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Rytoj, balandžio 7 dieną, 
sukaks lygiai keturi mėnesiai, 
kai japoniški plėšikai pasalin- 
gai užpuolė Perlų Uostą, kai 
jie pradėjo prieš mūsų šalį ka
rą.

Prieš keturis mėnesius nie
kas Amerikoje nemanė, kad 
Japonija yra tokia stipri ore, 
kokia ji šiandien pasirodė. Va
dinasi, japoniški imperialistai 
mokėjo gerai paslėpti savo ka
rines jėgas. Chinijoj, pasirodo, 
jinai neatidengė visu savo ka- 
zyrių.

Praeitieji keturi mėnesiai 
davė Japonijai stambių laimė
jimų. Jinai pasigrobė daug že
mių, daug strategiškų salų.

Tačiau, kiekvienas dalykas 
turi savo galą — prieis galą 
ir japoniški imperijalistai. Jie 
bus sumušti. Jie prakiš karą. 
Ir jie turės atmokėti už visas 
piktadarystes, kurias padarė. 
Laimėtojais bus J u n g tinęs 
Tautos!
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Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50
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AMERIKOS SUBMARINAI TORPEDAVO 7 JAPONU LAIVUSU
-GJ

Japonai Nuskandino Du Ka- USA SUBMARINAI SUNAIKINO DAR BENT
rinius Amerikos Laivus 

Ir Vieną Žibalinį
Oficialiai Amerikos Pranešimai

VIENA JAPONU ŠARVUOTĮ; VISO NUSKANDIN 
TA JAU 21-NAS PRIEŠU KARO LAIVAS

’ Amerikos Orlaiviai Sužalojo 
Dar Du, Gal Net Keturis 

Japonijos Laivus

Pereitą penktadienį gavau 
sekamą laiškelį :

“Brangus Drauge R. Miza- 
ra! Ačiū už laišką, kurį aš 
nuo jūsų priėmiau. Aš buvau 
nuvažiavęs pas draugus Wir- 
wičius ir jie labai dėkojo 
jums už patalpinimą jo laiškų 
į laikraštį. Ir jis įdavė dovaną, 
$10.00, kad judu su draugu 
Bukniu per Velykas turėtumėt 
po penkinę paūžti. Ir Jonas 
Wirwicius man sakė, kad jis 
myli R. Mizarą ir P. Buknį — 
davė gerų dienų.

“A. Stripeika.”
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Draugas Wirwicius — tas 
pats draugas, kuris neseniai 
rašė nuo amerikinio laivo, ku-, 
riame jis dirbo kaipo aukštas 
technikas.

Už dešimtinę jam priklauso 
didelė padėka! Nereikia nei 
aiškinti, kad mudu su draugu 
Bukniu po penkinę nepasiė- j 
mėme, bet visą dešimtinę per-1 
vedėme “Laisvės” iždan.

Reikia pasakyti, kad šiuo, 
metu, daugiau negu kada 

.nors, laikraščio palaikymas 
yra vienas didžiausių dalykų. . 
Viskas brangsta — popiera, 
pragyvenimas. Dienraščio pa
laikymas reikalauja daugiau

,y-

kai palygini rriūsų

■f

Washington, bal. 3. — Jungtinių Valstijų laivyno de- 
partmentas išleido tokį pranešimą:

Pietiniai-Vakarinis Pacifikas:
Priešai nuskandino Jungtinių Valstijų orlaivių išve- 

žiotoją “Langley,” žibalinį laivyno laivą “Pecos” ir 
naikintuvą “Peary,” netoli šiaurinės Australijos ir van
denyse į pietus nuo salos Javos, pabaigoje vasario ir 
pradžioje kovo mėn.

Tairn tikras skaičius buvusiųjų tuose laivuose tapo iš
gelbėti ir saugiai pasiekė uostus. Jau pranešta ar bus 
pranešta artimiausiom žuvusiųjų giminėm apie jų žu
vimą.

Oficialiuose savo pranešimuose iš Tokio japonai bent 
tris kartus gyrėsi per pirmąjį karo mėnesį, kad jie nu
skandinę “Langley,” o tuo tarpu jis nebuvo net su
žeistas. Priešai jį nuskandino tik per ilgą ataką į pie
tus nuo salos Javos apie vasario pabaigą. Apart kokio 
tuzino vyrų, visi kiti “Langley’o” jūreiviai ir oficieriąi 
išliko gyvi po tos atakos ir buvo perkelti į “Pecos,” ku
ris paskui po kelių dienų pats liko nuskandintas.

“Pecos,” mažas žibalinis laivas, gabenęs kurą kari
niams mūsų laivams Tolimuose Rytuose, buvo nuskan
dintas pradžioje kovo.

“Peary,” naikintuvas iš praeito pasaulinio karo lai
kų, buvo šiek tiek sužeistas japonų oro bombomis Ca
vite tuojaus po dabartinio karo išsiveržima ir jis tapo 
nuskandintas Darwine (Australijoj) apie vasario 19 d.

“Peary” dalyvavo daugelyje mūsų ofensyvos veiks
mų, kuriuos mūsiškiai naikintuvai vedė Tolimuose Ry
tuose. Žmonės, kurie tėmijo paskutinį “Peary’o” mū
šį, sako, kad jo įgulos nariai veikė ir elgėsi taip puikiai, 
jog negalima surasti net tinkamų žodžių jiems pagerb
ti. Jūreiviai stovėjo prie savo kanuolių ir nuolat šaudė, 
kol kylantis vanduo privertė juos pasitraukt iš kovos 
pozicijų. Nei vienas oficierius ar jūreivis neapleido lai
vo, kol jis nuskendo po jais. Tūlas skaičius likusiųjų 
gyvų buvo paskui išgelbėti.

Karo sąlygos Pietiniai-Vakariniame Pacifike labai 
apsunkino ir suvėlino pranešimus apie sužeidimus bei 
žuvimus, ir visuomenė yra raginama vengt, asmeninių 
klausinėjimų apie sužeidimus bei žuvimus. Artimiau- 
siems giminėms visada apie tai pranešama telegrama 
kaip galint greičiausiai.

tris kitus priešų laivus su i e ..-------- ; y
kareiviais bei karo reikme-; New Delhi, Indija. — Di- nijos. 
nimis. dieji Amerikos bombanešiai,

Tokiu būdu nuo japonų vadinamos Lekiančiosios 
užpuolimo ant Perlų Uosto Tvirtumos, komandoje ge- 
gruodžio 7 d. iki šiol ameri- ,neroio Lewiso H. Breretono, 
kinės jėgos viso nuskandino !Rjrt0 smūgį japonų laivams 
jau 21-ną karinį Japonijos prįe Andaman salų, Benga- 
laivą ir 48 prekinius, trans- ĮįjOg Įlankoje. — Generolas: 
porto ir pagalbinius japonų BreretOn yra galva Jungti-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno departmen- 
tas pranešė bal. 4 d., kad 
Amerikos submarinai, veik
dami Javos Jūroje ir Indi
jos Vandenyne, paskutiniu 
laiku nuskandino vieną ja
ponų šarvuotlaivį ir, turbūt, 
sunaikino kitą. Tuo pačiu 
laiku amerikiniai submari- _____ ........... ..
nai sužeidė du Japonijos lai- laivus, o sužeidė 63 karinius |^Yų Valstijų oro jėgų Indi- 
vus-lėktuvų išvažiotojus ir ir kitokius priešų laivus. 'joje.

Sovietai Sutelkė Naujas Amerika Pripažino Lai-
T- I • • n • v p - \r 1 iv- jUZKiUpO tUGoJėgas; Vis Lamu rnes svų rraneuzų Valdžią Port Biair uoste,

Vokiečius

į b o mbanešiai 
._ - __ ----- I užklupo tuos japonų laivus

, rytinėje 
*1 IT 1 ” ~ Spusėje Andaman salų, kur,AnlkOS KOlOIUJOSe menama, japonai telkė savo 

_____  ijegas užpult vakarinį pa- 
Washington. — Jungtinės! kraštį Burmos, anglų kolo-

Amerikiniai lakūnai ten 
a didžiomis bombomis jradege 

vieną Japonijos šarvuotlaivį 
ir vieną laivą, gabenusį ja
ponų kareivius. Tuo pat žy
giu amerikiečiai oro bombo
mis, turbūt, pataikė ir į du 
kitus priešų kareivinius lai
vus.

Prieš Amerikos bombi- 
ninkus pakilo greitieji japo- 
nų kovos lėktuvai. Japonų 
priešlėktuvinės kanuolės vi
su įkaitimu šaudė į ameri
kiečiu Lekiančiasias Tvirtu- € *■
mas. Bet jos atliko savo 
darbą ir visos sugrįžo svei
kos į savo stovyklas.

i

London. — Amerikiečių _ _ __ _____________________________________________

Press teigia” kad Sovietai j jų Francūzų valdžią Kame- SENATO KOMISIJA NUTARĖ APREŽT PELNUS
Afrikoje ir KARINIU REIKMENŲ FABRIKANTUnūs naujai išlavintų atsar-’ Ekvatorinėje 

ginių kareivių prieš vokie-i paskirs savo konsulą atsto- ‘ 
čių grumojamą pavasarinę vaut Amerikos reikalus te-!

“Laisvės” darbininkų algos 
visuomet buvo nedidelės, bet 
karo metu jos dar labiau su- 
smulkėja, 
algas su algomis darbininkų,
dirbančių apsigynimo pramo-: 
nėse. Bet laikraštis reikia pa- j 
laikyti ir draugai, kurie dirba 
prie dienraščio, ■ yra pasirišę Waqhinoion —Nors Tune- atlikti jiems uždėtas pareigas, i . . sx, . A-

_____  timų Valstijų vyriausybe
Todėl labai svarbu ir džiu-;buvo uždraudus pardavinėt 

gu, kai toki draugai, kurie orlaivinį gazoliną vokiečių 
•uždirba daugiau, karts nuo ir italų orlaivių linijoms 
karto paaukoja dienraščiui do-: Pietinėje Amerikoje, bet 
lerį kitą. Wirwičiaus auka amerikinė Standard Oil Co. 
kaip tik gali būti dideliu pa- of New Jersey vistiek par- 
vyzdžiu kitiems. davinėjo tokį gazoliną fašis-

_____  tų orlaiviams tenai, kaip 
“Aukščiausias prezidentas” • kad liudijo pagalbinis vals- 

pasiuntė “Dirvai” tokio paties tybės sekretorius Berle ty- 
turinio telegramą, kokią pri- rinėjančiai senatorių komi- 
siuntė jis “Laisvei.”

“Dirva” deda trumpą prie
rašą, kuriame, be kitko, sako, 
kad “ji to grąsinimo nebijo.” 
Ir ten pat:

“Amerikoje dar tebėra ga
rantuota spaudos laisvė. Ame
rikoje dar galima rašyti teisy
bę, ypatingai rašyti teisybę 
gerais tikslais. O teisybę rašyti 
apie Bagočių, kaipo SLA pre
zidentą ir apie jo administra
ciją turi geriausį tikslą, kokį 
SLA nariai nori atsiekti, bū
tent, išsilaisvinti iš Bagočiaus 
nevalios.

na ir šėlsta.”

Keistai p. “a u k š čiausias 
prezidentas” galvoja, jeigu jis 
mano galėsiąs užčiaupti spau
dai bumą!

STANDARD OIL KOMPANIJA TEIKE AŠIAI 
GAZOLINĄ, KOL VALDŽIA Jį SUSTABDĖ

sijai.
New Jersey Standard Ži

balo kompanijos skyrius 
Brazilijoj pardavinėjo gazo
liną nacių ir italų orlaiviam. 
Pagaliaus, Jungtinių Valsti
jų valdžia įtraukė tą kom
panijos įstaigą į juodąjį są
rašą tokių firmų, kurios va
ro biznį su priešų šalimis. 
Tuomi buvo uždrausta ame
rikiečiams turėti biznio rei
kalų su tomis firmomis. Ta
tai skaudžiai pajuto N. J. 
Standard Žibalo kompanija 

Tegul sau Bagočius grąsi-Hr tik nuo tada, sako, nusto-
jo pardavinėjus gazoliną 
minimom fašistų oro lini
jom Pietinėje Amerikoje.

William La Varre, narys 
Jungtinių Valstijų prekybos 
department©, dar štai ką

parodė tyrinėjančiai senato 
komisijai:

Vokiečių ir italų oro lini
jos Pietinėje Amerikoje ga
beno ten priešišką fašistų 
propagandą ir penktakolo- 
niečius į amerikinį žemės 
pusiaurutulį. Vyriausias jų 
tikslas buvo sulaužyt Angli
jos blokadą, įvestą prieš ka
riaujančius fašistų kraštus.

Standard Žibalo kompani
ja iš pradžios . savo' žibali
niais laivais po Vokietijos 
vėliava vežė ten gazoliną 
naciams ir italams. Bet ka
da Anglija įvedė blokadą, ši 
kompanija pervedė tuos sa
vo žibalinius laivus • po Pa
namos vėliava ir galų gale 
—po Jungtinių Valstijų "vė
liava.

SU 3 AMERIKOS LAIVAIS 
ŽUVĘ 700 JŪREIVIŲ

Washington. — Neoficia
liai skaičiuojama, kad su ja
ponų nuskandintais ameri
kiniais laivais “Langley,” 
“Pecos” ir “Peary” žuvo 
apie 700 Amerikos jūreivių 
ir oficierių. Viso tuose lai
vuose buvę apie 1,150 įgulos 
narių.

4,

čių grumojamą 
ofensyvą.

Ledu Ladogos 
siųsta daugiau raudonar
miečių į Leeningradą.

Kalinino fronte sovietinė 
kariuomenė per dvi dienas į 
sunaikino dar 1,630 nacių.; 
Centraliniame fronte, ties ; 
Briansku Raudonoji Armija 
keliose vietose pramušė, vo-' 
kiečių linijas, nukovė 1,000 
priešų ir išmušė iš veikimo 
18 jų tankų. Partizanai pa
čiame Briansko mieste su
ardė visus nacių geležinke
lių garvežius. Sovietai visur 
dtmušė smarkejančias prie
šų kontr-atakas.

Barents Jūroje, šiaurėje, 
kariniai Sovietų laivai nus
kandino du transportinius 
nacių laivus, vieną 7,000 to
nu, antra 3,000 tonų, v 7 V 7 V

ezero at-

Washington. Fašistų sub- 
marinai nuskandino dar 4 
talkininku laivus netoli 
Amerikos.

New Delhi, baland. 5. — 
Amerikiečių L e k i ą n č ios 
Tvirtumos nušovė žemyn 27 
japonų orlaivius saloj Cey
lon, netoli Indijos.

Rooseveltas Raginąs 
Indijos Vadus Priimt 
Anglijos Pasiūlymą
New Delhi, Indija. — Ne

oficialiai pranešama, kad 
prezidentas Rooseveltas ir 
vyriausias chinų karo va
das Chiang Kąi-shek atsiun
tė paraginimus tautiniams 
Indijos vadams priimt An
glijos pasiūlymą. Anglija 
žada Indijai tautinę laisvę 
su dominijos laipsniu po ka
ro.

Kitas neoficialis praneši
mas teigia, kad Anglija da
bar darys naujų nuolaidų 
Indijai; ypač, girdi, duos in
dų atstovams daugiau bal
so kariniame gynime pačios 
Indijos.

vaut Amerikos reikalus te-'
nai. — Laisvieji Prancūzai, į Valstijų senato komisija pa- 
vadovaujami generolo de 
Gaulle, kovoja išvien su 
Jungtinėmis Tautomis prieš 
fašistų Ašį.

