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Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Balandžio (April) 9, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.
New Yorke sekmadieniais 

išeina laikraštis “Sunday 
Worker”, šio laikraščio nepa
lyginsi prie komerciniu laik-

No. 83 LAISVĖS

rašė iii.
“Sunday Worker” gina dar-

♦ bo žmonių interesus. Jis visuo-
* met kupinas naudingų darbi

ninkams pasiskaitymų.
Aš žinau, kad daugelis lie

tuvių perka ir skaito didlapių 
sekmadienių laidas. Moka net 
po dešimt centų.

“Sunday Worker” parsiduo
da už 5 centus. Galima gauti 
ant laikraštinių standų. Taipgi 
pristato j stubas. Ypatingai 
brooklyniečiams vertėtų pa
bandyti nusipirkti ir pasiskai
tyti “Sunday Worker”.

AMERIKA IR ANGLAI PLANUOJA 2-RJį FRONTĄ EUROPOJ
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Anglija žada Indijai domi
nijos teises po karo. Tuo tar
pu Indijos apgynimas šiame 
kare turi pasilikti išimtinai 
Anglijos rankose ir globoje.

Indijos liaudies vadai nesu
tinka. Sir Stafford Cripps mi
sija atsidūrė pavojuje.

Anglija turėtų nusileisti. 
Indijos likimas turi būti pa
vestas pačios Indijos globom

Be pasitikėjimo Indijos liau
dimi tos liaudies niekas nesu
mobilizuos pasekmingam In
dijos apgynimui.

Japonija veržiasi prie Indi
jos. Jau bombarduoja jos 
miestus. Besiderėdama, Angli
ja gali netekti visos Indijos. 
O tai būtų baisus smūgis vi
soms Suvienytoms Tautoms.

Ir taip eina, beveik kasdien,
ant pirmo puslapio: Grigaičio
lūpomis kalba kruvinasis Hit
leris.

Iš Lietuvos apie Lietuvą', 
atsiųsta tiesiog Hitlerio propa
gandos biuro, ve kaip gra
žiai Hitleris globoja lietuvius: 
“Savitarpinė Pagalba keliuose 
miesteliuose atidarė valgyk
las, kuriose nepasiturintiems 
duodami pietūs. . . Savitarpi
nė pagalba dabartiniu metu 
renka aukas visame krašte. 
Ji rūpinasi nuo karo nukentė
jusiais ir šiaip nepasiturin
čiais. . . ”

Bet ten pat to paties Hitle
rio propagandos Biuro: “Bol
ševikai numarino Juzę Zalec
kienę... Vis dar įieško din
gusių žmonių”... (“Naujie
nos,” bal. 6 d.).

Grigaitis darbuojasi sušilęs 
užsitamavimui nuo Hitlerio 
medalio.

Amerikiečiai Pasitrau
kė i Naujas Apsigyni
mo Linijas Bataane
Washington, bal. 8. — Ja

ponų armija, dešimt kartų 
skaitlingesnė už amerikie- 
čių-filipiniečių kariuomenę, 
pralaužė amerikines linijas 
Bataan pusiausalyje, Filipi
nuose ir generolas Wain
wright įsakė saviškiams pa
sitraukt į naujas apsigyni
mo linijas naktį balandžio 

|7.
Naujosios linijos buvo iš 

anksto prirengtos, ir ame
rikiečiai - filipinai geroje 

| tvarkoje pasitraukė į jas ir 
į įsitvirtino pastoviose pozici
jose.

Bataan Pusiausalis La- 
bai Sunkioj Padėtyj
Washington, bal. 8. —Ka- 

I riniai tėmytojai teigia, kad 
amerikiečių ir Filipinų liki
mas Bataan pusiausalyje 

1 stovi ant svarstyklių. Ame
rikiečiai ten faktinai neturi 
orlaivių ir turi tik visai ma
žai tankų. Japonai gi, apart 

, kelis kartus skaitlingesnės 
i savo kariuomenės, ten vei- 
I kia daugiais bombinių ir ki
tokių orlaivių ir dideliais 
skaičiais tankų.

Nežiūrint didvriško gyni- 
imosi iš amerikiečių-filipinų 
pusės, japonai įvarė kylį į 

■ generolo Wainwrighto lini
jas.

Apart dalyvaujančių mū
šiuose japonų, jie dar turi 
prirengę dikčiai šviežios at
sargines kariuomenės.

Sovietai Pralaužė Na
cių Apgulos Liniją 

Apie Leningradą
Įvažiavo i Leningradą Sovietų Traukinys, Prikrautas 
Reikmenų; Sovietai vėl Laimėjo Cenlraliniame Fronte
Maskva, bal. 8. — Verda 

mūšiai su vokiečiais visuoše 
svarbiuose punktuose ištisa
me fronte.

INICIATYVA TEBĖRA 
SOVIETŲ RANKOSE

Berne, šveic.—New Yor- 
ko Times čionlaitinis kores
pondentas telefonavo savo 
laikraščiui šitokias žinias, 
atėjusias iš Sovietų-vokiečių 
fronto:

Nors Berlynas skelbia, 
kad “įvykus žymi atmaina” 
rusiškame fronte, bet visi 
pranešimai rodo, jog Sovie
tai tebeturi iniciatyvą savo 
rankose prieš nacius. Iš tik
rųjų, dauguma pačių vokie
čių pranešimų tebekalba 
apie smarkias atakas iš So
vietų puses.

Šauniai veikia kazokai 
raiteliai prieš vokiečius cen
traliniame fronte. ■

PRAKIRTO NACIŲ LINI
JAS I RYTUS NUO 

LENINGRADO
Kuibišev, Sovietai. — Į 

Leningradą atvažiavo trau

Jau prabėgo keturi mėne
siai nuo šio krašto oficialaus 
įsitraukimo į karą.

Negalima džiaugtis dide
liais laimėjimais. Daug svarbių 
mūšių pralaimėta. Daug stra
tegiškų vietų prakišta japo
nams.

Tačiau tie pralaimėjimai 
parėjo iš Amerikos neprisiren- 
gimo karui. Taip ir Sovietų 
Sąjunga iš sykio turėjo pa
nešti baisius smūgius, kai bu
vo priešo užpulta pasalomis.

Bet Sovietų Sąjunga susi
tvarkė ir atsigriebė. Tie pir- 
mutiniai pralaimėjimai pasta
tė ant kojų visą kraštą.

Taip ir Amerikos milžinas 
> išsijudins. Tame jokios abejo

nės negali būti.
t®Ir

Fašistai Pradėjo Ofen- 
syvą Libijoj

London, bal. 8. — Vokie
čiai ir italai pradėjo ofensy- 
vą prieš anglus Libijoj. Fa
šistų orlaiviai bombardavo 
Egipto didmiestį Alexan
dria, kur užmušė 52 civilius 
žmones ir daugelį sužeidė.

Naciai ir italai sutelkė 
125 tūkstančius savo ka
riuomenės prieš anglus Li
bijoje. Matyt, jų tikslas yra 
šturmuot Egiptą ir bandyt 
jį užkariaut, o paskui iš pie
tų šono apeit ir užpult So
vietų Kaukazą.

(Berlyno ir Romos fašis
tai skelbia, kad jie išmušę 
anglus iš kelių punktų Libi
jos fronte.)

T

Velykos praėjo. Mūsų lie
tuviški kunigai visur giedojo 
apie Kristaus prisikėlimą.

Kristus prisikėlė, kaip skel
bia bažnyčia.

Bet mūsų lietuviški kunigai 
prisikelti dar vis nepajėgia. 
Kaip prieš Velykas 
spaudoje pataikavo 
taip tebepataikauja 
kų.

Nei Velykos, nei
prisikėlimas jiems nepagelbė
jo.

Roma. — Fašistai skel
bia, kad anglai, girdi, pasi
traukę atgal iš kai kurių 
punktų Libijoje.

kinys, prikrautas reikmenų 
raudonarmiečiams ir gy
ventojams tame mieste. Iš 
to galima spręsti, kad Rau
donoji Armija pramušė 
spragą vokiečių apgulos li
nijose rytiniame Leningra
do šone.

ATĖMĖ Iš VOKIEČIŲ GE
LEŽINKELIO STOTĮ IR 

34 KITUS PUNKTUS
Centraliniame fronte rau

donarmiečiai atėmė iš vo
kiečių 30 apgyventų vietų, 
tarp kurių yra ir miestelis 
su kariniai svarbia geležin
kelio stočia. Tame pat fron
te Sovietai sunaikino aštuo
nis iš 23 naujųjų Hitlerio 
tankų; tada kiti pabėgo.

Sovietinė kariuomenė at
mušė stiprias vokiečių 
kontr-atakas. Briansko fron
te, 220 mylių į pietų vaka
rus nuo Maskvos ir 140 my
lių į pietų rytus nuo Smo
lensko, užmušdama daugiau 
kaip 1,000 nacių kareivių ir 
oficierių, sunaikindama 19 
tankų ir atgriebdama nuo 
vokiečių penkis aptvirtintus 
punktus. ' ,

ANGLIJA LEISIANTI IN
DAM PASISKIRT APSI

GYNIMO MINISTERĮ
New Delhi, Indija, bal. 8. 

— Visos Indijos Kongreso 
Partijos komiteto atstovai 
sakė, gal bus galima suside- 
rėt su Anglija dėlei tauti
nės indų valdžios sudarymo.

Vienas iš indų vadij rei
kalavimų yra, kad Anglija 
leistų jiem patiem pasiskirt 
savo krašto gynimo ministe- 
rį. Ir Mohammed Ali Jin- 
nah, pirmininkas Indijos 
Mahometonų Sąjungos, po 
pasikalbėjimo su Anglijos 
pasiuntiniu ministeriu Sir 
Stafford Crippsu, pareiškė, 
kad Cripps prižadėjo, jog 
“indų atstovas galės vesti

Indijos apsigynimo reika
lus.”

Bet indai gins savo kraš
tą vis tiek, ar Anglija pa
tenkins jų reikalavimus ar 
ne, sako Jinnah.

(Pranešimas iš Londono 
teigia, kad Indijos savas ka
ro ministeris turėtų bendrai 
veikti su Anglijos karo mi
nisterija gynime Indijos.)
VIENĄ PUNKTĄ ANGLŲ 

PASIŪLYMO VADINA 
INDIJOS SKALDYMU
Indijos Kongreso Partijos 

buvęs pirmininkas Jawa-
(Tąsa 5 puslapyje)

Kristaus

jie savo 
Hitleriui, 
po Vely-

Chicagos “Draugas” (bal. 
(Tąsa 5-tame puslapyje)

KIRGIZŲ DOVANOS RAU
DONAJAI ARMIJAI

Maskva.— Iš Centralinės 
Azijos Kirgizų Sovietinės 
Respublikos atvažiavo Mas
kvon jų delegacija su trau
kiniu, pilnu prikrautu dova
nų Raudonajai Armijai.

Vis dar Bloga Angly 
Padėtis Burmoje

New Delhi. — Anglai įsi
tvirtino naujoj apsigyni
mo linijoj už 40 mylių į 
šiaurius nuo Prome, Bur- 
moj. Chinai kertasi su ja
ponais už 15 mylių į šiaurių 
rytus nuo Toungoo tame 
krašte.

Japonai grąsina užeit už- 
nugarėn naujosios anglų ap
sigynimo linijos.

Talkininkų orlaiviai vėl 
bombardavo japonus Timor 
saloje.

Žiaurūs Mūšiai ties 
Viazma ir Briansku
Maskva, bal. 8. — Sovie

tai atmušė 100 nacių tan
kų atakų Ukrainoj ir pada
rė sunkių jiems nuostolių. 
Siaučia nuožmūs mūšiai ties 
Viazma ir Briansku.

LONDON, bal. 8. — So
vietai pramušė nacių liniją 
ir permetė juos per upę, 50 
mylių nuo Smolensko. •

Japonai sakosi užėmę Lo- 
rangu miestą Admiralty sa
lose.

