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New York o Universitete lai
kė susirinkimą muzikos moky
tojai. Jų dalyvavo apie du 
šimtai.

Diskusijų tema buvo: Karo 
laikais muzika ir visuomenės 
moralas.

Mokytojai nusiskundė, kad 
Amerika permažai dainuoja. 
O daina yra galingas būdas 
žmonių ūpo pakėlimui ir pa
laikymui. Jie nurodė i Sovie
tu Sąjungos žmones. Ten dai
na skamba visur ir labai gar
siai.

Lietuviai gali džiaugtis, kad 
jie yra dainingi žmonės. Mes 
turime daug ir gražiu choru.

Bet ir mums reikia daugiau 
masinio dainavimo. Man labai 
patiko paskutinė Brook lyno 
Aido Choro vakarienė.

Choriečiai publikai išdalino 
atspausdintus dainų žodžius. 
Dainavo choras ir dainavom 
mes. Buvo ir labai gražu ir la
bai smagu !

“Keleivis,” “N a u j i c uos,” 
“Draugas,” “Vienybė” ir kiti 
panašaus politinio plauko laik
raščiai pluoštais talpina raš
tus iš Kaune nacių leidžiamų 
laikraščių — “Į Laisvę,“ “ūki
ninkų Patarėjas” ir 1.1.

Labai įdomu būtų, jeigu tų 
laikraščių leidėjai visuomenei 
paaiškintų, kokia Hitlerio 
agentūra juos aprūpina tais 
straipsniais iš tų laikraščių ? 
Kas apmoka tos bjaurios tran
sakcijos kaštus?

Kumštininkas Joe Louis sa-' 
ko: Mes, juodveidžiai, kariau
jame prieš abudu: prieš Hitle
rį ir prieš Jim Crow (tai yra, 
prieš diskriminaciją).

Joe klausimą pastatė visai 
teisingai. Kartu su hitlerizmu 

. į pragarą turi nuvažiuoti ir 
diskriminacija prieš negrus 
Jungtinėse Valstijose.

Yra žmonių, kurie didžiuo
jasi, kad jie nekeičia savo po
zicijų. Tokie žmonės yra gy
vi lavonai — politiniai kal
bant, jau pusėtinai dvokianti 
lavonai.

Daugumoje, žmonės keičiasi, 
keičia savo nusistatymą. Gy
venimas to reikalauja iš nor
malaus žmogaus.

Štai pavyzdys tokio keiti
mosi. Prieš metus laiko Wa- 
shingtono Amerikos Revoliu
cijos Dukterys būtų akis iš
draskę tam, kuris būtų tik 
prasitaręs, kad jų svetainėje 
(Constitutional Hall) būtų iš
kelta raudona vėliava arba su
dainuotas “Internacionalas.”

Bet kovo 31 d. toj svetai
nėje ir raudonoji vėliava ple
vėsavo ir “Internacionalas”
skambėjo. Tos pačios dukterys 
saliutavo vėliavą ir klausės 
tarptautinės dainos.

Tai buvo Rusijos medikalei
pagelbai suruoštas koncertas.

ir Sovietų Sąjungos

tas “aukščiausias 
” grūmoja lietuvių 

po teismus.

sykiu lietuvių tautos 
susilaukėme naujo 

Vienos organizacijos

būti nei aukščiau- 
žemiausias. Mūsų

Dalyvavo labai žymūs ameri
kiečiai.

Ten buvo iškeltos visų 26 
tautų vėliavos. Daugiausia ap
lodismentų iššaukė Jungtinių 
Valstijų 
vėliavos.

Pirmu 
istorijoje 
titulo, 
prezidentas pradėjo save titu
luoti “aukščiausiu preziden
tu.”..

Mes visuomet manėme, kad 
prezidentas yra prezidentas: 
negali jis 
sias, nei 
klysta.

Dabar 
prezidentas 
spaudą tąsymu 
Tam tikslui, žinoma, jis nau
dos savo organizacijos iždą.

Gerbiamas “a u k ščiausias 
(Tąsa 5-tam pusi.)
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Fašistu M ši s Giria 
Diesą už Jiem Mau-
dingą Fropagand

AMERIKIEČIAI APSUPO 
IR NAIKINA PRASIBRIOVU- 

SIUS PIRMYN JAPONUS

Naciu ir Kittr Fašistu Radijas Garsina Dieso Išsišokimus 
prieš Amerikos Valdžią; Primeta jai ‘ Komunizmą”

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Anglai Spėja, kad
Japonija užpuls

Sovieto Sibirą

Washington. — Baltasis 
Rūmas atidengė, kad Vo
kietijos naciam labai patin
ka pareiškimai kongres- 
mano Martino Dieso, “tyri- 
|nėjančios” kongresinės ko
misijos pirmininko. Berly
no trumpų bangų radijas 
paskleidė visam pasauliui( 
Dieso laiškų, kuriame jis 
pasakoja, būk Amerikos 
Ekonominio Karo Taryboje 
esą aukštais valdininkais 35 
asmenys, susirišę su komu
nistų organizacijomis. Pran
cūzų fašistų radijas iš Vi
chy taipgi paskelbė užsie
niams ištraukas iš to Dieso 
laiško. •

Kaip hitleriečiai, taip kiti 
fašistai gėrisi Dieso dekla
macijomis prieš vadinamus 
“raudonuosius” Amerikos 
valdžioje 'ir niekina prezi-

Nacių Pranešimas apie 
Mūšius su Sovietais
Berlin, bal. 3. — Naciai 

skelbia, kad, girdi, susilpnė
jo atakos iš Sovietų pusės; 
bet Raudonoji Armija vis 
dar veda atakas prieš vo
kiečius keliose fronto daly
se.

Vokiečių komanda sako, 
kad jų artilerija “sėkmingai 
bombardavo” karinius įren
gimus Leningrado priemies
čiuose. Pasak nacių, tai jie, 
esą, per dieną sunaikinę 25 
sovietinius lėktuvus kauty
nėse ore ir buvusius ant že
mės.

Hitleris Pradedąs Ofen- 
syvą prieš Sovietus
Stockholm, šved. — Bul

garija jau nusiuntė dalinius 
savo kariuomenės veikt iš
vien su naciais pietiniame 
fronte prieš Sovietus, kaip 
praneša švedų STB žinių 
agentūra iš Berlyno. Kiti, 
vokiečiu įkvėpti, pranešimai 
tos agentūros sako štai ką:

Vokiečiai sutelkė milži
nišką skaičių savo kariuo
menės pietiniame fronte 
prieš Sovietus, ir ten naciai, 
girdi, kiršią didžiausius sa
vo smūgius.

Berlyno karininkai skel
bia, kad jie turį naujų, skir
tingų pabūklų ir vartosią 
kitokią strategiją ir takti
ką, negu pernai. Jie ketina 
ne visu frontu atakuot So
vietus, bet šturmuot tik pa
sirinktus svarbiausius stra
teginius punktus.

New York. — Kariniai 
-rašytojai čionaitiniuose 
laikraščiuose mena, kad na
ciai kuo smarkiausiai ata
kuos Sovietus Krime.

dentą Rooseveltą, jo žmonų, 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentą Wallace’u ir kitus 
šios šalies vyriausybės na
rius neva kaip komunistų 
draugus.

Kaip užsienių fašistai gar
sina ir giria Diesa, tatai 

I girdėjo per trumpų radijo 
bangų priimtuvus valdiška 

(Tąsa 5 puslapyje)

Chiang Kai-Shek Noris 
Sulaikyt Indijos Žmo

nes su Anglais
Chungking, Chinija, bal. 

3. — Vyriausias chinų ko- 
mandierius Chiang Kai- 
shek pasiuntė pareiškimą 
tautiniam Indijos vadui 
Jaw. Nehrui kas liečia An
glijos pasiūlymą suteikti In
dijai tautinę laisvę po karo*

Atstovai 43-jų milionų la
biausiai pažeminto indų luo
mo taipgi nesutinka su An
glijos pasiūlymu tiktai po 
karo pripažinti indam poli- 
tiniai-tautinę laisvę. — Tas 
luomas yra vadinamas “ne- 
dasilytėtinais” aukštesniem 
luomam, kaipo “peržemas.”

{sakymas Registruotis 
45-65 Metų Vyrams
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos gubernato
rius Lehman išleido patvar
kymą,, kad visi vyrai šioje 
valstijoje nuo 45 iki 65 me
tų amžiaus turės susiregis- 
truot balandžio (April) 25 
ir 26 d. nuo 1 vai. po piet iki 
6 vai. vakare ir balandžio 27 
d. tarp 7 valandos ryto iki 
9 vai. vakaro.

Jie bus registruojami to
se pat vietose, kaip ir jau
nesni vyrai, kurie draftuo- 
jami karinei tarnybai.

Minimų senesniųjų regis
tracija, pagal prez. Roose- 
velto įsakymą, bus daroma 
ir visoje šalyje. Jie nebus 
imami armijon, bet galės 
būt skiriami tokiem darbam 
bei pagalbinėm pareigom, 
kur reikia šalies gynimui ar 
gyventojų apsaugai.

Kurie tiksliai neužsiregis
truos ar atsisakys regis
truotis, bus areštuojami ir 
baudžiami kalėjimu.

Berne, šveic. — Besiarti
nant pavasarinei Hitlerio 
ofensyvai, naciai pasidar
bavo bent “laikinai sulopyt” 
kilusius kivirčus tarp Ven
grijos ir Rumunijos.

New Delhi, Indija, bal. 3. 
—Chinų kariuomenė Bur- 
moje pasitraukė į naujas 
pozicijas, . 15 mylių į šiau
rius nuo Tuongoo miesto, 
linkui Mandalay.

Washington, bal. 2. — Karo departmentas išleido se
kamą pranešima:

Filipinų Sritis —- Japonų ir amerikiečių žvalgai darė 
užpuolimo veiksmus vieni prieš kitus susikirtimuose 
Bataan pusiausalyje per paskutines 24 valandas. Įvyko 
eilė aštrių atskirų susidūrimų, bet nebuvo abelnų pla
čių mūšių. Priešų kanuolės ir orlaiviai smigikai bom
bardavo mūsų pozicijas. Kelis kartus japonų lakūnai 
užpuolė mūsų įrengimus užnugarėje, pavandenio apsi
gynimus ir mūsų kariuomenę priekinėse vietose.

Japonai per visą dieną ir naktį, su pertraukomis, 
bombardavo mūsų uosto apsigynimus. Mūsų priešlėk
tuvinių kanuolių ugnis privertė priešų bombanešius 
skraidyti labai aukštai, ir todėl jų bombardavimas bu
vo neakuratnas ir nesėkmingas. Priešų kanuolių ba
terijos pietiniame krante Manilos Įlankos bombardavo 
Corregidorą. Jokių nuostolių jie nepadarė nei savo oro- 
bombomis nei kanuolių šoviniais. Mūsų fortai atsakė 
ugnim į priešų baterijų ugnį.

Pavakarinis Karo Department*) Pranešimas
Filipinų Sritis — Priešai padare dvi dideles atakas 

prieš mūsų linijas Bataane praeitą naktį ir šį rytą. 
Pirmutinė ataka buvo padaryta arti vidurio mūsų po
zicijų. Japonai pasigrūmė pirmyn už mūsų pryšakinės 
linijos, iš kurios mūsų kariuomenė buvo ištraukta. Mū
sų artilerija atidarė smarkią ugnį, nutaikytą į pirmyn 
prasibriovusįųs japonų pėstininkus; po to mūsų jėgos 
kontr-atakavo ir atgriebė tą priekinę poziciją.

Antra priešų ataka buvo pradėta šiandien apie 10 
vai. iš ryto. Atakuojanti japonų kariuomenė, remiama 
sutelktos savo artilerijos ugnies, veržėsi pirmyn prieš 
kairiai-vidurinę dalį linijos, kurią laikė generolo Wain- 
wrighto amerikiečių ir Filipinų kariuomenė. Įvyko bai
siai nuožmios kautynės ir priešams pavyko prasi
skverbti į mūsų vyriausią liniją. Įnirtusiai kontr-ata- 
kuodamos, mūsų jėgos užtvėrė spragą toj linijoj, ir tuo 
būdu uždarė, kaip kišenių j e, didoką skaičių japonų ka
riuomenės. Dabar mūsiškė kariuomenė naikina tuos 
apsuptus priešus.

Nors mūšiai dar tęsiasi, bet amerikiečiai atsteigė 
svarbiausią savo apsigynimo liniją ir sulaikė japonų 
žygiavimą pirmyn. Manoma, kad japonam padaryta di
delių nuostolių, o mūsų kariuomenės nuostoliai yra ma- v • Zl.

Japonų orlaiviai šiandien kelis kartus atakavo Cor
regidorą, bet menkai nuostolių tepadarė. Mūsų prieš
lėktuvinės kanuolės nušovė žemyn tris didžiuosius ja
ponų. bombanešius. Ketvirtas priešų bombanešis su
sprogo ore ir nukrito į Manilos Įlanką, nors, matyt, 
mūsų šūviai nebuvo pataikę į jį.

Per dieną dažnai ėjo dvikova tarp mūsų, fortų ka
nuolių ir japonų kanuolių, esamų pietiniame krante 
Manilos Įlankos.

SOVIETAI PER DESETKĄ 
DIENŲ UŽMUŠĖ 22,000 
NACIŲ 2-SE FRONTUOSE

Sovietų Oficialiai Pranešimai
PAGROBĖ DIDELĮ DAUGĮ NACIŲ PABŪKLŲ
Maskva, bal. 2. — Sovietų Žinių Biuro šiandieninis 

pranešimas sako:
Naktį balandžio 1 į 2 d. fronte nebuvo jokių svarbių 

atmainų.
Vienas dalinys Sovietų kariuomenės, veikdamas vie

name sektoriuje Kalinino fronto, per dieną sunaikino 
daugiau kaip 300 vokiečių kareivių ir oficierių ir pa
grobė 20 prieštankinių kanuolių, 10 didžiųjų kulkasvai- 
džių ir kiekį kitų įrengimų.

Kitame to fronto sektoriuje raudonarmiečiai sunai
kino 190 priešų kareivių ir oficierių.

Balandžio 2 d. keliose fronto dalyse sovietinė kariuo-. 
menė darė ofensyvo's žygius ir užėmė kelias apgyven
tas vietas.

Balandžio 1 d. buvo sunaikinti 57 vokiečių orlaiviai. 
Sovietai prarado 11 orlaivių.

Sovietiniai laivai nuskandino vokiečių submariną Ba
rents Jūroje.

(Tąsa 5 puslapyje)
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Anglai Dar Neatidarysią Naujo Fronto prieš Nacius; Dejuo
ja, kad Trūkstą Laivu Gabent Pabūklus Sovietam ir kt.
London. — Anglų vyriau

sybė susirūpinus, kad fašis
tai nuskandina vis daugiau 
talkininkų prekinių laivų; 
todėl darosi kaskart sun
kiau pristatyt karo reikme
nų armijoms Viduriniuose 
ir Tolimuose Rytuose ir iš- 
tesėt prižadus, duotus So
vietų Sąjungai.