Washington. — Jungtiniu KAI KURIOS LUPIKIŠ
KOS KOMPANIJOS 

matiniai užgyrė sumanymą i Senatorius 1 Ii <Donaldo M. Nelsono, KaH./<er nurodė, kad Bas.c Mag-
- ’ įnesium kompanija Cleve-

teneius 280 procentu grynoi aprėžti pelnai kompanijoms ( me atlikdama 
; atliekančioms darbus pagal d , ,
• valdžios užsakymus. Sena- v , f į .?

Jtoriij komisija parėmė šito-!
i kaštais.

Ta kompanija pripažino,

SUPLEŠKINO 22 JAPO 
j NŲ ORLAIVIUS

Melbourne, Australija. -
i Jungtinių Tautų lakūnai kį Nelsono pasiūlymą: 
i per dieną sunaikino 12 Ja-'
ponijos orlaivių ir išmušė iš; , ., . , .. . - .
veikimo 10 kitu jos orlaiviu sakY™us lk! $K0>00( ko!??ka<J Jlnal „savo ’de’° 
salose New Guinea, Timor >)anlJos Sah £aut Pel,no įtikta) 50 tukstancm doleriu 
ir ties Darwinu, Australijoj. 10 Sk^US ’ ’et is to jai

nuo $100,000 iki $©00,000 — plaukia tiek pelnų, kad per 
i ne daugiau kaip 8 procen-metus susidarys 2 milionai 
tus; už užsakymus nuo 140 tūkstančių dolerių. Du 
$500,000 iki miliono ne dau-: kompanijos viršininkai ima 
jgiau kaip 6 procentus; nuo!sau po $36,000 metinės al- 
:miliono iki 5 milionų tik 5'gos, vienas $20,000, du po 
procentus; nuo 5 milionų iki $17,000 ir panašiai.
20 milionų — 4 proc.; nuo Senatorių komisija taip- 

i20 milionų iki 50 milionų—gi sutiko apribot algas vir
ine daugiau kaip 3 procen- šininkams kompanijų, gami-

London. — Nesugrįžo 11; 
iš tų Anglijos orlaivių, ku
rie bombardavo nacius šiau
rinėj Franci jo j

Už karinius valdžios už-1

Dauguma Fabrikantų
Sako: 40 Vai. Savaite
MalmtiUn fnrn Dnwknm Itus; už antr^ 50 milionų tik nančių karo reikmenis pa-.
licKCnKld IvdlO DdiDdnl iki 2 procentų. gal valdiškus kontraktus.

Washington. — Tik ma
žuma fabrikantų, gaminan
čiu karo reikmenis, varosi 
už tai, kad būtų panaikin
tas 40 valandų darbo savai
tės įstatymas. Didžioji dau- 
Čių karo pabūklus, sako, jog 
panaikinimas 40 valandų 
darbo savaitės 
kenktų gamybai 
reikmenų, o ne padėtų dau
giau jų pagaminti. •

Californijoj ir kitose va- . _. v. ..
karinio Amerikos pajūrio l, D!eso a .tynnejąncio.n 
valstijose tiktai vienas iš di- koml?’J? andai naudojo Pel- 
džiujų kariniu fabrikantu ,ey kalp !lud‘nlnk^ prl^ 
reikalauja atsaukt 40 valam ..raud?nuosn’s’,. ?
du darbo savaitės Įstatymą. į-'l pa^ 11 J° asistus- 
Visi kiti stoja už jo palai
kymą.

'•Tokius dalykus atrado ir 
paskelbė senato 
pirmininkaujama 
riaus Trumano. 
mus darė patys 
komisijos nariai.

40 valandų darbo savaites 
įstatymas, beje,' nedraudžia 
darbininkams ilgiau dirbt, 
bet reikalauja, kad už virš
valandžius samdytojai mo
kėtų jiem pusantra tiek al
gos.

Suėmė Pelley, Fašistų Japonai Atėmė iš Angly
■ Vadą, Dieso “Svietką” Prome Miestą, Burmoj

įstatymo 
karinių

Washington. — Valdžios 
agentai areštavo Williamą 
Dudley Pelley, vada “sida- 
bramarškinių” Amerikos fa- naktį, anglai apleido Prome, 
šistų, už išdavikiškus rašy- Burmoje, ir japonai užėmė 
mus jo laikraštyje “Galile
an” prieš Jungtines Valsti
jas.

New Delhi, Indija. — Po 
žiauraus mūšio per visą

tą miestą. Prome yra gele
žinkelio ir vieškelių centras 
ir vadinamas vartais į Bur
iuos žibalo šaltinius. Jis sto
vi prie didžiulės Irrawaddy

“raudonuosius,” o nuglostė 'upės, už 150 mylių į šiau
rius nuo Rangoono ir už 225 
mylių į pietus nuo' Manda- 

UžšALDYSIĄ KAINAS lay, bet tik už 65 mylių nuo 
Washington. — Neoficia- Bengalijos

liai pranešama, kad valdiš- pus kurios yra Indija.
ka k a i n ų administracija • toų j šiaurius anglai 
ketina išleist įsakymą, ku- jJas£traukč nuo Prome, dar 
riuom-uždraus sauvaliskaix:ni-nc.
brangint kainas visu varto-

Žibalo šaltiniai klonyje

Įlankos, antra'

komisija, 
senato- 

. Tyrinėji- 
sena torių

• jimui perkamų dalykų.
Kainų administracija tuo i tarp Minbu ir Yenangyaun- 

tarpu uždraudė nuo bala n-; go randasi už kokio šimto 
džio 7 d. kelt aukštyn kai- mylių į šiaurius nuo Pro- 
nas 44-riu elektriniu prietni- me. Tie žibalo šaltiniai tai 
su, vartojamų namie, ir vie- esą vienintelis dalykas ver
toje užšaldė jų kainas to- tas anglams ginti toje srity- 
kias, kokios buvo kovo 30 d. je.
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Antras Puslapis Pirmad., Balandžio 6, 1942
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SUBSCRIPTION RATES

0.) teisingai pareiškė, kad bėgyje Šio 
karo nebus jokių streikų už jokį reikalą.

Šis karas yra darbininkų karas. Dar
bininkų pirmutinė rūpestis ir pirmutinis 
reikalavimas yra laimėti karą. Bile koks 
streikas turi pakenkti karinėms pastan
goms ir visai kovai už pergalę prieš hit- 
lerizmą. Mes esame tikri, kad rimtai pa
galvoję, .Condenser kompanijos darbinin
kai patys tą tiesą supras.

united States per year .................. $6.00
Jnited States, six months ............ $3.25
Brooklyn N Y.. per year . $6.50
Brooklyn, N. Y„ six months $3.50
Foreign countries, per year $8.00
Foreign countries, six months .......... $4.00
Canada and Brazil, per year .......... $6.00
Canada and Brazil, six months ---- $3.25

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

Act of March 3, 1879

Išvakarėse Naujos Istorijos
Hitleris jau gieda, kad jis pradedąs 

rytiniam fronte ofensyvą. Pirmiausia 
pietinėje dalyje, Ukrainoj, kur pavasaris 
jau gerokai pažengęs ir mechanizuotos 
armijos gali operuoti.

Niekas neabejoja, kad per žiemą’Hit- 
leris ruošė naujas armijas pavasarinei 
ir vasarinei kovai. Taipgi niekas neabe
joja, kad jis dabar vėl desperatiškai ban
dys laimėti karą. Pasiekimui to tikslo 
jis nesigailės jokių kaštų.

Mes esame išvakarėse naujų, pasaulį 
kratančių įvykių. Joseph E. Davies, au-

* torius knygos “Mission To Moscow”, sa
ko: “Ateinanti šeši mėnesiai nuspręs, ar 
šis karas bus keturių dešimtų mėnesių 

. karas, ar keturių dešimtų metų karas.
Dieve mus gelbėk, jeigu rusų armija bū
tų sunaikinta.”

Pulkininkas Kernan, autorius knygos 
“Defense Will Not Win the War”, kaip 
savo knygoje, taip radijo prakalboje 
(bal. 2 d.) griežtai teigia, kad šis karas 
bus išrištas Europoje, kad Suvienytos 
Tautos turi atidaryti naują frontą prieš 
Hitlerį ir dabar daryti ant Ašies visuo
tiną puolimą, jeigu jos nori šį karą lai
mėti.

Hitleris sukuopęs ir surikiavęs savo 
visas jėgas. Ką atsakys Anglija ir Jung- 

I tinės Valsijds? Ar jos pasiruošė visuoti
nam ofensyvui per šiuos devynis mėne
sius, per kuriuos Sovietų Sąjunga fakti- 
nai viena atlaikė karo frontą?

Nei kiek neperdėta: per visus devyn- 
nius mėnesius nei vienas nei Anglijos, 
nei Amerikos kareivis neiššovė beveik nei 
vieno šūvio prieš Hitlerio armijas. O visi 
sutinka, kad tik Hitlerio armijas visai su
naikinus, bus apsidirbta su visa Ašimi. 
Ne Italija ir Japonija yra visas Ašies nu- 

I garkaulis, bet Vokietija!
Baisu net dasileisti, kad Hitleris galė

tų praeiti su savo ofensyvu, Anglijai ir 
Amerikai nemetus savo milžiniškų armi- 
Ž’ų į frontą prieš jį! Negalima nė tikėti, 
:ad Amerika pasitenkins savo didvyrin- 

ga kova su grupele savo armijos ant 
vienos mažos salos Filipinuose arba su 
veikla MacArthur armijos Australijoje.

Jei tai įvyktų, tai būtų pasaulinė tra- 
gėdija.

Tikėkime ir vilkimės, kad Anglijos ir 
Amerikos armijos traukiamos į strate
giškas vietas ir kad neužilgo jos pasiro* 
dys kur nors, kurioj nors vietoj ar šalyje 
tiesioginiai prieš Hitlerio armijas.

Streikai ir Karas
I “Daily Worker” (bal. 3 d.) daro se

kamas pastabas šiuo darbininkams svar
biu klausimu:

Amerikos Darbo Federacijos preziden
tą William Green reikia pagirti už jo 
greitą įsikišimą į streiką, kuri vedė In
ternational Brotherhood of Electrical 
Workers unija prieš Radio Condenser 
Company, Camden, N. J. Spaudos pra- 
nešimu, p. Green pasakė, kad visos pa
stangos bus dedamos sugrąžinti strei- 

įr kierius į darbą tučtuojau vardan neper
traukiamos karinės gamybos ir pagal 
Federacijos politiką nevesti streikų per 

t. karą.
Labai apgailėtina, kad kompanija ne

išpildė darbininkų reikalavimų. Tačiau 
į organizuotų darbininkų nusistatymas 

dabar yra toks, kad šiais karo laikais sa
vo skundus rišti ir reikalavimus laimėti 
reikia nę streiko pagalba, bet per dery
bas ir per tą mašineriją, kurią turi įstei
gus federalė valdžia.

Niekas negali abejoti apie Condenser 
dirbtuvės darbininkų lojališkumą. Tai jie 
įrodė -savo pasiūlymu tęsti darbą ant tų 
įrankių, kurie eina Armijai ir Laivynui. 
Betgi Amerikos Darbo Federacija ir In
dustrinių Organizacijų Kongresas (C.I.

Balandžio Šeštoji— 
Kariuomenės Diena

Prezidentas Rooseveltas oficialiai pa
tvarkė, kad balandžio šeštoji bus ap
vaikščiojama kaipo Armijos Diena. Ba
landžio šeštoji jau čia pat. Didmiesčiuo
se bus suruoštos didelės armijos eisenos. 
Šimtai tūkstančių jaunų vyrų po ginklu 
■demonstruos Amerikos karinę’ galią ir 
pasiržimą sutriuškinti fašistinę Ašį.'

Milijonais liaudis pasveikins tuos jau
nus kovotojus ir patrijotiniai pagerbs.

Šis karas yra visuotinas karas, visos ‘ 
liaudies, visų žmonių, visos Amerikos, vi
so civiliziuoto pasaulio prieš fašistinį 
barbarizmą. Mūsų armija pareina iš 
liaudies. Armija ir liaudis — vienas ir 
tas pats.

Mūsų kareiviai yra mūsų sūnūs ir bro
liai, išlavinti ir paruošti apginti savo 
kraštą, sunaikinant visos žmonijos kru
vinąjį priešą. Jie pašaukti paaukoti savo 
sveikatą if gyvybę, jeigu bus reikalas.

Todėl, kai mūsų jauni ginkluoti vyrai 
maršuos gatvėmis, lai jie jaučia visos 
liaudies šiltą draugiškumą. Lai kiekvie
nas mūsų pasižada, kad jis darys viską, 
kas tik jam galima ir prieinama, jog mū
sų kariams būtų lengviau laimėti karą.

Hitlerio Propaganda Chicagoje
Mums atrodo, kad Hitlerio propagan

dos biuras turi savo agentus arba labai 
artimus žmones Chicagoje prie tūlų lie
tuviškų redakcijų. Kitaip negalima išaiš
kinti to fakto, kad tos redakcijos siste- 
matiškai perspausdina Goebbelso prisiųs
tas prohitlertnes žinias iš Lietuvoje na
cių leidžiamų laikraščių.

Tos žinios yra tokia atvira ir šlykšti 
Hitlerio propaganda, jog tiktai jo agen
tai arba ištikimi jo pakalikai šiandien 
drįstų jas talpinti ir jomis nUodinti Ame
rikos lietuvius. ■: ■'

Štai tik vienas ir tik vienok’dieno s pa
vyzdys. Balandžio 2 d. ant pirmo pusla
pio vienam tokių lietuviškų dienraščių 
randame štai kokias žinias, tiesiog paim
tas ir be jokių pastabų ir komentarų, iš 
Kaune leidžiamų nacių laikraščių:

Pirma: “Savitarpinės pagalbos pirmi
ninku išrinktas prof. Ignas Končius, Pro
fesorius V. Jurgutis tvarkys fondų rei
kalus, o J. Narakas prižiūrės invalidų 
skyrių.” Ten pat: “J. Narakas paskirtas 
tvarkyti laisvės kovų invalidų reikalus.” 
Taigi, tie, kurie padėjo arba padeda Hit
leriui kariauti ir tampa sužeisti, pagal 
to dienraščio redaktorių, yra “laisvės ko
vų invalidai.”

Antra: “Netrukus pradės leisti ‘Savai
tę.’ ‘Į Laisvę’ praneša, kad atgaivinamas 
bolševikų 1940 metais uždarytas žurna
las ‘Savaitė.’ ”

Ar ne gerutis tas-Hitleris! Bolševikai 
numarino, o jis atgaivino!

Trečia: Kalba, kad Balys Sruoga, Pe
tras Vaičiūnas ir Petras Rimka rašo vei
kalus, kuria. Jie laisvi ir jiems Hitleris 
netrukdo.

Taigi, ar ne geras Hitleris?
Neužtenka propagandos už Hitlerį. 

Tai būtų vienpusė propaganda. Hitlerio 
propagandos biuras turi ir kitą pusę me
dalio. Kaune nacių leidžiami laikraščiai, 
matytu užpildyti yra plūdimais bolševi
kų ir Sovietų Sąjungos. Todėl, apart aiš
kių prohitlerinių žinių, minėtas dienraš
tis lygiagrečiai talpina iš tų pačių laik
raščių priešbolševikiškas žinias, nacių iš
keptas apie “raudonąjį terorą” ir t.t.

Visa tai meta rimtą nuožiūrą, kad toks 
redakcijos štabas turi artimus ryšius su 
Hitlerio propagandos biuru ir jam atsi
davusiai tarnauja.