Amerika su Anglija 
Ruošiasi Ofensyvai 

Prieš Vokiečius
LONDON, bal. 8. — At

vyko generolas Marshall, 
Jungtinių Valstijų generalio 
štabo galva, ir kiti aukšti 
Amerikos karininkai. Neo
ficialiai pranešama, kad jie
sykiu su Anglijos karo va
dais gamina planus atidaryt 
antrą karo frontą prieš Hit
lerį Europoje ir atliuosuot 
sovietinį frontą, kur naciai 
sutelkę milžinišką daugu
mą visų savo jėgų.

Su atvykusiais Londonan 
Amerikos karininkais yra ir 
H. L. Hopkins, kuris rūpi
nasi karo pabūklų pristaty
mu Anglijai ir Sovietams.

Anglų spaudoj pasklido 
gandai, kad Anglija ir Ame
rika ruošiasi išvien užpult 
nacius per Franci ją bei per 
kitus jų užimtus kraštus va
karinėje Europoje.

Amerikos kariuomenė 
šiaurinėje Airijoje ir Angli
jos' kariuomenė yra specia
liai lavinama įsiveržimui 
prieš Hitlerį.

Hitlerio Nuostoliai 
Per Du Mėnesius

LONDON. — Skaičiuoja
ma, kad per du paskutinius 
mėnesius Sovietų fronte bu
vo užmušta 135,000 nacių 
kareivių ir oficierių ir ne
laisvėn piaimta bei pavojin
gai sužeista daugiau kaip 
365 tūkstančiai. Taigi Hit
leris ten per du mėnesius 
prarado virš 500,000 savo 
kariuomenės.

Per dešimt paskutinių die
nų Sovietai sunaikino' 613 
nacių orlaiviu, o savo nete
ko 120 orlaivių.

HITLERIECIAI NUŽUDĖ 
KELIASDEŠIMT TūKSTAN- i

ČIŲ GYVENTOJŲ KRIME
Maskva.—Sovietų kariuo

menės laikraštis “Raudono
ji žvaigždė” išspausdino pa
rodymus suimtų nelaisvėn 
vokiečių ir rumunų karei
vių, kad naciai nužudė 30,- 
000 civilių gyventojų Sim
feropolyje, Krimo sosta- 
miestyje ir 4,000 Eupatori
joje, ir pakorė didelį skai
čių civilių žmonių Theodo- 
sijos gatvėse.
Sudaužė Pasmarkintas 

Nacių Atakas
Maskva, bal. 8. — Sovie

tai praneša, kad vokiečiai 
nuolėsi į smarkias atakas 
K r i m e ir centraliniame 
fronte, bet Raudonoji Armi
ja išdaužė visas tas jų ata
kas.

WASHINGTON. — Jung
tiniu Valstijų submarinai 
iki šiol nuskandino bei pa
vojingai sužeidė jau 53 Ja
ponijos laivus.

Japonai Vis Grumiasi 
Pirmyn prieš Ameri

kiečius Bataane
*

Amerikos Submarinas Nuskandino Du Japonų Laivus; Japo
nai ir Amerikiečiai Nukentėjo Didelių Nuostolių Bataane

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 7. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas sakė savo pavakariniame pranešime:
Filipinų Sritis:
Didesnės japonų jėgos su parama saYo tankų ir arti

lerijos vis atakuoja'vidurį amerikiečių linijos Bataan 
pusiausalyje. Priešai metė naują savo atsarginę ka
riuomenę į mūšį ir pasivarė dar kiek pirmyn. Mūsų ir 
japonų jėgos nukentėjo sunkių nuostolių.

Japonų orlaiviai smigikai padeda jiems atakuoti, 
mėtydami bombas ir iš kulkasvaidžių apšaudydami 
amerikiečių kareivius priekinėje linijoje.

' ANTRU KARTU BOMBARDAVO TĄ PAČIĄ SU
ŽEISTŲJŲ AMERIKIEČIŲ LIGONINĘ

Japonai vėl iš oro bombardavo vieną mūsų lauko li- 
i goninę ir sužeidė bei užmušė daugelį mūsiškių sužeistų 

ir gydomų kareivių toje ligoninėje. Ją šį rytą bombar
davo trys būriai gidžių jų bombanešių. Ta pati ligoninė 
buvo priešų bombarduota ir pirmiau, tik keletas dienų 

, atgal, po ko aukštoji japonų komanda atsiprašė per ra- 
į diją. šiandieninis atakavimas tos aiškiai pažymėtos li

goninės, tokiu trumpu laiku po pirmojo užpuolimo, nu-
i rodo, kad japonų bombanešiai abu kartu tiksliai ata- ■ 

kavo šią ligonine.
Šiandien japonų orlaiviai nebombardavo Corregido- 

ro, bet jų artilerija laiks nuo laiko iš Cavite provinci- 
! jos apšaudė visus mūsų uosto apsigynimus. 
I 
j , --------------------------

AMERIKOS LAIVYNO DEPARTMENTO 
PRANEŠIMAS:

Chinijos Jūra. — Gautas pranešimas, kad Jungtinių 
Valstijų submarinas, eidamas plačias žvalgybos parei
gas Chinijos Jūroje, nuskandino du prekinius Japoni
jos laivus.

’ Vienas tų laivų buvo dalinai keleivinis ir dalinai pre
kinis, apie 10,000 tonų. Antrasis laivas buvo prekinis, 
apie 5,000 tonų.

Šie nuskandinimai dar nebuvo paskelbti jokiame pir- 
mesniame laivyno department© pranešime.

- -- -f- - ----- - ■ --------- ------------------■ r- i.—.............................. ■ ■ '■ i ■■'■■■■ u

Auto. Darbininkų Unija Didžiulis Bendras CIO
Šaukia Sutelkt Visas Jė- Ir Federacijos Mitin

gas Karui Laimėti gas Pergalei Laimėti
Detroit, Mich. — Jungti

nė Automobilių Darbininkų 
Unija, CIO, savo suvažiavi
me daugiau kaip 90 procen
tų dauguma priėmė rezoliu
ciją, rymančią ant to dės
nio, kad “svarbiausias šian
dien visai Amerikai dalykas 
tai laimėti karą. Visi kiti' 
dalykai yra tik antraeiliai.”!

Tame specialiame unijos' 
suvažiavime dalyvavo 1,400 
delegatų, atstovaudami 700 
tūkstančiu nariu.
PRĖZID. ROOSEVELTO i 
SVEIKINIMAS UNIJOS 

SUVAŽIAVIMUI
I

Priimdamas tą rezoliuci-i 
ją, suvažiavimas užgyrė ir 
prezidento Roosevelto laiš
ką, kuriuom prezidentas 
sveikino suvažiavimą ir iš
reiškė pagarbą CIO (Indus
trinių Organizacijų Kongre- ! 
sui) ir Amerikos Darbo Fe
deracijai už tai, kad jos 
“išmintingai ir patriotiškai 
patarė savo nariams karo į 
metu atsisakyti nuo dvigu-i 

(Tąsa 5 puslapyje)

Pittsburgh, Pa. — Antra
dienį įvyko didžiulis bend
ras mitingas Amerikos Dar
bo Federacijos ir CIO unijų 
nariu. Jis buvo sušauktas 
darbininkų vienybei karą 
laimėti. Dalyvavo per 5,000 
abiejų organizacijų unijistų. 
Mitingui sakė kalbas nuo tų 
pačių pagrindų William 
Gr‘een, Darbo Federacijos 
pirmininkas, ir Philip Mur
ray, CIO unijų generalis 
pirmininkas. Pats Green > 
perstatė Philipą Murray mi
tingui, kaino “mano draugą, 
mano bendradarbi ir mano 
bendrą-amerikietį.”

Tokie bendri abiejų di
džiųjų unijinių organizacijų 
susirinkimai gali patarnaut 
ir apsivienijimui CIO su 
Amerikos Darbo Federaci- 
ja.

Į

Kaip Green, taip Murray 
šaukė darbininkus visomis 
įveržtomis jėgomis statyt 
šaliai tankus, orlaivius, lai
vus ir kanuoles, nes, galų 
gale, darbas ir jo našumas

(Tąsa 5 puslapyje)
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veda SLA.
Mūsų nuoširdus patarimas SLA na

riams: jie dabar turėtų pakeisti kai ku
riuos pild. tarybos narius. Dabar eina 
rinkimai, dabar gąlima tas padaryti.

SLA nereikia bylinėtis. Fratęrnalęi or
ganizacijai gražiau gyventi santaikoj su . 
lietuviška spauda, kuri SLA vėlina gero. 
SLA turi taupyti narių pinigus, o ne juos 
švaistyti byloms!

Ketvirtad., Balandžio 9, 1942

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

Act of March 3, 1879

Mušti Jį Dabar!

“Visa Amerika, suvienyta, privalo 
smogti Hitleriui dabar, — smogti tuo, ką 
mes turime — o mes turime užtenkamai 
pasirodymui, kad esame pajėgūs, galin
gi — dabar... ”

Šitaip pareiškė, Robertas Minor, einąs 
U.S.A. Komunistų Partijos generalinio 
sekretoriaus pareigas. Minoras toliau sa
kė: “Jeigu mes nesmogsime Hitleriui da
bar, tai mes galime per ilgą ir baisų lai
kotarpį nesusilaukti progos tą padaryti. 
Jei mes nepadarysime to dJabar, tai mes 
prarasime vienintelę šiuo tarpu galimy
bę panaudoti iniciatyvą, pirmą karo 
principą, ir panešime brangiai kaštuo
jančias to pasėkas.”

Šiuos žodžius Minoras pareiškė Nacio
naliniame Partijos Komiteto posėdyje, 
įvykusiame prieš keletą dienų Niujorko 
mieste.

Turime pabrėžti, kad Mr. Minoras 
šiais keliais žodžiais pasakė visą teisy
bę, kuri turi būti žinoma visiems anti-fa- 
šistams. Mes senai tos pažiūros laikėmės 
ir panašiai rašėme ir sakėme, nors gal ne 
taip ryškiai.

Hitleriui reikia smogti dabar. Ameri
ka ir Anglija privalo žinoti, kad sekami 
mėnesiai gali būti nulemiantieji mėne
siai; pražiopsojus progas per šiuos mė
nesius, demokratija, visi anti-fašistai ga
li pražiopsoti labai daug.

Hitleris galima sunaikinti dar šiemet. 
Tokią nuomonę pareiškė daugybė žmo
nių Amerikoj, Anglijoj, Sovietų Sąjun
goj ir kitur.

Hitleris turi būti sunaikintas šiemet — 
tą nuomonę taipgi daugelis žmonių, apsi- 
pažinusių su kariniais klausimais, yra 
pareiškę Amerikoj, Anglijoj ir Sovietų 
Sąjungoj.

Tai ko laukti ?!
Pavasaris jau čia pat!

Nemažai yra, apot rašytojo Gorkio, 
buvusių žmonių, kurie atsiduria šiukšly
ne, klampynėje, iš kurios jiems jau nėra 
lemta išeiti. Gaila • tokių. Dar labiau 
darosi gaila, kai suklumpa rašytojas, ku
rį tu gerbei, kurio raštus tu mėgąi.

Tokiu suklupėliu yra Norvegijos rašy
tojas Knut Hamsun. Prieš eilę metų šis 
rašytojas buvo skaitomas pažangiu, jo 
raštai — pirmaeiliniais. Jis mokėjo pa
rašyti apie žmonių skurdą, apie meilę, 
apie gamtos gražumus.

Bet kur šiandien Knut Hamsun?
Mėšlyne — fašistiniame mėšlyne. Jis 

ten pūsta, jis ten baigia gesti.
Dar prieš Sovietų-Vokiečių karą tary

binė spauda kritikavo Hamsuną, kam jis 
prisilaižinėja naęiams-fašistams, kam jis 
žemina save ir savo garbingą tautą, — 
laisvę mylinčią tautą.

