba 

savo mitinge pereitą trečiadie
nį nusitarė pradėti dvejopą 
kampaniją : griežtai reikalauti 
samdytojų laikytis kontrak
tuose nusakytų sąlygų, ir 
daugiau remti karą.

Šiai veikliai unijai, kaip ži
nia, nei viena nei' kita fazė 
minėtų darbų ne naujos. Jos 
manadžeris Irving Potash pir
mu kartu raportavo susirinki
mui po sugrįžimo iš kalėjimo, 
kur jis išbuvo 19 mėnesių, už 
unijinę veiklą — buvo įkalin
tas pasėkoj persekiojimo uni
jos einant anti-trust įstatymu. 
Gi įvairiems karo pagalbos 
fondams unija yra sukėlus 
milžiniškas sumas pinigų. Jie 
nutarė panaujinti vajų sukel
ti dar daugiau aukų pinigais 
ir kraujo davėjais Raudona
jam Kryžiui, parduoti daugiau 
bondsų.

Kailiasiuviai taipgi rengiasi 
savo unijos viršininkų rinki
mams. Nominacijos bus ba
landžio 14 ir 15, rinkimai 23.

Kas Iš To Gabalėlio 
Blėtos Ar Gurno?

r --------------- .

Daugelis pastato tą klausi
mą ir senu papratimu meta iš- 
vartotą blėtinį keną ar senus

Uniįistai Stoja Už 
Didesnę Apdraudą

New Yorko CIO unijų tary
ba pereitą antradienį nutarė 
remti gubernatoriaus Lehmano 
pasiūlymą pratęsti nedarbo 
apdraudą nuo 13 iki 20 savai
čių. Jie sako, kad nepakanka
ma pratęsti iki 16 savaičių, 
kaip tą siūlo Ives-Schwartz- 
wald bilius.

Nurodydama, kad valstijos 
apdraudų fonde yra $308,000,- 
000 rezervas, unijų taryba siū
lė pakelti pamatinę apdraudos 
išmokestį nuo $7 iki $10, kad 
a p drauda taip pat būtų mo
kama laike ligos, ir kad sam
dytojai būtų priversti darbi
ninkams išduoti metines jų už
darbio apyskaitas.

Pastaroji provizija padėtų 
suvaldyti nesąžiningus samdy
tojus, kurie iš darbininkų'; su
renka mokesčius sulyg jų už
darbio, o į valstijinį apdraudų 
fondą sumoka kitaip arba ir 
visai nemoka. Kadangi sulyg 
buvusių uždarbių yra išmoka
ma apdrauda laike nedarbo, 
tad nedamokėjimais jie nu
skriaudžia ir fondą ir darbi
ninkus.

Laivakorviu eiliniu nariu de
legacija, su savo komiteto pre
zidentu Pete Mazzie priešaky
je, lankėsi pas New Yorko 
Maritime Komisijos viršinin
kus su prašymu paskirti pa
jūrio administratorių. Tokio 
administratoriaus paskyrimui 
priešinosi Ryanas, Int. Long
shoremen’s Association prezi
dentas.

Delegacija painformavo ko
misiją, kad eilinių narių nuo
monė yra skirtinga nuo virši
ninko. Delegatai sakė:

“Mr. Ryan nekalba už lai- 
vakrovius, kada jis priešinasi 
paskyrimui karo reikmenų 
pervežimo administratoriaus 
rytiniam pajūriui. Mes, laiva
kroviai, norime pilnai atlikti 
savo dalį laimėjimui šio karo. 
Mes atiduodame savo dalį mū
sų šalies ginkluotoms jėgoms; 
mes taip pat norime daryt vis
ką, kad mūsų kariuomenė 
gautų tai pergalei įvykdyti 
reikalingus įrankius kaip grei
čiausia galima.”

Darbininkų delegacija taip
gi perspėjo apie galimybes sa
botažo ir nurodė, kad admi
nistratoriaus suderintas pajū
rio veikimas ir planingas var
tojimas darbo jėgų padėtų ap
saugoti pajūrį nuo sabotažnin- 
kų įsibriovimo į prieplaukas.