Klerikalų “Lietuvai Gelbėti
Fondas”

Chicagos “Draugas” (bal. 2 d.) labai 
gražiai išsiplepa apie klerikalų taip va
dinamą “Lietuvai Gelbėti Fondą.” Vals
tybės Departmente jų fondas esąs neį
registruotas, nes jis. esąs “afilijuotas su 
National Catholic Welfare Conference.”

Taigi, klerikalų renkamos aukos “Lie
tuvai gelbėti” eina visai pro šalį.

Kaip visus katalikiškus iždus, taip šį, 
matyt, kontroliuoja Romos hierarchija— 
vyskupai, kuriems lietuviški reikalai tik 
tiek rūpi, kiek jie jais gali pasinaudoti.

Braziliečiai demonstruoja ties nacių sankrovomis Rio de Janeiro mieste. Jie rei
kalauja nacių sankrovas uždaryti, kam naciai skandina braziliečių laivus.

mandierius davė įsakymą 
daryti užpuolimą. Mes vos 
galėjome paeiti, vėl ir vėl 
nukumpdavome sniege.‘Ru
sai moka gerai pataikyti. 
40 laipsnių šaltyje mūsų 
šautuvai visai užšalo. Mes 
buvome sugulę atviram lau
ke be jokios apsaugos. Ru
sai atidarė ugnį. Mes netu
rėjome galimybės suteikti 
pagelbą savo sužeistie
siems ...

“Palengva verždamiesi 
per pusnyną mes bandėme 
pasiekti slėnį į kairę nuo 
mūsų. Rusai traukia pir
myn. Mes išvengėme mūšio 
ir maršavome per girią. Bet 
tie, kurie ėjo paskiausia, 
buvo apšaudomi iš dviejų

mbbbssse MMMS

Industrialistų Puoli
mai ant Darbininku
Užpuolus mūsų šalį, in- i 

dustrialistai stačiai pradėjo 
iš kailio nertis šaukdami, 
būk esą reikalinga darbo 
unijas taip pažaboti, kad 
jos nebeturėtų jokios fizi
nes reikšmės kovose prieš 
darbdavių užmačias. Ypa
tingai reikią taip sutvarky
ti, kad darbininkas turėtų 
taip ir tiek dirbti, kiek ir 
kaip darbdavis pageidau
ja...

Priežastis tokio industria- 
listų reikalavimo esanti to
kia, būk darbininkai esą 
neištikimi savo šaliai, ale 
tik savo ypatai ir kišenini. 
Jiems nerūpį, kas atsitiks 
su šalia, ji praras karą ar 
ne, bile tik organizuoti dar
bininkai prisikimš pinigų 
kišenius iš šalies nelai
mių ...

Toks industrialistų ir ko
mercinės spaudos užmeti
mas ant organizuotų darbi
ninkų gavo gan gerų atbal
sių visoj šalyj iš -turtuolių 
klasės. Bet ne] tik to. Jiems 
pasisekė sukeįti,, le.rmą net 
ir pačiame šalies kongrese. 
Tuo jaus atsirado visokių bi- 
lių įstatymais suvaržyti bi
le darbininkus, kariniuose ir 
nekariniuose darbuose.

Valstijų seimeliai irgi ne
pasiliko. Tuoj aus pasipylė 
vienur kitur visokių bilių 
suvaržymui darbininkų pa
čiose valstijose pagal vietos 
industrialistų nuožiūrą ir jų 
pageidavimą. Ir visur tas jų 
pageidavimas pasirodė, kad 
tik kaip nors ir ant amžių 
amžinųjų atėmus iš darbi
ninkų teisę streikuoti.

Bet, per laimę ar nelaimę, 
ėmė tie industrialistai ir jų 
komercinė spauda ir ūmai 
suklupo, net ir dikčiai no
sis nusibalnodami. Mat, 
kaip tik mūsų šalį užpuolė 
fašistinė žmogžudžių ašis, 
taip kariniuose darbuose, 
kiek liečia iš' darbininkų 
pusės, nebūtum galėjęs nei 
su žiburiu visoj šaly surasti 
nors vieną streikelį. Ir dar 
ko gero, ne tik1 jie nebestrei- 
kavo, ale daugelyj vietų sta
čiai pirštu parodė, kur pa
tys industrialistai atsigulė 
svarbiausiame karo darbe, 
idant įvykinus savo saumy- 
liškus užmačius.

Einant toliaus, vietoje, 
kad prirodyti, kur darbi
ninkai Iš savo šalies nelai
mių mėgintų pasinaudoti, 
prisikišti kišenius ir pirvą 
išsitaukuoti, tai pradėjo, ir 
dar kaip, pasirodyti, jog tie 
industrialistai, ištikrųjų, pil
do savo kišenius kalniniais 
pelnais iš karo gamybos. 
Tūli jų, nebišmanydarni nei 
kaip bepaslėpti didelius sa
vo pelnus, pradėjo net savo 
sekretorėm, kurios gal nesi* 
drove jo ant kelių jam pa
sėdėti, mokėti net po $40,- 
000. Čia, broleli, jau nebe

žertas. Čia kas nors jau 
prasto pas pačius industria- 
listus. Ir ar tik jie patys 
nebus didesni kaltininkai 
šalies neištikimybėj, negu 
jų kaltinami darbininkai ir 
jų unijos.

Net ir pats mūsų šalies 
prezidentas tatai greit pa
stebėjo ir paspaudė tormo- 
zą prieš kėsinimąsi sudau
žyti darbininkų sunkiai iš
kovotas teises būti organi
zuotais ir turėti teisėtą 
naudą iš savo darbo. Ir da
vė visiems suprasti, jog visi 
esame atsakomingi už ša
lies gerovę. Jeigu kas ša
liai gero ar prasto, tai visi 
lygiai tą turime ir gauti.

Ir juo toliaus einame, tuo 
daugiaus pradedame pama
tyti, kaip ištikrųjų Ameri
kos darbininkai pasišventę 
savo šaliai,i^‘kiek jie pasi
ryžę toli daeiti, kad tik ka
rą laimėjus ir užpuolikus 
sutrynus amžinai. Jų rūpes
čiui dėl to gero nei galo nė
ra.

Va, štai, aną dieną prane
šė The United Ęlectrical, 
Radio and Machine Work
ers of America, CIO, jog jie 
sutinka, be jokių viršlaikių 
dirbti šeštadieniais ir šven
tadieniais, jeigu tik tie su
taupyti pinigai eis atgal 
valdžiai, kuri vėl duos dau
giau užsakymų toms pa
čioms išdirbystėms gaminti 
daugiaus ir daugiaus karo 
ir visokių kitų reikalingų 
reikmenų. Ne tik to, jie 
prižada, jog darbo našumas 
turi būti pakeltas 15% jų 
pačių pastangomis. • Dar

daugiaus. Iki šiolei dirbtu
vėse buvo įprotis nedaleisti 
gabių darbininkų pagaminti 
tiek, kiek jie gali, idant ne
padarius pavyzdžio, kiek 
galima padaryti geromis ir 
gabiomis pastangomis. Tą 
tie darbininkai prižada pa
naikinti, kad tik pakėlus 
gamybą reikmenų ant aukš
čiausio laipsnio.

Ne tik patys šių unijų 
darbininkai prižada tokias 
pastangas dėti dėl atmuši
mo savo šalies priešų, ale 
jie jau kreipias ir*į kitas 
unijas prisidėti su tokiomis 
pat pastangomis. Ir kaip

pusių. Iš mūsų grupės de
vynių kareivių beliko trys.

“Traukiame toliau miš
ku. Kitos kompanijos, ku
rios žygiuoja iš paskos, ap
šaudomos. Mes. savo sužeis
tuosius palikome miške. 
Kiekvienas stengėsi išgelbė
ti savo gyvybę. Rusai už
kirto mūsų pasitraukimą 
pagelba šautuvų ir kanuo- 
lių ugnies. Kurie buvo pir
mieji, šaukėsi pagelbos vel
tui. Daugelis metė šalin vis-

bavo paskui. Giria buvo 
pripildyta rusais, rusai 
kiekvienoje vietoje. Baimės

jau paaiški, tai jų sumany
mas priimamas. Tas suda
rys apie pusę milijono dar
bininkų kariniuose ir labai 
svarbiuose darbuose.

Kada darbininkai pasiro
do tokiomis pastangomis ir 
pasiaukavimu savo šaliai, 
tai jokie nei primetimai nei 
užmetimai jų pažeminimui 
ii; apkaltinimui jiems nepri
lips ir nieks tokiems apkal
tinimams netikės. Vietoj to, 
jų garbė, kaip šalies gynė
jų ir pasiaukotojų, kyla 
aukštyn ir aukštyn kas die
ną.

Taigi, net ir, taip sakant, 
pono akimis žiūrint, darbi
ninkas yra ne tik ne pras
tas, ale labai ir labai geras 
sutvėrimas. Jis ne tik sau, 
ale ir visiems valgyti paga
mina ir aprengia, ir apauna, 
ir šiltai užlaiko, ir ant in- 
vestmentų didelius pelnus 
uždirba, ir pats pusba- 
dauja, ir gyvastį aukoja ša
lies apgynimui nuo užpuo
likų. Tik jau ko, ko jam 
nepavydėk, susimildamas, to 
mažo, bet nesvietiškai jam 
reikalingo dalyko — žmo
niško pragyvenimo — ko 
jis viso labo, reikalauja-.

A. Gilmanas.

Vokiečio Karininko Užrašai
Otto Kąri, vyresnysis ka

pralas 1-mos kompanijos, 
415-to infanterijos regi- 
mento, kuris yra dalimi Vo
kietijos 16-tos Armijos, da
bar Raudonosios Armijos 
apsuptos Staraja Russa dis- 
trikte, buvo užmuštas kovo 
13 d. Pas jį rasta gana pla
tūs dieniniai užrašai apie 
jo apsupto batalijono padė
tį. Užrašai skamba seka
mai :

“Rusai yra girios viešpa
čiai. Jie užpuldinėja mūsų 
susisiekimus, transportus, 
konvojus. Daug mūsų ark
lių pastipo. Dūmai iš pečių 
apkasuose baisiai troškina. 
Šalta, sniegas, ’ utėlės, daro
si nepakenčiama. Mes bai
giame sušalti...

“Skautai pranešė,
rusų kolumna žygiuoja prie 
Z. Mes pasiruošėme mūšiui, 
kaip buvo prisakyta, bet 
daugiau nieko ir nedarėme. 
Mes išgirdome didelį inži- kolumnos grupė išgirdo ru
nų ūžimą, kuomet rusų ba- sišką kalbą ir triukšmą, 
talijonai su tankais ir trak
toriais pradėjo veržtis pir- yra kertami. Batalijono ko-

kad

myn per mišką dešinėje ir] 
kairėje nuo mūsų...

“Mūsų regimentas pasi
traukia iš kaimo, palikęs 
visus ginklus. Telefono dra- 
tai nukirsti, tai susisieki
mas beliko tik radijo pa- 
gelba. Trečią valandą po 
pietų mes gavome įsakymą 
pasitraukti. Mums įsakyta 
pasiimti tiktai lengvus dai
ktus, o viską kitą sudeginti. 
Kanuolės ir lauko virtuvės 
įtaisai turi būti susprog
dinta. Arkliai ir sužeisti 
kareiviai turi būti sušaudy
ta...

Pasitraukimas prasidėjo 
3 vai. ryto. Pasitraukimą 
vedė batalijono komandie- 
rius Count von de Golz. Pa
degėjų grupė buvo paskuti
nė trauktis. Kaimas pas
kendęs liepsnoje. Batalijo- 
nas brido giliu sniegu — 
metro gilumo. Mes pasiekė
me miško taką. Pirmutinė

I perimti kareiviai susibūrė 
aplinkui komandierių. Pa
galiau mes vėl pradėjome 
žygiuoti, sekdami kompa
są...

“Pasiekėme kitą kaimą, 
šešiasdešimt vyrų iš mūsų 
batalijono vos atvilko kojas 
iš girios už trijų dienų. Vi- 

• si jie buvo ■sužeisti. Daugu
ma kenčia peršalimą, kai 
kuriems gal reikės nupjau
ti rankas arba kojas.

“Ši diena buvo mūsų aša
rų diena. Kitų batalijonų 
pasitraukimas nebuvo leng
vesnis. .Penktoji kompanija 
buvo visai nušluota. Sikovy^ 
kuris tą dieną buvo patais^ 
tas poilsiui, tapo užmuštas, 
kai kulka pataikė jam į 
galvą. Jo kiti du broliai bu
vo užmušti pirmiau. Kai 
kurie sužeistieji nusišovė. 
Kiti susisprogdino, padeda-* 
m i rankines granatas po 
galva...”

Tai tiek buvo dieninių 
užrašų. Otto Kari toliau 
padaro sutrauką šešiolikos 
dienų mūšių apsupime. Ba- 
talijonas turėjo 12 oficie- 
rių ir 134 kareivius. Beliko 
tik 32 kareiviai. Visi oficie- 
riai buvo nudėti arba su
žeisti.

Prie Karlo užrašų rastas 
neišsiųstas laiškas jo tėvui:

“Brangus tėveli,” jis ra
šo, “viskas su manim gerai. 
Aš einu riebyn, tinstu ir 
daugiau * maisto negaunu. 
Aš taipgi įsigijau žvėrių, 
lavintų ir nelavintų utėlių, 
ir aš nusprendžiau, baigti 
savo gražaus gyvenimo die
nas arti Sibiro. Lai Die
vas nubaudžia tuos, kurie 
atsakomingi už šį karą!”

Honolulu, Hawaii. — Ka
rinė Hawaiiu salų valdžia 
įsakė palaikyti tas pačias 
darbininkams algas, kokios 
dabar mokamos.

kas parodė, kad medžiai

Fort Dix, N. J. — Susi* 
šaudė baltieji kareiviai su 
negrais; trys tapo nušauti 
ir penki sužeisti. Vyriausy
bė pradėjo tyrinėjimą.

Balboa, C. Z. — Amerika 
laivu išgabeno iš Panamos 
Ruožto 519-ką , fašistinių 
kraštų piliečių į stovyklas 
Jungtinėse Valstijose.

Roma. — Fašistai sakosi 
nuskandinę vieną nedidelį 
talkininkų laivą Vidurže
mio Jūroje.



Pirmąd., balandžio 6,. 1942

Nacių Propaganda Amerikoj

Sovietiniai tankistai priima instrukcijas, kur jie turi 
pulti vokiškus ruduosius žvėris.

Trumpai ir Storai

“Juodoji Knyga.”
Turėtų būt išleista “juo

doji knyga,” kurioj būtų 
“surinkti visi lietuviškų ko
munistų ‘kvailiojimai’.”

Taip rašo “Vienybė.”
Tas mums privena “juo-! 

dąją šimtinę” carinės Rusi-' 
jos laikais. Judoji šimtinė 
šaukdavo: “Bei židov! Bei 
socialdemokratov!” (Mušk 
žydus, mušk socialdemokra
tus.)

Juodoji šimtinė neišnyko 
su carizmo dingimu. Ji pa
krypo į kitas srioves, pasi
darė tarptautine. Socialde
mokratai tapo komunistais. 
Tik žydai liko tokiais pat. 
Ir dabar, jau bus suvirs 20 
metų: tarptautinio linčiaus 
obalsiai pekliškai gergždžia 
apie reikalą išmušti žydus 
ir komunistus iš pasaulio.