Šiandien daugiau galima pasakyti apie 
šį pūvantį buvusį rašytoją, šiandien, kai 
Norvegija yra pavergta, kai jos sūnūs- 
patrijotai yra šaudomi arba kalinami, 
kai Norvegijos liaudis pasiryžusiai kovo
ja prieš okupantus-nacius ir išdaviką 
Kvislingą, tai Knut Hamsunas visomis 
išgalėmis giria fašizmą ir bjaurioja So
vietų Sąjungą. Jis giria mėšlyną, kuria
me raitosi; jis girai savo tautos mėsinė
to jus!

Aišku, tokiam rašytojui šiandien nei 
vienas doras žmogus nepareikš pagailos, 
nepareikš -simpatijos; šiandien kiekvie
nas antifašistas tegali pareikšti Hamsu- 
nui tik pasipiktinimą, tik visišką juo pa
sibjaurėjimą!

Kam Tos Smulkiosios Derybos? 
Kam Tie Lūkčiojimai?

Bagočius Maknojasi Dar Giliau

.“Aukščiausias” prezidentas p. Bago
čius, matyt, maknojasi ir bando SLA 
įmaknoti į painiavas ir bėdas dar giliau. 
Štai “Amerikos Lietuvyj” (iš bąl. 4 d.) 
rašoma:

“Nesenai SLA prez. Bagočius atsiuntė 
man grąsinantį laišką, kuriame jis man 
grūmoja teismu už mano, kritiškus pa
reiškimus viršininkų atžvilgiu, bet tai ne 
naujiena...” *•

Šitaip rašo V. M. Klausutis, kurį, ma
tyt, “aukščiausias prezidentas” trauks 
valdiškan teisman, kam jis už jį ne.agi- 
tuoja.

“Aukščiausias” prezidentas, vadinasi, 
pasimojo patraukti į valdiškus teismus 
“Laisvę,” “Vilnį,” “Amerikos Lietuvį,” 
“Dirvą,” V. M. Klausutį. Jis, sakoma, jau 
yra patraukęs teisman anglišką laikraš
tuką “The Hour.”

Šalę to visko, p. Jurgelionis su savo 
talkininkais traukia teisman p. Bagočių 
ir kompaniją!

Viso septyni valdiški teismai!
Galima sau įsivaizduoti, prie ko tas

Mums tiesiog nesuprantama, kodėl 
Britanijos vyriausybė yra pasimojusi 
dar ir dar vilkinti pripažinimą Indijos 
žmonėms pilnos laisvės ir nepriklauso
mybės. Mums nesuprantama, kodėl 
Churchillas ir Crippsas neturėtų tuojau 
paskelbti, kad Indija gauna pilną nepri
klausomybę tuojau, kad Indijos žmonės 
išvien su Anglija ir su kitomis Jungtinė
mis Tautomis, dabar turėtų kaipo lygūs 
su lygiais stoti kovon prieš japonišką 
imperijalizmą..

Pasiilgę laisvės, pasiilgę nepriklauso
mybės, Indijos žmonės aiškiai taria: pa
veskite mums apginti mūsų kraštą, — 
jūs tik padėkite; palikite mūrus susitvar
kyti savo vidujinius reikalus, —- mes juos 
susitvarkysime, kai nebus pavojaus iš ja
ponų pusės; leiskite mums vadovauti ap
sigynime nuo išlaukinio, priešų .— mes 
mokėsime savo liaudį sumobilizuoti kraš
tui ginti.

Aišku kiekvienam, kad Indijoj yra 
penktakolonistų; aišku, kad tas pats 
“šventasis” Ghandi dirba japonų naudai. 
Nereikia mąnyti, kad Indija ant syk pa
taps pilniausiai laisva be pasiaukojimo, 
be kovos prieš priešą — kuriuo šiandien 
yra japoniškas imperijalistas, griaunąs 
Indijos prieplaukas ir žudąs josios žmo
nes ir turtą. Bet niekas negalės prieš 
penktakolonistus taip ryškiai kovoti, 
kaip patys Indijos žmonės, Indijos patri- 
jotai. Anglija ir Amerika jiems tegali pa
dėti, — aprūpinti juoš karine medžiaga, 
patarti'jiems karo strategijoj ir taktikoj.

Be jokio lūkesčio, be jokio vilkinimo 
Anglija turėtų patenkinti Indijos žmonių 
pageidavimus. Nes vilkinimas, vėlinimas, 
smulkios derybos didžiai kenkia ne tik 
Indijai, bet ir pačiai Anglijai, ir Ameri
kai ir visoms Jungtinėms Tautoms.

į! X '

CHINA! ATĖMĖ,IŠ JAPONŲ 
ORLAIVIŲ STOVYKLĄ

Lashio, Burma. — Chinų 
kariuomenė atgriebė nuo 
japonų Kyungon orlaivių 
stovyklų, Burmoje; žygiavo 
toliau pirmyn ir pagrobė 
nuo priešų daug karinių 
reikmenų. Iš to matyt, kad 
chinų kariuomenė dabar

veikia už kokio desėtko my
lių į šiaurius nuo Roungoo, 
iš kurio jie paskutinėmis 
dienomis pasitraukė nuo ap
supančių japonų.

Washington, bal. 6. — 
Amerikos submarinai iki 
šiol nuskandino bei pavojin
gai sužeidė jau 48 japonų 
laivus. ’
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Partizanai Kirs Naujus
Smūgius Mirtinam Priešui

Atėjus pavasariui sovieti
niai partizanai padidins sa
vo veiklą ir paaštrins savo 
smūgius mirtinajam žmoni
jos priešui. Taip pasakė Mi- 
chail Kalininas, Sovietų Są
jungos prezidentas. Jis kal
bėjo kovo 17 d. į partizanų 
būrį, kurie buvo apdovanoti 
garbės ženklais už atsižy- 
mėjimus kovoje su bestijiš- 
komis nacių gaujomis.

Kalininas sakė, kad parti
zanų kova yra pasekmin- 
giausias būdas liaudies da
lyvavimo kare. Taipgi parti
zanų grupės sudaro lyg ir 
kad sovietinę valdžią priešo 
užimtose teritorijose.

Parėmimui Kalinino žo
džių, sovietinė žinių agentū
ra “Tass” nubodo, kaip so
vietinių partizanų brigada, 
kuri veikia šalia Leningra
do, kontroliuoja 3,500 ketur
kampių mylių teritoriją, ku
rion įeina du nacių okupuo
ti distriktai. Neseniai šitie 
partizanai sudarė maisto 
karavaną ir pasiuntė į Le
ningradą. Partizanų koman
dierius ir komisaras pasiun
tė laikraščiui, “Pravdai” se
kamą laišką:

“Per aštuonius menesius 
mūsų partizanų brigada ve
da kovą prieš vokiečius tb'li 
jų užfrontyje. Kaipo pasek
mė mūsų veikimo, sovietine 
santvarka faktinai tapę at- 
steigta teritorijoje 120 kilo
metrų ilgio ir 80 kilometrų 
pločio, į kurią vokiečiai bijo 
įkišti savo nosį. Nepagelbė
jo fašistam nei jų baudžia
mosios ekspedicijos, nei žvė
riški užpuolimai iš oro ant 
ramių kaimų. Mūsų sovie
tinių distriktų administraci
jos tebeveikia už priešo li
nijų. Ir vąrtodami tuos rnū- 
sų distriktus, kaipo, bazę, 
partizanai kerta mūsų gim
tinės šalies priešams vis 
smarkesnius smūgius. Męs 
siunčiame jums savo sveiki
nimus ir užtikrinamu jums, 
kad partizanai nepaleis iš 
rankų ginklo, kol vokiečiai 
pasiliks mūsų žemėje.”

Minėtoje savo prakalboje 
kovo; 17 d. Kalininas pasa
kė: “Aš manau, kad parti-’ 
zanų judėjimas yra vienas 
iš geriausių Raudonajai Ar
mijai pagelbos. šaltinių. Par
tizanų veikla svarbi ne tik 
todėl, kad jie suardo priešo 
užfrontį, naikina priešų ap
siginklavimą, mažina jo ar
miją, ir ardo susisiekimus 
bet svarbu ir todėl, kad jie 
pavargina priešą ir priver
čia jį visuomet būti susirū
pinusiu savo užfrončio pa
dėtimi ir kad partizanų ju
dėjimas išvysto drąsiausius 
ir pasekmingiausius kovoto
jus valstiečių ir darbininkų 
eilėse. Didžiausia partizanų 
judėjimo vertybė yra tame, 
kad jisai suteikiai priemonę 
kolektyviečių ir miesto gy
ventojų keršto' ir kovingu-

mo išsiliejimui kovoje prieš 
vokiečius įsiveržėlius.

“Net toli už priešo linijų 
partizanų judėjimas apvie- 
nija gyventojus ir padidina 
jų pasitikėjimą, kad jų tęri- 
torijos o k ų-p avimas per 
priešą yra tik laikinas. Jis 
tiesioginiai suorganizuoja 
mases prieš fąšistinius įsi
veržėlius.

“Partizanai yra tam tik
ros rūšies Sovietų valdžios 
atstovai priešo užfrontyje. 
Priešo laikinai okupuotuose 
distriktuose gyventojai ma
to partizanuose Sovietų val
džią. O tas sustiprina jų ko
vos dvasią ir padidina juo
se pasitikėjimą, kad vokie
čiai bus išgrūsti laukan.

“Aš manau, kad pavasarį 
ir vasarą partizanų judėji
mas nesumažės. Spren
džiant pagal visus davinius, 
partizanų judėjimas smar
kiai padidės ir mūsų parti
zanai kirs priešui vis smar
kesnius smūgius.”

Paskutiniais keliais mėne
siais partizanai pasinaudoja 
šalta rusiška žiema. Jie už
puldinėdavo priešus ir juos 
begailestingai n a i k indavo. 
Jie išsprogdinėdavo kelius, 
geležinkelius, tiltus, nuka
podavo telefonų vielas ir 
svarbias informacijas su
teikdavo Raudonajai Armi
jai. Pavyzdžiui, pereitą va
sarį čiužininkų būrys į šiau
rę nuo Leningrado iš Kare- 
lo-Suomių Respublikos pa
darė užpuolimą ant suomių 
linijos. Būdami gerai gin
kluoti automatiškais šautu
vais ir kulkasvaidžiais, šitie 
partizanai supliekė priešo 
garnizonus ir paėmė 4-rius 
kaimus. Sovietiniai partiza
nai tuose kaimuose ątlaikė 
mitingus ir iš jų p,irmu sy
kiu kąręlįečiai ir suomiąį 
valstįę.čiąi su ž į ųojo. apię 
Raudonosios Armijos laimė
jimus. Fašistų buvo pripą- 
sąkota vąlstįečiąm.s, kad vę- 
kięčių arųiija jau užgrobė 
įęningradą' ir pusę Mask
vos.

Naciai Moteriškose 
Drapanose

Vokiečiai turi pažadėję 
duoti bet kuriam valstiečiui 
ūkę, karvę, arklį ir 5,000 
markių pinigais už suteiki
mą informacijų ' apie tas 
vietas, kur yra partizanai 
pasislėpę. Bet tas jų paža
dėjimas nedavė jokių pa
sekmių. Tada jie j) radę j o 
vartoti visokias apgavystes 
pagąviųiui sovietinių patri- 
jotų į sląstus.

Pavyzdžiui, neseniai vie
noje vietoje partizanai pa
stebėjo vokiškais sunkveži
miais važiuojant moteris 
tuo keliu, kur keliais atve
jais partizanai užpuolė na
cių kolumnas ir sunaikino. 
Partizanams atrodė keista, 
kad tūlos tų moterų turi su

savim šautuvus. Jie pasiun
tė jauną merginą, kuri bu
vo jų virėja, patirti, kas per 
vienos tos moterys. Ji pra
nešė, kad tai vokiečiai ka
reiviai apsirengę moteriško
mis drapanomis — gal dėl 
apsimaskavimo, idant parti
zanai jų nepažintų, o gal 
kad apsigynus nuo šalčio. 
Partizanų komandierius į- 
sąkė padaryti užpuolimą 
ant vokiečių. Vokiečiai pa
sileido bėgti.
užsistojo ant savo andaro- 
kų, parpuolę ant sniego ir 
ten žuvo nuo partizanų kul-

Daugelis jų

kų. Visa vokiečių kolumna 
tapo nušluotą.