Anglija nudžiugo prezi-

Angly Orlaiviai Vėl 
Bombardavo Nacių Fab
rikus Arti Paryžiaus

London, bal. 3. — Angli
jos orlaiviai vėl bombarda
vo Matford fabrikus arti 
Paryžiaus. Tie fabrikai sta
to naciams karinius trokus.

Anglų lakūnai taipgi ata
kavo vokiečių geležinkelius, 
fabrikus, prieplaukas ir ki
tus kariniai svarbius punk
tus šiaurinėje Francijoje, 
vakarinėje Vokietijoje ir 
Belgijoje.

Pranešimas iš Vichy 
Franci j os teigia, kad anglų 
orlaiviai bombardavo Pary
žiaus priemiesčius Poissy, 
Rueil, Sannois ir Crbeilen- 
Parisis, kur viso penketas 
žmonių likę užmušta ir tam 
tikras skaičius sužeista.

Kaskart Aštrėja Mūšiai 
Leningrado Fronte

London. — Valanda po 
valandos eina vis smarkyn 
mūšiai Leningrado fronte, 
sako Leningrado radijas.

Raudonarmiečiai atkaria
vo nuo vokiečių aptvirtintą 
kaimą “N,” kuris tarnavo 
kaip centras kelių kitų kai
mų, esamų priešo rankose. 
Sovietinė kariuomenė žygia
vo iš šiaurių-vakarų, perėjo 
per balas ir užėjo į vokiečių 
užnugarę, ko naciai visai 
nesitikėjo.

Vienoje dalyje šiaurvaka
rinio fronto 50 vokiečių tan
kų, būrys orlaivių ir jų pės
tininkai metėsi į ataką prieš 
raudonarmiečius, bet šie at
mušė nacių ataką. Kitame 
punkte vokiečiai įvarė kylį 
į Sovietii apsigynimo pozici
jas, bet nepajėgė paplatint 
tą spragą.

Per paskutines 24 valan
das, naciai su šviežiais pa
stiprinimais ir tankais kar
totinai kontr-atakavo Sovie
tus Leningrado sintyje, bet 
visos jų atakos buvo bergž
džios, kaip teigia Leningra
do radijas.

London, bal. 2. — Žuvo 
tik du anglu orlaiviai iš tų, 
kūne praeitą naktį bombar
davo nacių fabrikus Pary
žiaus apylinkėje.

dento Roosevelto įsakymu 
pagreiti n t karo pabūklų ga
benimą Sovietam ir tuomi 
padėt jiem atremt gresian
čią pavasarinę Hitlerio o- 
fensyvą. Bet anglai matą, 
kad ir Amerika neturinti 
gana atliekamų laivų, kurie 
galėtų prigabent Sovietam 
tiek ginklų pagalbos, kiek 
reikia.

Tuo tarpu Londone esą 
gauta stiprių nurodymų, 
kad Japonija užpulsianti 
Sovietų Sibirą, kai tik na
ciai pradės naują savo ofen- 
syvą prieš Sovietus. Bet an
glų karininkai supranta, 
kad Sovietai yra pasiruošę 
atmušt japonus.

Kas liečia antrą Europoj 
frontą prieš fašistus, tai an
glai dar nebandysią atida
ryt jį šį pavasarį ar vasarą.

Anglai Pasitraukė iš 
Prome Miesto Burmoj

A
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London, bal. 3. — Anglai 
iš pozicijų, buvusių 10 my
lių į pietus nuo Prome mies
to, vakariniai - vidurinėje 
Burmoje, pasitraukė į nau
ją apsigynimo liniją už 30 
mylių į šiaurius nuo Prome. 
Dar nėra žinios, ar japonai 
jau užėmė Prome, kuris lai
komas raktu į Buriuos žiba
lo šaltinius.

Anglai užginčija vaka--\ 
rykščią chinų pranešimą, 
kad japonų laivai iškėlė 
tūkstančius savo kariuome
nės į Akyabą, prieplaukos 
miestą vakarinėje Burmoje, 
tik už 50 mylių nuo rūbe- _ 
žiaus tarp Indijos ir Bur
mos.

Naciy Lakūnai Smar
kiai Užpuolė Angliją

London, bal. 3. — Stam
būs būriai vokiečių orlaivių 
nakti bombardavo didelėmis 
bombomis miestus ir pajū
rių įrengimus pietiniai- ry
tinėje Anglijos dalyje; pa
darė gana daug nuostolių 
privačiams namams ir su
žeidė bei užmušė tūla skai
čių civilių gyventojų. Jie 
skrido žemai, norėdami pa
laikyt Į tam tikrus punk- 
. tus.

Vienas nacių bombanešis 
tapo nušautas, o kitas nu
krito žemyn ir sudužo.

! Naciu Valdininkai Kaip 
Gazolino Šmugelninkai
Geneva. — Pranešama, 

ikad Vokietijoj areštuota 57 
aukšti nacių valdininkai už 

i vogimą gazolino ir už slap
stą jo pardavinėjimą. Tarp 
(areštuotų yra 17 slaptosios 
(Hitlerio policijos viršininkų.
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Kur Ponas Bagočius Veda SLA?
Kiekvienas Susivienijimo Lietuvių A- 

merikoje patrijotas mato, kad toji orga
nizacija gyvena krizį. Kiekvienas, todėl, 
nori jai padėti, — padėti, kaip jis moka 
ir kaip gali. 'Krizį pašalinti, organizaciją 
pastatyti ant stiprių kojų tegali tik visų 
narių, visų patrijotų talka. O tokią tal
ką tegali sudaryti tik sumani ir sugabi 
pild. taryba, kuriai pavesta organizaciją 
vadovauti.

Bet ką gi mes matome? Užuot suda
ryti tokią talką, užuot pakelti Amerikos 
lietuvių visuomenės opiniją apie SLA 
kiek galint aukščiausiam laipsnyj, SLA 
aukščiausias prezidentas, pasimojo SLA 
įvelti i valdiškas bylas, į valdiškus teis
mus su pašaline spauda!

Pereito ketvirtadienio “Laisvės” laido
je skaitytojai matė aukščiausio preziden
to telegramą, grasinančią “Laisvei” teis
mu. Mes manėme, kad tik mes vieni esa
me kaip nors peržengę aukščiausiam pre
zidentui kelią ir dėlto jis traukia tik vie
ną “Laisvę” valdiškan teisman, kad pa
darius jai ir SLA bereikalingų išlaidų ir 
sueikvojus bereikalingai daug laiko.

Bet štai, gauname SLA organą “Tėvy
nę” (iš bal; 3 d.), kurioje aukščiausias 
prezidentas pareiškia, jog “.i.kol kas 
bus traukiami atsakomybėn tiktai...

• Dirva, Amerikos Lietuvis, Vilnis ir Lais
ve.”

Kreipiame skaitytojų dėmesį į žodžius 
“kol kas.” Vadinasi, aukščiausias prezi
dentas mano dar ir daugiau ką nors 
traukti valdiškan teisman!

Norisi paklausti aukščiausio preziden
to ir visų pild. tarybos narių: kur jūs 
nuvesite organizaciją, be jokio reikalo 
pradėdami bylinėtis? Ar jūs nežinote, 
kad SLA lėšų fondas yra tuščias? Ar 
.jūs nežinote, kad organizacijos padėtis 
nėra geriausia? Ar jūs nematote paties 
aukščiausio prezidento tame pačiame pa
reiškime pasakymo, kad SLA turi $750,- 
000 nuostolių “dėl blogų bondsų ir mor- 
gičių?” Ar jūs pamiršot, kad reikės 
nariai perkeldinėti į kitus apdraudos 
skyrius, kas taip jau neatsieis organiza
cijai lengvai?

Jeigu jūs, aukščiausieji pild. tarybos 
nariai, tą viską matote ir jaučiate, jeigu 
jums iš tikrųjų organizacijos interesai 
yra prie širdies, tai kam jūs pasiryžote 
SLA įvelti į valdiškus teismus net su ke
turiais laikraščiais, kurie mano, kad pil- 
doinoj taryboj reikėtų pakeitimai pada
ryti?!

Ar jūs žinote, ponai, kad šitokiu būdu 
jūs galite organizaciją visiškai nugyven- 
dinti ?!

Ar buvo kada nors SLA istorijoj te
kis laikotarpis, kad SLA prezidentas 
(tuomet dar nebuvo “aukščiausio prezi
dento”) grąsintų net keturiems lietuvių 
laikraščiams — dviem dienraščiams ir 
dviem savaitraščiams — valdiškais teis
mais be jokio reikalo?!

Ne! Tokių dalykų nebuvo!
Ar ponas aukščiausias SLA preziden

tas neatsimena, kad jis pats yra rašęs 
pašalinėje spaudoje po slapyvardžiais 
straipsnius, smarkiai puldamas savo opo
nentus, kandidatuojančius į pild. tarybą? 
Ar jam tuomet kas nors grąsino dėlto 
valdišku teismu?

Ne! Tokių dalykų nebuvo!
Tai ko aukščiausias prezidentas šian

dien nori ?
Jis nori, kad nei vienas laikraštis ne

rašytų, kad jis netinka būti SLA prezi
dentu, — juo labiau aukščiausiu prezi
dentu! Jis nori užčiaupti bumas SLA 

• nariams, kurie nori tarti žodį prieš jį, 
prieš jo netaktiškus žygius!

Betgi SLA nariai aukščiausio prezi
dento tokių straksėjimų nepaiso. Jie žino, 
kad jie gyvena demokratinėje šalyje, 
Jungtinėse Valstijose, o ne hitleriškoj 
Vokietijoj!

Jie žino, kad kiekvienas SLA organi
zacijoje negeras apsireiškimas turi būti 
taisomas, kiekviena negera pild. tarybos 
(net ir paties “aukščiausio prezidento!”) 
elgsena turi būti kritikuojama, — jei 
SLA nariui nevalia apie tai išsireikšti 
“Tėvynėje,” tai jis turi teisę išsireikšti 
savo nuomonę pašalinėje spaudoje, drau
giškoje SLA.

Taigi, mūsų supratimu, SLA pildomoji 
taryba, jeigu ji pavelijo savo aukščiau
siam prezidentui traukti valdiškan teis
man net keturis lietuviškus laikraščius 
(tik dėlto, kad jie kritikuoja kai kuriuos 
pild. tarybos narius), padarė milžinišką 
klaidą. Toji klaida gali kaštuoti organi
zacijai tiek, kad mums baisu ir pamąs
tyti.

Na, o jeigu aukščiausias prezidentas 
sauvališkai pasielgė, — neklausęs SLA 
pild. tarybos užveda bylas net prieš ke
turis laikraščius (p. Bagočius vaikiškiem 
išsišokimam papildyti yra ekspertas), 
tai pildomoji taryba turėtų jį suvaldyti!

Sako, SLA Nariai Trauks Pild.
Tarybą Teisman

SLA sekretorius p. Vinikas skelbia 
“Tėvynėje,” kad “tūli SLA nariai” ruo
šiasi SLA pild. tarybą traukti į valdišką 
teismą “už kokius ten, įsisvajotus, nuo
stolius.”

Kol kas nežinome, kas tie do “tūli na
riai” ir ko jie iš pild. tarybos nori. Ne
žinodami^ negalime pareikšti tuo reika
lu savo nuomonės.

Bet štai kas dabar mums’metasi į akis: 
SLA pild. taryba (taip sako jos “aukš
čiausias prezidentas”) traukia valdiškan 
teisman “Laisvę,” “Vilnį,” “Dirvą” ir 
“Amerikos Lietuvį.” Na, o SLA nariai 
traukia valdiškan teisman pačią SLA pil
domąją tarybą... Vadinasi, net penkios 
valdiškos bylos!...

Galima įsivaizduoti, prie ko tas veda!

Kam Meluoti?
Anti-semitinis “Keleivis” skelbia, kad 

SLA šiuo metu turįs ,$2,500,000 turto.
Pati SLA pild. taryba skelbia, kad SLA 

turi turto apie pusantro milijono dolerių. 
Vadinasi, “Keleivis” uždeda visą milijo
ną.

Kuriuo tikslu “Keleivis” tatai daro?
Nežinome. Tiek tik žinome, kad jis 

meluoja!

Prieš 700 Metų
. Balandžio 5 dieną (rytoj), 1242 me
tais, ant Peipus’o ežero ledo, rusai,, va
dovaujami Aleksandro Nevskio sumušė 
plėšikiškų teutonų vyčių kariuomenę. Tai 
buvo užduotas didelis smūgis, kurį meis
triškai atvaizduoja tarybinė filmą “Alek
sandras Nevskis.” ,

Taigi, rytoj tam įvykiui sukanka 
lygiai 700 metų.

Po 700 metų tų pačių plėšrūnų teuto
nų ainiai, naciai, ir vėl įsiveržė plėšti 
Rusiją ir visas tarybines respublikas. 
Kaip tik tuose pačiuose žemės plotuose, 
netoli Peipus’o ežero, verda baisūs mū
šiai. Aišku, šiandien frontas kur kas il
gesnis, — jis eina per 2,000 mylių. 
Šiandien plėšikai teutonų ainiai susikvie
tę talkon suomius, italus, rumunus, ven
grus, slovakus, francūzus ir kitų tautų 
išmatas fašistus ir su jų pagalba'bando 
sunaikinti taikos trokštančias darbo 
žmonių respublikas.

Daugiau! Šių dienų teutonai-plėšikai 
-yra pasimoję nugalėti ir užvaldyti ne 
tik tarybinių respublikų sąjungą, bet ir 
Angliją ir Ameriką (kuri prieš 700 me
tų Europai buvo nežinoma) ir visą pa
saulį.

Šiandien plėšikiški teutonai yra prie
šai viso laisvo pasaulio, visų laisvų 
žmonių. Bet kol kas prieš juos žūt-būti- 
nę kovą veda tik tarybinių respublikų 
žmonės, ypačiai didžiausios respublikos 
— Rusijos — žmonės.

Tad tarybinėms respublikoms turi būti 
teikiama visokiausia pagalba, nes jie ko
voja ne tik už savo laisvę, bet ir už mūsų.

Dabar laikas atidaryti naujas frontą^ 
vakarinėje Europoje. Dabar laikas pra
dėti jį mušti ir iš užnugario. Šiemet lai
kas galutinai užbaigti tą žygį, kurį Alek
sandras Nevskis pradėjo prieš 700 metų, 
—galutinai sunaikinti barbariškų teuto- 
nų-fašistų viešpatavimą!