“Keleivis,” griežtas ka
riaujančio fašizmo apašta
las, tuo jaus pritarė “Vieny
bei” ir padavė savo projek
tą juodaknygės turiniui. 
Štai jo gergždimo žodžiai:

“Knygoj, žinoma, turėtų 
būt surinkti ir atspausdinti 
visi faktai, kaip komunistai 
dirbo Hitlerio naudai, kaip 
jie sabotažavo Amerikos ka-l 
ro pramonę, kaip jie kurstė 
streikus ginklų dirbtuvėse, 
kaip jie ‘pikietavo’ prezi
dentą Rooseveltą Baltuose 
Rūmuose, ir kaip jie staiga 
virto Amerikos ‘patriotais’ 
ir pradėjo rėkti, kad Ame
rika duotų kuodaugiausia 
ginklų Rusijai, kuomet jų 
Stalinas susikirto su Hitle
riu.”

Taip ir matyt hitlerinin- 
kų-fašistų marmūzė. Jie ti
ki galėsią tuomi apmulkinti 
savo skaitytojus taip, kad 
jie stos prieš Staliną, o už 
Hitlerį. Tiktai tam tikslui 
ir savo juodąją knygą nori 
išleisti (da mat negana jų! 
tųjų “gyvatinių laikraš
čių”!).

Kas pirmiausia pradėjo 
“rėkti” už pagelbą Stalinui 
pries Hitlerį? Atsakymas: 
Anglija, britų imperija, per 
ministerių pirmininką 
Churchill. “Pilna pagelba” 
Sovietą Rusijai, — sakė jis 
pasauliui per radiją birž. 
22 d., 1941 m. 2 vai. po 
piet, t. y. dešimčiai valan
dų praėjus nuo nacių už
puolimo ant Sovietų. Po 
Churchillio prakalbos prae-

■ jus vienai valandai, Ameri
kos valdžia, prez. Roosevel- 
tas, per valstybės sekreto
riaus veikiantį vietininką 
Sumner Welles pareiškė vi
sokią Sovietams pagelbą, 
kokia tik bus galima, prieš 
vokiškąją agresiją. Po to 
praėjo trys-keturios valan
dos, Amerikos Komunistų 
Partijos Komitetas susirin
kęs nutarė ir reporteriams 
padavė savo “statementą,” 
kad pilnai sutinka su val
džios nusistatymu ir kad 
žadama pagelba turėtų būt 
tuoj aus pradėta, nes nuo to 
priklauso greitesnis karo iš- 
laimėjimas visoms demo
kratiškoms šalims.

Dėl Ko “Teroro” 
Propaganda ?

Michelsonas hitlerininkas 
rašo: “Juodoj Knygoj turė
tų būt aiškiai nušviestas ir 
kruvinasis bolševikų tero
ras Lietuvoj.”

Tai ve, kokia yra tikroji 
nacių valdžios propaganda 
per lietuviškus atgaleivius, 
fašistus. Jie nieko negali 
pasakyt prieš bolševikų (tai 
yra tarybų arba sovietų) 
tvarką, nes ta žmonėms ge
ra. Jie tik rėkauja apie “te
rorą.” Bet pasaulis žino, 
kad Tarybų Lietuvoj tero
ro, žudynių nebuvo. Tiktai 
Vokietijos naciai, užėmę 
tarybines šalis, daro bai
siausią' terorą.

Hitlerio propagandistai 
skatina viens kitą: Juo il
giau ir daugiau meluosim 
apie komunistų terorą, tuo 
daugiau Amerikos ir Angli
jos žmonių įtikės, o tada — 
jų valdžia mažiau ir ma
žiau Sovietų Sąjungą rems 
ir mes lengviau ją sutriuš- 
kinsim!

Aišku,, kad tokia yra jų 
“idėja.” Tie pavergėjai ne
aušintų savo burnų, jeigu 
nematytų iš to naudos sa
vo užkariavimams. ’

Kitas dalykas. Yra kelios 
gaujos amerikonų fašistų, 
taip pat ir anglų. Ne tik 
“Cliveden Set.” Yra ir že
mesnių klesų narių, ką gy
vatės nuodus leidžia į žmo
nijos laisvę, į patį žmoniš
kumą. Berlyno-Romos fa
šistai būtinai stengias čia 
palaikyt savo propagandą. 
Tuomi jie tikisi lengviau 
užkariauti ir Ameriką ne
tolimoj ateityj. Prezidentas
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Rooseveltas numatė, kad 
Berlyno-Romos barškuolės 
gyvatės Atlantike turi būt 
sutriuškintos. Jos ir bus su
triuškintos. Reikia, kad ir 
amerikoniškos gyvatės išsi- 
šertų iš savo marškinių šį 
pavasarį. . .

B aistį Gaudymas.
Senatorius Pepper įnešė 

į Kongresą bilių panaikinti 
balsuotojų mokestį pietinė
se valstybėse. Tą mokestį 
kai kas dabar vadina pasi
tyčiojimu iš demokratijos. 
Ne visai taip. Visur buvo 
toks mokestis (poll tax) ir 
buvo gerai. (Debsas gavo 
net milijoną balsų). Bet 
rinkimai tvirko ir visai iš
tvirko. Po pirmo pasaulinio 
karo balsuotojai, nors turė
jo gana daug pinigų, pra
dėjo neiti balsuot. “Kas iš 
tų balsavimų? Balsuoji ar, 
nebalsuoji, partijinė maši-! 
na išsirenka ką nori, o ne! 

i ką mes išbalsuojam,” — sa
kydavo.

Kartais darbininkai, ei
dami iš fabriko, rasdavo sa
vo kišeniuose “poll tax” 
kvitas; bet vis-tiek daugelis 
neidavo balsuot. Tada Kon
gresas ir legislatures pakė
lė tokį ilgą lermą apie 
balsuotojus, kaip dabar 
apie streikus, unijistus ir 
komunistus! Pennsylvani- 
jos legislatūroj buvo vienas 
bilius: nebalsuojančiam už
dėt piniginę pabaudą; ki
tas: — atimt pilietiškas tei
ses! Trečias: — panaikinti 
poll tax. Šitas ir įvyko. Po
litikieriai ėmė griežčiau 
slėpti savo “mašiną,” baus
ti balsų vagis, valyti politi
ką. Tada balsuotojai vėl 
pradėjo tikėt į balsavimus.

Šiandien vėl balsavimas 
ištvirkintas; net į kalėjimą 
metami darbininkų partijos 
žmonės už peticijas dėl bal
savimų.

Pirmos Unijos Tvėrėjas 
Kinijoj.

Dešimt metų su viršum, 
Kinijoje tapo mirčia nu
baustas Hsian Tsung Fa, 
vadovas Kinijos Komunistų 
Partijos ir tvėrėjas pirmos 
darbininkų unijos toje di
džiulėje šalyje. Fa, 48 metų 
amžiaus, teismo nuospren
džiu tapo nužudytas Šan- 
hajuje, liepos 11 d., 1931 
m. Tokį įvykį reikia prisi
minti laiks nuo laiko.

Fa buvo vadovu geležin
kelio darbininkų streiko 
1923 m. ir pirmojo Kinijos 
Tarybų (Sovietų) Kongre
so pirmininku 1929 m.

Ta mirties bausmė rodo, 
kokia atgaleiviška demokra
tija viešpatavo tada Kini
joj. Tas nusilpnino liaudies 
atsparumą. Japonija puolė 
Kiniją daužyt. Tada kinų 
valdžia susitaikė su Komu
nistų Partija. Bendrai gy
nė šalį. Metai atgal Ameri
kos specialis pasiuntinys 
buvo Kinijoj. Tuo tarpu 
valdžia ėmė persekiot savo 
talkininkus komunistus. 
Bet po kokių keturių- mėne
sių, susilpnėjus prieš japo
nus, vėl susitaikė su Kinų 
liaudies tarybų (komunis
tų) valdžia.

Dabar Sodink Bulves.
Pirmojo pasaulinio karo 

laiku airis kareivis fronte 
Francūzijoj gavo nuo savo 
moteries laišką, kur ji nu
siskundžia, kad nėra liku
sių sveikų-tvirtų vyrų ir 
dėl to ji pati turėsianti su
kasti daržą.

Pat’as tuoj aus parašė jai 
laišką, pirmoje vietoje sa
kydamas :

“Brigyta, susimildama, 
nekask to daržo, nes tenai 
yra sukavoti šautuvai.”

Laiškas buvo prideramai 
cenzūruotas, ir trumpu lai-

Faktų ir Skaitlinių Ofisas 
išleido dokumentuota brošiūrė
lę, pavadintą “Skaidyk ir 
Įveik” (“Divide and Con
quer”), kuri atidengia penkio
lika nacių propagandos objek
tyvų.

Pirmą kartą valdžia paduo
da nacių objektyvus, pareikš
dama :

“Hitleris nori mus įtikinti, 
kad :

Demokratija miršta.
‘ Mūsų karinės jėgos silpnos.

‘Nauja Tvarka’ neišvengia
ma.

Mos pražuvome Pacifike.
Mūsų Vakarų pajūris yra 

tokiame pavojuje, kad 
nėra prasmės tenai prie
šintis.

Britai smunka ir mus kar
tu įklampins.

Karo išlaidos subankrutuos 
tautą.

Civilių pasiaukavimas bus 
didesnis negu galės per
gyventi.

Stalinas darosi per daug 
tvirtas ir bolševizmas iš
siplės visoje Europoje.

Mūsų vadai nekompetetingi, 
ir mūsų valdžia nemoka 
kariauti.

Pagalba mūsų alijantams 
turi sustoti.

Mūsų tikras pavojus yra ja
ponai, ir mes turime susi
dėti su Vokietija ir su
mušti geltonąjį pavojų.

Mes turime grąžinti savo vi
sus kareivius ir ginklus į 
Su v. Valstijas, ir apginti 
tik savo pakraščius.

Kinai ir britai padarys at
skiras taikas su Japonija 
įr Vokietija.

Amerikos demokratija žus 
per šį karą.”

“Skleidimu šių ir kitų me
lų,” sako brošiūra, “Hitleris 
bandys visokius išmislus išvilk
ti iš savo juodo maišo. Bet 
amerikiečiai nebus apgauti.”

“Skaldyk ir Įveik” įspėja, 
kad Hitlerio strategija neseks 
nustatytos formos. “Vienas ob
jektyvas bus siekiamas šian
dien, kitas rytoj, bet jo bend
ras tikslas bus vis tas pats: 
atskirti mus nuo mūsų sąjun
gininkų, bandant sugriauti mū-. 
sų pasitikėjimą jiems; sudary
ti nesutikimą visuomenėje Su
vienytose Valstijose, kad ati
traukti mus nuo mūsų tikro 
priešo — Ašies, ir suparaly
žiuoti mūsų pasiryžimą ka
riauti.”

Pilnai dokumentuota, pa
teikdama šaltinius kiekvienam 
konstatuotu i faktui, brošiūra 
“Skaldyk ir Įveik” aiškina, kad 
propagandos technika prieš 
Suv. Valstijas panaši į tą, ku
rią Hitleris naudojo prieš Eu
ropos tautas, kurias jis sunai
kino.

Brošiūrėlė primena Hitlerio 
pastangas atskirti francūzus ir 
britus pirmame karo mete; jo 
sistematingas per kalbėjimas 
Balkanų biznio įstaigų,; jo su
kurstytas vidujinis sumišimas 
Belgijoj prieš invaziją ir 1.1.

Trumpų bangų radijo pra
nešimai iš nacių kontroliuoja
mų šalių: gandai, priešų agen
tai ir nekalti lengvatikiai var
tojami nacių. Brošiūra aiški
na : “Hitleris bando sukiršinti 
kapitalizmą prieš darbą, bal
tuosius prieš negrus, katalikus 
prieš žydus. Jis žino, kad ne
apykanta bi kokioj formoje 
išeina jo naudon.”

“Skaldyk ir Įveik” įrodo, 
kad kelis metus prieš Perlų 
Uosto įvykį Hitlerio propagan
da šioje šalyje bandė supara
lyžiuoti mūsų galvoseną.. . įti- 

ku pilnas vežimas apsigink
lavusių kareivių ir policis- 
tų atvažiavo į Pat’o namus, 
Airijoje. Jie iškasinėjo vi
są daržą galas nuo galo.

Brigyta su negandu rašo 
Pat’ui, nežinanti, ką dabar 
daryt, kareiviai visą žemę 
darže išardę.

Pat’as tada atsakė jai 
trumpai:

“Dabar sodink bulves.”
(Parinkta linksmumui.) 
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kinti mus, kad karas ne mūsų 
biznis, kad niekas nedrįs mus 
atakuoti, kad mūsų du vande
nynai mus apsaugos; kad jei
gu mes nieko nedarytume su- 
pykdinti Hitlerį, jis mus ne
kliudytų; kad tie, kurie įspė
jo mus prieš Hitlerį, yra karo 
kurstytojai; kad tie, kurie ra
gina mus įsigyti sau daugiau 
laiko apsigynimui padedant 
tiems, kurie prieš Hitlerį ka
riauja, mus stumia į karą. Bet 
šie išsireikimai jau mums ge
rai žinomi, ir Amerikos žmo
nių neapmuilina. Bet tai buvo 
pakartota amerikiečių, kurie 
būtų buvę labai nustebinti, jei
gu būtų žinoję, kad jie karto
ja nacių propagandą.”

Sekdami pasekmingą savo 
programą, vartotą Franci jo j, 
Hitlerio agentai skleidžia viso
kius gandus šioje šalyje. Visi 
jie ‘kenksmingi ir neteisingi. 
Pav., išvaizduotos epidemijos, 
kareivių pabėgimai iš kariuo
menės 1 dėl blogo maisto. Bro
šiūra sako: “Nuo karo pra
džios, vokiečių trumpų bangu 
žinios šaukė apie barikadas 
Washingtone, paniką biržoje, 
perdėjo apie mūsų nuostolius 
Perlų Uoste ir Pacifike. Vokie
čių trumpų bangų pranešimai 
apie Perlų Uostą buvo signa
las Hitlerio agentams skleisti 
gandus, kad mes netekome sa
vo laivyno, ir kad mūsų lai
vyno karininkai išdavikai.”

Melagystės, viskas.
Brošiūra baigia: “Mes žino

me, kad Hitleris, kuris visus 
terorizuoja, yra iš tikrųjų bai
siausiai išsigandęs žmogus vi
same pasaulyje. Iškelta ranka, 
šaukiantis balsas, rėkavimas, 
visa tai yra kaukė, kuri pri
dengia baimę to ginklo, kuris 
išlaiko žmoniją laisvą— teisy
bės ginklo. Mes apsiginklavę 
teisjrbe ir mes nugalėsime ti
roną.”

Office of Facts 
and Figures.

Waterbury, Conn.
Vajus Už Suunijiząvimą 

Dirbtuves

Kovo d. Scovill dirbtuvės 
darbininkai turėjo masinį susi
rinkimą, kad pagreitinti šios 
dirbtuvės darbininkų visišką 
suorganizavimą į uniją, CIO. 
Norima, kad Scovill dirbtuvės 
darbininkai gautų, teisę pasi
sakyti balsavimo būdu ar jie 
nori unijos, ar ne. šis susirin
kimas pasiskyrė balandžio 12 
dM kurioje bus įteiktas prašy
mas Darbo Tarybai (Labor 
Board), kad būtų paskirta 
diena, kurioje Scovill darbi
ninkai galėtų išreikšti savo va
lią balsavimu unijos reikale.

Ši dirbtuvė išdirba visokius 
dalykus iš misingio, alumino ir 
sidabro. Taip pat turi užsaky
mų ir iš valdžios.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
August Storm, jūrininkas, ku
ris dirbo ant laivo “Rubin 
James,” kurį Ašies submari- 
nas nuskandino.