Latviai Partizanai
Pietvakariniuose frontuo

se aplinkui Leningradą lat
viai partizanai veda didvy
rišką kovą su okupantais. 
Latvijoje okupantai veda 
žvėriškiausį tęrorą prieš 
gyventojus, idant palaužti 
jų revoliucinę dvasią. Po še
šių mėnesių sunkios slaptos 
kovos Latvijoje partizanų 
grupė sugrįžo į Raudonąją 
Armiją ir papąsakojo, kad 
naciai sušaudė bei pakorė 
10,000 civilių žmonių Liepo
joje, apie 2,000 Rezeknoje ir 
Dvinske ir apie 800 Karsa- 
voje. Rygoje kasdien eina 
masiniai šaudymai civilinių 
žmonių. Vienu sykiu ant 
dešimties mylių ploto tarpe 
Madonos ir Gubelnės gele
žinkelis buvo nužudytų 

i žmonių lavonais nuklotas. 
Mat, ten vokiečiai buvo su
koncentravę didelį skaičių 
civilinių kalinių taisymui 
geležinkęlio.

Nežiūrint šito teroro, lat
vių partizanų judėjimas 
taip išsiplėtė, jog, sakoma, 
nėra jokia naujiena ryte 
miestuose rąsti nacių lavo
nus gatvėse. Į nacių tero
rą partizanai atsako teroru 
prieš nacius.

f
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Jungtinių Valstijų Armijos 
Komandos Pertvarkymas

Washington.—Kada Jung
tinių Valstijų kariaujančios 
jėgos pradės ofensyvos vei
kimus — karo programą, 
kurią vis labiau remia aukš
ti valdininkai ir didelė dalis 
spaudos, armija bus prisi
rengus su pertvarkyta aukš
tąja komanda.

Šis pertvarkymas į tris 
skyrius sekė prezidentu 
Roosevelto prižadą per ra
diją “nešti karą priešui to
limose žemėse ir tolimuose 
vandenynuose.” Jo žodžius 
gyrė daug laikraščių ir 
aukšti valdininkai. “New 
York Times” tipingai atsi

barą galima laimėti ati
mant iniciatyvą nuo priešo 
kontr-ataka, o ne apsigyni
mu.”

Ekspertai sutinka, kad 
Jungt. Valstijų armija bus 
veiklesnė su įsteigimu šių 
trijų naujų komandų — že
mės jėgos, oro jėgos ir reik
menų patiekimo.

Lt. Generolas Henry H. 
Arnold paskirtas vyriausiu 
armijos orlaivyno vadu: Lt. 
Generolas Lesley J. McNair, 
vyriausiu žemės jėgų vadu, 
ir .Generolas Brehon J. So
mervell — reikmenų patie
kimo, galva. Visi trys atsi
žymėję vyrai armijoje.

Kiėkvienąš iš jų bus atsa- 
komingas Karo Štabo gal
vai generolui Charles C.

Marshall, kurio pareiga yra 
prižiūrėti, kad tinkami pla
nai būtų padaryti dėl vi
suotinos ofensyvos, kuri 
karą neš į mūsų priešus.

Karo Sekretorius Stimson 
reikalauja didžiausio veik
lumo tik vienam tikslui — 
laimėkite karą!

Jų 'Srityse trys nauji ko- 
mandieriai turi neapribotą 
galią. Pertvarkyme genera
linio štabo daugiau galios 
duota vyrams, kurie tiki, 
kad oro jėgos yra svarbiau
sia dalis moderninio karo. 
Smogti smūgį Ašiai, daug 
karo studentų jau per kiek 
laikę, ragino tokią perųiaipą.

Sulig programos, visos oro, 
jėgos pavestos generolui 
Arnold, kuris atliks parei
gas ir galią pirmiau paves
tą šefams Vyriausio Štabo 
Oro Jėgos, Karo Komandos, 
ir Armijos Oro Skyriaus.

Generolo Somervell parei
gos bus aprūpinti reikmeni
mis ir įrengti žemės ir oro 
komandas.

Viši trys komandieriai 
baigė West Point Military 
Academy, ir tarnavo pirma
me Pasauliniame Kare, ir 
drauge dirbo per kiek metų.

Ši permaina įvykdo cen
tralizuotu komandą. Siste
ma pagrįsta tyrinėjimu ru
sų, vokiečių ir japonų ko
mandų ir įvairių pasaulinių 
kovu.
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Britų submarine “Utmost” įgula pasekmingai sugrįžo į 
Angliją; ji išbuvo metus laiko Viduržemio jūroj, ata
kuodama italų laivus; priešakyj įgulos vėlukas.
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"Tarybų
Ar tik ne aš pirmas būsiu 

taip greitai perskaitęs knygą 
“Tarybų Galybė”, kurią para
šė anglikonų bažnyčios galva 
archi-vyskūpas Hewlett John
son. šią knygą išleido Litera
tūros Draugija už 1941 me
tus. Išvertė Jonas Kaškaitis.

Vertėjas tos knygos j lietu
vių kalbą, d. Jonas Kaškaits, 
“Vertėjo žodyje” sako:

“Veikalas kupinas žinių, to
kių reikalingų, tokių esmingų: 
žinių ir taip nuoširdžiai, atvi
rai, įtikinančiai parašytų, — 
parašytų vieno didžiausių pa
saulio autoritetų.

“Neperskaityti šitos knygos 
reiškia užsimerkti į faktus, 
kūnais tvinksi gyvenimas. 
Kiekvienas privalo būtinai ją 
skaityti ir vėl skaityti atsidė
jęs.”

Knyga prasideda su 8-nių 
puslapių autoriaus vėliausiu 
papildymu-priedu amerikinei 
laidai. Tas priedas-papildy- 
mas parašytas 10 savaičių jau 
po to, kai Hitlerio pekliškos 
jėgos veržėsi į Sovietų žemę. 
Ir nežiūrint to, knygos auto
rius savo papildyme nė kiek 
neabejodamas rašo:

“Aš rašau šitą pranešimą 
gale dešimtos savaitės rusų- 
vokiečių karo. Nieko, ką aš ra
šiau penktoj to pasai ingo na
cių puolimo dienoj, nenoriu 
aš matyt atimta. Tuo patim 
momentu, — kuomet kiekvie
nas britiškas žinovas ir kiek
vienas perdėtinis, nuo valdžios 
ir svetimųjų dalykų kontoros 
iki žemesniųjų, perspėjo pilną 
raudonajai armijai pralaimėji
mą,—aš rašiau, kad “priešais 
raudonosios armijos didvyriš
kumą, priešais nemažiau did
vyrišką 193 milijonų Tarybi
nių žmonių darbą, šitas fran- 
kenšteiniškas pabaisa tos kari
nės mašinos, kurią sukūrė Hit
leris, sutriuškės, kaip ant uo
los.”

Toliau, praleidus vieną pa
ragrafą to paties puslapio, au
torius. sako:

“Aš drįstu šitoj antroj mi-1 
lijoninėj Tarybų Galybės lai-1 
doj pranešti antrą, ir labai ra
ginantį žodį savo ameriki
niams draugams.

“Aš neapkenčiu karo. Aš 
neapkenčiu visų karų. Aš ne
apkenčiu šito. karo. Aš neap
kenčiu tos ekonominės anar
chijos, kurią gimdo karas. Aš 
trokštu taikos ir paliuosavimo 
kūrybinių, tveriamųjų žmoni
jos pajėgumų. Bet pirma," ne
gu tikslas gali būti pasiekia-, 
mas, Hitlerio fašizmas turi būt 
užbagitas. Negali būti pertai- 
kos su Hitleriu ir su visa tuo, 
už ką Hitleris stovi. Mirtina 
kova styri prieš mus ir, nors 
aš vis dar tebetikiu, kad Hit
leris pasirašė savo žūtį, kuo
met jis paleido savo pasalin- 
gą antpuolį birželio 22 dieną, 
aš žinau, kad jo sunaikinimas 
reikalaus milžiniškos kainos 
gyvybėmis ir medžiaga.

“Didvyriška narsa ir drąsa, 
kuri stebina pasaulį, Rusija 
atlaiko smūgį po smūgio nacių 
karinės mašinos. Bet ji atlai
ko smūgį išgąstinga kaina. 
Šimtai tūkstančių geriausių 

Galybė”
Rusijos karių ir daugelis jos 
piliečių krito. Pavojus gręsia 
Leningradu i ir Maskvai ir Do- 
neco baseinas stovi sunkiam 
pavojuj.

“Rusija ištikro varo mūšį, 
ir niekad neužleidžia lauko ar 
fabriko, kol jis tapo nusvilin
tas ir nebenaudingas; jos ma
žytės grintelės ir jos galingoji 
užtvanka palikta griuvėsių 
krūva, pirma negu jas pa
grobs naciai, ilgų metų triūsas 
per kelias minutes šluote nu
šluotas tų pačių žmonių, ku
rie jį sukūrė.

“Rusija niekad nepasiduos, 
kaip pasidavė Francija. Hit
leris bus sunaikintas. Tarybų 
Sąjunga niekad apie tai nea
bejoja. Aš apie tai niekad ne
abejoju.”

Toliau autorius atsišaukia į 
Ameriką, sakydamas:

“Jūsų didi A. J. V. šalis 
yra šitam kare pagal faktą. . . 
Jūs esate kare nors dar ne
šaudomam. Britanija ir Rusija 
daro šaudymą. Londonas ir 
Maskva yra tos išlaukinės ba
rikados, kurios gina Niū Yor- 
ką.”

Praleidus kelias eilutes, au
torius tęsia: “Bet Amerika tu
ri galią sulaikyt antpuolį, iš
gelbėt savų karių gyvastis ir 
užbaigti kara sparčia pergale. 
Ji tatai gali padaryti, jei ji 
pristato ginklus į rankas tų, 
kurie varo muštynes.”

Toliau autorius savo prane
šime amerikiečiam, specialiai 
parašytam paskiausiajai lai
dai penktoj dienoj, kaip na
ciai užpuolė Tarybų Sąjungą, 
sako:

“Aš parašiau ir vakar pa
siunčiau Naujienų Chronikai 
ir ji mandagiai atsisakė patal
pinti : “Pranešimas Britanijos 
Darbininkams:

“Kaip 8 valanda 5 minutes 
sekmadienio ryt, 1941 metų, 
birželio mėn 22 dieną, Hitleris 
pasirašė sau pačiam ir naci- 
fašizmui mirties užtvirtinimą. 
Tą valandą jis išdavikiškai 
puolė Tarybų Sąjungą. Taip 
darydamas jis užtikrino sau 
pačiam galutiną pralaimėji
mą. Ta mašina, kurią jis su
tvėrė, subyrės, kaip ant uolos. 
Tai yra taip tikrai, kaip kad 
diena seka paskui naktį. Hit
leris turi tris mėnesius, kad 
sutriuškint ir užkariaut . Rusi
ją. Nėra tokio žmogaus, nėra 
tokios šalies, kuri tai galėtų 
padaryti.” -

Taip rašė autorius pat pra
džioj nacių karo prieš Sovie
tų Sąjungą, o Britanijos val
džios Naujienų Chronika at
metė kaipo netikėtinas svajo
nes, nepaisant, kad parašyta 
didelio mokslininko, ir politi
kos žinovo, tyrėjo. .