... u*.,.____

m

Klausimai ir Atsakymai

STANDARD OIL KOMPA
NIJA TEBEKALTINAMA

New Delhi, Indija, bal. 2. 
— Jau daugiau kaip 4,000 
išdavikų burmiečių kariau
ja išvien su japonais prieš 
anglus Burmoje.
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Bagočiaus Žygis Pavo
jingas SLA ir Visiems 

Jo Nariams
kad “tūli 

SLA nariai” rengiasi “pa
traukti SLA Tarybą... 
teisman.” '

Kl. Jurgelionis, buvęs “Tė
vynės” redaktorius, taipgi 
grąsina teismu.
.Tai jau, kaip matote, su

sidaro net šeši teismai. Ir 
kas atsitiktų, jeigu iš tikrų
jų reikėtų mūsų Susivieni
jimui turėti net šešis teis
mus? SLA paneštų tokius 
nuostolius," kokių dar nie
kad neturėjo. O nariai turė
tų tuos nuostolius išlyginti. 
Reikėtų tada ekstra mokes
čių.

Kodėl dabar Bagočius grą
sina keturiems laikraščiams 
teismu ?> Suprantama, kodėl. 
Jis nori užčiaupti burnas 
tiems, kurie nesutinka su 
dabartinės SLA Pildomos 
Tarybos darbais. Bijoda
mas rinkimus pralaimėti, 
Bagočius bando grąsinimais 
nunakinti opoziciją. Tokiu 
savo elgesiu Bagočius ban
do paneigti demokratines 
teises ir visokią kritiką, už
dėti cenzūrą ant kitų laik
raščių, kaip jis uždėjo cen
zūrą ant “Tėvynės.”

Nežinia, ar Bagočius tai 
daro pasitaręs su kitais Pil
domosios Tarybos nariais, 
ar tik sauvališkai. Bet jis 
daro mūsų Susivienijimui 
žalingus žygius, prieš ku
riuos SLA kuopos ir nariai 
turėtų protestuoti.

Sekamuose SLA kuopų 
susirinkimuose reikėtų pri
imti protesto prieš šį Bago- 
čiaus elgesį rezoliucijos ir 
pasiųsti jos SLA Pildomo
sios Tarybos nariams ir lie
tuvių spaudai.

Kadangi šiuose kuopų su
sirinkimuose įvyksta SLA 

‘Pildomosios Tarybos rinki
mai, tai jau dabar reikėtų 
balsuoti už naujus kandida
tus, būtent, Masytę, Žebrį, 
Jatulį ir Dr. Baltrušaitienę.

Taipgi reikėtų rinkti Sei
mo delegatais tik tokius, 
kurie yra pažangūs ir rūpi
nasi SLA narių reikalais.

Pažangiųjų SLA 
Narių Komitetas.

SLA Pildomosios Tarybos Vinikas praneša, 
rinkimų išvakarėse. F. J. 
Bagočius įpuolė desperaci
jom Bijo, mat, jis pralai
mėti rinkimus, tai naudoja 
visokias, nors ir nešvariau
sias, priemones, kad save iš
garsinus ir oponentus nuna- 
kinus.

Nežiūrint to, kad SLA or
gane “Tėvynėje” yra uždė
ta cenzūra tiems, kurie ne
sutinka su bagočįne politi
ka ir sakoma, kad rinkimų 
klausimu neleidžiama nei 
vienai pusei talpinti disku
sinių straipsnių, vistiek po
nas Bagočius, kaipo SLA 
prezidentas, prisiuntė rinki
mų klausimu straipsnį, ir 
įsakė r e d a k t oriui: “šį 
straipsnį patalpinkite į šios 
savaitės ‘Tėvynę.’ Neatbūti
nai.” Na, o Bajoras, ką gi 
prieš aukščiausį prezidentą 
darys — patalpino.

Tame straipsnyje Bago
čius giriasi, kaip jis net nuo 
1907 metų kovojęs ir iško
vojęs rinkimų teises, kad jis 
“už kiekvieną iš Susivieniji
mo gautą centą duoda savo 
laiko, proto ir energijos de
šimties centų vertės.” Jis 
pripažįsta, kad “Susivieniji
mas turėjo pakelti didelius 
nuostolius... iki $750,000.” 
Bet jis neima atsakomybę 
už tuos nuostolius. Kas nors 
kitas kaltas, bet ne jis. Jis 
gerutis-gerutėlis, tik visi už 
jį balsuokite, nes geresnio 
negalima pasaulyje rasti.

Toliaus jis išstoja su grą
sinimais opozicijai, kuri ne
turi teisės savo organe “Tė
vynėje” vesti rinkimų kam
paniją. Jis grąsina teismais 
tiem laikraščiam, kurie lei
džia n e p a s i t enkinusiemš 
SLA nariams išsireikšti vie
šai savo nuomones.

“Tėvynės” 14-tame nume
ryje Bagočius giriasi, kad 
laikraščiai “Dirva, Ameri
kos Lietuvis, Vilnis ir Lais
vė... bus traukiami atsako
mybėn.” Jis pasiuntė tiems 
keturiems laikraščiams grą- 
sinimo telegramas.

Tame pačiame “Tėvynės” 
numeryje SLA sekretorius

Dabar Laikas Veikti
Pirmiausia ir svarbiausia 

turi būti sutriuškintas Hit
leris — nes jeigu Hitleris 
nebus nugalėtas, tai kitos 
ateities negalės būti, kaip 
tik vergijos ateitis.

Per devynius mėnesius 
Sovietų Sąjunga nešė visą 
naštą šios baisios kovos 
prieš suvienytas hitlerinio 
bloko jėgas.

Raudonoji Armija kovoja 
prieš 99 nuošimčius vokie
čių armijos. Ji taipgi kovo
ja prieš armijas Rumunijos, 
Vengrijos, Suomijos, Slova
kijos, Italijos ir įvairiausias 
banditiškas grupes, kurias 
Hitleris surekrutavo Fran- 
cijoj, Holandijoj, Ispanijoj 
ir kituose kraštuose, tiesio
giniai ar netiesioginiai na
cių valdomuose. Šita Rau
donosios Armijos kova da
vė progos kitiems anti-hitle- 
rinės koalicijos nariams pa
siruošti pase kmingesniam 
ofensyviškesniam veikimui.

Ši koalicija, kaipo visa, 
dabar gali padaryti Hitle
riui galą trumpu laiku. Įdū- 
kusiu pasiryžimu, kuris 
gimsta iš desperacijos, Hit
leris stengiasi laisvoms tau
toms išplėšti jų ateitį nu
lemiama, militariška perga-

le dabar. Nėra jokios abe
jonės, kad šį pavasarį ir šią 
vasarą Hitleris mes į karą 
visas jėgas, kurias jis tik 
gali sumobilizuoti.

Ar galima tą patį pasa
kyti apie anti-hitlerinę koa
liciją (Suvienytas Tautas) ?

Žinoma, galima rasti susi
raminimą tame fakte, kad 
galutinam apskaityme anti
hitlerinio liogerio suvieny
tos spėkos viršija hitlerinio 
bloko spėkas. Bet mes netu
rime apgaudinėti patys sa
vęs. Mes neturime neda-

vertinti reikšmės ginkluotų 
spėkų karo lauke, kurios 
yra paleistos darban su di
džiausiu pasiryžimu, nepai
sant rizikos.

Hitleris žino, kad jo spė
kos, arba geriau jo rezer
vai ir šaltiniai/* yra mažesni, 
negu anti-hitlerinių kraštų. 
Bet dalykas yra tame, kad 
jeigu Hitleriui bus leista 
manevruoti, kaip jis nori, 
tai jis dės visas pastangas 
pagelbėti savo pakalikams 
neleisti anti-hitlerinėms ša
lims paleisti darban savo 
galingus rezervus ir šalti
nius.

Galingiausia šalis gali 
pralaimėti karą, jeigu jinai 
neveiks ir leis silpnesnei ša
liai, bet pilnai sumobilizuo
tai, pasirinkti laiką ir vietą 
kirsti sukoncentruotus smū
gius be atmušimo.

Šiame karo laipsnyje kiek
viena diena brangi.

Savo pavasarinėje kam
panijoje Hitleris nori duoti 
Suvienytam Tautom gene- 
ralį mūšį. Tas gali būti. Bet 
jis bus bejėgis tai padaryti, 
jeigu jis bus priverstas pa
skaidyti savo spėkas, jeigu 
jis bus puolamas iš visų pu
sių. Jeigu Hitleriui bus 
leista pasirinkti, tai jis 
stengsis susilpninti įvairius 
jungius vieną po kitam anti
hitleriniam retežyje.

Mes neturime užsimerkti 
linkui to fakto, kad jeigu 
Hitleris laimėtų nulemiamą 
mūšį rytiniame fronte, kitos 
didžiosios Suvienytų Tautų 
spėkos atsidurtų mirtinam 
pavojuje.

Tai dabar, aišku 'kiekvie
nam ir prie to nėra reikalo 
apsistoti.

Laimė, kad anti-hitlerinės 
spėkos gali sutriuškinti Hit
lerį ir jo pakalikus. Mes pil
niausiai sutinkame su Lit- 
vinovu, kuomet jis sakė, 
kad mūsų priešas gali būti 
sumuštas šią vasarą. Bet ta 
pergalė priklauso nuo dvie
jų didžiausios svarbos fak
torių.

Pirmas, neturi būti nei 
vienos Suvienytų. Tautų ar
mijos, kuri nedalyvautų 
mūšiuose; neturi būti ne
naudojamų karo pabūklų 
anti-hitlerinėje kempėje; nei 
vieno kareivio, nei vieno 
orlaivio, nei vienos kanuo- 
lės, nei vieno tanko, nei lai
vo, kuris nebūtų paleistas 
darban, kad sulaužius fašis
tinio bloko nugarkaulį.

Antras, kiekviena diena 
turi būti išnaudota maksi- 
mum gaminimui orlaivių, 
tankų, automatinių ginklų 
ir kitų karo reikmenų. An
ti-hitlerinės šalys gali paga
minti daugiau, negu Hitle
ris, ir jeigu jos gali, tai jos 
turi pagaminti daugiau.

Ponas Donald Nelson, ku
ris laimi didįjį gamybos mū
šį AmeHkoje, absoliutiškai 
teisingai pasakė, kad nedir
bančios mašinos dirba Hit
leriui.

Galimas daiktas, kad nu
lemiamasis šio karo laiko
tarpis bus šį pavasarį. Ir

talkininkai turi būti tam 
prisirengę —prisirengę mo
raliai ir medžiaginiai, pasi
rengę mesti visas jėgas ant 
svarstyklių. Ir jie turi veik
ti dabar. Tik tas vienas nu
lems ateitį.

Gen. I. Yermaševas.

Klausimas:
Brangūs Draugai, aš no

riu ką nors pas tamstas pa
siklausti. Nelabai seniai bu
vo “Laisvėje” parašyta, kad 
kas gauna socialės apdrau
dos 10 dolerių į mėnesį, tas 
gali dar gauti iš valdžios 
$15 pridėčko.

Bet aš visko nebeatsime
nu, kas ten daugiau buvo 
parašyta, nes aš tą “Lais
vės” numerį pamečiau. Mel
džiu paaiškinti, kur su to
kiu reikalu reikia kreiptis, 
ar pas advokatą, ar kur ki
tur?

Tariu širdingai ačiū.

Atsakymas:
Visais apdraudos reika- 

leis reikia kreiptis į Social 
Security Bordus. Ten reikia 
išdėstyti visa situaciją. Jei
gu bus galima daugiau ap
draudos gauti, tai ir gausi
te. Advokatas šiame atsiti
kime nieko negali pagelbėti. 
Socialė apdrauda išmoka 
pagal įstatymus.

Jeigu ten, kur jūs gyve
nate, tokio Social Security 
Board nesiranda, tai kreip
kitės prie artimiausio mies
to Boardo. Paprastai, So
cial Security Boardai ran
dasi miestu rotužėse (City 
Halis). '

Anglai Pasitraukė į 
Naujas Linijas Burmoj
New Delhi, bal. 2. — Chi

na! ir anglai gynėjai centre
lines Burmos, Toungoo ir 
Prome frontuose, pasitrau
kė atgal į naujas stiprias 
apsigynimo linijas. Supran
tama, kad japonai grumsis 
linkui Mandalay ir Yenan- 
gyaung žibalo šaltinių. Bet 
per dieną neįvyko jokių 
svarbių karo veiksmų tenai.

Anglų lakūnai sunaikino 
japonų žvalgus prie Prome- 
Rangoon geležinkelio.

Washington. — Senato
rių komisija su Trumanu 
priekyje tebekaltina N. J. 
Standard Žibalo kompani
ją, kad jinai atidengė na
ciams sekretus dirbtinės 
gumos (robo) gaminimo, 
bet slėpė juos nuo Ameri
kos valdžios.

Riomo (Frąnctjoj) teismo teisėjai. Hitleriui parsidavėliai teisia parsidavėlius. 
Bet Hitleriui šis teismas nepatinka ir todėl, sakoma, jis bus visiškai nutrauktas, 
sulikviduotas.

į
' 'i.- '
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I didysis Liaudies Komp. - Musorskis
Niūrus ir tvankus devynioliktojo šimtmečio 

caristinės Rusijos gyvenimas. Pavergta liau
dis dirba sunku kasdieninį darbą: praeina 
diena, praeina naktis, ir metų metais, rodos, 
nesibaigs šaltoji “žiema” — priespauda. Rusi
jos liaudies vaikų krūtinėse gimsta paprasti 
natūralūs tonai ir žodžių deriniai, kurie pa
sklinda plačiai po visą šalį — Rusijos liaudis 
apdainuoja sunkią savo buitį.

Koks didelis sielos paprastumas tūno šiose 
dainose. Jų lyriškumas, kartais gaivališkas 
dvasinės jėgos išsiveržimas, ir neribotai įvai
rūs siužetai yra neišsemiamas šaltinis kiekvie
nai jautriai sielai. Puškinas, Lermontovas, Ne
krasovas, Rimskis - Korsakovas, Glinka, Mu
sorskis, Borodinas, Čaikovskis įsiklauso, įsigy
vena į liaudies godas ir sukuria genialius kū
rinius.

Vienas tokių žmonių buvo Modestas Petro- 
vičius Musorskis. Dar tvirtesniais ryšiais, ne
gu kiti jo amžininkai—kompozitoriai, jis buvo 
susietas su liaudimi. Neveltui Musorskis vadi
namas įgimtu liaudies kompozitorium.