A. Storm apeliavo i darbi
ninkus maž daug sekamai: 
“Broliai ir seserys: Jūs išdir
bate mums ginklus ir kulkas; 
visi mes pasiryžę atiduoti net 
gyvastis, kad išgelbėti savo ša
lies ir net viso pasaulio demo
kratiją. Mums reikia kuodau- 
giausiai karo reikmenų paga
minti, — antra tiek, kiek mes 
šiandien pagaminam. Kviečiu 
jus, broliai ir sesers, būti vie
ningais, būti organizuotais į 
CIO, nes tik būdami organi
zuotais jūs tegalėsite išlaikyti 
demokratiją namie, šiandien 
mūsų šalyje yra tokių elemen
tų, kurie nori panaikinti dar
bininkų iškovotas teises — 40 
vai. darbo savaitę. Darykite 
spaudimą į kongresą ir sena
tą, kad atmestų Smitho kenks
mingąjį bilių, kuris nori jūsų 
iškovotas teises sutrempti. Kas 
atsitiko Francijoje, kai buvo 
sutremptos ten darbininku 
teisės? Ten įsigalėjo penktoji 
kolumna, šalies atsparumas su
menkėjo ir dabar Franci j a jau 
kenčia po rudmarškinių, prie
spauda . . . Todėl kviečiu jus 
palaikyti demokratiją namie, 
kviečiu organizuotis ir vienin
gai kovoti už savo teises. Kai 
daugelis mūsų grįšime iš karo 
frontų, rasime jus išlaikiusius 
namie d em ok rati j ą,—d ž i a u g- 
simės visi kartu.

A. Storm neturėjo laiko il
gai čionai kalbėti, nes turėjo 
dar kituose mitinguose daly
vauti. Jam apleidžiant salę, 
visi urmu sustojo išreikšdami 
garbingą atsisveikinimą su 
juomi. Jo-kalba padarė gerą 
įspūdį į klausytojus.

Dabar pas Scovill darbinin
kus yra toks ūpas, kad kuo- 
greičiausia padaryti dirbtuvę 
100 nuošimčių organizuota į 
CIO.

Gaila, kad lietuvių šiame 
susirinkime mažai dalyvavo, 
nors šioje dirbtuvėje jų — vy
rų ir moterų — yra nemažai.

Dirbtuvėje viso darbininkų 
dirba apie 7,000.

Prakalbose Buvęs.

Los Angeles, Cal.
Mūsų Naujienos

Kovo 22 d. turėjom šaunius 
šokius su programėle. Tai re
tas atsitikimas Los Angelėj, 
kad gavėnios laiku turėti šo
kiai; vis manydavom, kad ne
bus pasekmių. Bet ši pramoga 
išėjo kuopuikiausiai, — buvo 
virš 150 publikos. Parengimas 
duos gražaus pelno.

Pramogą suruošė LLD 145 
kuopa. Ji buvo suruošta parė
mimui mūs šalies karo reika
lų — pardavinėjimui vaistys 
bės apsigynimo ženklų, sukė
limui pinigų Amer. Raudona
jam Kryžiui ir Sovietų medi-

WeČias puslapis

kalei pagelbai. Mes nematėm 
reikalo nei bijoti, nei abejoti, 
bei paisyti koks laikas, kai yra 
reikalas skubėti su pagelba 
mūsų karo pastangoms prieš 
mūs šalies užpuolikus. Vienai 
mūs tikietų platintojai pasitai
kė pasiūlyti tikietą katalikei 
moteriai, kuri atsisakė pirkti, 
sakydama: “Gavėnia.” Mūs 
draugė jai atsakė: “Fašistų su 
silke nenugązdinsi.” Tai tei
singas atsakymas.

Kovo 24 d. pas mus įvyko 
masinis mitingas pripildymui 
Sovietų laivo, kuris buvo Lds 
Angeles prieplaukoje. Tas mil
žiniškas mitingas buvo Shrone 
Auditoriume. žmonių suėjo 
virš 7,000. Buvo žymūs kalbė
tojai ir graži programa. Buvo 
daryta rinkliava. Pasak radijo 
pranešimo, tas mitingas davė 
— su rinkliava ir įžanga — 
virš $34,000. Be to, daugelis 
atnešė ryšulius su įvairiais 
maistais ir drabužiais. Tai pui-4 
kus mūsų žmonių prijautimas 

į mūsų gerai talkininkei — So
vietų Sąjungai.

I
Mitingan buvo atsilankęs 

Sovietų laivo kapitonas su visa 
įgula. Publika juos pasitiko su 
didžiausiu entuziazmu: publi
ka sustojusi juos sveikino ir 
apdovanojo gėlėmis.

Laivo kapitonas pasakė (ru
sų kalboj) įspūdingą prakal- 
bėlę, sveikindamas ir dėkoda
mas losangeliečiams už taip 
gausią paramą; jis išreiškė 
tvirtą pasitikėjimą, kad fašiz
mas bus sumuštas. “Vokieti
jos fašistai niekuomet nenuga
lės mūsų galingąją šalį; ji mū
sų yra ir bus!” sakė kapito
nas.

Iš kalbėtojų dar 2 noriu čio
nai pažymėti. Vienas jų — 

! vienos garsios Los Angeles 
metodistų bažnyčios kunigas; 
Jis pirmutinis pasakė maldą 
už Sovietų Sąjungą ir Raudo
nąją Armiją nė dievų, nė vel
nių neminėdamas. Jis nurodė, 

; kad mes visi turim gelbėti 
i Raudonajai Armijai, nes visas 
i civilizacijos išlaikymas dabar 
remiasi ant jos. Ir tik ant ga
lo pasakė: “Dieve pagelbėk 
jai. Amen.”

Sėdėdamas, manau sau: Ot, 
kad “mūsų,” lietuviški kunigai 
melstųsi prie Dievo taip, kaip 
tas metodistų dvasiškis, — bū
tų garbė mūsų tautai ir nauda 
žmonijai. O dabar. . . “mūsų” 
kunigužiai, neapykantos ap
sėsti, tik niekinti težino Sovie
tų Sąjungą. Matomai, lietuviš
kų kunigų “dievas” skirtingas 
nuo metodistų Dievo . . .

Padarė malonaus įspūdžio 
p. Manchester Boddy kalba. 
Jis yra populiaraus Los An
geles kapitalistinio laikraščio 
leidėjas. Prisipažino jis dide
lę klaidą turėjęs apie Sovietų 
Sąjungą pirmesniuose savo nu
sistatymuose. Mat, jis per savo 
laikraštį “Daily News” daug 
kartų rašė neteisingus straips
nius prieš So\.etų Sąjungą ir 
jos Raudonąją Armiją. Kai 
naciai užpuolė Sovietų šalį, tai 
jis pranašavo, kad už kęletą 
savaičių Sovietai būsią sumuš
ti. Dabar jis savo nuomonę pa
keitęs, ir darąs viską, kad pa
gelbėti Sovietams sumušti hit- 
lerizmą, gręsiantį visai pa
saulio kultūrai bei civilizaci
jai, kurią žmonija per šimtme
čius budavojo.

Mes jau baigiam prįprasti 
prie kariško gyvenimo. Iš kar
to buvo labai keista, kai orlai
viai pulkais per dienas ir nak
tis skraidė “drumsdami ramy
bę.”

Krautuvių langai didžiumoj 
tamsūs; žmonės daugiausiai 
būna namie.

Dabar jau pradedam visi 
lyg atsigauti, gyvenimas eina 
normališkai. Mes esame prisi
rengę patikti priešą, jeigu ka
da jis mėgintų “vizituoti” 
mus.

Mes atsišaukiam į jus, ry
tiečiai, kad atsiųstumėte mums 
porą debesų lietaus! Pas mus 
šiemet labai sausa: tik porą 
kartų palijp. Gražu, kai giedra 
ir saulė, bet mes jau trokšta
me drėgmės... Norėtume nors 
kartą gerai sušlapti. R-ka»
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 43

(Tąsa)
Kotrinai burbtelėjęs, kad jis šiandien 

vėlai vakarieniaus, pasakęs, kad jam nie
kas netrukdytų, pulte įpuolė į savo kam
barį. Trys degtukai užgęso, tik ketvir
tuoju Kordušas įžiebė lempą ir atsisėdo, 
prokuroriškai ątsisėdo prie stalo. Mortos 
nebuvo. Jis svarstė greitai, energingai, 
kaip su Morta pasielgti, kaip ją iškel
dinti iš šių apylinkių. Tačiau visi pro
jektai, kad ir greit gimdavo, dar veikiau 
sutrupėdavo, susikryžiavę su baimės 
jausmu. Duosiu tris šimtus. Neužteks. 
Duosiu tūkstantį — vėl ateis. Ateis, ro
dys savo nevalytus dantis, žiūrės apsi- 
žliumbusiom akim, — bėgiojo Kordušo 
mifttys. Tie mužikai tyčiom ją siunčia. 
tŽino visi, aišku, žino. Von ją iš čia, von
— ir viskas baigsis! Karalius Liudvikas 
ne tiek meilužių turėjo... Von!!!

Trinktelėjo kumštim į stalą ir užsuko 
radiją. Strauso valsas, vikrus, lengvutis, 
kaip kregždės šmėkštelėjimas, pripildė 
kambarius. Gerai. Labai gerai. Bent nie
kas negirdės, ką su šia boba kalbėsiuos,
— nudžiugo jis.

Morta skardžiai pabarbeno į duris ir, 
nesulaukus pakvietimo, įėjo. Šį kartą ji 
tiesiai žengė prie stalo ir atsisėdus tylė
jo, tartum šis valsas ir jai kažką bran
daus primintų.

Muzika, sako, ir staugiantį liūtą nura
mina. Valandėlei nuramino ir Kordušą. 
Vengdamas žvilgterėti į Mortą, jis spok
sojo tiesiai į duris, ir mintys dideliu spie
čium nuskrido toli toli už Lietuvos. Vo
kietijoj mylėjau šokėją, Italijoj grafienę 
mylėjau... Meilė buvo smagi, linksma, 
nerūpestinga, kaip šitas valsas. Ir taip, 
rodos, neseniai viskas buvo. Nė viena iš 
jų manęs nepersekioja. Šita, šita bjauri 
boba! Kokią ji turi teisę? Be ambicijos, 
bjauri, chaminka! — aštriai zvimbtelėjo 
mintis, grįžusi iš tolimų kraštų.

— Mano žentą išvaržys... Paskutinę 
karvelę išves. Viskas surašyta, — pra
dėjo Morta drebančiu balsu, kai valsas 
nutilo.

— Man nerūpi, nerūpi!
— Bet man rūpi.
— Tai tu ir sielokis. Eik, prašyk, rėk. 

Pinigų neturiu!
— Buvau, verkiau... Ne ašarų, bet 

pinigų reikia.
— Aš taip ir žinojau, — vis dar su

laikydamas įtūžimą, ramiau urzgė Kor
dušas. 1 i * \

— Ašarom ne tik žmogaus, bet ir Die
vo nesugraudinsi. Dieną naktį vargšelis 
dirbo, statė ir prisibaigė.

— Bolševikas, sakau tau. Ar savo že
mę jis dirba?

— Kare buvo, tai gavo, kaip visi. Do
kumentus turi, tai ir jo.

—Dokumentus!? Plėšikai jūs! Atėmėt 
ir dar dokumentus;..' Išeik! — ūmai pa
šoko Kordušas. — Dūmais smirdi man, 
supranti! ? '

— Neisiu, pone. Užmušk, bet neisiu. 
Dvidešimt metų nevaikščiojau, kentė
jau. ..

» — De scorpions! — vėl atsisėdo Kor
dušas. — Kentėjai... O kuo tu norėjai 
būti: grafiene? Dvarą valdyti?

—Norėjau būti dora moteris, kaip vi
sos.

— Tai kodėl nebuvai? Vėl žiūri, vėl...
— Aš žiūriu, o ponas šūkauji, kaip ne 

ponas. Nebuvau todėl, kad į dvarą atė
jau tarnaut. Jei ponas būtum buvęs do- 
ras... % 1

— Be moralų, prašau be moralų! Išsi- 
kraustyk iš tų apylinkių, duosiu!

Suvirpėjo Mortos veidai ir akys kerš
tingai žybtelėjo.

— Kad man ir čia gerai.
— O aš tave nušausiu. Garbės žodis! 

Kaip kalę!
' — Nušauk. Ką šitaip gyventi, geriau 

sukirmyti. Vistiek kur nors prie bobin- 
čiaus stipsiu... Prašau, prašau, bet ir 
Dievas neatleidžia. Ir kaip aš tokį žmo
gų galėjau mylėti. Jeigu jūs visų tokios 
širdys, tai gerai jums... Mirkit pamišė
liais.

Kordušo pyktis, pagieža kamuoliais 
vertėsi iš širdies, tik jis nebeįstengė tam 
pykčiui suteikti formos. Išsigando Mor
tos žodžių.Išsigando jos žvilgsnio, vir
pančių lūpų, išbalusių veidų. Kokį ne
malonumą ji galėtų dabar jam padaryti, 
jis aiškiai nesuvokė. Stengėsi savo skru
pulą, pasišlykštėjimą ir baimę nugalėti.

Pats sau įrodinėjo, kad Morta gali pasa
koti visiems, ką tik nori — ja niekas ne
patikės. O jei ir patikėtų — ką jis ben
dra turi su ja, su tuo pasauliu... Jis 
Benjaminas Kordušas buvo ir liko. Mu
žikėliai buvo jo tėvų, protėvių vergai, 
juos ir Dievas sukūrė, kad dvarininkas 
per jų rankas galėtų prisiliesti prie gam
tos gėrybių, kad iš jų galėtų išsiskirti, 
kaip spindančios žvaigždės iš popierinių 
žaislų... Jie turėjo mums tarnauti ir 
tarnavo. Juk pats Dievas vergus sukū
rė. Kaip netikėtai įvyksta žemės drebė
jimas, taip ir šis pakitėjęs gyvenimas, 
socialiniai keistumai įvyko, kaip papras
ta gamtos nelaimė. Praeis dešimt, na 
dvidešimt metų, ir sugriuvusios pilys at- 
sistatys, suskardės medžiokliniai trimi
tai, sužibės herbai, saulėj blykstelės iš
lenkti kardai. Ir kas tuomet Morta? Ga
lės ji keliais šliaužioti po visą žemės ka
muolį, galės kruvinom verkdama įrodi
nėti, esą, ją dvarininkas nuskriaudė ir 
nepagelbsti jos žentui atsiginti nuo var
žytinių — niekas nė ūsų nekrustelės. Va
balai tam, kad paukščiai lestų. O paukš
čiai, kad turėtų gražias plunksnas, skrai
dytų ir dainas suoktų.

Betgi savęs neįtikino. Už Mortos pe
čių jis pamatė didingą policininką, au
tomobilius, studentų eiseną, net trisde
šimt penkis generolus raudonom kelnėm. 
Jo dvasia į kamuolį susirietė ir jis pats 
tartum prie stalo prilipo. Tuo tarpu ap
linkiniai naujakuriai: Ronkai, Sūrantai, 
Matūzai, įsivilkę į pilkas, žalias unifor
mas, per pečius persimetę šautuvus, kad 
ir ištampytais, išvargusiais veidais, drą
siai. pradefiliavo, į jį piktus žvilgsnius 
mesdami. Juk jie visi, visi stos už šitą bo
bą. Atgręš į mane šautuvus, kumštis, pa
leis upelius keiksmų, neklausydami mano 
žodžių, pasiaiškinimų. Pamišėliai. Štai, ką 
ji drįsta kalbėti! Ir kaip ramiai, bet pik
tai ji varsto mane akimis! Anąkart švel
nesnė ‘buvo.