Ant 9-to puslapio, autorius 
sako:

“Kaip mes galime padėt? 
Ogi oro smūgiais, sutvirtinda
mi mūsų ginkluotas jėgas ge
riausiomis mašinomis ir geriau
siais kariais ir panaudodami 
visa tai atatinkamu momentu, 
puldami iš vakarų, kuomet 
Raudonoji Armija puola iš ry
tų. Aš kreipiuos į kiekvieną 
pažangų vyrą ir moterį, į 
kiekvieną angliakasį, gelžke-

F. M. Forde (kairėje) Australijos kariuomenės ministeris, sveikinasi su ameriki
ni als kariais, kai jie pribuvo į Australiją prieš japoniškus imperijalistus kovoti.

lietį, fabrikų ir amunicijos 
darbininką, kad dirbtų, kaip 
niekad pirmiau nedirbo. Taip 
reikia smogti smūgius už lais
vę; taip reikia duoti pagalbą 
Tarybų draugams darbinin
kams, dabar besikaujantiems 
už mus; taip reikia išlaisvinti 
tuos Europos darbininkus, pa
gautus ir prislėgtus nacių dar
bais, bejėgius vergus nacių 
mašinerijoj'; taip reikia už
baigti šį karą daug greičiau, 
negu mes drįsom viltis kada 
pirmiau.. Gali būt, kad, taip 
darydami, mes tikrai galėtu
me dėti pamatus pasauliui be 
karo.

“šitais žodžiais aš sukris
talizavau savo pasitikėjimą 
naujomis darbininkų klasės 
jėgomis, kurias S.S.R.S. lai
mingai paleido darban. Nau
joji civilizacija tapo pašaukta 
senajai pakeisti. Išdidžiai aš 
prikalu savo vėliavą prie nau
josios stiebo ii- nemažiau išdi
džiai aš reikalauju iš Jungti
nių Valstijų darbininkų klasės 
ir iš visų savo draugų toj di
džioj šalyj, kad disciplinuotai 
ir vieningai jie paleistų dar
ban visas savo kuriamąsias 
energijas ir paspaustų save 
dieną ir naktį tam galingam 
tikslui pristatyt savo broliams 
ir draugams čia ir Tarybų Są
jungoj visokius reikalingus 
ginklus. Chinija, Abisinija ir 
Ispanija tapo nugalėtos, nes 
narsūs vyrai savo apsigynimui 
reikalauja mašinų ir ginklų, 
tokių pat kaip ir jų priešų.”

Taip autorius atsišaukė į 
amerikiečius penktoj dienoj 
kaip Hitleris užpuolė Sovietų 
Sąjungą.

Toliaus, seka keturių pusla
pių įvadas. Paskui prasideda 
pirma knyga su autoriaus au
to b i o gra f i j a. A u to b i o gr af i j o j 
autorius sako : Aš buvau ama
tininkas, inžinierius, darbinin
kų samdytojas, ir krikščionių 
kunigas. Ir aš matau, kaip 
tvarka griežtai nekrikščioniš
ka, nemokslinė tvarka, ir aš 
atrandu, kad tai sunku pasa
kyt, kokioj; prievolėj, krikščio
nio ar mokslininko, ji labiau
sia mane įžeidžia.”

Toliaus autorius rašo:
“Tik Rusijoj, Tarybų Val

džia, įvykdė gyveniman tikrą 
Kristaus mokinimą, artimo 
meihę paremtą broliškumu ir 
pasitikėjimu kožnam žmogui. 
Aš praleidau daug valandų, 
vaiku būdamas tuose “darbuo
se”, kaip mes tada vadinda
vom fabriką. Mano patyrimas 
sunkesnės ir nebetokios žmo
niškos atmosferos pagreitino 
manyje ir daugelyje kitų norą 
jieškoti dorovinės tolygybės 
to, kas dingo.”

Ant 25 puslapio, autorius 
sako: “...mano darbo drau
gai buvo vyrai su šeimomis, jie 
stengėsi pragyvent iš 17-kos 
šilingų savaitei. Vargas jųjų 
atsitikime buvo blogesnis, ne
gu mano. ^Aš turėjau tuomet 
progos matyt ir vargą ir did
vyriškumą kai kurių anų žmo
nių jųjų namuose. Aš atmenu, 
pavyzdžiui vyrą ir moterį, ku
riuos aš lankiau, vieno> draugo 
prašomas. Vyras buvo supara
lyžiuotas ir gulėjo iš lovos ne
sikeldamas. Vieną vakarą aš 
radau jį vieną: jo moteris an
ksti ryte aprūpinus jį ir vai-

LAISVA Trehas fhislapip

kus į mokyklą, pati ant as
tuonių išėjo uždarbiauti ant 
pragyvenimo visai šeimai. Grį
žusi ant šešių ji pavalgydino 
šeimyną ir dabar vėl buvo iš
ėjusi. Kur? Šlaugyt kaimyną, 
sergantį influenzos liga. Tai 
buvo didinga, tai yra rūšis 
žmonių.”

Knygoj a’ntroj, autorius ap
rašo savo tyrimo kelionę po 
po Sovietų Sąjungą ir kaip jis 
laisvai galėjo keliauti be bai
mės, kur tik jis norėjo.

Knyga trečia—gražiai ap
rašo, kaip Sovietai statė sun
kiąją industriją ir kokių sun
kenybių turėjo.

Knyga ketvirta, čia auto
rius aprašo penkmečių planus 
ir ką jie davė Sovietų šaliai. 
Aprašoma Sovietų mokyklų ir 
mokytojų apverktinai sunki 
pradžia. Ant 126 puslapio au
torius rašo:

“Neišpasakytai sunkenybės 
buvo užkirtę Tarybų mokslin- 
tojams keblią. Daugumas seno
jo rėžimo mokytojų atsisakė 
dirbti bolševikų režime. Mo
kyklų pastatai buvo nusenę ir 
beviltingai netikę. Mokytojų 
neišmokslinsi per dieną, ir 
sunku statyt mokyklas. . .”

Knyga penkta, čia autorius 
aprašo tautų ir rasių lygybę 
Sovietuose. O to visko promo- 
teris buvo Juozas Stalinas. 
1909 metais velykų sekmadie
nį už tai jis su savo bendrais 
buvo priverstas “bėgti per pir
štinių šerengą.” Daugumas su
smuko nuo kankynės. Su iškel
ta galva ir su knyga rankoj, 
Stalinas iššaukiančiai žings
niavo tarp dviejų eilių karei
vių, kurių šaudyklių drūtgaliai 
liejo jam smūgius per nuga
rą, per pečius.

Knyga šešta, šioj paskuti
nėj dalyj autorius aiškina li
teratūros plitimą, apie Tarybų 
Konstituciją, kaipo demokra
tiškiausią pasaulyje. “Užbai
gos žodis” parašytas dar 1940 
m., rugsėjo 1 dieną, kurį auto
rius liepia pirmiausia perskai
tyt, kad paskui geriau suprast 
knygos turinį.

Tūlas J. D. “Laisvėje” sa
kė, kad knyga lengvai skaito
si. Tai nepaprastam skaityto
jui; skaityt nelengva, nes pa
rašyta gana moksliškai; ne- 
kurie punktai reikia po kelis 
sykius atkartot, jei nori su
prast jų prasmę.

Knyga turi neįkainuojamą 
vertybę; skaitykit ją visi inte
ligentai. O ypač jūs, kurie sa
ve vadinate Kristaus vietinin
kais.-Jūs, skaitydami šią kny
gą, matysit save |<aip veidro- 
dyj, kokie murzini jūs patys, 
ir kokie nešvarūs jūs darbai, 
palyginus su anuo dvasiškiu, 
knygos autoriumi.

J. Žilinskas, 
Suffield, Conn.

IVetcarfc, N. J.
Verta Dalyvauti

Ateinantį trečiadienį, balan
džio 15, Continental Audito- 
riume, 982 Broad St., Newar- 
ke įvyks viešas mitingas, kur 
bus gvildenamas klausimas: 
“Ar yra galimybių karas lai
mėt 1942 metais?” Į šį klau
simą bus duotas atsakymas iš 
militarino taškaregiot Refe
ruos kapitonas J Sergiejus Ko- 
urnakof, buvęs caristinės Ru
sijos aukštas karininkas, ir au
torius knygos “Savage Squad
rons”. Greitu laiku kap. Ko- 
urnakof’o kita/ knyga išeis iš 
spaudos, kuri pavadinta “Rus
sia’s Armed Forces” (Rusijos 
ginkluotos jėgos).

Apie politinę situaciją da
rys peržvalgą Dr. Thomas L. 
Harris, buvęs patarėjas religi- 
jiniais klausimais Harvardo 
Universitete.

šis svarbiems klausimams 
rišti mitingas yra ruošiamas 
vietinio skyriaus taip vadina
mo “Council on Soviet Rela
tions.”

Patariu lietuviams nueit ir 
pasiklausyti tų mokslo vyrų.

Reporteris.

Burmoje japonai pasivarė 
pirmyn prieš1 anglus jau 40 
mylių į šiaurius nuo Prome 
ir užėmė dar du miestus.

Viename Kanados pakraštyje sudužo prekybinis Jungt. Tautų laivas; visi 38 lai
vo įgulos nariai buvo išgelbėti. Paveikslą nutraukė orlaivininkai, kurie saugo Ka
nados pakraščius.

Hartford, Conn.
Fašistukai Šmeižia Lietuvius 
Dėl To, Kad Visuomenė Ne

leido Smetonai Pasirodyti 
Šioj Kolonijoj

Mūsų kolonijoj lietuviškiem 
fašistėliam-smetonaciam nesi
seka įlysti jokion draugijon su 
savo fašistiniais darbais, tad 
jiem tenka planai daryti pas 
pilvotą smuklininką. Bet kaip 
greitai išeina iš smuklės ir 
bando pasirodyti prieš visuo
menę su savo planais, taip grei
tai turi nešdintis atgal į smuk
lę, ir planus kišti po baru. 
Taip jie ir varginsis, kol su
pras, kad ši šalis yra demokra
tinė, o demokratinės šalies vi
suomenė labai nemielaširdingai 
baudžia fašistus ir jų fašisti
nius planus.

Tokios bausmės jie susilau
kė nuo vietos visuomenės, kada 
praėjusiais metais, spa.lio mė
nesį, pasikepė planus Smetoną 
parsitraukti čia.

A. L. P. Kliubo metiniam pa
rengime, kur dalyvavo apie še
ši šimtai žmonių, vyrukai ma
nė sušilauks didžiausių ovaci
jų kaijįįlįasiskelbė, kad' “prezi
dentas” Smetona ' atvyksta 
Hartfoi’dan. per jų pastangas. 
Bet viėtoj ovacijų susilaukė to
kių komplimentų: “čia to ban
dito neparodykite mums; jis 
nakčia užpuolė ir nuvertė de
mokratinę Lietuvos valdžią; jis 
sūmynė Lietuvos konstituciją, 
atėmė pilietines teises mūsų 
tautos - žmonėms ; j is šaudė Lie
tuvos ūkininkus; laisvą žodį jis 
uždraudė, tik fašistams buvo

• v ' l • ' S .

leista laisvai kalbėti ir veikti; 
jis paniekino mūsų tautą, mū
sų tėvynę pasaulio’ akyse; ne
parodykite čia mums Smeto
nos; Šalin ir jūs patys iš mūsų 
tarpo’...”

Mes, demokratiniai nusistatę 
žmonės; veikiausiai negalime 
nė įsivaizduoti, kaip šie balsai 
sukrėtė smetonacius. Tu r būt, 
aršiau negu perkūnas užtrenkė 
juos. Nes atėjo ir praėjo pas
kelbta Smetonos atvykimo die
na, praėjo ir dar du mėnesiai, 
— nė Smetonos, nė smetoni- 
ninkų niekur nesigirdėjo.

Sakoma, kad New Britaine 
lietuviško pusvalandžio radiju- 
šas įkvėpęs jiem šiek-tiek gyvy
bės “eleksyro.” Atsipeikėję ė- 
mėsi jieškoti išeities, kad savo 
fašistinį “prestyžą” atgauti .. . 
žinoma, pirmiausiai reikėjo tas 
parengimas surengti Smetonai, 
Jei Hartforde negalima, tai, 
kad ir ant “farmų” kur nors. 
Dėl to jie ir patraukė link “old 
country” New Britaino. — 
Smetonai “iškilmę” jie suren
gė New Britaine. Bet, kiek gir
dėjau, jokia lietuvių organiza
cija neprisidėjo prie to paren
gimo. Apie parengimo ceremo
nijas neapsimoka rašyti, nes 
jau apie tai mūsų spaudoj bu
vo rašyta iš kitur.