M. P. Musorskis gimė 1839 m. kovo mėn. 
16 d. Pskovo gubernijoje, Kasivo sodžiuje. Sa
vo vaikystę — visą dešimtį metų — praleido 
kaime. Ši aplinkybė jo liaudiškumui yra di
džiausias akstinas. Tuo pat metu jis pradėjo 
mokytis abėcėlę ir skambinti fortepijonu. Nuo 
1852 iki 1856 metų Musorskis auklėjosi gvar
dijos junkerių mokykloje, tarnavo karininku 
pulke ir ruošėsi tapti paprastu “dailiosios vi
suomenės” žmogeliu. Bet pažintys su Kiui 
(rusų kompozitorius) ir su Balakyrevo (pro
graminės tendencijos instrumentalinėje muzi
koje šalininkas) rateliu 1855 m. visiškai pa
keitė Musorskį: muzikalinė karjera jam pasi
darė patrauklesnė, negu kariškoji. Jis nu
sprendė atsidėti muzikai ir 1859 met. pasi
traukė į atsargą. Prasidėjo vargingas meni
ninko gyvenimas. Negaudamas jokios pašal
pos, beviltiškai blaškėsi troškinančioje Rusijos 
erdvėje. Gyveno studentų bendrabučiuose, va
dinamais “komunomis.” Pagaliau sunkios są
lygos vėl nustūmė Musorskį po biurokratinės 
tarnybos jungu (nuo 186.3 iki 1881 metų tar
navo įvairiose valstybinėse įstaigose).

Pradžioje Musorskis kūrė romansus. 1863 
m. pradėjo ruošti operą “Salambo,” pagal Flo- 
bero romano siužetą. Sujaudintas komp. Dar- 
gomižkio operos “Akmeninio Svečio” nepasi
sekimu, Musorskis metė “Salambo” ir 1868 
m. Gogolio “Vestuvėms” mėgino suteikti mu
zikos formas, visai nekeisdamas teksto. O štai 
1874 m. scena išvysta jo operą “Borisas Godu
novas,” pagal Puškino tekstus. M. P. Musor-

skis mirė 1881 m. kovo 16 d., nespėjęs pabaig
ti naujos operos, kurią baigė Rimskis - Korsa
kovas.

Musorskis nėjo Rusijos “dailiosios visuome
nės” keliais; jo meniškoje sieloje nubunda kil
nus paprastumo jausmas, vedąs jį į vargstan
čią liaudį, čia jis pasisemia tokios galingos, 
jam savitos muzikos, kuriai negali prilygti nė 
vienas ano meto kompozitorius.

Svarbiausias Musorskio operų grožis—cho
rai. Tai ne šalta romantiška muzika. Juose 
pasireiškia šiurkšti, pilna gaivališkos gyvybės, 
realizmo jėga. Musorskis jau 1870 m. patiekė 
“Borisą Godunovą” teatro direkcijai. Bet ši 
atsisakė pastatyti, motyvuodama, kad reper- 
tuarinė opera negali būti sudaryta tik iš vie
nų chorų. Jis visa savo širdimi giedojo niū
rias liaudies giesmes kartu su nuskurdusia 
liaudimi. Anuo metu daug kas neigė Musors
kio talentą, prikaišiodami, ypač miesčionys, 
dėl jo operų melodiškų frazių nutrūkimų, dėl 
šiurkščios harmonijos ir moduliacijos, silpnos 
techninės eigos ir tt. Autoriaus didį |alentą 
įrodė gilus liaudies dvasios supratimas, scenų 
gyvumas, saviti nuosaikūs veikėjų charakte
riai ir gyvenimiškos tikrovės atvaizdavimas. 
Perdirbta “Boriso Godunovo” opera pirmą sy
kį pasirodė 1874 m. Jaunimas nepaprastai su
sižavėjo naująja opera. Musorskis taip sutvar
kė libreto, kad vyriausiu operos herojų pasi
reiškė plati liaudies masė, kuri kovojo su ty- 
ronišku Boriso valdymu.

Didžiulis “valkatų choras,” paskutiniame 
“Boriso Godunovo” veiksme, stebina savo re
alumu ir kančios atvaizdavimu. Šita kančia 
persisunkusi ištisa muzika (parašyta pagal 
liaudies šokių dainelę). Kaip Maksimas Gor
kis, Musorskis rausiasi gyvenimo padugnėse— 
savo “operiškų nuskurėlių” elementariniame 
ir stichiškame gyvenime.

“Borisas Godunovas” buvo Musorskio kū
rybinės energijos ir garbės viršūnė. Garbė jo 
nedžiugino. Jo vienišoje sieloje-kunkuliavo 
kažkoks gilus nepasitenkinimo jausmas. Mu
sorskis šalinosi nuo buržuazijos minių; visa 
širdimi neapkentė esamojo gyvenimo,
operose dainavo su nužemintaisiais prieš nely
gybę, smurtą ir blogį, Musorskio meninės ga
lios šūkis buvo išsivadavimas ir laisvė! Bet 
tikrovė liko tikrove: Musorskis, nepajėgda
mas pakeisti gyvenimo srovės (o tai ne meni
ninko darbas), savo vidinį nepasitenkinimą 
skandino vyno taurėje.

Toks liūdnas ir niūrus buvo jo gyvenimas! 
Bet toks didis ir brangus jo palikimas — pa
vergtos ir kovojančios liaudies muzika! P. V.

Savo

LMS Dirvonai
Pereitą savaitę LMS Centro Komitetas lai

kė posėdį. Posėdis daugiausia svarstė, kaip 
pagyvinti meno veiklą ir paruošti naujų vei
kalų sekančiam sezonui, šiuo reikalu veikia 
Teatro-Kultūros komisija. Manoma, jog rei
kalinga paruošti veikalai sekančio turinio:
1) Pagaminti daugiau vieno veiksmo veikalų 
iš Amerikos gyvenimo — dramų, komedijų.
2) Numatoma padaryti vertimas bent vieno 
veikalo iš Sovietų gyvenimo. 3) Skelbti kon- 
testą parašymui veikalų iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo.

Muzikos srityj gauta keletas dainų V. Žuko 
kompozicijos. Pora dainelių jau nutarta iš
leisti, vėliaus gautos yra Muzikos Komisijos 
rankose. Taip pat bus išleista ir Lietuvos 
kompazitorių muzikos kūrinių.

Helen Pine, iš Binghamtono, jau gana se
niai prisiuntė dainą iš veikalo “Volga-Volga” 
su lietuvišku St. Jasilionio vertimu. Ši daina 
jau darbe ir greitoj ateityj ji bus gatava.

♦ ♦ *
Taip pat pereitą savaitę LMS raštinėje lan

kėsi Darata Zdaniūtė-Judzentavičienė. Ji 
plačiai raportavo apie iChicagos chorų veiklą 
ir bendrai apie meno judėjimą. Pasirodo, 
kaip rytuose, taip ir vakaruose šiuo momentu 
meno veiklai, chorams, teatrui kenkia karo 
padėtis. Daug jaunimo eina armijoji, karan.

Draugė Judzentavičienė šiuo laiku mokina 
du choru — Roselando Aido Chorą ir Cicero 
moterų chorą, šiuo tarpu iš Roselando choro, 
kur Daratėlė veikia, LMS Centras gavo virš 
$26.00 aukų veikalų leidimui.

Su d. Judzentavičiene pasitarta visa eile 
įvairių klausimų, liečiančių chorus ir Lietuvių 
Meno Sąjungą. Taip pat d. Judzentavičienė 
įstojo i LMS kaipo pavienė narė.Hc *

LMS Centro Komitetas, komisijai rekomen
davus, nutarė ateinančią vasarą ruošti dainų 
šventę. Tai bus dainų šventė, kurion manoma

sutraukti visus chorus, esančius Rytinėse Val
stijose. šiam darbui išrinkta komisija iš P. 
Balsio, Geo. Klimo ir W. Kubiliaus.

Tai bus pradžia vykinimo chorvedžių ir ak
tyvo konferencijos tarimų, kuri įvyko pereitų 
metų gruodžio mėnesyj. Greitoje ateityje ko
misija skelbs planus ruošiamos Dainų šven
tės. * *

Vienas iš svarbių tarimų, tai skelbimas kon- 
testo veikalų rašymui. Prieš kurį laiką Senas 
Vincas rašė LMS Centrui, taip pat ir C. K. 
nariai susidomėjo, jog yra būtinas reikalas 
ką nors paruošti-sukūrti dramos srityje iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo. Pagaliaus, nu
tarta imtis šio darbo.

LMS CK posėdis nutarė skirti $100.00 šiam 
reikalui. Už geriausią veikalą iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo skiriama dovana — $50.00. 
Suprantama, tai turi būt pilnas veikalas. Pil
nu veikalu vadiname veikalą, kuris duos visam 
vakarui programą — apie porą valandų vaidi
nimo.

Dovanos bus skiriamos ir už mažesnius vei
kalus — vieno, dviejų veiksmų, ir tt.

Laiko šiam darbui paruošti skiriama metai 
laiko. Greitu laiku bus paskelbta planas šio 
kontesto reikalu. *

Finansinė talka iš mūsų broliškų organiza
cijų ateina, bet jau lėčiau. Kuopų, chorų, or
ganizacijų, kurios prisiuntė LMS Centrui duo
klių ar aukų: vardus paskelbsime kitu kartu. 
Sykiu prašome tų, kas dar neatsiliepė į LMS 
atsišaukimą finansinės paramos, atsiliepti. 
Mūsų biudžetas dar kaip tik pasiekė 200 dol., 
o darbai prieš mus stovi dideli.

V. Bovinas, LMS Sekretorius.

MAKE EVERY PAY DAY

r BOND DAY
JOIN THE PAY-ROLL SAVINGS PLAN

Brone Šalinaitė

Jungtinių tautu karininkai sveikina tik ką atvykusį į Australiją generolą Mac- 
Arthurą, vyriausį komandierių Ramiajame Vandenyne.

Mūšy Teatralinio Meno Atspindžiai

Bronė šalinaitė rūpestingai 
ruošia Newarko Sietyno Chorą 

I prie perstatymo operetės “Bi
rutė.” Operetė “Birutė” yra 
viena iš Miko Petrausko žyme
snių kūrinių, kuri pirmu kartu 
buvo suvaidinta Vilniuje 1906 
metais. Apie operetės “Birutė” 
finalą ir muziką, tuomi laiku, 
Vilniuje lietuvių, rusų ir lenkų 
spauda atsiliepė rimtai ir gra
žiai. Vėliaus, 1928 m., kalbant 
apie operetę “Birutę,” Mikas 
Petrauskas išsireiškė sekamai:

šių metų “Laisvės” No. 14, 
tilpo mano straipsnelis — “Lie
tuvių Teatras Amerikoje per. 
Pirmuosius 50 Metų.” Ten at
siklausiau į teatrališko meno 
mėgėjus, kad suteiktų šį-tą iš 
praeities apie mūsų buvusius 
vaidinimus, pačius vaidintojus, 
ir kas-kur ir kada buvo vaidin
ta.

Pasekmės buvo didesnes, ne
gu tikėjausi susilaukti.

Aukščiau minėtam straipsny 
patiekiau 374 teatrališkų vei
kalų vardus. Tai dar ne vis
kas, — gerą pluoštą buvau pa
silikęs dėl šio straipsnelio, že- 
miaus rasite dar 97 pažymėtus 
teatrališkus veikalus, ir tai dar 
ne visi. Daug kas iš mūs neti
kėtume, kad mes į tokį trumpą 
laikotarpį sugebėjom tokį gau
sų kiekį teatrališkų veikalų 
mūsų visuomenei parodyti; jų 
skaičius siekia 500 su viršum! 
Kokis skaičius mūsų teatrų bu
vo gastroliuoti, tai sunku pa
sakyt. Tik tiek žinom, kad nuo 
Atlantiko iki Pacifiko, po Pie
tų Amerikos respublikas ir Ka
nadą, ir kur tik lietuvių kolo
nija buvo, — ten ir mūsų tea
tras turėjo progą pasirodyt sce
noje.

Teatrališkas menas negimė 
pas mus; jis atėjo iš kaimyniš
kų tautų, ir tik tada, kuomet 
pasirodėm subrendę suprasti ir 
gėrėtis teatru.

Pradžia mūsų vaidinimų sie
kia :

1889 m., Plymouth, Pa., su
vaidinta — “Be Sumnenės ar
ba Keip ant Svieto Ejnas.”

1894 m., Chicago, Ill., — 
“Užmušimas Alexandro • II” ir 
“Genovaitė.”

1904 m., Lawrence, Mass.’— 
“Išgama.”

1906 m., Brockton, Mass.,— 
“Kovoje už Laisvę” ir “Pasku
tinė Banga.”

1911 m., Binghamton, N. Y., 
—“Vienas iš mūsų turi apsi-' 
vesti” ir “Tarnas įpainiojo?’

1914 m., Stoughton, Mass.,— 
“žydas Statinėj” ir
Jackus.” šiuos du veikalu dėl 
stoughtonječių sulošė Cambrid- 
ge’aus (Mass.) mėgėjų grupė. 
Vėliaus stoughtoniečiai jau sa
vo jėgomis statė scenoje “Pir
mi žingsniai.” Ir nuo tų laikų, 
čia daug, daug lietuviškų tea
trų yra lošta. Bet apie tai kai 
kada atskirai pakalbėsim. Kaip 
mūsų teatras vystėsi po liėtu- 
viškas kolonijas, būtų žingeidu 
surinkti žinias į tam tikrą chro
nologišką lentelę, t. y., taip, 
kaip aukščiaus padaviau kele
tą dėl pavyzdžio.

ti autentiškas žimas, tai jau tik 
dabar laikas, — vėliaus bus 
per vėlu, nes vietomis bus vi
sai rekordai žuvę. Aiškus paži
nimas praeities, palengvina at
eities darbus ir daro juos na
šesniais. Taigi, įdėkime rūpes
tingą kruopštumą į kolektavimą 
mūsų teatrališkojo meno žinių.

čia tas priedas prie surašo 
veikalų, kurie yra jau tilpę 
“Laisvės” No. 14, šių metų. 
“Advokato Patarimai.” 
“Ant Rytojaus.”
• ‘Barbutė Piemenėlė.” 
“Birutininkai.” 
“Bombą.” 
“Bosienė.” 
“Buožės.” 
“Burtai.” 
“čebatorius Karalium.” 
“čigonė.”
“čigonėlė Nemelagė.”
“Cyp . . . Cyp . . . Cyp . . .—

Miau ... Miau ... Miau . ..”
“Danijos Karalaitis.”
“Drama Miške.”
“Egle žalčių Karaliene.”

i “Gaila Ūsų.”
“Gegužis.”
“Genovaitė.”
“Gobus Kalinyje ir Jojo Mir

tis.”
“Grigutis.”
“Grybų Barnis.”
“Inteligentai.”
“Iš Meilės.”
“Jaunikis.”
“Jonukas Mergų Bijąs.”
“Kada Kaimas Nemiega.”
“Kaip Kas Išmano, Taip Save 

Gano.”
“Karalaitė—Tikroji Teisybė.”
“Kęstutis.”
“Kelias iš Pelkių.”
“Kerštas.”
“Kova.”
“Kova už Idėjas.”
“Kur Išganymas.”
“Kur Protas.”
“Kuprotas Oželis.”
“Kurčias žentas.”
“Kvailą Supras, Aklą Pažins.”
“Laimė iš Svetur.” ' 
“Liepsnojančios širdys.” 
“Lietuvos Pasakėlė.”