Kordušas vėl stebėjo i Mortą, akinius 
metęs ant stalo, žandikaulius krutinda
mas. Bent vieną liniją norėjo pastebėti 
švelnesnę, gražesnę, šiurkščiom kojinėm 
aptemptos moteriškės kojos jį šiurpu'nu
krėtė. Išverktos, bailias jos akys gundė 
norą čiupti lazdą ir tvoti jai per nugarą. 
Negali būti, kad aš ją esu bučiavęs, my
lėjęs!

— Tai nebijai nė mirties? Psiakrev!
— Ne, aš nieko nebijau. Noriu tik, kad 

Mikasė laiminga būtų. Prisiekt galiu — 
tūkstantį litų duokit, ir mano koja čia 
nebeįžengs. Dusina, kai einu parku...

— Tūkstantį litų! Iš kur aš paimsiu?
— Ką čia kalbėt, pone. Turėkit žmo

nišką širdį. Juk mišką pardavėt...
— Jau miškas. Visi prie to rfiiško. Ma

no buvo, tai ir pardaviau.
— O Mikasė kieno, ar ne Tono ?
Staiga Morta pravirko. Pravirko, gai

liai kukčiodama, rankom veidus susiė
mus.

— Tss. Tss. Tik be ašarų.
— Pačios byra. Rodos, ką aš blogo pa

dariau... Vienas Dievas žino, katras 
mudu kaltesnis. Ne keršyt ateinu, ne 
kažin ko prašau... Duktė žūsta, žūsta 
nemigo naktys, darbas. Jei šitaip man, 
gal ir ranka į viską numočiau... Jiedu 
jauni, nori gyventi... Mikasė, rodos, ir 
kūdikio greit sulauks... Norėjau ją pa
čią pas poną atsiųstų

— Tss. Kaip Dievą Aukščiausiąjį my
liu, moteriške, ką tu pasakei!?
- O ką?
— Tai ji žino?
Morta nė ašarų nenusišluostė. Atplė

šusi veidus nuo rankų, žiūrėjo į jį, o aša
ros lašėjo didelės, kaip pupos.

— Norėjau pasakyti, bet dar susilai
kiau. Tik prieš mirtį...

Kordušas pašoko, įsikando papirosą ir 
neužsidegęs, vėl jį numetė į kampą.

-—O kitiems jau pasakei, a? Prisipa
žink?

— Niekam, niekam, kaip mane gyvą 
matot. Juk ir taip žmonės loja. Mergos 
merga... Pablyškus, vargšelė. Ir man 
pas juos nebesmagu. Išeinu, išdulku to
liau, o žentas vis parsikvieČia. Jei jį iš
varžys — pasikart belieka. Jei kitą būtų 
vedęs, vis geriau... Kraitis, žmonių šir
dys minkštesnės. Ant kelių atsiklaupus 
prašysiu, tik gelbėkit!

— Gerai, gerai, tik tss. Duktė gali įeiti. 
Psiakrev!

{Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
(Pabaiga)

Iš Tautininkų Prakalbų
Dabar apie Tysliavos kalbą 

“antru atveju.” Man teko gir
dėt kalbant poną Tysliavą pir
mu kartu, ir vargiai benorė
čiau jo kalbą girdėt daugiau. 
Jis kalbėjo be temos: šokinė
jo, graibstėsi po “visą svietą” 
be pradžios ir pabaigos, nesi
laikydamas jokios teisybės. 
Daugiausiai .jis pašventė laiko 
niekinimui “Rusijos vadovy
bės” ir Stalino. Visų bėdų 
mazgai Tysliavai kabinosi už 
liežuvio,—tai Stalinas. Dėl pa
vyzdžio, “Stalinas kariauja 
prieš Hitlerį, kad jis yra pri
verstas kariauti!” Bet vėl, gir
di, susitaikins ir atsisuks prieš 
demokratiškas šalis. Iš kur tą 
Tysliava sužinojo — nepasakė. 
Tai pigios rūšies demagogiška 
agitacija, nieku nepagrįsta.

Toliau, girdi, Stalinas neno
ri kariaut prieš Vokietiją, 
“tai faktas”; girdi, “kada 
Francija skendo liepsnose 
bombų sprogimų ir šaukėsi 
Rusijos Stalino pagelbos, tai 
Stalinas Kremliuj sėdėjo, pyp
kę rūkė ir juokėsi. — Nesiun
tė armijos į pagelbą Franci- 
jai.”

Bet kodėl Tysliava nepasa
kė, kad So v. Sąjunga su Fran- 
eija ir Anglija bandė tartis 
veik per daugiau du metu su
darymui bendrą frontą prieš 
nacių Vokietiją? Kodėl jis ne
pasakė, kad Francija juokus 
darė, ignoravo, ir tuo pačiu 
tarpu rengė, ginklavo ir siun
dė Vokietiją prieš Sovietų Są
jungą? Kodėl Tysliava toks 
vienpusiškas ir nepasakė,’ kas 
Vokietijai užaugino ragus ir 
padarė ją tokia galinga? Ar 
ne Anglija su Francija? Ne
jaugi Tysliava toks “didelis” 
redaktorius, ir nežino, kad 
Francijos Daladieris ir Angli-' 
jos Chamberlainas Muniche 
pardavė Čechoslovakiją Hitle
riui ? Nejaugi Tysliava toks 
žioplas redaktorius, kad neži
no, jog kuomet Hitleris užė
mė Austriją, čechoslovakiją ir 
Lietuvos Klaipėdą, tai Franci
ja ir Anglija nė piršto nepa
judino prieš Hitlerį! Na, ir 
šiandien, kada Sovietų liaudis 
didvyriškai kariauja prieš na
ciškus barbarus, kada šimtus 
tūkstančių gyvybių aukoja ne 
tik už savo šalį, bet ir už vi
sas demokratiškas valstybes, 
tai Tysliavai “atrodo” tik taip 
sau kariauja, kad “priversta 
kariaut.” šiandien žiopliaūsias 
vaikėzas supranta, kad ka
riaujančios šalys prieš agre
sorius neišlaimės kovos be So
vietų Sąjungos, bet Tysliava, 
mat, to “nesupranta.” Suži- 
niai Tysliava taip plepa, kad 
pažeminus Rusiją.

Tysliava veidmainiauja sa
kydamas, kad jis sui preziden
to Roosevelto teisinga pozicija 
ir politika dabartinio karo 
klausimu “nuo a iki z.” Juk 
prezidento Roosevelto politika 
— žodžiais ir darbais — gi
ria ir remia So v. Sąjungą, o 
tu, veidmainį, niekini. Tai 
kaip tu sutinki nuo a iki z? 
Tur būt, išmetus visą vidurį 
alfabeto, tu sutinki su a ir z.

Tysliava šaukė, ir ko neap
siverkė, kad būk atėję rau
donarmiečiai į Lietuvą, išplėšę 
miegančius žmones iš lovų ir 
vienus kur tai.išvežę į Sibirą, 
o kitus į kalėjimą uždarę (ka
žin kodėl nesakė “nužudė”). 
Todėl jis ir nenorįs, kad Lietu
va po karui priklausytų prie 
“Rusijos.” Jis norįs “demokra
tiškos Lietuvos/’ kokia buvusi 
daugiau per dvidešimts metų.

Matyt, ponui Tysliavai pa
tinka smetoniškas fašistinis re
žimas su kalėjimais, koncen
tracijos stovykldniis ir t.t. To
kia laisve ir demokratija, ko
kia buvo Lietuvoj, gali džiaug
tis tik toki čebatlaižiai, kaip 
Tysliavos^ bet ne darbo žmo
nės.

šios prakalbos buvo rengia
mos varde 13 organizacijų. 
Taip pat rezoliucijos priimtos 
pasiųsti prezidentui Roosevel- 
tui ir jo sekretoriui Hull. Bet- 
kalbėtojų kitokių srovių neįsi

leido nė vieno. Net ir rengimo 
komisija ignoravo.

Philadelphijos progresyviai 
lietuviai gavo gerą lekciją 
ateičiai, kad su tautininkais 
nieko bendrai dirbti negalima.

Korespondentas.

Worcester, Mass.
Mūsų Naujienos

Kovo 22 d. įvyko gražusis 
bankietas su koncertine ^prog
rama, suruoštas Sovietų medi- 
kalei pagelbai ir Amerikos 
Raudonajam Kryžiui. Pavėli
nau sugrįžti iš Bostono, kur 
turėjau būti dviejuose susirin
kimuose, tai programą; jau ne
teko matyti. Bet pasikalbėjus 
su draugais ir svečiais, visi sa
ke, kad vakarienė ir progra
ma buvo viena iš puikiausių, 
žmonių buvo pilnutėlė svetai
nė, nors buvo $1 įžangos. Be 
to, dar ir aukų daug sudėjo. 
Aukavusių vardus drg. F. 
Repšys paskelbs “Laisvėje.”

Beje, visi gyrė drg. J. Kar- 
sdkienę ir Aido Choro mergi
nu grupę už gražias dainas. 
O taipgi Josephine Latviūtę, 
kuri jau seniai Worcesteryj 
nedalyvavo (ji dar yra slaugių 
mokykloj, Bostone, tai laikas 
jai neleidžia), bet šį kartą 
mūsų publika ir ją susilaukė. 
Ji gražiom dainom vėl visus 
linksmino.

Dalyvavo ir rusų trio iš Bos
tono, kuris pirmu kartu dar 
pas mus, bet labai woresterie- 
čiams jųjų šokimas patiko. 
Kaip svečiai, dalyvavo drg. 
Samulėnai iš F i c h burgho, 
Mass., ir draugai Vilkauskai, 
iš Nashua, N. H., su savo duk
terimis.

Reikia pasakyti, kad šiam 
gražiam tikslui gražiai mūsų 
publika pasirodė su parama. 
Už šį antifašistinį žygį ir au
kas, varde garbingų kovotojų 
prieš žmogžudžių fašistų gau
jas, visiems širdingiausias ačiū.

Kovo 23 d. ’^Domicėlė ir aš 
nuvažiavom atlankyti drg. J. 
Jaškevičių, kuris dabar randa
si Marlboro (Mass.) ligoninėj. 
Drg. Jaškevičius yra Hudson, 
Mass., gyventojas ir ilgų metų 
veikėjas darbininkų judėjime. 
Jis turės dar ilgai sirgti, bet jo 
sveikata eina jau gerojon pu

sėn. P?ie progos, draugai vei
kėjai, atlankykite jį. Jis ran
dasi kambaryje, kuris pilnas 
jaunų vyrų sužeistom rankom 
ir kojom bei nudegintais vei
dais, gydosi. Tai vis dirbtuvių 
darbininkai. Drg. Jaškevičiui 
yra sužeista koja.

Įėjus į šį kambarį, tuoj ky
la mintis apie sužeistus karo 
lauke. Bet ir čia didžiuma su
žeistų yra begamiriant ginklus 
bei mašinas karui.

Mūsų visų tikslas — dirb
ti ir kovoti, nepaisant kiek 
skausmų ir kentėjimų reikia 
panešti. Ateitis priklausys 
tiems, kurie dirba ir kenčia, 
t. y., darbo žmonijai.

Linkiu drg. Jaškevičiui greit 
išgyti, ir vėl su mumis darbuo
tis. J. M. L.

Klaidos Pataisymas
Ketvirtadienio, bal. 2 d., 

Laisvėje, per neapsižiūrėji
mą tų, kurie sudeda skaity
mą į puslapius, tapo nelem
tai sudarkytos dvi kores
pondencijos, Worcesterio, 
Mass., ir Philadelphijos, Pa. 
Prie Worcesterio korespon
dencijos tapo pridėta didelė 
dalis korespondencijos iš 
Philadelphijos. Šiame nume
ryje naujai perspausdiname 
Worcesterio korespondenci
ją ištisai, taip, kaip ji turė
jo būti.

Philadelphijos gi kores
pondencijos viena pusė tilpo 
šeštadienio, bal. 4 d., Lais
vėje, o antroji pusė (pabai
ga) telpa šiame — pirma
dienio, bal. 6 d.—numeryje.

Labai atsiprašome drau
gų korespondentų ir skaity
tojų, kuriems šis nelemtas 
sumaišymas galėjo padaryti 
nesmagumo.

L. Red.

šiame susirinkime likosi iš
rinkta valdyba iš jaunų žmo
nių. Naujoji valdyba pasiža
dėjo pasidarbuoti, kad LLD 
44 kuopa būtų išbudinta iš il
go miego ir pastatyta ant ko
jų. Mat, buvusioji valdyba ne
sirūpino nė naujų narių gavi
mu, nė mokesčių iškolektavi- 
mu. Kuopa buvo veik visai pa- 
krikdyta.

Nutarta kuopos susirinkimus 
laikyti kiekvieną mėnesį.

Drg. J. M. Karsonas davė 
raportą iš viso apskričio dar
buotės. Raportas buvo labai 
geras; veikimo planai pasiūly
ti rimti, tik reikia tą viską 
vykdyti gyvepiman.

žymėtina, kad senoji valdy
ba nežinojo net kiek kuopa 
narių turėjo laike tos valdy
bos “darbavimosi.” Todėl ne
nuostabu, kad buvo mokesčiai 
į centrą nepasiųsti. O kada 
centras pastebėjo, kad Lowell 
kuopa nepasimokė jusi duok
lių, tai kuopos nariai pradėjo 
kuopos valdybą budinti iš mie
go.

Geistina, kad ant toliau da
lykai eitų taip, kaip reikia.

Vietos lietuvių katalikų ku
nigas Strakauskas smarkiai iš
barė savo parapijonus, kam 
jie važiavo Smetonos matyti. 
Jis tokius net asilais išvadino.

Gal būt, kad “tėvelis” ir ži
no, kiek ir ko jo parapi jonai 
verti, bet asilais juos vadinti 
nereikėtų : tai įžeidimas to gy
vulėlio, ant kurio kadaise die
vulis jodinėjo.

Lowellieti?.

Lowell, Mass.
Pabudo Iš Miego

Kovo 22 d. LLD 44 kuopa 
laikė savo -susirinkimą. Ir tas 
buvo kaip ir naujiena, nes per 
ilgą laiką ši kuopa susirinki
mų neturėjo. Tai buvo didelis 
apsileidimas iš kuopos valdy
bos pusės.

Stengiasi Sugrąžint Lavalį į 
Prancūzų Valdžią

Vichy, Francija. — Čia 
kalbama, kad vokiečiai ver
čia “nepriklausomos” Fran- 
cijos dalies galvą Betainą 
priimt į valdžią P. Lavalį, 
buvusį ministerį vice-pirmi- 
ninką, karštą šalininką san- 
darbininkavimo su naciais.

Australija, bal. 3. — Pra
nešama, kad Amerikos la
kūnai srityje Rytinės Ro
landų Indijos nušovė žemyn 
iki 65 Japonijos orlaivių iš 
viso.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

BALTIMORES LIETUVIŲ 
IŠKILMES

Tradieijine Baltimores Lietuvių Iškilme

LAISVĖS PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną 
1942 

t ■

Graži muzikalė programa
Bus daug svečių iš kitų miestų

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AVĖS., BALTIMORE

Šį pikniką ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kuopa,
I

naudai dienraščio “Laisvės”.

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus
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EAISVK Penktas Puslapis

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 3. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

sako:
Naktį, balandžio 2 į 3 d. nebuvo jokių svarbių at

mainų fronte.
Naciai su šviežiais pėstininkais, ką tik atvykusiais 

iš Vokietijos, darė kontr-atakas vienoj daly j pietiniai- 
vakarinio fronto ir prarado virš 200 savo karių, už
muštų.

Vakariniame fronte dalinys Sovietų kariuomenės, 
padarydamas staigią ataką, užmušė 460 vokiečių, o 
kitoje šio fronto dalyje atmušė nacių ataką ir pagrobė 
6 priešų kanuoles, 3 apkasų patrankas ir 7 kulkasvai- 
džius.