PO to parengimo smetoninin- 
kai pradėjo šmeižti Hartfordo 
lietuvių pirmeivišką veikimą 
per “Keleivį” ir “Amerikos 
Lietuvį.” Gal jie mano savo ne- 
populiąriškumą pateisinti šmei
žimu kitų.

Kas liečia organizuotą lietu

vių veikimą čionai, galima pa
sakyti, kad fašistinio veikimo 
neįsileis į savo tarpą, nepakęs 
jo.

Kaipo pavyzdį galima pami
nėti : L. A. P. Kliubo vardu bu
vo susiorganizavęs vyrų cho
ras,. padainavo kelis mėnesius. 
Jaunuoliai patėmijo, kad pora 
smetonukų skleidžia fašistinę 
smarvę jų tarpe, tai jie pradėjo 
šalintis iš choro ir choras pa
kriko.

Po to, imtasi darbo organi
zuoti mišrus choras. Smetonu- 
kai pasiskelbė tuo darbu suban
krutuosią pirmeivių Laisvės 
Chorą ir bažnytinį Šv. Cicilijos 
Chorą. Tiesa, iš vieno ir kito 
išėjo po kelis dainininkus-dai- 
nininkes, bet abu chorai kaip 
gyvavo taip ir gyvuoja, veikia. 
Laisvės Choras net operetę su- 
simokino ir atlošė; visai ne
kreipia ir dėmesio, kad pora 
fašistukų sakosi kasą jam duo
bę.

O su jų choru jau nekaip da
lykai stovi dabar. Turėjo suren- 

I gę koncertą. Būtų dainavę'tuš
čiom kedėm, jei nebūtų atva
žiavę žmonių iš New Britaino, 
Glastonbury, Gramby, Man
chester ir kitų apylinkių. Mat, 
apylinkių lietuviai dar nespėjo 
sužinoti, kad tame chore liuosai 
leidžiama skleisti fašistinė 
smarvė. O prie to, dar suker
giamas L. A. P. Kliubo popu- 
Jiariškas vardas su tuo choru; 
bet sakoma, kad Kliubas dabar 
nieko bendro organizaciniai ne
turi su juo. Tik, regis, veltui 
duoda svetainę praktikuotis ir 
parengimam. Duodama svetai
nė veltui veikiausia tuo suprati
mu, kad palaikyti jaunimą krū
voje, kuris turėtų gražiai sugy
venti, kultūringai elgtis su vi
sais vietos lietuviais, o ypatin
gai dailės, meno, organizacijo
mis, kaip Laisvės ir šv. Cicili
jos chorai.

Neklysim pasakę, kad devy
nios dešimtys devyni nuošim
čiai Kliubo narių yra demokra
tiniai nusistatę ir nepakęs jo
kio fašistinio ardymo darbo sar 
vo patalpoj, vedamo vietos lie
tuvių tarpe. To nepakęs ir visa 
plačioji, skaitlingoji vietos 
lietuvių visuomenė. Kad tas tie
sa, parodė vietos lietuvių neat
silankymas į kalbamo choro pa
rengimą.

Jei ir toliau bus leista Sme
tonos, Mussolinio ir Hitlerio 
garbintojams skleisti fašistinį 
raugą naujame chore, ir to 
choro vardu kalbėti apie ardy
mą vietos lietuvių per ilgus me
tus sukurtą kultūrinį veikimą, 
— Hartfordo lietuviai sau gar
bės nesusilauks, o ypatingai to 
nesusilauks L. A. P. Kliubas.

Net ir vardą paskyrė fašisti
nį tam chorui: “Jaunalietu
vių.” Šį vardą jie atsivežė iš 
fašistinės Smetonos laikų Lie
tuvos. Smetona su savo valdi
ninkais organizavo Lietuvos 
jaunimą į “Jaunalietuvių” or
ganizaciją, taip kaip Mussoli- 
nis organizavo į juodmarškinių 
organizaciją, o Hitleris į rud- 
marškinių. Jaunalietuvių orga
nizacija Smetonos laikais Lie
tuvoj buvo organizuojama tam 
tikslui, kad neleisti Lietuvos 
darbininkams organizuotis į 

unijas; neleisti streikuoti, susi
rinkti ir tt. Net Lietuvos jau
nimo bažnytinė organizacija 
Pavasarininkai, buvo persekio
jama per jaunalietuvius, nieki
nama ir tt.

Smetona “jaunalietuvius” 
mokino, kad tik jie yra “tikri” 
tautos žmonės, o Smetona tik 
vienas gali būti Lietuvos val
dytoju. Kas pasipriešins Sme
tonai ir jo fašizmui, kas 
pareikalaus iš ponų didesnio 
kąsnio duonos, kas pareikalaus, 
kad lietuvių tautai būtų sugrą
žintos pilietinės teisės, kad bū
tų atsteigta konstitucinė bei de
mokratinė Lietuva, — tas turi 
būti apšauktas “tautos išgama, 
banditas’/ir tt. Ir štai, keletas 
fašistų užkorė Hartfordo lietu
vių jaunimui tą negarbingą 
lietuvių tautai vardą!

Rožytė.

Norwood, Mass.
Iš Drg. D. M. Šolomsko 

Prakalbų.
• •Lietuvių Literatūros Draugi
jos 9 kp. turėjo surengusi pra
kalbas kovo 20 d., Lietuvių 
Svetainėje.

Kalbėtojas buvo drg. D. M. 
Šolomskas iš Brooklyn, N. Y. 
' šolomskas kalbėjo temoje: 
“Amerikos Lietuviai ir Lietu
va, ir kaip pagelbėti Suvieny- 
tom Tautoms laimėt karą prieš 
agresorius.”

Drg. šolomskas pasakė pui
kią prakalbą, pateikdamas 
daugelį faktų. Jis citavo iš hit
lerinės spaudos, kaip tai “Ke
leivio,” “Darbininko” ir kitų, 
kaip ta hitlerinė spauda 
džiaugiasi- Hitlerio laimėjimais 
ir Lietuvos “išlaisvinimu.” Šo
lomskas nurodė, kad Lietuva 
bus išlaisvinta tik sumušus hit- 
lerizmą.

Rinktos aukos lėšų padengi
mui ir apšvietus darbui. Auka
vo po $1: A. Aliukas, M. Tra- 
kimavičienė ir J. Grybas; po 
50c.: A. Vaitkevičius, J. Gal- 
gauskas, J. Caspar, M. Grigu- 
nienė, J. Dovidonis, N. Gry
bienė, J. Budrevičius ir J. 
Valma; po 25c.: S. Družas, 
M. Dovidonienė, Z. Balnis, M. 
Sadauskienė, E. Kurulienė, M. 
Krasauskienė, P. Babilienė, E. 
Braždžiunienė, E. Karalienė, 
M. Uždavinis, W. Misevičius, 
A. Zaruba ir J. Aleksiunas.

Viso aukų $10.95.
Ačiū visiems aukavusiems.
Keletas desėtkų pasirašė po 

atvirutėm, reikalaujant prezi
dento Roosevelto paliuosuoti 
Earl Browder iš kalėjimo.

Prisirašė vienas naujas na
rys į Lietuvių Literatūros 
Draugijos 9 k p.

žmonių atsilankė vidutiniai.
LLD 9 Kp. Korespondentas.



Ketvirtas Puslapis

Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 46

Rochester, N. Y.

(Tąsa)
— Vielmožny panie, — ūmai nubalęs, 

prašneko Andrius. — Nereikia šitaip ... 
Tamsta ponas buvai ir būsi. Nebijok... 
Padary-y-sim!

— Dėkui tau, Andriau, dėkui. Bėk, 
bėk! Niekas man negal pagelbėti. Psia- 
krev! Glupstvo!!

Andrius dar kažką norėjo sakyti, dar 
pakėlė akis į Nukryžiuotąjį, bet Kordu
šas jau jį stumte stūmė iš kambario.

— Tu tylėk, Andriau, kaip grabas! Še, 
še 50 litų. Išgerk ir kad nesvirduliuotum!

Suglamžė sodininkas banknotą ir, rė
žiančiu žvilgsniu dilbtelėjęs į savo poną, 
išėjo į tamsą. Jis prašlameno pro koply
tėlę ir pasodės takeliu nuėjo pirmyn ir 
pirmyn. Tai tvarka. Paprasta susna, pa
sileidėlė kankina Kordušą, o jis jos bijo. 
Bijo bobos! — net nusispjovė Andrius.

Neapsakomas pyktis, kerštas Mortai 
dar giliau įslinko į Andriaus širdį ir tuč 
tuojau susikūrė sau patogią ir šiltą gūž
tą. Įslinko pyktis, kaip nejauki, gūdi 
tamsa su paslaptingai mirksinčiom lem
pelėm, šnarančiais medžiais, alkano vilko 
•žibančiom akim ...

— Na, aišku, kvailį ir bažnyčioj muša, 
*— pagaliau nusispjovė Andrius ir pasuko 
tiesiai į naminę... — Bet... padarysim!

XIV
Sumenko Matūza, mėlynos gyslos iššo

ko jam ant kaklo ir rankų. Tris keturias 
valandas numigęs, vėl keldavo, tamsoj 
puldinėdavo po kiemą su žiburiu, apžiū
rinėdavo kiekvieną lentą, rąstą. Išgirs 
šunį lojant ir jau puola prie lango, jau 
žiūri ar kas neneša medelio į savo namus.

Vežė Matūza egles iš tolimo miško per 
- purvus ir griovius, čia niūkdamas savo 

arklelius, čia glostydamas, maloniausiais 
vardais vadindamas. Nė žiemos nesu
laukęs, ištisus du mėnesius stoviniavo 
naujakuris urėdijoje nuo tamsos lig vė
laus vakaro, su ašarom akyse varžėsi iš 
paskutiniųjų. Taip brangi pasidarė kiek
viena lenta, lentelė, brangesnė'už moti- 
ną. m; h .j jfe, * j

Delnais smalos sakų nuėstais, šakų nu
raižytais, nuo kirvakočio, pjūklo sugru
busiais pirštais paglostydavo jis Mikasę, 
skatindamas ją į naują, šviesų gyveni
mą. Įtikinėdavo, saldžiai, ugningai įti
kinėdavo, kad po trejeto metų jų trobe
siai bus gražiausi, o duoną jiedu valgys 
pusbaltę ir kiaušinių miestelėnams ne- 
bepardavinės. Alum, pažadais, skerstu
vėm, stipriais delnų paspaudimais Matū
za sugebėjo prisikviesti būrį kaimynų 
talkininkų. I^ats griebdavosi storiausią 
rąstą kelti, miške ilgiausiai užsilikdavo 
ir neidavo srėbti bulvienėS'ar kleckų, kol 
rąstų nesuskaičiuodavo, nesurūšiuodavo, 
neaprišdavo spygliuotom vielom.

Tvartai betgi augo nežymiai, kaip žmo
gus. Išaugo lig juosmens, net lig kaklo, 
o naujakurys pajuto aštrią, šaltą virvę 
ir po savo kaklu. Pritrūko pinigų, meis
trai iškeliavo kitur dirbti, kaimynai puo
lėsi prie savo degančių darbų. Matūzie- 
nė be paliovos meldėsi, šnapšnojo lūpo
mis, žegnojosi, lyg nuo k piktųjų dvasių 
gindamosi. Matūza visai pajuodo, klai
kiom ir piktom akim žvelgdamas purvi
ną, bet tokią brangią neįkainojamą že
mę. Dvi kalvutės bepasiliko, bekonus 
pusdykiai išpardavė, visas vištas suvežė 
į turgų, bet jėgos pritrūko. Policijos, ant
stolio akys smako žvilgsniu nužiuro į jo 
gyvenimą, į jo pastangas ir svajones. Bė- 

. ginėjo pas kaimynus, girdė žirantus, va
žiavo į banką, pagaliau keikėsi, plūdosi, 
bet jautės bejėgis. Kaž koks milžinas 
slėgė vargšą naujakurį, o jis to milžino 
nei apčiuopti nei pamatyti neįstengė.