“Pagirėnų Suguobtuvės.”
“Patricija arba Nežinomoji

Kankinė.”
“Penkeria Vienas.”
“Piktoji Gudrybė.”
“Pinigėliai.”
“Pirmas Degtindaris.”
“Ponas ir Mužikai.”
“Priešai.”
“Ragana.”
“Revizorius.ų
“Rusijos Caras.”
“Senapylis.”
“Sigutė”
“Skirmunda.”
“šliūbinė Iškilmė.”
“Stebuklingas Daktaras.”
“Stienka Razin.”
“Susimildamas.”
“Švarkas ir Milinė.”
“Svečiai.”

turiu 
meno 
susi-

Užkerėtas

Bronė šalinaitė.

Biru-

“Ne dėlto kas tas buvo, 
kad jau “Birutė” ištikro jau 
taip būtų įvertinama, bet dėl 
to, kad visgi “Birutėje” yra 
tokių motyvų, kurių niekas 
nekartojo pirm to ir jaučia
mi lietuviškais beesą.
tę” ir dabar palieku nepa- 
kliudęs; kaip jaunose dieno
se ją parašiau, tokia ją ir iš
leidžiu. Kam išrodys negerai 
— ne mano dalykas. Tiek pa
sakau, kad “Birutėje” yra, 
—mano jaunoms dienoms,— 
daug drąsos, patvaros ir gi
lios lietuviškos aistetinės 
maldos.”
Operetėje “Birutė” Mikas 

Petrauskas vaizduoja ne vien 
tik lietuvių dievų senovėje gar
binimą, bet taipgi ir lietuvių 
kovas su teutonais, kurie, Hit
lerio vedami, ir vėla žiauriai 
torio ja mūs protėvių žemę.

Newarke vaidinimas įvyks 9 
d. gegužės mėn., šv. Jurgio 
svetainėje. Brooklyne bus 10 d. 
gegužės, New National Hali 
267 Driggs Ave. Sietyno Cho
ras deda didelių pastangų, 
idant operetės pastatymas, iš 
meno mėgėjų pusės, suteiktų 
deramą pagarbą operetės korų- 
pozitoriui ir perstatytojams.

Gelbėjimosi Valtyje 
Pagimdė Sūnų .

Norfolk, Va., bal. 2.

“Tarnas įpainiojo.” 
“Tėvai ir Vaikai.” 
“Tėvas Jau Leido.” 
“Uošvė į Namus—Tylos Nebe

bus.”
“Už Lietuvos Sovietus.”.
“Užburtas Kunigaikštis.”
“Užmušimas Aleksandro II.”
“Vaidilutė arba žemaičių

Krikštas.”
“Vaito Piršlystė.”
“Vargšas ir Besotis.”
“Vargšas Tadas.”
“Vėją Sėji, Audrą Pjausi.”
“Velnias—Ne Boba.”
“Viduj.”
“Vyro Jieškojimas.” 
“žmogžudžiai.”

Baigiant šį straipsnį, 
pridėt žodelį teatrališko 
mėgėjams. Jei nebūčiau
laukęs tokios brangios pagal
bos nuo jūsų, draugai, ant tiek.Tarp kitų išgelbėtų po to, 
būtų trukę autentiškų žinių, ir!kai fagjstu submarinas nu- 
tų veikalų vardai nebūtų pa- skandino laivą amerikiniuo- 
kliuvę į sąrašą. Ypatingai turiu'se vandenyse, buvo ir žmo- 
prisiminti tuos draugus ir drau-|na Jugoslavijos konsulo De- 
ges: Augustas Baronas, Dr. A.;ganka Mohorovič su ketu.

riu dienu sunum. Vaikutis 
i buvo pagimdytas gelbėjimo
si valtyje, kuri nusileido 
nuo skęstančio laivo.

Likimo Bausmė.” 
Madam X.”

“Meilės Nuskriausta.”
“Mes Laimingi.”
Mieganti Liaudis.
Mirties Vainikas.”
Moterų Medžiotojas.”
Mūsų Laimėjimas.”
Našlaitė.”
Naujas Kelias.
Neatmezgamas Mazgas.
Nepavyko.”
Nepavykusi Komedija.”
Nesipriešink.”
Numanė.”
Nuo Ausies lig Ausies.”
Orleano Mergelė.

Kad surink-“Pabaigtuvės.”

prisiminti tuos draugus ir drau-l 
ges: Augustas Baronas, Dr. A.i 
L. Graičiunas, St. Jasilionis, K J 
Jesinskiūtė-Mugianienė, J. Pe-- 
tri.kaitis, M. Stulgaitienė, 'Ig. 
Urbonas ir kiti.—Aukštai įver
tinu susirašinėjimą ir suteiktas 
žinias, — už tą visą priimkit 
mano širdingą ačiū!

Dar sykį priminsiu: jei turi
te pastebėję teatrališką veika
lą, kurio vardas nebuvo pažy
mėtas tarpe tų vardų surašo, 
meldžiu man pranešti, o būsiu 
didžiai dėkingas.

P. A. Jutui,
813 Washington St.,

« Stoughton, Mass.

Maskva. — Vienoje fron
to dalyje Raudonoji Armija 
užmušė 1,800 nacių ir su
naikino 11 jų tankų ir 20 
orlaivių per dieną.

Desčtkai Kompaniją Ga
mins Dirbtinę Gumą
Washington. — Amerikos 

vyriausybė užsakė dvide
šimt dviem gumos, žibalo ir 
chemikalų kompanijoms ga
min t valdžiai dirbtinę gu
mą. Skaičiuojama, kad apie 
kitų metų pabaigą būsią pa
gaminta iki 700,000 tonų to
kios gumos šioje šalyje.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS



Puslapis

Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 42

DETROITO ŽINIOS ponai, ponai—kaip daug 
nop tūpčiojimų!

(Bus daugiau)

jie

(Tąsa)
— Kas čia ponui šiandien... Tai tegul 

nesupyksta. Mazgote vamĮelėsiu!
— Neprisipažįsti, Kotrina, — vis gar

siau juokėsi Kordušas, — neprisipažįsti, 
a? Ar niekas tau ir neįgnybo?

— Butų užgnaibę, ponas, bet aš ne to
kia, — sukryžiavo ji rankas.

— Na, bravo, Kotrina, zuch! Kai mir
si, tikrai Dievą nustebinsi.

— Tai ko ponas šaukėt, — nepatenkin
ta ji paklausė.

— A-a-a. Štai ką tau norėjau pasakyti. 
Tik tu užmiršk, kas anksčiau buvo, ne
sugadink man nuotaikos. Dabar nė Ado
monio nebijau.

— Miško ponas gausi.
— Taip, po poros dienų važiuoju... 

Taigi, Kotrina. Aš noriu, kad tu su tais 
grįtelninkais susitartum. Užmokėsiu 
kiek reikės. Tegul man fazaną nušauna. 
Ar žinai, kaip reik tuos paukščius pa
gaminti. Nenūpeštus laikti nuo 5 iki 8 
dienų. Paskui valyti. Galvas išmesti. 
Kol mėsą dar karšta — visą paukšti iš
trinti lašiniais ar sviestu. Paskui dar 
sausainiais pabarstyti...

— Žinosiu įionas, — susitraukė Kotri
na.

— Tu tuoj, kaip čigonė. Paskui paimti, 
nupjautą galvą ir plunksnas iš uodegos, 
jų galus pamirkyti karštam svieste, pa
virinti, laikant už plunksnų. Fazaną pa
dėjus į pusdubenį, galvą su plunksnomis 
pamauti ant pagaliuko ir įkišti į paukš
čio kaklą, apsukus gražiai iškirptu po
pierių, o plunksnas sukišti į uodegą...

— Tai kas čia, pone, bus? — plačiai, 
nusišypsojo Kotrina.

— Aš taip ir žinojau. Karališkas val
gis, varna tu. Jei nebūčiau bajoras, tai... 
psiakrev! Aš tiems mužikams sumokėsiu.

— Kad tokių paukščių, tur būt, ne
bėra ...

— Kaip tai nebėra? Sakai, miškus miš
kelius iškirto. O žinai ką?...

— Klausau, pone, tik...
— Sakiau, be* jokios kritikos... Tada

— teterviną. Šitą paukštį reikia nuva
lyti ir acte išmirkytą pasūdyti, prismai- 
gyti lašinių. Kepant dažnai laistyti svies
tu. Kai suminkštės — užpilti grietinės. 
Ir tetervino nenori. Bus kurapkos! Pats 
prišaudysiu, surasiu, nesigąsčiok. Gali 
eiti. Šį kartą aš tau nebenusileisiu.

— Gerai, pone, jei nušausi, aš iškep
siu. Tik tą Dūnaitį vis dėlto prašau su
drausti. Anksčiau ne tokie ponai pas 
mus tarnavo ir tai...

—r Gerai, gerai. Galėsi Kotrina ste
binti dangų, galėsi.

Švilpaudamas mazūrą, Kordušas gal
vojo:

— Valia yra pats reikalingiausias ir 
brangiausias žmogaus turtas. Kaip pri
versti, kad žmonės tave gerbtų? Tvirta 
valia. Sukaupsiu aš valią, išlaikysiu sa
vo tėvų lizdą, pagerbs mane vaikai, įro
dysiu aš!

Pirmąjį žingsnį prie tikslo žengiant
— verta pasitraukti. O aš? Mano pir
masis žingsnis bus fazanas arba kurap
kos, —pats sau smagiai nusišypsojo Ben
jaminas. — Fazanas turi būti!

XII.
Pasijodinėjęs, Kordušas aptarė ūkio 

reikalus su Dūnaičiu ir jautės patenkin
tas. Tamsioj vakaro prieblandoj kurį lai
ką klaidžiojo šioje parko daly, kur žema- 
šakiai gluosniai žaliais vainikais šlamėjo 
šalia takelių ir vingių vingiais slaptingai 
tiesėsi iki pat tvenkinio. Kiek čia jau
nystėje Benjaminas tūrėjo meilės slėp
tuvių! Grįžęs iš universiteto atostogų, 
aukštas, laibas, raudonskruostis, prisivi
liodavo jis čia įsimylėjusias mergeles ir 
ne visas, lyg kurapkas pabaidydavo...

Jau kuris laikas Kordušas vis malo
niau atsimena praeitį ir ją pergyvena 
išdidus, šypsodamasis, jos alkdamas. Ne
beėda jo, kaip sūrus prakaitas, smulkūs 
susirūpinimai, klaikūs sapnai. Rodos, sė
do jis į laivelį ir plaukia sriauna upe, 
tikrai.žinodamas, kad nebekils jokių au
drų, kad jis sugrįš į žadėtąją žemę... ,

Staiga, nejučiom metęs vieną kitą 
žvilgsnį į priekį, nepaprastai susijaudi
no, sustingo vietoje. Iš krūhių pakilo 
žmogaus šešėlis. Jis pamatė artėjančią 
Mortą. Ji slinkte slinko prie jo apsižval- 
gydama, nusismaukusi baltą skarelę ant 
nugaros.

— Vėl... čia?
Kordušas šūktelėjo, norėjo treptelėti 

koja, bet pats savo balso išsigando.
— Niekas, pone, manęs nematė. Bū

čiau sulaukusi ir nakties...
— Precz! Išeiki iš čia!!
— Neisiu. Kaip*sau nori... neisiu.
Išvargusiom, apsiašarojusiom akim įsi

smeigė Morta į Kordušo veidą. Rankas 
sunėrusi, ji giliai alsavo ir, rodos, dar 
kažko iš Kordušo laukė. Kordušas per
žvelgė ją, ir sausas dusulys veržėsi oran, 
smaugė gerklę. Sukando dantis. Įžvel
gęs jos raudonas, nuo šalčio išpurtusias 
rankas, susiraukšlėjusią kaktą, virpan
čias lūpas, kryptelėjo galvą į šalį.

— Noriu pasikalbėti...
— Apie ką??
— Ponas žinai.
— Vėl pinigų?
— Klysti, ne pinigų...
— Tai ko? Ar už manęs ištekėti?
— Jei nevedei, kol jauna buvau, tai da

bar, .. Antai ūkvedis eina...
Kordušą nukrėtė siaubas. Pirmą kar

ta jį kad ir buvo sudrebinęs Mortos vi
zitas, bet ne šitiek, kiek dabar. Kokia ji 
baisi, keršyti man atėjo, — žaibu blyks
telėjo mintis, ir Kordušas apsižvalgė. Pa
gal koplytėlę iš tikrųjų šmėkštelėjo Dū- 
naičio šešėlis.

— Tai ko tu nori, greit sakyk!
— Man šalta...
— Tai į rūmus eisi?
— Taip. Atėjau paskutinį kartą.
— Piktos širdies neturiu, štai ką aš 

tau, moteriške, pasakysiu. Šunim užpju- 
'dyčiau, — pro sukąstus dantis kalbėjo 
Kordušas. — Kas tu man tokia? Kas? 
Kodėl kitos nelenda į akis, tik tu!

— Pamėgink, užpjudyk! — ūmai nuba
lo Morta, ir jos pasmakris ėmė virpėti. 
— Visiems pasakyčiau, pas kleboną nu
eičiau ...

’— Tss! Psiakrev! Eik, eik aplinkui. 
Ten pro kitas duris, iš kairės. Aš įleisiu.

Kordušo dvasios šilima, nerūpestingu
mas suskilo. Grįždamas į rūmus, jis jau
tė, kaip virpa kojos ir šąla pirštų ga
lai. Ką aš su ja kalbėsiu? Ko ji iš ma
nęs norės? — galvojo. — Ak, aišku. Tom 
nešvariom raudonom rankom ji nori ma
ne pasmaugti, atimti ramybę. Kaip aš 
iki šiol tų gluosnių neiškirtau.

— Panic Dūnaitis! — staiga šūktelė
jo Kordušas.

Plačiais, trankiais žingsniais priėjo ūk
vedis prie pono, paslaptingai' šyptelėjo. 
Kordušas net sudrebėjo.

— Štai ką, panic, aš jums turiu pasa
kyti. Rytoj, būtinai rytoj iškirskit tuos 
gluosnius! Pagaliau, kuriems biesams ir 
tas tvenkinys! Varlės kurkia, negaliu 
pakęsti varlių...

— Kad, rodos...
— Jei sakau, panie Dūnaitis, tai manęs 

reik klausyti! Ksaveras kasdien patvo
riais kočiojasi. Darbo! Visiems duoti 
darbo!

Šaukdamas, ranka mostaguodamas, 
Kordušas siurbte įsisiurbė į ūkvedžio a- 
kis. Ramiai žiūrėjo Dūnaitis į Kordušą. 
Jo akys buvo sočios, tingios.

— Bobos visokios čia pas mane lando, 
skundžiasi. Aš, panie Dūnaitis, turiu 
aukso širdį, bet tamstą perspėsiu. Nesi- 
bičiuliauk su tais mužikais, su Matūzom, 
Sūrantais. Esi mano ūkvedis!