Grupė merginų, slaugybos 
studenčių Marijos ligoninėj, 
Jamaica, savo liuoslaikiu išėjo 
pajodinėti po Alley Pond 
Parką. Viena iš jų, Margaret 
Condon, tapo arklio numesta 
ir skaudžiai sužeista. Dviem iš 
jos draugių, Theodorai Bart
kus ir Mary Forker, liekantis 
prie sužeistosios, trečia, Mary 
Nolan, zovada leidosi šaukti 
pagalbos.

Nolaniutei dajojus iki 213th 
St. ir Motor Parkway, Bay- 
sidėj, ir ją ištiko ta pati nelai
mė, arklys numetė. Pravažiuo
jantieji motoristai pašaukė 
ambulansą pirmai sužeistajai 
ir jos gelbėtojai. Condoniūtė 
neužilgo mirė, o Nolan esanti 
kritiškoje padėtyje.

Dabar rodoma “Mūsų Ru
siškasis Frontas.” Jame paro
doma, kad Sovietų Sąjunga iš
ėmė “blitzą” iš Hitlerio “blitz- 
kriego.” Iki šiol judis buvo 
rodomas teatrų centre, ant 
Broadway. Irving randasi Ir
ving PI. ir 15th St., N. Y.

Toj pat programoj rodo 
John Steinbeck’o “Užmirštas 
K aim as.”

Susivaidiję subvėj du kelei
viai viens kitą pradėjo kumš
čiuoti. Vienas nuvirto nuo 
platformos ir tapo traukinio 
sutrintas Pacific stotyje. Kitas 
sulaikytas teismui.

Anthony Parisi, apiplėšęs 
“lunčkarį” prie 184 Sands St. 
pereitą sausį, nuteistas neribo
tam laikui kalėjimai!. BONDS * STAMPS

Vėlai Rodoma 
Kas šeštadienį

8 STEBĖTINI JUDŽIAI ATSILANKIUSIAM!

“The Forgotten Village”
"Puikus ... nepaprastas judis,į ku

rio turite nepraleis!.” — Post>

IRVING PLACE art^XIXs’-
“OUR RUSSIAN FRONT ’

Tiesiog iš rekordus sumušančio 
pasisekimo ant Broadway

TAIP PAT: PAKINKTINIAI NAUJI DALYKAI IŠ SOVIETŲ

Janet Justice Niemeyer, šo
kėja, teisme prarado teisę 
auklėti savo mažametę dukre
lę, kuomet buvo įrodyta ir pri
sipažino, kad ji tankiai pasi
geria.

BKDUKLO •

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Sales dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki- 
imų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.

kaliošus į sąšlavas. O vienok 
miesto valdžia taip įsvarbina 
tuos dalykus, jog ateinančią 
savaitę paskelbė “skrepų” 
rinkliavos savaite, kuri bus 
pradėta su iškilmingomis cere
monijomis Civilinių Apsigyni
mo Liuosnorių auditorijoj, 131 
Livingston St.

PRAŠĖ KARO DARBŲ

Spring Products Co. šapos, 
Long Island City, savininkai ir 
darbininkai esą atkartotinai 
prašę šapai karo darbų, bet 
vis nepavykę gauti. Jie gali 
padaryti visokių rūšių vielas ir 
sprendžinas.

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: IlUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 

F dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES
St., Brooklyn

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

I

KETVIRTA DIDŽIOJI SAVAITĖ:
Artkino Perstato — LUBOV ORLOVĄ, ”V olga-Volga” žvaigždę 

"TANYA" 
Diriguota Gregorio Alexandrovo — Muzika Isaae’o Dunajevskio

TIK ČIA: "ATSAKYMAS IŠ RAUDONOSIOS AIKŠTĖS” - 
Juozo Stalino kalba dėl pergalės.

Taip pat: “Ali Slavs Unite!” — Visų slavų vienybė prieš Hitlerį.
Nuolat nuo 9 A. M. —• 25c. iki I P. M.STANLEY THEATRE .......su-N' Y'

RODOMA V1DUNAKTJ KAS ŠE8TAD1KN J!

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave. 

Tel.: STagg 2-3842

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūs'z 
duonoj nėM jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuve.* 

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

VIENINTELĖ LIETUVIU 
RAKANDU KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus n 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

(IlMMftVMVMVWflMfi;

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.

karšta
Atskiras 
užėjimui 
rimis.

: atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Kiekvieną s u b atą 
vakariene, 
kambarys 
su mote- 

Nedėliomis

Brooklyn, N. Y
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadieni!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

adresas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N.
Tel. EV. 4-8698