Balandžio 3 d. keliuose fronto sektoriuose sovietinė
kariuomenė vedė ofensyvos mūšius prieš vokiečių fašis
tų kariuomenę ir užėmė kelias apgyventas vietas.

Balandžio 2 d. buvo sunaikinta 23 vokiečių orlaiviai. 
Sovietai neteko šešių lėktuvų.

Produkcijos Vajus
Amerikos pramonė pradeda 

didįjį Karo Produkcijos Va
jų, milžinišką fabrikų ofensy
vą. Jis įvyks sekamai.

šių dienų karui reikia vyrų 
ir mašinų. Narsiausio kareivio 
durtuvinis šautuvas neatsilaiko . 
prieš plieninę tanką ar bombi- 
nį lėktuvą.

Todėl prezidentas nustatė 
siekius 1942 metams. Jis įsa
kė, kad Amerikos darbininkai 
Amerikos fabrikuose turi pa
gaminti 45,000 tankų ir 60,- 
000 lėktuvų ir 20,000 priešlėk
tuvinių šautuvų, ir 8,000,000 
tonų prekinių laivų.

Visi realizuoja, kad tie gink
lai mums būtinai reikalingi; 
kiekvienas šios šalies žmogus 
pasiryžęs ligi pilniausios išga
lės juos pristatyti. Suv. Valsti
jų pramonė ir Suv. Valstijų 
darbas pasišventusiai dirba, 
kad tik tą įvykdinus.

Bet neužtenka sunkiai dirb
ti, prakaitą lieti. Turime dirb
ti išvien. Išvien darbas ir ad
ministravimas, ir ginkluota 
tarnyba, gali vykdinti planus, 
rasti būdų ne tik padauginti 
išdįrbimus, bet kaip greičiau 
atsiekti didįjį tikslą.

Suvienyti mes stovime ir su
vienyti žengiame pirmyn. Ta 
dvasia remia Karo Produkci
jos Vajų, — vajų įvykdinti 
didesnį ir didesnį ir vis dides
nį gaminimą ginklų ... ir į- 
vykdinti šitą gaminimą ben
dradarbiavimu.

Pats prezidentas pradėjo tą 
vajų laiške Donald M. Nelso
nui. Nelsonas yra Karo Pro
dukcijos Tarybos pirmininkas 
ir neseniai jis kreipėsi į visus 
U.S.A, darbininkus. Per radi
ją jis kalbėjo darbo darbinin
kams ir administravimo dar
bininkams. Jis prašė padaugi
nimą produkcijos 25%; jis 
jiems sakė, kad darbas turi 
būti dabar atliktas, — šiemet, 
ir reikalaus mūsų visų pasi
šventimą ir pasiryžimą. Jis ra
gino darbą ir administravimą 
įsteigti bendrus administravi- i 
mo-darbo komitetus įstaigose, 
kurie komitetai apsvarstys ir 
apsiveiks su visais patarimais 
įvykdyti didesnę produkciją.

Jo kalba buvo visų entuzias- < 
tiŠkai priimta. Laiškai ir tele
gramai W.P.B. ofisui nuo uni
jų vadų, nuo fabrikantų ir nuo 
pačių darbininkų žadėjo pilną 
paramą.

Po keturių dienų, p. Nelso
nas parašė visiems kontrakto- , 
riams ir “visiems pHpažin- 
tiems darbo atstovams” įstai
gose, kur gaminama tankai, 
laivai, lėktuvai, ginklai ir ma
rinų įrankiai.

Jis jų prašė pranešti prieš 
balandžio 1 d. apie įsteigimą 
darbo-administravimo komite
tų vajui, jiems pasakydamas, 
kad valdžios vyrai — vyrai iš 
Armijos ir Laivyno ir Jūreivi- 
nės Komisijos ir Karo Produk
cijos Tarybos —> bus fabrikuo
se jiems padėti.

Sekamomis keliomis savai
tėmis 31 susirinkimas įvyks į- 
vairiose šalies dalyse ir po ke
lių dienų Amerikos darbas ir 
pramonė vykdys milžinišką 
pergalės ofensyvą.

“Šis yra kritiškas karo me
tas Amerikai,” sakė p. Nelso
nas. “Kiekvienos dienos pro
dukcija . . . kiekvienos valan
dos produkcija yra būtinai rei
kalinga.”

Ir pilnai suprasdami tą, ga
lime pasitikėti, kad Amerikos 
darbininkai “will deliver the 
goods.”

Wor Production Board, 
Washington, D. C.

šalį nuo nncių, sutauj>yš ddūg 
Amerikos jaunų Vyrų gyvybių 
ir medžiagos. Greta mūsų val
džios, sake jis, kuri remia So
vietų žmones, mes, amerikie
čiai, turime jiems (Sovietams) 
padėti daug ir greitai. Nes, 
kuomet sėdėsime prie taikos 
stalo su Rusijos atstovais, mles 
norime būti jų draugai, o ne 
priešai. Ir dabar mes įrodyki- 
me savo parėmimu tuos hero
jiškus žmones.

Taip kalba ir veikia Vaiz
bos Buto žmogus, ir kitus ragi
na veikti. Jauku klausyti ir 
kartu veikti. Bet kaip yra su 
mūsų miesto lietuviais katali
kais, o labiausiai su klebonu 
Bakšiu, kuris neperseniai ra
gino parapijomis pirkti bro- 
šiūraitę, parašytą melų 'profe
soriaus K. Pakšto ? Pakštas iš
vadina Sovietų žmones nekul- 
tūriškais, tinginiais ir apsilei
dėliais. Klausimas, ar lietuviai 
katalikai atsiliks nuo Ameri
kos žmonių ir pasiliks priešais 
Sovietų žmonių ant visados?

Filmą bus rodoma 3 vaka
rus penkiuose teatruose: Ri
viera, Lake Avė.; State, E. 
Main; Madison, Genesee; 
Monroe, Monroe Ave. ir Ca
meo, N. Clinton Ave. Tai bus 
balandžio (April) 15, 16 ir 17 
dienomis.

Už iš anksto parduotus ti- 
kietus komitetas gaus nuošim
tį. Tikietus galima gauti uni
jos dirbtuvėse, didelėse krau
tuvėse (kaip Sibleys) ir darbi
ninkų organizacijose. Įžanga 
tik 30c. su taksais.

Filmos gerumas tame, kad 
parodo, kaip Sovietų žmonės, 
— maži, jauni ir seni, vyrai ir 
moterys — nebando išsisukti 
nuo šalies gynimo, kaip karo 
fronte, taip ir visur kitur.

To ir užteks. Eikite visi pa
matyti !

Balandžio
davė savo svetainę veltui 
kortų lošimo pramogos.

Gegužės 2 d. Ukrainų 
tainėje bus fruktų balius.

Gegulės 6 d. Eastmen
atre kalbės lordai Marley.

Visi šie parengimai bus su
kėlimui pinigų medikalei pa
gelbai Sovietų žmonėms.

. V-c»s.

Mineola,
Pulkininkas E. C. O. Tho
mas pavarė 400 nepiliečių 
vokiečių ir italų iš Civilių 
Apsigynimo organizacijos.

Visų susipratusių Darbininkų

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 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 the premises.

CHRISTOPHER 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, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bdverage Con
trol Law at 7IB — 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. 
RL 4800 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Aicoholic Beverage Con
trol Law at 948-50 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. I). RESTAURANT CORP. 
918-50 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 
627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4771 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 64 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on
64

the premises.
FLORENCE 

Meserole Ave.,
BRODERICK

Brooklyn, N. Y.

LICENSES
JjOTlCE is hereby given that License No. 
EB 2951 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the 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 License No. 
L 446 has been issued to the 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 X.
Avenue U Wine & Liquor St«q*e 

154 Avenue,

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 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 premises.

THERESA FEUERBTACK 
Eat More Lunch Room & Bar

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

the
PETER

U,

BRESSI X
„ -jiquor SUu-e 

BrooklyrfN N.

hereby given that Licehse No. 
been issued to the undersigned

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 I»aw at 396 HahiJIton 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 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.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
I 33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

dienai Elks 
dėl

Rochester, N. Y sve-

Te-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas

trečiadienį, bal. 8 d. LDP Kliube, 
408 Court St., 8 v. v. Draugai, da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rėsime svarbių dalykų apkalbėti. 
Nepamirškite duokles užsimokėti, 
kad neliktumėt suspenduoti.

V. K. Sheralis, Sekr. (80—82)

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. Stomai tis, tašt. . (79-80)

NOTICE is
RL 1363 has ___ , „ .... ______ „ .
to sell beer, wine and liquor at 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 Vita Tavern

423—3 Ave., . Brooklyn, y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1127 has been issued to the Uhderslgriėd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 Of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6019 — 4th 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 1247 has been issued to the undersigned 
tb Bell beer, wine ahd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the pherfiises.

HARtlY WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1188 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 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 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, Counly of 
Kings, to be consumed on the premises.

NATHAN ROBINSON
347 Nostrand Av.e.
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 Law at 650 — 
Brooklyn, County of 
on the premises.

EDWIN 
Waterfl ont

650—3 Ave.,

3 Avenue, Borough of
Kings, to be consumed
WILINSKI 
Bar & Grill 

Brooklyn.

SKELBKITES LAISVĖJE

Y.

<F

<1

ku-
Gibbs

gavęs 
komi- 
filmą

Sovietų Judis “Our Russian 
Front” Medikalei Pagelbai
Šis judis bus duotas per 

Russian War Relief, Inc 
rios raštinė po num. 10 
St., ant trečio aukšto.

Aš asmeniškai buvau 
pakvietimą nuo minimo 
teto ateiti peržiūrėti tą
sykiu su atstovais nuo Cham
ber of Commerce, Amerikos 
Legiono (vyrų ir moterų), A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus, 
Rochester Universiteto, religi
nių įstaigų, civilių ir apšvie
tos organizacijų, nuo unijų ir 
darbininkų pašalpinių ir kul
tūros organizacijų. Atstovai 
nuo visų sluoksnių žmonių 
buvo ten.

Filmos peržiūrėjimas buvo 
11:30 vai. i'yte, Mohfoe te
atre. Darbo žmogui nėra leng
va išlikti nuo darbo. Tačiaus 
be didelio sunkumo man pasi
sekė išsprukti.

Rytas buvo saulėtas, gražus 
ir šiltas. Sniego likučiai šali
gatviuose tirpo į vandenį, 
žmonės skubi savais keliais, 
o aš skubinuos į teatrą ir 
džiaugiuos, kad buvo galima 
pasiliuosuoti nūo darbo ir nau
dotis pavasario grožiu.

Teatro prieangyj jau buvo 
keliolika žmonių — vyrų ir 
moterų, kuriuos pasitikdinėjo 
su pasveikinimais pirmininkas 
E. Willoughby Middleton ir 
rašt* Mrs. F. P. Mulhausen ,

Traukiniui pavėlavus visą 
valandą, ant kurio filmą “Our 
Russian Front” atvežta iš New 
Yorko, buvo rodoma ekrane 
baletas ir Uzbekų javų valymo 
užbaiga.

žiūrint į baletą, mislini.: 
Sovietų merginos šoka, ar A- 
merikos ?

Dar filmos vis nėra, tai 
pirm. Middleton’as davė gra
žų paaiškinimą apie veiklą ir 
tikslą to komiteto. Džiaugėsi 
jis ir Sov. Sąjunga. Pasak p. 
Middleton’o, tai tik viena Rau
donoji Armija galėjo atšilai* 
kyti prieš nacių militarišką 
mašiną, ir dabar kontrata
kuodama stumia nacius iš sa
vo žemės. Sovietų Sąjungos di
dis pasiaukojimas ginti savo

Montello, Mass
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo Veikimo
Montellietės smarkiai dar

buojasi, kad tinkamai prisi
vengti prie ateinančio mote
tų suvažiavimo, kuris įvyks 
balandžio 12 dieną, Montello, 
Mass., L.T. name.

Tą pačią dieną, po konfe
rencijos, kaip 5 vai. po pietų, 
įvyks didelis ir gražus koncer
tas,. kuriame dalyvaus Bosto
no Harmonijos Grupė, vietinis 
Liuosybės Choras ir aštuonios 
jaunos mergaitės šoks lietuviš
kus šokius.

Taipgi dvi mažos mergaites, 
seserys Grušaitės, šoks ir dai
nuos..

Anna Mincikaitė, Antonette 
Steponavičienė (8 mergaitės, 
Liuosybės Choras ir Moterų 
Grupė yra po vadovyste Geo. 
Steponavičiaus) ir Moterų 
Grupėj dainuos.

Draugės ir draugai! Nepra
leiskit tą progą — atsilanky
kite kuo skaitlingiausiai į šį 
koncertą.

Įžanga visiems (su karo takr 
sais) 50c.

Iš

Žemaitė
..... . ................. ..... .

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

E.W.SluAins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. - 
Tel. Virginia 7-4499 .
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NOTICE is 
RW 286 has 
to sell betr 
tion 107 of 
Law at 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOHN 
16G Columbia St.,
NOTICE is 
RW 230 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 140 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby givbn that License No. 
RW 227 has been issued* to the undersigned 
to sell beer atid 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 the premises.

FEDERICO TRI LI,I 
Fred's Bar & Grill

321 Columbia St., , Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

166 Columbia Street, Borough of 
Kings, to be consumed

PONTES
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Frost Street, Borough of

N. Y.

NOTICE is hereby given' that License No. 
RW 318 has been issued to thq undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZA MAGANELLI 
Greenpoint Pizzeria ,

146 Greenpoint Ave., Brooklyn, N, Y.
NOTICE is 
RW 255 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 4811 Avėrtud N, 
Brooklyn, County of Kings, to be consufhed 
on the premises.

GEORGE ĄPOSTOL 
A. P. Bar & Grill

4811 Avenue N,
NOTICE is 
RW 316 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE MILANO 
(Parkside Italian Rest.) ,

691 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Leverage Control 

4811 Avehud N, Borough of

GEORGE ĄPOSTOL~ X. - -
Brooklyn, N. Y. 

hereby given that Incense No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

691 Flatbush Ave., Borough of

——————

; Clement Vokietaiti?
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREĖT
Brooklyn, N. Y.

Tcl. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

M

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.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grilll

2318 Atlantia Ave., Brooklyn, N.
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 premises.

LOUIS CESTONE 
Suncrest Tavern

1035—41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.
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 the premises.

GOTHENBERG 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.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1356 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 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, wide and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con* 
trol Law at 166-168 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELLA 
L. & S.

166-168 Avenue O,
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 436 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 License No. 
RL 6820 has been issued to the undersigned 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at il9 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LO’UIS 
119 Belmont Ave.,
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 3224 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW Murphy
3224 Church Ave., Brooklyn, N. Yr
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ret<H under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 62 Vanderbilt Ave., Bordugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER SCUDERO 
Pete’s Bar & Grill

62 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

STANZELLA
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y»

Belmont Ave., Borough of

ABRAMOWITZ
Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undfcrtaker

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
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkintu

1113 Mt Vernon St.
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

O
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< >
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

ad^Sas:

* LIETUVIŠKA ★

Rhcingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N.
Tel. EV. 4-8698

I

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas Ir Sūnus Levandauska! 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tcl. STaffg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

BRIDGEPORT, CONN
Pranešimas Lietuviams

Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 
krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 

daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIEVAMS IR PAREMS
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žemas kainas

FEDERAL LIQUOR STORE 
2410 MAIN STREET, . BRIDGEPORT, CONN 

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

IT’S OUST tTKE v 
^FINDING MONEY! 1

įllOVA
• A LIBI RAl'

ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OIO WATCH!