Nusigręžė Kordušas ir begte nubėgo 
nuo Dūnaičio. Ūkvedis kurį laiką stovėjo 
vietoje, paskui nusispjovė, pamojo ranka 
ir nuėjo savais keliais.

Iš miestelio grįžo Andrius ir ėjo pro 
parko tvorą jau girtutis girtutėlis. Jis 
svirduliavo iš vienos į kitą pusę, .tarpais 
užkliūdamas arba susmegdamas į purvą, 
bet beregint pakildamas ir ko ne plyšda- 
mas dainavo rusišką dainą.

—Propal ja, mąlčiška...
Kordušas buvo besustojus, benorįs iš

barti Andrių pikčiausiais žodžiais, bet 
tik nusispjovė, mostelėjo ranka, lyg kar
du, ir. tyliai įėjo į vidų.

(Bus daugiau)

Pirkite Apsigynimo Bonus
FOR VICTORY

Buy
UNITED STATES DEFENSE
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Mūsų Apskričių Veikimas
Kovo 29 d. LDS 11 Apskri

čio ir LLD 10 Apskričio val
dyba turėjo susirinkimą ir pa
darė keletą tarimų link būsi
mo maršruto ir konferencijos.

Mums draugai vilniečiai ža
dėjo duoti kalbėtoją, tai LDS 
11 Apskritys ir LLD 10 Ap
skritys bendrai turėsime pra
kalbų maršrutą apie balandžio 
pabaigą.

Todėl kuopos, kada matysi
te pranešimus ar gausite pa
raginimą,—tuojaus stengkitės 
surengti ir gerai garsinti pra
kalbas.

žinote, kad šiemet įvyks 
konferencija abiejų apskričių 
Saginaw, Mich., ir tą pačią 
dieną — gegužės 30 — Italų 
Svetainėj, 701 Hess St.

LDS 11 Apskričio konferen
cija prasidės nuo 10 vai. ry
te; LLD 10 Apskričio konfe
rencija prasidės po pietų, apie 
2 vai. Todėl abiejų organiza
cijų kuopos, rinkdamos dele
gatus, stengkitės išrinkti tuos 
narius, kurie yra nariai LDS 
ir LLD. Taip galėtume suma
žinti išlaidas, nes tie patys de
legatai galės dalyvauti abie
jose konferencijose.

Apskričio valdyba stengsis 
sudaryti, kad po konferencijos 
turėti programą dėl linksmes
nio laiko praleidimo vakare. 
Apie tai bus pranešta vėliaus.

Kaip žinote, šiemet įvyks 
LDS seimas Chicagoj. Todėl 
apskričių kuopos turės steng
tis, kad sudaryti gerų suma
nymų ir nusiųsti diktą skaičių 
delegatų į mūsų kaimynystės 
miestą. Nes mums Chicaga 
yra kaimynka.

Kadangi vyrai, manau, bus 
dikčiai užimti karo apsigyni
mo darbais, todėl stengkimės 
į seimus išrinkti daugiau drau
ges moteris; gal jų mažiau 
dirba dirbtuvėse ir joms leng
viau išlikti nuo savo darbų.

Kuopos ir apskričiai jau 
rinkime delegatus į LDS sei
mą dabar, ir paduokime su
manymus dėl seimo iš anksto!

Alvinas,
LDS 11 Apskr. Sekr.

Apie Aidiečių Parengimą
Jau buvo rašyta apie Aido 

Choro parengimą, kuris įvyko 
kovo 22 d. Tą dieną buvo su
vaidintas veikalas “Išvyta 
Duktė.” Aš noriu savo supra
timą pažymėti apie tą veikalą 
ir vaidintojus. ,

Jau buvo garsinta, kad mū
sų dailės mylėtojo ir energin
go draugo J. J. Butkaus para
šytą keturių veiksmų dramą 
suvaidino Aido Choras. Veika
lo turinys yra įvairus ir inte
resingas; tik vietomis, rodos, 
trūko sakinių, kad suprasti vi
są reikšmę įvykių ir veikalo 
aiškumo, apie ką, kas ir kur 
dedasi. Gal būt, kad veikalas 
yra. parašytas pilnai, tik kaip 
kada lošėjai apsilenkė su žo
džiais ir padarė sakinių trū
kumą ir neaiškumą. Nežiūrint 
kaip ten yra, bet vertas dide
lės pagarbos mūsų drg. J. J. 
Butkus už jo energiją ir triū
są; kad darbo žmogus, o gali 
ir bando svietui parodyti savo 
kūrybinį darbą. Tas mane la
bai džiugina.

Taipgi tą veikalą į trumpą 
laiką susimokino ir gerai su
lošė Aido Choras per pastan
gas paties autoriaus.

Veikalą vaidino, kiek pa
menu, sekamos ypatos: Ona 
Demskienė, J. Urbonienė, 
Birštoniūtė, Liminskiūtė ir A. 
Dauboriūtė. Vyrai: J. Valiu
kas, V. Zabulionis, J. Pauli- 
kaitis, "W. "Gugas, A. Urbonas 
ir A. Rye-Rlugienis. Aktoriai 
savo roles gerai atliko. Tik 
ka'ip kur rodėsi, kad turėjo 
būt smarkesnė kalba. Bet šiaip 
viskas sulošta gerai.

Man atrodo, kad šis aidie
čių parengimas visapusiškai 
pavyko. Manau, turės gražaus 
pelno.
Serga Drg. Ona Krakaitienė

Pereitą savaitę laukiant bu- 
so likosi užgauta mūsų gera 
draugė Ona Krakaitienė, kuri 
gyvena 760 Lenox St., Detroit.

>

Didžiai apgailestauju ir linkiu 
greitai susveikti draugei Kra- 
kaitienei. Per pereitus keletą 
mėnesių drg. Krakaitienė la
bai energingai darbavosi įvai
riose organizacijose ir dikčiai 
triūso įdėjo Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliube. 
mums labai yra 
būtų gerai, kad 
draugių turėtume.

• M. Alvinienė.

Anglai Oro Žygiais Padarę 
Didelių Nuostolių Naciam

Todėl ji 
reikalinga; 
daug tokių

Philadelphia, Pa
d., Richmondo 

Muzikalis Na- 
naudai 
Tikslas 
nebūtu • 
čia no-

Iš Tautininkų Prakalbų
Kovo 22 

miesto dalies 
mas suruošė prakalbas 
Raudonojo Kryžiaus, 
labai geras ir apie tai 
visai ką sakyti. Tačiau,
riu pranešti lietuviškai visuo
menei, koki tautininkai yra di
deli demagogai, ir kad su 
jais negalima nieko bendro 
dirbti, nes jie vienaip kalba, 
o kitaip daro.

Vietos Liet. Rep. Sus. Kliu- 
bo iniciatyva likosi suorgani
zuota net iš 13 įvairių orga
nizacijų komitetas pagelbėti 
Amerikai šiame kare, į kurį 
įeina ir tas muzikalis namas, 
kuris surengė virš minėtas 
prakalbas. Visų 13 organizaci
jų delegatai, laikytoj savo pa
skiausioj konferencijoj, nuta
rė surengti dvejas masines 
prakalbas naudai Raudonojo 
Kryžiaus. Tam darbui likosi 
išrinkta komisija, į kurią’ga
lėjo ir turėjo progą apsiimti 
kas tik ?■»orėjo. Toji komisija 
pirmiausiai kreipėsi į lietuviš
kas sales, ir gavo veltui Lie
tuvių Tautišką ir Lietuvių Mu
zikalu salę, kurioj virš minė
tos prakalbos įvyko. Bet, ne
paisant to, kad tas Muzikalis 
Kliubas priklaūso prie visų 
organizacijų komiteto, nepai
sant, kad tam visų org. komi
tetui davė salę ant 22 d. kovo 
dėl prakalbų—pats • namas
griebėsi to darbo, ignoravo tų 

komitetą ir

viskas buvo 
dėl to, kad 

komisija

nors iš progre-

kalbėtojus.
kalbėjo nuo

visų organizacijų 
jų tarimus.

O dėl ko tas 
padaryta ? Nagi
prakalbų rengimo 
buvo “nekošer”,—ne tautinin
kų plauko. Tautininkai pabi
jojo, kad kalbėtojas nebūt pa
kviestas koks 
šyvių srovės.

Dabar apie
Pirmiausiai

Raudonojo Kryžiaus atstovas, 
J. Yoffe. Aiškino apie virš 
minėtos įstaigos veikiamus 
labdaringus darbus dėl kare 
sužeistųjų ir nukentėjusių nuo 
žiauraus karo. Prisimindamas 
apie Rusijos kareivius ir kaip 
jie didvyriškai kovoja ir lieja 
savo kraują, ragino aukauti 
tam tikslui be susilaikymo.

Kiti anglai kalbėtojai ir gi 
kalbėjo gana gerai.

Lietuvišku vyriausiu kalbė- 
tojurp buvo J. T^sliava iš 
Brooklyno. Jis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmoj *savo kalboj 
kreipėsi į publiką aukų. To
dėl ir aiškino, kad ir New 
Yorke’ buvę toki mitingai “vi
sų sriovių” ir buvę gana pa
sekmingi. Girdi, visus srioyi- 
nius skirtumus numetę į šoną, 
pasipešim už juos, kaip bus 
laiko, o dabar reikia dirbti iš 
vieno. Kalba jo buvo gera 
agitacijos žvilgsniu. Nors žmo
nių buvo neperdaugiausia, o 
aukų Raudonajam Kryžiui su
rinkta $152.25. Tai nemažai.

Antras kalbėtojas lietuvių 
kalboj buvo Lietuvos buvusio 
prezidento, Dr. K. Griniaus, 
sūnus. Jis kalbėjo labai trum
pai ir skaitė kokią tai dekla
maciją dėl “išliuosavimo Lie
tuvos.” K. Griniaus kalba ne
padarė įspūdžio publikoj. Ty- 
sliava išėjęs kalbėti antru kar
tu net išpeikė publiką, kad 
taip mažai ji atjautė tokį “di
delį” žmogų, buvusį ir dabar 
esantį pulkininką. Tysliavai 
ėmė veik pusė valandos, kol 
išpasakojo p. Griniaus nuopel
nus. Bet if taą mažai ką geL 
bėjo,—ovacijų nebuvo. O, tie

London. — Bombarduo
dami iš oro įvairius nacių 
punktus Vokietijoj, šiauri
nėje Francijoj ir kituose jų 
užimtuose kraštuose, anglai 
šį pavasarį prarado 68 bom- 
banešius iš viso (vertus 17 
milionų dolerių), bet tais 
žygiais anglai padarę kur 
kas daugiau nuostolių vo
kiečiams.

Hitleriečiai Skelbia Talki
ninku Nuostolius Jūrose

Berlin, bal. 3. — Naciai 
(be jokio patvirtinimo iš ki
tų šaltinių) skelbią, kad va
sario ir kovo menesiais jie 
nuskandinę vieną talkininkų 
šarvuotlaivį ir 36 mažes
nius bei pagalbinius kari
nius laivus, o sužeidę, girdi, 
37 karinius talkininkų 1 lai
vus ir laivukus, tame skai
čiuje 10 šarvuotlaivių.

(Anglai pripažįsta tiktai, 
kad fašistai nuskandino vie
ną anglų naikintuvą.)

thiečius ir hillsidiečius.
Svečių susirinko pusėtinai 

gražus, būrelis.
Pirmininkavo drg. A. Stri- 

peika. Pirmininkas pakvietė 
svečius ką nors pakalbėti. Vi
si svečiai sveikino su geriau
siais linkėjimais drg. Kudir
kienę, vėlindami* jai dar su
laukti daug daug linksmų 
gimtadienių.

Gaspadinės buvo šios drau
gės: Makutėnienė, Gaubienė, 
Urbonienė, Vaičionienė ir She- 
ralienė. Svečiai davė didelį 
kreditą draugėm gaspadinėm 
už gardžiai pagamintus val
gius. '

Svečiai ir viešnios sumanė 
parinkti aukų dėl Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus. Aukų su
rinkta $12, kurie ir perduoti 
Amerikos Raudonajam Kry- 
žui.

čionai seka aukotojų var
dai. Aukojo po $1: A. Luko
ševičius, J. Bilinskas 
Laukaitis; po 50c.: 
ka, V. K. Sheralis, 
lienė, A. Saulėnas, 
kus, O. Vertelienė,
sevičius, J. Austin, A. Stripei- 
ka ir O. Jankauskienė; po 
25c.: C. Augustinas, A. Rup- 
šis, J. Simonaitis, A. Simonai- 
tienė, A. Saulėnienė, 1. Gau
bienė, M. Lazauskienė, A. 
Zupeckienė, H. Kudirkienė, B. 
Makutėnienė, C. Yanušis, A. 
Pociūnas, V. Paulauskas, J. 
Vasiliauskas, B. Vasiliauskie
nė ir J. Kuzma.

Varde Raudonojo Kryžiaus, 
ačiū ! V. K. S.

P.
F.

ir J.
Kudir- 
Shera- 
Vens-

Bartu-

Elizabeth, N. J
Pagerbta H. Kudirkienė

Kovo 21 d., L.D.P. Kliube, 
buvo surengta gimtadienio 
siirpryzas draugei II. Kudir
kienei. Bankietukas buvo su
rengtas per draugus elizabe-

Mexico City, bal.
Meksikos policija 
virš 30 vokiečių ir italų, 
kaip įtariamų fašistų šnipų.

suėmė

XXX>0000000&

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas m«s. Patarnavimas 

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

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y660

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
g&T Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

būsite Brook-

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

426 South 5th St.
Blokas nuo IIcwcs St. eleveiterio stoties. 

♦

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. ■ 
dieną,iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVcrgrccn 4-9508

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street, 
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių g

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. petraiTienb ir sūnai
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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cAisve - Penktas Puslapis

SOVIETAI PER DESETKA 
DIENŲ UŽMUŠĖ 22,000 
NACIŲ 2-SE FRONTUOSE

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Maskva, balandžio 3. — Sovietų Žinių Biuras šian

dien išleido sekamus specialius pranešimus:
Nuo kovo 23 iki 31 d. Sovietinė kariuomenė Lenin

grado fronte visai nušlavė daugiau kaip 12,000 vokiečių 
karių.

Tuo pačiu-laikotarpiu Sovietų kariuomenė šiame 
fronte pagrobė sekamus karo reikmenis: 35 kanuoles, 
10 tankų, 6 šarvuotus automobilius, 65 apkasų pa
trankas, 385 kulkasvaidzius, 28 prieštankinius šautu
vus, 173 automatiškus šautuvus, 1,562 paprastus šautu
vus, 11 bevielinio telegrafo perleidimo įrengimus, 129 
auto-trokus, 17 motorinių dviračių, 3,000 rakietų-švy- 
turių, virš 5,300 rankinių granatų, 54 dėžes granatų, 
daugiau kaip 7,600 kanuolinių šovinių, 158 dėžes tokių 
pat šovinių, 11,300 minų, 220 dėžes minų ir 1,291,300 
kulkų šautuvams ir kulkasvaidžiams.