Pajuodę, nuvytę jurginai, vėjo siūbuo
jami žvilgčiojo pro langus, o Mikasė vis 
dažniau įbesdavo į juos akis. Matydama, 
kaip vyras blaškosi, aikvoja paskutinią
sias savo jėgas ir ji užmiršo viską, net 
pati save. Ji vis dažniau ir dažniau pa
skęsdavo kaž kokiame abejingume, ne
ramume ir nore pavirsti į beformę masę. 
Atsigulus ilgai nebeužmigdavo ir vyrui 
nė žodžio nepratardavo. Kai tyla ap- 
siausdavo trobą, kai lietus talžydavo lan
gų stiklus ir vėjas siautėjo jaunučiam so
de, ji gulėjo be valios, be troškimų. Jau
tės kaž kaip čia nereikalinga, ne sava, 
Svetima. Toli toli pro tamsą prasiverž
davo jai kitas, visai naujas gyvenimas, 
kaž koks saldus gyvenimo svaigulys, ku
ris vėrė ją liepsnomis ir žvanginančiai 
kaž ką žadėjo. Tokiais momentais Mika
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sė, rodos, ištrūkdavo iš tos vargingos 
naujakurio trobos, rodos, pergyvendavo 
kaž ką jai artimo bei giminingo, seniai 
svajoto fr nepasiekto. Ir ūmai, kai to 
vaizdo nuotraukos ir garsai paskęsdavo 
tamsoje, Mikasę nukrėsdavo staigūs šiur
pulys, jos akys užsidegdavo, tartum ža
rijos. Negalėdavo nei kvapo atgauti nei 
nutildyti aistringai plakančios širdies. 
Nejučiom skėtriaudavo ramkomis, tary
tum jieškodama apglėbti ką nors švel
naus, kvepiančio, priglausti garbanuotą 
galvą prie jaunos baltos krūtinės. Ran
kos betgi užčiupdavo šiurkščią, trumpai 
kirptą galvą, neskustą veidą, storus li
ninius baltinius... Aptildavo kraujas, 
galva bejėgiai nusvirdavo ant pagalvės 
ir toks geliantis, geliantis skausmas įsi
siurbdavo į visą būtybę.

— Toks mielas, bet... žvairutis ir iš
džiūvęs, kaip šakalys, — sušnibždėdavo 
Mikasė, ir pagaliau nuovargis užmerkda
vo akis.

— Juokiatės iš to bajoro, juokiatės, — 
vis dažniau kalba senė ant pečiaus, — o 
tokiem gera, ir tiek. Gyvena, kaip ponai. 
Ant kanapų guli nė j a, su arkliu, kaip su 
aitvaru...

Matūza sukąsdavo dantim.
— Neduosiu, niekam neduosiu nė pė

dos žemės! Tegu tik pamėgins.
— Ką tu, vaikeli, prieš vėją papusi. Be

ne iš vieno atėmė?
Kulka šitokie žodžiai prazvimbdavo 

pro Matūzos ausis.
Ne tiek dar sielvartas, kiek gėda grau

žė Matūzos širdį. Aš beveik pirmutinis 
į varžytines. Mano pirmojo valsčiuje iš
lipyti skelbimai! Ir jokios pagalbos. Ar 
čia daug, rodos, tie keli tūkstančiai. Jau 
keli, nes dar teko skolinti. Bankelis ne
beduoda, kur gauti? Kur gauti bent 
tūkstantį, kad neateitų paskutinės kar
vės išvesti ? Pikta, kai kiaulę reikia per- 
dažyt... ' ,

Motina pagaliau nulipo nuo pečiaus vi
sai trobai paskelbus, kad Dievas gelbės. 
Gėlių daug sapnavusi, staininiai arkliai 
žvengę. Atsinešė verpstą ir verpė, net 
verpstas burzgė j o ore.

Ugnis ūžė pečiuje, apšviesdama trobą, 
net galinius langus. Žvilgėjo šventųjų 
paveikslų stiklai, suposi lempa nukaišy
ta spalvotais popierėliais.

Mikasė triūsė po virtuvę, kilnojo puo
dus, grūdo bulves, košė pieną. Jos veidai ( 
nužiro nuo liepsnos, ji buvo graži Vaip 
paveikslas, bet tyli. Negirdėjo ji anitos 
sapnų. Motuzą vis sukdavo apie žmoĄą 
lyg bitė apie avilį, kalbino. Mikasė mes
davo žodį, kitą ir vėl tyla.

Morta triūsė tvarte, lakstė tai šen tai 
ten vengdama ilgėliau troboj užsibūti.

Penkis šimtus ji buvo jau iš Kordušo 
gavusi, bet dar nedrįso, nesugalvojo, 
kaip čia žentui įteikus. Neseniai šven
toriuje matė Kotriną besikalbančią su 
Sūrantiene. Anelė gražiausioji iš apylin- 

' kės bobų nubluko prieš Mikasę ir nekar
tą yra piktą tarusi, keistą žvilgsnį į Mor
tą metusi, šnibždėjosi jiedvi, veidus iš
tempusios, garsiai nusijuokdamos, tar
tum, tyčia, kad visi šventoriuje nugirstų. 
Stebėjo ir Andriaus piktas akis. Kasdiep ’ 
eidamas šlykštyn ir baisyn, jis, rodos, 
tik vakarais, kaip apuokas, išeidavo gy
venti — triukšmauti, laidyti bjaurius žo
džius ir dainuoti rusiškai. Šnibždasi, į 
liūdnai galvojo Morta. Gal jau žino, tik 
bijo prie žento prieiti. Anąkart tris šim
tus šiaip taip įbrukau; nei vienas nei ki
tas mano veido nepastebėjo. Dabar gi 
penki. Neduok Dieve, jei bent kiek duk
tė ar žentas suprastų. Kiltų ta audra, 
kurios ji dvidešimt metų bijojo, o gal dar 
baisesnė. Matūza eitų keršyti Kordušui 
ir visos jos paslaptys pabirtų, kaip kortų 
kaladė ant aslos.

Diena prabėgo visai šeimai niūri, skau
dinanti sielą. Laukė vakar užprašyto 
meistro, tolimesnio kaimyno Kristijono. 
Pečiuje -ūžė linksma, nuolat spraksanti 
eglešakių ugnis. Šalia juodavo trys di
deli puodai, ir Morta vis 'dilbtelėdavo, 
kad vanduo nepradėtų bėgti. Bus alaus. 
Bus vėl alaus, nes barščiais su pyragai
čiais išbėgiojusios talkos neprisiviliosi.

Matūza, Mikasė valgė iš lėto, tylėdami, 
nes po nuovargio, dar prieš besiartinam 
čią bėdą niekam nekilo noro kalbėtis.

— Bet, sūnau, tas Kristijonas, tai, sa
ko, nė kerčių nemoka užleist, — staiga 
tarė senoji Matūzienė, didelę bulvę su- 
kramčiusi.

(Bus daugiau)

tAISVE

Jungtinių Valstijų kavaleristai (raiteliai) pratimuose Fort Devens, Mass.

Amerikiečiai-Visi”
Susirinkimas Detroite

Suvirs 5,000 darbininkų, 
jų žmonos ir jų vaikai, at
stovaudami net 46 skirtin
gas tautines kilmes parodė 
savo vieningą dvasią ir ben
drą nusistatymą susirinki
me “Amerikiečiai-Visi” De
troite, Michigan valstijoj, 
neseniai. Muzika jų benų, 
chorų Ir dainų grupių Vals
tijos Parodos salėje buvo 
transliuojama per radiją į 
visas Europos okupuotas 
šalis.

Susirinkimą “Amerikie
čiai-Visi” sumanė Paul 
Deac, redaktorius Detroit 
Free Press. Lietuviai irgi 
dalyvavo:

Tos 46 skirtingos tautinės 
grupės, kurios dalyvavo su
sirinkime, buvo gyvas vaid
menis to, ką Ugo Carusi, ge
neralinio prokuroro egzeku- 
tyvis pagelbininkas ir susi
rinkimo svarbiausias kalbė
tojas, paaiškino, kaip “dva
sia ir stiprumas, kurie išsi
vystė mūsų šalyje iš pusės 
šimto tautų, dabar suvieny
tų į vieną tikslą, į vieną ka
ro pabūklą, pakreiptą tie
siog į širdį bjaurumo, kurio 
laisvi žmonės visur neken
čia.”

Perskaldymo dienos, pa
vojingų ginčų laikai ir pra
gaištingo nepaisymo nusi
statymas išnyko ant visa
dos, p. Carusi sakė. Čia na
miniame fronte mes gami
name tuos ginklus ir tuos 
įrankius, kuriuos mūsų jau
nieji vartoja karo frontuo
se pergalėti priešą; ir čia, 
lygiai kaip karo fronte, tas 
darbas turi nepertraukia
mai eiti.

“Šaknys nacių-japonų ‘per- 
skaldyk ir įveik’ nusistaty
mo išrautos. Šie Jungtinių 
Tautų keisti ir nesupranta
mi vyrai vieningai sfovi, jie 
nepasiduoda suskaldymams 
ir jeigu jie taip ir toliau lai
kysis, juos nebus galima 
įveikti,” jis pasakė.

“Šis vienumas, šis visiš
kas suvienijimas pajėgų vi
same pasaulyje iškovoti 
laisvę nustebino mūsų prie
šus. Hitleris netaip planavo 
dalykus. Žmonės, kaip Hit
leris, nesupranta tų dalykų, 
kuriuos žmonės atlieka ko
vodami už savo laisves.”

Žmogui, kuris tiki, kad 
Amerika pilna “fornerių,” 
arba darbdaviui, kuris su
laikytų ateivius nuo apgy
nimo Jungt. Valstijų arba 
amatoriui šnipų-persekioto- 
jui, kuris mano, kad galima 
užlaikyti demokratiją mūsų 
priešų būdais, p. Carusi pa
duoda kelis atsakymus.

“Lydėkite juos per milži
niškus fabrikus Detroite, ir 
jiems parodykit^, kas gami
na karo pabūklus, kurie da
bar triuškina^ mūsų priešus.

“Pakvieskite juos į mūsų 
armijos stovyklas, į mūsų 
laivyno laivus, tegu tenais 
sueina su sūnumis vyrų ir 
moterų, kurie sudaro ‘Ame- 
rikiečiai-Visi.’ %

“Paskaitykite jiems tą su
rašą vardų, vardus Ameri
kos didvyrių, kurie stojo ka- 
ran po Perlų Uosto įvykių 
ir kurie užsipelnijo visų pa
garbos.

“Didžiuokitės, kad esate 
amerikiečiai,” sakė p. Caru
si, “didžiuokitės gražumu 
ne gražiavimu ir triukšmu.

“Pamąstykime, kokiame 
darbe mes tautai galime bū
ti naudingesni. Stokime prie 
to darbo.”

Edward B. Hitchcock, Iž
do Sekretoriaus padėjėjas, 
prašė, <kad visos svetur gi
musių grupės vieningai lai
kytųsi, kad tik pergalėti 
bendrą priešą. '

“Mes visada turime sau 
priminti, kas yra tas ame- 
rikonizmas, kurį mes taip 
gerbiame,” jis pareiškė. 
“Laimingas tas, kuris’ ge
ma šioje šalyje, bet laimin
gesnis tas, kuris pasirenka 
tapti amerikiečiu. Kada nu
tariate tapti amerikiečiu,” 
jis pasakė entuziastiškiems 
klausytojams, “jūs mums 
atnešate stiprumą ir tvirtu
mą jūsų senesnės kultūros 
ir jūsų laisvės troškimus, 
troškimus žmonių, kurie ži
no vergiją.

“Esame daugiau negu tir
pinimo puodas—esame kla
nas idėjų, kurios vis auga, 
plėtojasi ir padaro Jungt. 
Valstijas pasekmingiausią 
tautų lygą visoje pasaulio 
istorijoje.”

Lawrence, Mass.