CREDIT 
TERMS

PATRICIA

$24?5

CREDIT
TERMS

DEAN 1

$0475

Religijinių daiktų deparlmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro 
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

y si %
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Žeštas Puslapis t A 1 į V ft

N(nvYorkO'>zWfr#i7iriioi
Pasitaupinkite Dieną 

Gražiajai Birutei
Brooklyne Pažadėta 75,000 

Davinių Kraujo Amerikos 
Ginkluotoms Jėgoms

D. M. Šolomskas Kalbės 
1 Kp. Susirinkime

m

Turbūt kiekvienas iš mūs 
esame girdėję tradicinę dainą 
apie Birutę. Bet retas kuris iŠ 
mūs girdėjome visas dainas 
apie Birutę, kurios sudėtos 
gražioje lietuvių mylimo mu
ziko Miko Petrausko operetė
je “Birutė.” Ypatinga tas, kad 
jas girdėjusieji nori vėl ir vėl

* išgirsti.
J 14 1 piUIHVI VUliUlM, M I TT H’

Toji graži operetė brook 1 y- įOUgbby st. Nuo MacArthur

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Brooklyno skyrius paža
dėjo bėgiu sekamų 18 mėne
sių gauti 75,000 aukotojų 
kraujo Amerikos kariuomenei, 
gydymui karo sužeistų. Pasi
žadėjimas ir pasveikinimas 
buvo pasiųsta MacArthurui 
proga atidarymo naujo krau
jui priimti centro, 57 Wil-

niečiams bus vaizdžiai persta
tyta Sietyno Choro iš Newar- J 
ko, vadovaujamo B. L. šalinai-( 
tės, gegužės 10-tą, New Na
tional Hali, 267 Driggs Ave., 
Brooklyne.

Prašome visus tą dieną lai
kytis liuosa pasimatymui su 
Birute ir sykiu paremti vilnų 
fondą, kuriam skiriama visas j 
to vakaro pelnas.

Mot. Kliubo Komisija.

Lankėsi Laisvėje
J. Paltanavičius iš Ansonia, 

Conn., lankėsi Laisvės įstaigo
je. Apžiūrėjęs visą spaustuvę, 
užsimokėjo Laisvės prenume
ratą už pusantrų metų, pa
aukojo $1 ir nusipirko Vilnies 
kalendorių.

Šiemet Daugiau Aukavo 
Kovai Prieš Džiovą

Pašto viršininkas Quayle ra
portuodamas iš K a 1 ė d i nių 
Štampų pardavinėjimo kam
panijos sakė, kad pereitomis 
Kalėdomis išparduota tų štam
pų daugiau, negu bent kada 
pirmiau bėgiu pastarųjų 12 
metų. Už jas surinkti pinigai 
yra vartojami kovai prieš 
džiovą.

Baigiasi Valstijos Taksų 
Mokėjimo Laikas

Dėl pakaitų taksuose šiemet 
buvo pratęsta New Yorko 
valstijos taksų sumokėjimo lai
kas. Tačiau dabar jis baigiasi. 
Valstijos taksai privalo būti 
sumokėtais pirm ar 15 balan
džio.

taipgi gauta sveikinimas.
Naujame centre kraujo au- 

j kotojai dabar priimami bile 
kada. Taipgi siuntinėja krau- 

! jo priėmimo štabą ir aparatą į 
I organizacijų centrus ir įstai
gas, kur sumobilizuojama ne 

(mažiau 100 kraujo davėjų. 
(Mažesnėms grupėms priėmė
jų nesiunčia, privalo nuva
žiuoti į kraujo priėmimo cent- 

I ra.
Brooklyne lietuvių LDS jau- 

j n imas irgi registruoja kraujo 
davėjus, nori sumobilizuoti 
įžymią grupę.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio (Ap
ril) 9, 7:30 vai. vak„ 419 
Lorimer St., Laisvės svetainėj. 
Susirinkime kalbės D. M. šo
lomskas, Centro sekretorius.

Susirinkimas bus labai svar
bus, todėl visi draugai ir drau
gės ateikite. Nariai, katrie dar 
neatsiėmė, gaus naują knygą 
“Tarybų Galybė,” kuri ką tik 
išėjo iš spaudos. Taipgi dabar 
laikas užsimokėti duokles.

MIRĖ
Jul i-Kovo mėn. 24 d. mirė 

joną Bimba žiaugrienė, gimu
si Lietuvoje, Beržuonjų km., 
Rokiškio apskr.

Velionė į Ameriką atvyko 
1909 m. ir gyveno 448 Law
rence St., Burlington, N. J.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Pauliną ir du sūnų — 
Broniu ir Juozą, t *

žiaugrienė buVo laisviečių 
Juozo ir Antano Bimbų gimi
naitė. Antano, dabartinio Lais
vės redaktoriaus, pas ją buvo 
pirmoji gyvenimo vieta atvy
kus Amerikon.

Dabar eina vajus gavimui 
naujų narių į ALDLD, todėl ir 
mūsų kuopa negali atsilikti 
nuo kitų kuopų. Būtų labai 
naudinga, kad kožnas narys 
gautų nors po vieną naują na
rį į 1 kuopą. Mes privalome 
surankioti ir senus buvusius 
narius ir iškolektuoti užsiliku
sias duokles, nes pinigai labai 
reikalingi apmokėti knygos 
leidimo bilas.

Pietų rengimo komisija pra
neš apie pasekmes. Pietų ren
gime daug pasidarbavo Onutė 
Šolomskaitė. Būtų linksma, 
kad galėtume daugiau jauni
mo įtraukti į organizacijų ir 
parengimų darbus.

1 Kuopos Organizatorius.

Minia Vos Nesimušė 
Mergšės Vilioką

Jack Conascenti, 29 metų, 
spaustuvininkas, įtartas norė
jęs įsivilioti 10 metų mergiš
čią į koridorių, minios buvo 
pasigautas ant DeKalb Ave. ir 
būtų buvęs, sukumščiuotas, jei
gu apylinkėj nėbūtų pasitai
kęs detektyvas, kuris jį išgel
bėjo ,ir areštuodino.

Svoris Ją Apsaugojo
Mrs. B. Bryant, radio dai

nininkė, susiginčijo su Broad- 
vės buso vairuotoju dėl nesu- 
stojimo ant to kampo, kur ji 
laukė. Vaidui pasidarius per- 
garsiu, vairuotojas norėjo ją 
išmesti iš buso, bet ji pasakė, 
kad ji išeis paskutine. Taip ir 
buvo, niekas negalėjo jos pa
judinti, kadangi ji sveria 350 
svarų. Ją iškraustė tik busui 
parvažiavus į stotį.

Uždarė Skalbyklą Dėl 
Nemokėjimo Duoklių

Valstijos iždinės agentai 
padarė kratą Splendid Laund
ry patalpose, 1750 E. 49th St., 
išvežė rekordus, paėmė val
džios globon 20 trokų ir už
darė skalbyklą kol viskas bus 
ištirta. Firmą kaltina nesumo
kėjus valdžiai darbininkų ap- 
draudos duoklių. Skalbykla 
samdė 115 darbininkų.Pirmas tūkstantis pavienio —

ir pirmi pustrečio tūkstančio į Perkant 
poros metinio uždarbio yra ne- skutimuisi 
taksuojami. Taksuojama kas 
Uždirbta viršaus $1,000 pavie
nio ir viršaus $2,500 poros.

Taksai šiemet 25 nuošim
čiais mažesni, bet blankos var- • 
tojama senos, tad taksai suro- ( 
kuojami pagal tas blankas ir 
iš turimos galutinoj sutraukoj 
taksų sumos išimama 25 nuo
šimčiai arba ketvirta dalis. Li
kusios trys dalys bus jūsų tu
rima sumokėti suma.

krautuvių 
išvartotą 
Jas renka 
lams.

dantims šveisti ar 
košelės daugelyje 
reikalauja atnešti 

blėtinę — “tube”, 
apsigynimo reika-

Plėšikai Apsigavo

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 8 d., 7:30 v. v. 
Liet. Neprigulmingo Kliubo Svet., 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. Bus balsavimas LDS Centro 
Valdybos. (80—82)

PRAŠOME ĮSITEMYTI!
Lietuvių Komitetas Pagalbai Sovietų Sąjungos 

Ruošia

MASINĮ SUSIRINKIMĄ 
ir KONCERTĄ

Sekmadienį, Gegužes 17 May
Grand Paradise Salėje

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Pradžia 4 vai. po pietų

Kalbės žymūs kalbėtojai, lietuvių ir svetimtaučių kal
bose. Koncertinė dalis programos bus patraukianti 

--- 1

Prašome pasižymėti gegužės-May 17 d. ant kalen
doriaus, kad nepamirštumėt dalyvauti šiame susirin- 
kime. Daugiau informacijų, liečiančių šį parengimą, 
patalpinsime kai bus ištisa programa sutvarkyta.

RENGIMO KOMISIJA.

Trys ginkluoti plėšikai atė
jo į alinę, 20 E. 9th St., New 
Yorke, prieš pat uždarymo 
laiką ir sueiliavo savininkus ir 
kostumerius pagal sieną. Pa
matę jūreivį ir karį plėšikai 
irgi norėjo pasirodyti patrijo
tais, sakydami, jog kariškiams 
prie sienos stovėti neprivalo
ma. Pasinaudodamas ta. lais
ve, jūreivis greit sugalvojo iš
eitį, jis prie automatiškos mu
zikos šėpelės priėjęs, vieton 
muzikos, patykiai užsakė poli
ciją, kuri už kelių minučių 
pribuvo ir visai netoli užeigos 
visus tris plėšikus surankiojo. 
Apiplėštieji pašaukti į stotį 
plėšikus pažino.

Plėšikai buvę išsinešę apie 
300 dolerių.

Aštuonios dešimt Queens 
biznierių, buvusių įkaitintų už 
laikymą nelegalių “pin-ball” 
mašinų, šiomis dienomis pa
leisti be bausmės, bet jų ma
šinos sunaikinta.

Alfred J. Wing, buvęs mui
tinės inspektorius, nuteistas 20 
mėnesių kalėti už persistaty- 
mą taksų kolektoriumi ir tuo 
būdu bandymą gauti kyšių.

Numatoma, kad policistai 
laimėsią savo pensijų bylą 
prieš miestą, nes pensijų pla
nas paeinąs po kontraktų įsta
tymu.

.... . .... .
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
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United States
Defense Stamps

Bonds

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Dr. J. J. Kaškiaučius

ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO

Vėliau jas 
pakeisite į

Navy Yarde įvedė garsia
kalbių tinklą perdavimui (svar
bių pranešimų visai įstaigai.

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

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

turės 
no- 
in- 

ko-

Mūsų inžinieriai ISmleruos Jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Cleo Mopre, 19 metų mer
ginai mirus po aborcijos, sulai
kytas operaciją padaręs Dr. 
Frank F. Marino kaltinimu bu
vus priežastimi jos mirties.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

Flatbush srities Civilinių 
Apsigynimas kovo 30-tos va- 

su-

N. Valentino, 54 m., savo j 
podukros skundu sulaikytas 
teismui dėl atsisakymo užge
sinti šviesas laike išbandomojo 
aptemdymo Bronxe.

ATDARA NUO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

^fiWAWAWAWAWAWAWAWAWAmWAWAW/

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

karą, Erasmus mokykloj 
ruošė pirmą masinį mitingą 
a išk in im u i -rody m u i apsi gy n im o 
veiklos.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

. Am
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Keliaujanti Sveikatos Stotis 
Tūkstančius Informavo 

Apie Sveikatą
Kovos Prieš Džiovą Sąjun

gos švietimo direktorius p. 
Martin M. Daley raporte savo 
organizacijai sako, kad per 3 
mėnesius nuo atidarymo ke
liaujančios sveikatos parodos 
— Healthmobile— ją lankė 
per 37 tūkstančiai žmonių.

Healthmobile buvo išstaty
tas Brooklyno Muziejuje, dau
gelio bažnyčių ir organizacijų 
patalpose, po savaitę ir dau
giau buvo išlaikytas Borough 
Hall ir Williamsburg Tilto 
aikštėse, taipgi Navy Yarde. 
Pastaruoju laiku buvo pasko
lintas Philadelphijoj paroduo- 
ti. O su 14 balandžio pradės 
savo reguliarius vizitus po 
Brooklyno mokyklas.

Tasai vežimas yra įrengtas 
ne vien tik parodyti ligos prie
žastis, duoti elemantarinį pa
žinimą jos, bet taip pat ir ty
rinėti, ar žmogus yra ja apsi
krėtęs ir reikalingas gydymo. 
Laike vizito Navy Yarde vie
nu kartu jame išegzaminuota, 
nuimti krūtinės X-spindulių 
paveikslai tūkstančio naujų 
aplikantų. O kitą kart nufoto
grafuota 789 ten jau dirbanti 
žmonės.

Tyrinėjimai vedami veikiant 
bendrai su miesto Sveikatos 
Departmentu.

Minėtuose laivų statybos 
darbininkų egzaminuose suras
ta, kad dangau ne vienas iš 
dešimties tų .darbininkų buvo 
reikalingi nuodugnesnio medi- 
kališko ištyrimo ir gydymo. Iš 
pirmos tūkstančio vyrų grupės 
44-riem reikėjo tolimesnio ty
rinėjimo ir gydymo. Trylika iš 
tų rasti turį džiovą jau vei- 
kiančioj stadijoj ir apie juos 
raportuota Sveikatos Depart- 
mentui.

Pamatinis tę$ keliaujančios 
parodos tikslas yra suintere
suoti žmones laiku pastebėti 
pas save tos ligos pavojų ir 
nuo jos apsisaugoti bei išsigy
dyti. Užtikta pradžioje ji bū
na išgydoma, bet pavėlavus ji 
greit pasiima savo aukas.

Sacks krautuvės 5-me aukš
te išstatyta eilės kartūnistų 
kūriniai, kuriais išreiškiami 
sentimentai prieš fašistinę Ašį. 
Pelnas skiriama Rusijos Karo 
Pagalbai.

Pateko Dėl Nuodo
Smitty White, kurios sėbras 

buvo mirtinai pašautas bandy
mo apiplėšti, sulaikyta teis
mui. Narkotikų “drąsai” išga
ravus, prieš teisėją stovėjo viso 
labo tik susilenkusi, bėdos su
spausta moteriškė, visai nepa
naši į tą, kuri su revolveriu 
rankoj kamandiravo įstaigos 
ofiso tarnautojus atiduoti pi
nigus.

M. O’Donnell,' IRT traekma- 
nas, sulaikytas po $500 kauci
jos kaltinimu, kad jis sukėlęs 
tarp draftantų muštynes jiems 
laukiant traukinio Cypress 
A ve. stotyje, Bronxe.

M. McNellic, 15 metų mer
gaitė, rasta betiksliai vaikščio
jant ant Broadway, N. Y., sa
kėsi neatsimenanti, kur gyve
na. Ją atsiėmė motina.

Laureltone traukinio užmuš
ti 2 berniukai, nubėgę pažais-

New Jersey Moterų Kolegi 
ja ateinančią vasarą 
technikos kursus moterims 
rinčioms dirbti, apsigynimo 
dustrijoj. Ims tik turinčias 
legijos mokslą.

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 2-3842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

R7 dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai- 
? pogi atmaliavoju 

įvairiom spalvom
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway Ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLentnore 5-6191 ‘

CHARLES'
' UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimo* 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Hr 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite $37.50 vertę. Tada atmainysite tas 
štampas į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas j 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas Ir bonus.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDE KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

geriausios rūšies rakandų 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Deives 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. EVergreen 4-9508

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas m«8. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiem** paSarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

r t