Tuo pačiu laiku sovietinė kariuomenė sunaikino 23 
vokiečių orlaivius, 25 kanuoles, 83 apkasų patrankas ir 
45 trokus su kariniais reikmenimis.

Nuo kovo 21 iki balandžio 1 d. Kalinino fronte vo
kiečiai prarado 10,000 karių, užmuštų.

Tuo pačiu laikotarpiu sovietinė kariuomenė pagrobė 
sekamus pabūklus: 6 tankus, 27 kanuoles, 130 kulka- 
svaidžių, 21-ną apkasų patranką, 41-ną automatišką 
šautuvą, 560 paprastų kareivinių šautuvų, 1,400 kanuo
linių šovinių, 56,000 kulkų šautuvams ir kulkasvai
džiams, keturis radijo transliavimo įrengimus, 36 auto- 
trokus, 8 žibalo bakus, 7 parašiutus, 130 arklių, 300 po
rų čiužų (skis), vieną gazolino sandėlį ir vieną maisto 
sandėlį.

Tuo pačiu laiku sovietinė kariuomenė sunaikino 35 
priešų orlaivius, 39 tankus, 443 trokus, 52 kanuoles, 23 
kulkasvaidzius, 25 apkasų patrankas, 154 vežimus amu
nicijos, 6 amunicijos sandėlius, vieną maisto sandėlį ir 
didelį skaičių fortų, fortukų, atskirų apkasų ir šau
dymo punktų.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby g-iven that License No. 
Itlj 2745 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 253 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMERICAN SLOVENIAN 
Auditorium, Inc.

253 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2265 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 156 Calyer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CHIHSTOBHER IMMEN, JR.
156 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 716 - 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DOWKUNT
716—3rd Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI. 480V has been iss ued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 948-50 Jamaica Ave., Borough of 

Jdrooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. 1). RESTAURANT CORP. 
948-50 Jamaica. Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3365 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 627 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
MICHAEL HEBERLING & WILLIAM KARL 
62i Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4771 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 61 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

F I .OREN C E B RO D ER1C K
61 M-sserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
RW 286 has been issued to-the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PONTES
166 Columbia St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 230 lias been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 110 Frost Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
110 Frost St., Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 255 has been issued to the undersigned 
to sell Ixjer and wine at retail under Sec
tion 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 4811 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

GEORGE APOSTOL 
A. 1’. Bar & Grill

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I 
RW 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 691 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE MILANO 
(Parkside Italian Rest.)

691 Flatbush Avė., Brooklyn, N..Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2951 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 432 Christopher Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

MAX BEROZI
432 Christopher Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE - is hereby given that I.icense No. 
L 446 has been issued to I he undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 151 Avenue U. Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the
premises.

PETER BRESSI
Avenue U Wine & Liquor Store

151 Avenue U, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor tit retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 423—3 Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Bona Vila Tavern

•123—3 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ir- hereby given that License No. 
RL J127 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 6(119 .......1th Avenue, Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK CLIFFORD 
Rainbow Tavern

6019 — 4th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6880 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 2318 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
V SALVATORE RAINONE 

Atlantic Bar & Grilll
2318 Atlantic- Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3804 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 1035-41 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the pre nises.

LOUIS C ESTONE 
Suncrest Tavern

1035 11 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES LIC E N S E S
NOTICE is hereby given that License No. 
C L 188 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 215 — 60th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

• GOTIIENBERG KAMRATES, INC. 
215—60th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1366 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 127 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Rest., Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 1356 has Ireen issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 138 Ft. Green PL, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE E. WILLS
138 Ft. Greene Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5422 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 166-168 
Brooklyn, County of 
on the prem’-ses.

CARMELLA 
L. & S.

1 66-168 Avenue O,

Avenue (), Borough of
Kings, to be consumed

STANZELLA
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4331 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 -136 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

J. T. RESTAURANT. INC.
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense No. 
RL 6820 has been issued to the undersigned 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at i 19 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ABRAMOWri'Z
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5425 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 3221 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY
3224 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor a* retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6’2 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER SCUDERO 
Pete’s Bai- & Grill

62 Vanderbilt Ave.,’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Schenectady Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE POLICANO
& JOSEPH POLICANO

Adm. of Estate of Vincenzo Policano 
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5484 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 396 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton AVe., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1247 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 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, J.o ')e consumed 
on the premises.

HARRY WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcohqjic Beverage Con
trol Law at 257 Flatbush-Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONNOL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1285 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 -409 Kent Ave., & 18 Broad
way, Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on" the promises.

THERESA FEUERSTACK 
Eat More Lunch Room & Bar

409 Kent Ave., and
18 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5742 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 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County oi Kings, to be consumed 
on the premises.

LU DEI KOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6228 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 347 Nostrand Ave., 409 Gates 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to he consumed on the premises.

NATHAN ROBINSON
317 Nostrand Ave.
409 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No! 
RL 4367 has been- issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ~of the Alcoholic Beverage Con
trol l.t.w at 650 • 3 Avenue; Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWIN WIL1NSKI 
Walerfiont Bar & Grill

650 -3 Ave., Brooklyn, N. Y.

Fašistų Ašis Giria 
Diesą už Jiem Nau
dingą Propagandą
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

Amerikos Federalė Susisie
kimų Komisija, kuri ir nu
kopijavo tas hitleriečių ir 
kitų fašistų propagandos 
kalbas.

Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Wallace, atsa
kydamas į minimą Dieso 
laišką, paskelbtą spaudoje, 
pareiškė, kad jis taip tar
nauja fašistų Ašiai, kaip ir 
kalbos bei rašymai paties 
Goebbelso, nacių propagan
dos ministerio.

Pranešama, jog preziden
tas Rooseveltas taipgi ma
no, kad Dies pila vandenį 
ant Hitlerio malūno.

Manoma, kad prez. Roo
seveltas ir kiti aukšti valdi
ninkai dės pastangas, kad 
kongresas daugiau neskirtų 
jokių lėšų tariamiem Dieso 
tyrinėjimam.

Žymėtina, kad Dies, ata
kuodamas darbininkų uni
jas ir visus pažangesnius 
žmones, visai nekliudo Vo
kietijos, Japonijos ir Itali
jos šnipų, veikiančių Jungti
nėse Valstijose. Šį faktą 
ątžymėjo ir keli kongres- 
manai iš tų, kurie balsavo 
už tolesnį Dieso komisijos 
palaikymą. Dabar jie, kriti
kuodami Diesą, sako, kad

Davies Sako: Sovietai 
Yra Svarbiausia De

mokratiją Atrama
New York.—Buvęs Jung

tinių Valstijų ambasadorius 
Joseph E. Davies, raginda
mas Amerika duoti Sovie
tam dar daugiau pagalbos, 
pareiškė, jog “šeši sekami 
mėnesiai nulems, ar šis ka
ras tęsis 40 mėnesių ar 40 
metų.”

“Jeigu ne Rusijos fron
tas, tai Vokietija ir Japoni
ja greitai galėtų susisiekt” 
ir suvienytomis savo jėgo
mis šturmu o t demokrati
nius kraštus, pridūrė Da
vies: “Jei ne Rusijos fron
tas, tai, Dieve, mus gelbėk.”

Davies karčiai smerkė 
tuos, kurie užsipuldinėja 
Sovietų Sąjungą; sako: jie, 
kritikuodami Staliną, lošia 
iš vienos rankos su Hitleriu.

INDAI VIS NESUSIDERA 
SU ANGLAIS

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 227 has been issued to the. undersigned 
to sell beer’ and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

FEDERICO TRILLI 
Fred’s Bar & Grill

321 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 318 has been issued th the undersigned 
to. sell beer and wine at" retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1 16 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZA MA G A NELLI
Green point Pizzeria *

146 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6380 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadienial« i 
10-12 ryte

KRISLAI
(Tąsa nuo pirmo pusi.) 

prezidentas” pamiršo, kad kas 
duobę kitam kasa, jon pir
miausia pats įkrinta.

Michael Gold rašo:
“Browderis tebesėdi kalėji

me todėl, kad žymūs liberalai 
Washingtone bijo, jog jie bus 
apšaukti komunistais, jeigu jie 
jį išleis. Tai yra didžioji libe
ralų baimė, didžioji demo
kratijos klaida, kuria pasinau
dojo Hitleris atsiekimui visų 
savo laimėjimų.”

Taip ir buvo: Pasekmingai 
užnuodydamas tautas ir žmo
nes baime komunizmo baubo 
Hitleris sumėsinėjo tas tautas 
ir pavergė tuos žmones.

Ar dar to nesupranta Wa
sh ingtono liberalai, prie kurių 
reikia priskaityti ir prezidentą 
Rooseveltą ?

New Delhi, bal. 3. — Dar 
nėra susiderėjimo ženklų 
tarp Indijos tautinių vadų 
ir Anglijos pasiuntinio Sir 
Stafford Crippso, per kurį 
anglai žadėjo indam tauti
nę laisvę tik po karo.

jie tikėjosi, kad jis veiks 
prieš tikruosius Amerikos 
priešus, bet pasirodo, kad 
kad jis užsiima visai kuom 
kitu.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
EASTON, PA.

LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 5 d., 2:30 vai. 
dieną, Y. M. H. A. Svet., Ferry ir 
Walnut Sts. Malonėkite atsilankyti 
visi, nes turėsime daug dalykų ap
tarti. Užrašų Rast. \

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp.1 susirinkimas įvyks ba

landžio 6, 7:30 vai. vak. Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Nariai dalyvau
kite, gausite knygas “Sovietų Galy
bė” ir “Karas ir Jaunimas.” Taipgi 
yra kitų svarbių reikalų aptarti. — 
G. Shimaitis, rašt. (79-80)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

4 d. balandžio, 7 v. v., 15-17 Ann 
St., Harrisone. Kadangi sekmadie
nį bus Velykos, ,tai susirinkimą per
kėlom į šeštadienį. Prašome draugų 
būti laiku' nes turime daug reikalų 
apsvarstymui. V. Zelin, rast.

(77-79)

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteildam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Clement Vokietaiti?
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

: CHARLES J. ROMAN :
a (RAMANAUSKAS) Q

LAIDOTUVIŲ •
DIREKTORIUS • ♦

£ v
Liūdesio valandoje kreip- * 
kites prie manęs dieną ar’ 
naktį, greit suteiksime o 
modernišką patarnavimą. J 
Patogiai ir gražiai mo- a 
derniškai įruošta mūsų ® 
šermeninė. Mūsų patar- 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •
4* J

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

( fIT’S 'JUST LTO -v i 
BINDING MONEY1J

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

/

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

■di. *■■■
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t GREEN STAR BAR & GRILL { 
f LIETUVIŠKAS KABARETAS I 

<) <v
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksrhinti ir ; 
i pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, f

<> nes žino, kad visados bus patenkinti. ;
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! |
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ t

Ateikite pasimatyti su Giviais ♦
• 5 Geriausias Alus Brooklyne <|>

459 Grand St. |
Skersai nuo Republic Teatro 1

HMk - BROOKLYN, N. Y.KjĮ Tel. K V. 4-8698 <j>

1 f T 'i ♦ <K 4>
 

<j
> 

<|
> i

i

4)

1 T X

* LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

BRIDGEPORT, CONN

likerių.

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuve, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau

VESTUVĖMS, BANKIEYAMS IR PARĖMS
Tokiems pokiliains mes-parduodam viską už labai žemas kainas

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

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MUSŲ SPECIALŲ SAVAITES

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūsies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršlena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
5 Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
s Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išinleruos Jūsų namus ir {dės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandeniu sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavifnus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Sestas Puslapis šeštad., Balandžio 4, 194Ž

NewWto'j-^^yZlnkw Užbaigta Trijų Metų 
Senumo Streikas

Dalyvaukite Jauny Veikėjų 
Išleistu vese Armijon!

Lt. Pulkininkas Kernan Ra 
gino Mušti Hitlerį Dabar

Ulchikas, veiklus[svarbią rolę šalies ir demokra- 
Aido Chore ii* EDS'1’)™ gynime.
kuopoje, Maspethe, I Ateikite gražiai pasilinks- 

įminti i)* organizuotai, draugiš- 
I kai išleisti tuos, kurie su mu- 
I mis veikė ir kurio už mus pasi
ryžę kovoti.

Vakarėlis įvyks šeštadienį, 
balandžio (April) 4-tą, Mas- 
petho Lietuvių Amer. Piliečių 
Kliube, 60-39 Perry Ave., 
Maspethe. įžanga $1. Bus val
gių ir gėrimų.

Vincas 
jaunuolis 
jaunimo kuopoje, Maspethe, I 
taipgi Pranas Stirbis, LDS na
rys, išeina į kariuomenę. Mas- | 
petho .jaunimas ruošia jiem 
gražu išleistuvių vakarėlį, ku
riame tikisi matyti jaunuolius 
ir vyresniuosius—visus organi
zuoto lietuvių jaunimo drau
gus ir rėmėjus, taipgi visus į- 
vertinančius mūsų jaunimo

“Mes turime suprasti, kad 
vienas karys, išsodintas Euro
pos kontinente šį pavasarį ar, 
vėliausia, šią vasarą, yra ver
tas dešimties išsodinimų už 
metų ar už dvidešimties nuo

Euro-
Adol-

tu-

Motina Didžiuojasi Keturiais
Sūnumis Šalies Tarnyboje

“Taip, mano Viliukas išėjo 
paskutiniu. Jam tik 17 metu 
ir toks jis geras vaikinas. Ji. 
per ištisus mėnesius troško ei
ti, bet nieko nesakydavo. Ma
tyt, Jonui su Steponu esant 
armijoj, o Jurgiui laivyne, jis 
bijojo, kad man bus per daug 
liūdna,” pasakojo Mrs. Cog
gins reporteriui savo apart- 
mente, 632 Park Ave. — 
Brooklyno Park Ave., kur 
biednuomonė gyvena.

“Bet vieną dieną,” pasakojo 
toliau motina, “aš jam pasa
kiau: ‘Klausyk, Viliuk, jeigu 
jau tu iš tikro nori eiti 
gu tu manai, kad 
tai aš pasirašysiu 
pieras ir eik !’ ”

Vaikinas, sako
karto nustebusiai pasižiūrėjo į 
ją, paskiau apkabino ją. O se
kamą dieną jis jau buvo kariš-

.įei
tu turi eiti, 
už tave po-

motina, iš

Margučių “Parė”
šį šeštadienį Jonas Baležen- 

tis duos gražią margučių “pa- 
rę” savo taverne, 49 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Jonas Baležentis ruošia “pa
res” kiekvieną šeštadienį, šį 
Šeštadienį bus Velykų sulauki
mo “parė.” šviežių, tinkamai 
išvirtų kiaušinių galės valgyti 
kas tik norės ir kiek tik no
rės.

Ligoninė Išbandė Aptemdymą
Bellevue ligoninėj, kuri uži

ma plotą nuo 26 iki 30 gatvės 
East Upės pavandeniu, New 
Yorke, pereito trečiadienio va
karą turėjo išbandomąjį ap- 
temdymą visoj įstaigoj. Viskas 
atlikta prie žvakių šviesos.

pa-

vai

koj tarnyboj — jos Vii is, 
įkutinis'iš keturių sūnų.*

“Iš tiesų, jie toki geri 
kinai,” atsidusdama prisiminė
motina apie savo sūnus, “žino
te, kada aš gavau tą telegra
mą nuo miesto prezidento aš 
iš pirmo buvau tikrai nusigan
dus, manydama, kad kas nors 
atsitiko. Bet kada Sally ją man 
perskaitė, kada sužinojau, jog 
mane kviečia gauti med-alį, aš 
pajutau pasididžiavimą . . .”

“Taip, aš didžiuojuos. Aš 
atlikau savo pareigą šaliai. Aš 
jai daviau keturi stiprius, šva
rius kovotojus . . .,” kalbėjo 
motina žiūrėdama į unifor
muotų vaikų paveikslus, kurie 
liuosnoriai, jos pačios palai
minti, išėjo atiduoti viską, ko 
iš jų bus pareikalauta gynime 
savo krašto, gynime demokra
tijos nuo barbariško fašizmo.

Taip pareiškė leitenantas 
pulkininkas W. F. Kernan, au
torius knygos “Apsigynimas 
Nelaimės Karo,” kalbėdamas 
Town Hall, New Yorke, per
eito ketvirtadienio vakarą, iš 
km* jo prakalba buvo perduo
dama per radiją Blue Net
work ryšiais.

Pulk. Kernan sako, kad se
kami trys principai turėtų nu
statyti, “kaip Amerika turė
tų imti bfensyvą.”

“Pirmiausia,” sakė jis, “mū
sų žygiuotė privalo turėti ata
tinkamą direkciją.” Jis sako, 
kad ta strategiška direkcija 
turėtų būti ten, “kur pergalė 
bus sprendžiamoji pergalė” ir 
tokia sprendžiamąja vieta yra 
Europa.

Jis toliau nedvejojančiai 
nurodė, kad “mūsų pastangos 
turi būti taikomos sunaikinti

Ašies centraiinę pajėgą 
po j. Mes turime numušti 
fą Hitlerį...”

Kita sąlyga, sakė pulk.,
ri būti pajėgų koncentracija” 
ten, kur jos daugiausia turėtų 
reikšmės ir ta vieta jis vėl nu
rodė esant Vokietiją.

Trečiu principu jis vokavo 
atatinkama laika ir tas, laikas, *• V /
sakė jis, yra dabar. “Mes ne
turimo leisti save užliuliuoti į 
apgavingą jausmą saugumo 
leidimu sau vėlinančiai dūmoti 
būk 1943, ai* 1944 metais, ka
da mes galėsią išstatyti viską 
nugalinčias pajėgas prieš Ašį, 
kad tada būsią gana laiko. 
Mūsų proga yra dabai* ir mes 
turime smogti greit ir smogti 
stipriai . . .”

Apart pulk. Kernan dar 
kalbėjo kapitonas William D. 
Puleston iš laivyno; Edmund 
Taylor, buvęs užrubežiuose 
korespondentas ir autorius 
“Teroro Strategija”; William 
B. Z iff, leidėjas “Skraidymas” 
ir kitų žurnalų. Visi kalbėju^ 
šieji, apart Ziff, pritarė tuo- 
jautinci ofensyvai prieš Hitle-

.'Ėmė tris metus unijos pa
stangų, 1,165 dienas pikieto ir 
Valstijinės Darbo Tarybos pa
stangas užbaigti Brass Rail 
kafejų streiką. Ir užbaigtųvės 
ne visai lengvai ėjosi — baig
tuvių posėdis 
dienį užsitęsęs iki 2 
Tačiau balandžio 2 
ta streikas baigtu, 
prasidėjęs sausio 18,

Derybom vadovavo 
P. Boland, tarybos 
kas. Pasirašyta trim metams 
sutartis per unijos viršininką 
Elore ii’ general į firmos vedė
ją Lesser. Dabar ten dirban
tieji darbininkai būsią priimti 
į lokalus 89 ir 16, virėjų ir 
veiterių. Jų įstojimas būsiąs 
sumokėtas pusiau per uniją ir į 
firmą,' o įstojimų mokestimisl 
surinktus pinigus sutikta per-’ 
duoti valdžiai karo reikalams, j

Abu minėti lokalai, AFL su. 
talka iš kitų federacijos loka
lų ir iš CIO, daug ko pergyve
no. Turėjo masinių pikietų, tu
rėjo ir žymių artistų-kbstume- 
rių pikietų, • atsisakiusių eiti 
pro pikietus, vieton eiti į už- 
streikuotą vietą baliavoti, išė
jusių su streikieriais pikietuo- 
ti.

pereitą trečia- 
val. ryto.

paskelb- 
Jis buvo 
f939 m. 
Dr. John 
pirminin-

Tėvai Nori įkalinti Ne- 
Korimą Žentą

Atvyko Sveciuosna
Velykinių švenčių proga ga

vęs atostogų, Al. Purvėnas, 
jaunas LDS veikėjas, atvyko 
pasisvečiuoti pas tėvus M. ir J. 
Purvėnus, Chauncey St. gy
ventojus. Al dirba apsigynimo 
industrijoj Ohio valstijoj. Po 
švenčių grįš atgal į savo dar
bavietę.

Ta proga Al lankėsi ir Lais
vės, taipgi ir LDS, įstaigose.

Miesto policijos stotyse į- 
1 rengta padegančių bombų 
naikinimo priemonės ir pirmo
sios pagalbos teikimas apde
gusiems.

WPA Mokytojų Unija atsi
šaukė Į savo narius dirbti ir 
Velykų atostogomis pilietybei 
paruošimo, pirmos pagalbos ir 
kitose klasėse.

VELYKŲ ŠVENTEI

iiQlcih 
415 KEAP ST. I

BR-OCKLYH, N.X- UC.AW 
TEL. EV. 7-206® į
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STORE

“Savas Pas Savą” Yra 
Patrauktas Teisman

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

Įsimylėjusiam Rudolph Me
yer, 17 metų vaikinėliui, pasi
taikė ta paprasta jaunų žmo-

rašyta, 
— Jo- 
teisme 
jie bu-

štai balandžio 2 d. biznierių 
skelbimai:

SEAGRAM
CALVERT
CARSTAIRS
OLD OVERHOLT

Imperial
* $2—5
Pt. $1.66

Visokių
Rūšių
Vynų

Importuotų
Degtinių

Laisvėj jau buvo 
kad “Savas Pas Savą” 
nas Dumčius ir kiti 
pralaimėjo bylą, kurią
vo užvedę Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės reikalais.

Dabai*, kaip pranešama Tei
sių žurnale iš kovo 31, šių 
metų, A. Mikalauskas ir gru
pė užvedė bylą prieš Joną 
Dumčių ir Antaną Dragūną iš
rinkti buvusios bylos lėšas. 
Mikalausko ir grupės advo
katu yra J. W. Ansell-Andžiu- 
laitis.

V. Kazlauskas, jewelry, 
221-03 Jamaica Avenue, 
Queens Village, L. I.

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., K tiras, 
J. Klasčius, savininkas, 
496 Grand Street.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Walter Shabunas,
Real Estate ir Insurance, 
306 Union Avė.

Orlaivių Darbininkai 
Remia CIO Planą

Manhattan Liquor Storo, 
likerių krautuvė, 
264 Grand Street.

Fairchild Aviation Co. dar
bininkai savo mitinge pereito 
trečiadienio vakarą išklausė 
unijos viršininkų raporto ir 
priėmė unijos pasiūlymą atsi
sakyti nuo dvigubo mokesčio 
už sekmadienių ir šventadie- 

'nių darbą. Taipgi nominavo 
unijos atstovus į bendrą šapos 
vedėjų ir darbininkų komitetą 
pakėlimui produkcijos.

Rusijos Karo Pagalbai nuta
rė paaukoti $125.

Minėtos firmos 1,000 darbi
ninkų yra nariais United 
trical, Radio ir Machine 
kers Lokalo 1217, CIO, 
ri kontraktą.

Elec- 
Wor- 
ir tu-

Trijų Savaičių Kūdikis 
Palikta Krautuvėj

Sūkuryje tūkstančių mote
rų, skubinančių Velykoms pa
sipirkti gražmenų ir reikme
nų, Macy krautuvės 6-me 
aukšte viena mergina užgirdo 
kūdikio verksmą prižiūrėtojo 
ofise. Tačiau nesigirdint, kad 
bent kas kūdikio žiūrėtų, ji 
nuėjo pažvelgti ir čia jau ra- 

| do vienišą rausvaplaukę mer- 
’ gytę.

Patyrinėjus, greitai persitik
rino, kad kūdikis palikta vi
siem laikam, nes prie buteliu
ko btivo nota ir maitinimo for
mula. Daugeliui smalsuolių 
žiūrovų lydint, kūdikį nugabe
no į krautuvės ligoninę, pas- 

;kiau į pamestinukų prieglau
dą. O darbininkės sumetusios 
pinigų nusiuntė jos “gyveni
mo, pradžiai.”

Miesto budžeto viešos dis
kusijos įvyks balandžio 16-tą.

nių laimė ar nelaimė, jo myli
ma kaimynų mergaitė patapo 
nėščia. Vaikai prašo tėvų lei
dimo susivesti, bot merginos 
tėvai nei iš, vietos. Jie geriau 
nusprendė vaikiną įkalinti kal
tinimu išžaginime. Vienok 
jaunam vyrukui į pagalbą atė
jo teisėjas Aurelio, nustatyda
mas įkaitintajam 1 cento kau
ciją ir ją uždedamas iš savo 
kišeniaus. O tėvus perspėjo 
sakydamas, kad neapsimoka 
sulaikinėti, nes tik už 5 centus 
jie gali nuvažiuoti į New Jer-Į 
sey, kur gąli apsivesti ir be 
jūsų leidimo.

Nepavykus tėvus perkalbėti, 
teisėjas ir merginą sulaikė 
jaunų prasikaltėlių name iki 
perklausinėjipio.

Nemokami Koncertai
šį sekmadieni, balandžio 5, 

Broklyno Muziejaus Skulptū
rų Kurte bus dvi koncertinės 
programos, kuriom įžanga ne
mokama. Pirmojoj, 1 :30 po 
piet, grieš WPA New Yorko 
Miesto Simfoniška Orkestrą, 
vadovaujant Emersonui Buck- 
ley. Taipgi grieš smuikininkas 
Louis Kaufman. Antrojoj, 4 
vai. po piet, grieš simfoniškas 
benas, vadovaujant Harwood 

i Simmons.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Bronxe rasta nužudytas 
Eugene Epps, negras, turėjęs 
būti vyriausiu liudininku nar
kotikų ir prostitucijos byloje, 
Washingtone. Sulaikyta du vy
rai, numatyti ką nors žinan
čiais ajnP žmožudžius.

IRVING PLACE arti 14 St. & Union Sų.
GRamorcy 5-9879 

SULAIKYTA. — ANTRA SAVAITR!
8 STEBftTINI JUDŽIAI ATSILANKIUSIAM!

Vėlai Rodoma
Kas AcMadien)

“OUR RUSSIAN FRONT’
E Tiesiog iš rekordus sumušančio
I pasisekimo ant BroadwayĮ TAIP PAT: PAKINKTINIAI NAUJI DALYKAI Iš SOVIETU

“The Forgotten Village”
“Puikus . . . nepaprastas judis, k u. 

rio turite nepraleist.” — Post.

L!WUV^K4
GERIAUSIA DUONA

^SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, i krautuves 

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

Jonas Baležentis, tavernas, 
49 Ten Eyck Street.
Hyman Berger, 
likerių krautuvė, 
245 Graham Avenue 
kampas Maujer Street.
Biznieriai, kurie norite pa

sigarsinti per Laisvės radijo 
programą, prašomi priduoti 
pagarsinimus ne vėliau, kaip 
antradienio rytą dėlei sekamo 
ketvirtadienio programos.

Prašome Laisvės radijo prog
ramos rėmėjų remti biznie
rius, kurie garsinasi per mūsų 
programą. Praneškite biznie
riams, ’kad girdėjote jų garsi
nimus per Laisvės radijo prog
ramą.

Eva T. Mizarienė,
Anaunceris.

Užsidegus apartmentui 84 
E. 55th St., apdegė knygų ap- 
darinėtojas, Federbush, o jo 
dyi dukterys susižeidė šokda
mos pro langą nuo 1 lubų.

žurnalas NeW Masses ruošia 
gintis nuo Cliveden seto pra
mogą balandžio 12-tą.

RANDAVOJIMAI
Reikalingas kambarys. Pageidau

jama, kad būtų pas lietuvius, ne
paisant religinių įsitikinimų ar po
litinių pažvalgų. Kambarys turi būti 
švariai užlaikomas, ir kad būtų 
toj apylinkėj netoli nuo “Laisvės.” 
Praųeškite sekamu antrašu: 427 Lo
rimer St., Brooklyne, laišku, arba te- 
lefonuokite: Stagg 2-3878.

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

530 SUMMER AVĖ. 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

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

Velykom Specialiai Nužemintos Kainos 
LIKERIŲ ir VYNŲ 
Pirkite šventėm likerius iš ten, kur jūs esate tikri, jog 

gausite geriausių rūšių ir žemiausiom kainom 
MANHATTAN LIQUOR STORE 

fra vieta, kur rasite geriausių kokybę ir žemiausias kainas 
Kongresas ruošiasi aptaksuoti likerius dar $2.00 ant galiono ir 
tas naujų taksų įstatymas tikrai praeis. Tai likeriai pabrangs.

Mūsų

youiULbd

Kainos ant Likeriu Vis Dar Žemos

Calvert
Shenley
Three Feathers
Wilson
Park & Tilford

Old Overholt 
Mt. Vernon 
Seagram 
Green River
Carstairs

Nusipirkite degtinių dabar, taupykit pinigus
Štai yra keletas mūsų specialiai šventėm Pasiūlymų 

CABIN BROOK, Kentucky Straight, Bourbon Whisky, 85 proof, 
švelni kai aksomas .$1.88 pilna kvorta, reguliare kaina $2.89.

COBBS CREEK, 5 ir 6 year old blend, 86.8 proof, .$1.98 pilna 
' kvorta, reguliare kaina $3.29.
PURE CALIFORNIA WINE, Whithall brand, Port, Sherry, 

Muscatel, 20% by volume, $1.39 pilnas galionas, reguliare 
kaina $1.89.

Prašome įsitėmyti, kad čia suminėtas degtines už žemas kainas gausite

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand St., Brooklyn, N. Y. Lie. L-886
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