Norwood, Mass.
Pažangiųjų lietuvių meno 

darbas yra vedamas labai gra
žiai. i

Štai Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 3 kuopa turėjo sa
vo metinį parengimą, į kurį 
pasikvietė Norwoodo Vyrų 
Chorą vadovaujamą Wladislo- 
vo Petrukevičiaus, ir rusų trio 
iš Boston, Mass., kurie davė 
programą. Publika labai gėrė
josi, tik rūgo jo, kad progra
ma buvo, per trumpa. Susivie
nijimui pelno liko apie $40.

Norwoodo Vyrų Grupė ir 
Harmonijos Grupė iš So. Bos
ton, surengė didelę dainų pro
gramą, kuri duota naujoj for
moj, atvaizduojant WHDH 
Pažangiųjų Lietuvių vadamą 
radijo programą.

Pirmininkavo Viktoras ži- 
laitis, Jr.

Programos perstatytojum 
buvo adv. P. Shimonis (Dėdė 
Petras). Programa buvo tiktai 
puiki. Jos išpildyme dalyvavo: 
Harmonijos Grupė, po vado
vyste H. Žukauskaitės; Nor
woodo Vyrų Grupė, vadovys
tėj W. Petrukevičiaus, ir so
listai: Rožė Merkeliūtė, Mrs. 
Buidon ir R. Niaura; duetai: 
•Rožė Merkeliūtė su “Dėde 
Petru”; Pauras su “Dėdė Pet
ru,” Niaura su Buidon, ir Ju
lius Rainard su Rože Merke- 
liūte.

Visiems dalyviams puikiai 
sekėsi programą pildytk

Šį parengimą gražiai parė
mė mūsų biznieriai. Apie pora 
desėtkų biznierių davė savo 
skelbimus. Tas reiškia gražią 
paramą lietuvių dailės ir mu
zikos. šis parengimas dailės 
žvilgsniu puikiai pavyko; fi
nansiniai taip pat liks pelno 
virš $50.

Norwoodo Vyrų Grupė ruo
šiasi oro bangomis palinksmin
ti lietuvių visuomenę per radio 
stotį. Dainuos sekmadienį, ba
landžio 19 d., 9-tą valandą iš 
ryto iki 9:30. WHDH stotis 
pasiekia veik visą Naująją 
Angliją.

Dailės Mylėtojas.

Iš Draugo V. Andrulio 
Prakalbę

Kovo 27-tą įvykusios drau
go V. Andrulio prakalbos, 575 
Joseph Ave., pavyko labai ge
rai. Publikos buyo vidutiniai. 
Draugas Andrulis pasakė la
bai gerą prakalbą apie viso 
pasaulio įvykius. Publika liko 
labai užganėdinta jo prakal
ba.

Po pirmos temos pirminin
kas d. W. černauskas papra
šė publikos aukų, kad drau
gai aukautų kiek išgali, nes, 
išmokėjus išlaidas, likusieji 
bus paaukota mezgėjoms. Au
kų surinkta $29.60.

Antru atveju draugas V. 
Andrulis atsakinėjo į klausi
mus, kurių buvo gana daug. 
Jisai visiem atsakinėjo kuo aiš
kiausia, visi likosi užganėdin
ti. Girdėjosi iš publikos sa
kant: “Daugiau tokių prakal
bų.”

Ant rytojaus LDS 11 kuo
pa turėjo draugišką vakarie- 
niukę, tai ir d. Andrulis sykiu 
su mumis linksmai laiką pra
leido ir mus apleido vėlai nak
tį.

Draugo V. Andrulio prakal
bose aukavo sekanti:

B. ir R. černauskai, $1.25. 
Po $1.00: K. ir A. Galinaičiai, 
J. Druseikis, F. ir F. Griciai, 
J. ir D. Vaitai, J. šopis, J. ir 
L. Totoriai, M. ir A. Vaidy- 
lai, M. Severinas, J. Stančikas, 
R. Barauskas, P. čereška, F. 
ir N. Baltakiai, J. ir A. Klima
šauskai, J. ir P. Barzdaičiai, 
J. ir S. Vaivodai. Po 75 cen
tus: J. ir A.' Ivonaičiai, L. ir 
A. Pultinai J. ir V. Bulliai. Po 
50 centų: Ch. Simaitis, M. 
špaiderienė, P. žirgulis, G. 
Švedas, Bronė Brooks, J. Mal- 
deikis, G. Daukas, K. Survil- 
lo, L. Baronas, F. Kurkulis, J. 
Andriuškevičius, D. Brazas, 
L. Bekešienė, A. Lekavičienė. 
Po 25c.: A. Bartašius, K. Žu
kauskas, L. Šlekys, B. Morke- 
vičienė, A. Duobienė, J. Se
verinas, V. Bačiulis, E. Duo
bienė.

Kiti aukavo po mažiau, vi
siem aukavusiem, varde Rau
donosios Armijos, didelis ačiū.

Ir mezgėjos širdingai ačibo- 
ja.

L. Bekešienė.

INDAI REIKALAUJA SA
VO KARO MINISTERIO

New Delhi, Indija.—Tau
tiniai Indijos vadai reika
lauja, kad Anglija leistų 
jiem patiem pasiskirt savo 
'karo ministerį Indijai ginti.

Maskva. — Vienas dide-' 
lis Sovietų amunicijos fabri
kas dabar pagamina 13 kar
tų daugiau kanuolinių šovi
nių, negu metai atgal.

London, bal. 6. — Japo
nai telkia daugiau kariuo
menės prie Manchukuo ru- 
bežiaus su Sibiru.

Svarbus Susirinkimas
Ateinantį sekmadienį, ba

landžio 12 d., 2 valandą po 
pietų, Maple Parke, įvyks LLD 
kuopos,. Maple Park Bendro
vės ir LDS 125 kuopos bend
ras susirinkimas. Visi suminė
tų organizacijų nariai malonė
kite dalyvauti tame susirinki-, 
me, nes turęsime daug svarbių 
dalykų aptarti ir gerai prisi
ruošti prie manomo turėt ban- 
kieto, kuris įvyks balandžio 26 
dieną, tam pačiam Maple 
Parko.
' Būtinai turime sueit visi, 

kad išrinkti gaspadorių ir dar
bininkus visokiems darbams 
atlikti.

Į šį susirinkimą prašom bū
tinai atsilankyti komisijos ir 
tikietų platintojų, kad galėtu
me padaryti peržvalgą mūsų 
nuveiktų darbų ir matytume, 
kas ir kur dar nėra atlikta.

Bahkieto Komisija.

Maskva, bal. '6. — Sovie
tai nukirto 18 vokiečių or
laivių ties Leningradu.

............................................................................. ‘ ..................................................’ "

Naujosios Anglijos Moterų Metinis 

SUVAŽIAVIMAS ir KONCERTAS
■ Įvyks Sekmadienj, Balandžio 12 April 

LIETUVIU TAUTIŠKAM NAME
(Apatinėj Svetainėj)

Kampas Vine ir Main Sts., Montello, Mass.

Koncerto Programoj Dalyvaują: Pagarsėjusi Bostono 
Radio Harmonijos Grupė; Montello Liuosybės Choras; 
Jaunų Šokėjų Grupė, šoks lietuviškus šokius; Solistės 
Anna Mineikaitė ir Antoinette Stephens (Steponavi

čius); Seserys Grušaitės (Gross) — Šokikės ir vie
tinis Moterų Apšvietos Kliubo Grupės Choras.

Suvažiavimas Prasidės 10 vai. ryto 
Koncerto Pradžia 5 v. v.

Rengėjos kviečia Brockton—Montello ir iš apylin
kės liėtuvius'dalyvaūti šiame koncerte, tikimės, kad bū
site užganėdinti koncerto programa. •
Įžanga 50c. JIskttitapt taksus) w . KvieCia KOMITETAS.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai

Ketvirtai., Balandžio 9, 1942___________ .

SOVIETAI PER DIEN4 
SUNAIKINO 79-NIS

NACIŲ ORLAIVIUS

T

LAISVE Penktas Pusią;

KRISLAI

Maskva, bal. 7. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Naktį balandžio 6 į 7 d. fronte nebuvo jokių reikš-’ 
mingų atmainų.

Sovietinė kariuomenė Kalinino fronte užėmė 11 ap
gyventų vietų. Vokiečiai nukentėjo didelius nuostolius 
ir buvo pagrobta daugiai jų karinių reikmenų.

Kitoje to fronto dalyje sovietiniai artileristai per 
dviejų dienų kautynes sunaikino 17 priešų fortų ir ap- 
sitvirtinimų ir penkis kulkasvaidžių lizdus.

Viename sektoriuje vakarinio fronto vokiečiai, mė
gindami atgriebt pozicijas, prarastas keletas dienų at
gal, kontr-atakavo raudonarmiečius sų savo tankų pa
rama. Sovietinės jėgos nutrenkė priešus atgal ir išmu
šė iš veikimo tris vokiečių tankus ir pągrobė penkis 
kulkasvaidžius. Kovos lauke priešai paliko apie 100 
saviškių užmuštų.

VAKARINIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS
Balandžio 6 d. buvo sunaikinta 79 vokiečių orlaiviai. 

Sovietai prarado 19 orlaivių.

(Tąsa nuo 1 puslapio)
4 d.) prisimygęs tvirtina, kad 
Lietuva nebūtų, išlikus gyva, 
jeigu jinai nebūtų priėmus ka
talikiškos tikybos.

Tai, žinoma, apgalvota ne
tiesa. Labai daug nekatalikiš
kų tautų išliko ir gyvuoja.

Jeigu kas pakenkė lietuvių 
tautai, tai katalikų bažnyčios 
kunigija, kuri bandė Lietuvą 
sulenkinti. O dabar ta kunigi
ja kryžiavoja Lietuvą ant hit
leriško kryžiaus;

tą desėtkų dolerių. Kaip ma
tote, vietos sandarokai nusmu
ko, kaip lepšė nuo koto. San- 
dariečių ir Vaidylos tikslas 
buvo kiek galima daugiaus 
pąbjąuroti Sovietų Sąjungą ir 
komunistus, bet nepavyko. Da
bar jie vaikščioja, kaip Vilnių 
pardavę.

LLD 9 Kp. Korespondentas.

........'i t.4». .sgaffSS

Sekmadienį perstatyme bu
vo du nąuji vaidylos. Jie pir- 
mesniuose perstatymuose ne
buvo. Tai Dr. Engels rolėj F. 
Jacobs. Pirmiau tą rolę vaidi
no Sadauskas. Jacobs puikiai 
įsigyveno į jam pavestą rolę.

Paskui publika turėjo pro
gos susipažinti su nauja akto
re, tai Aldoną Gražulyte, kuri

svarbias masines prakalbas. Sekma
dienį, balandžio 12 d., 6 v. v. Kas- 
močių Svet., 91 Steamboat Rd. Kal
bės R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius iš Brooklyno ir žymūs vietiniai 
kalbėtojai iš Civilian Defense, kurie 
kalbės angliškai. įžanga visiems vel
tui. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti šiame susirinkime. — 
Kom. (82-84)

šia balių, šeštadieni, 11 d. balandžio, 
8 v. v. Lietuvių Syet, Hollins St. 
Kviečiame lietuvius “L.” skaityto
jus, buvusius ir esančius 25 kp. na
rius dalyvauti šiame baliuje, links
mai praleisti laiką. Prof. Vincent 
Unitas suteiks šokių muziką. — 
Kom. (82-84)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. susi

pildė princeses Margaretes re- .rinkimas įvyks sekmadienį, balan

įvyks
Lato- 
kvie- 

dovaną

ANGLIJA LEISIANTI IN 
DAM PASISKIRT APSI

GYNIMO MINISTERI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

harlal užreiškė, kad jis prie
šingas tokiam Anglijos pa
siūlymui, kur Anglija žada 
Indijai tautinę laisvę po ka^ 
ro su dominijos laipsniu, bet 
palieka teisę įvairioms indų 
provincijoms atsiskirt nuo 
bendros visai Indijai val
džios. Sako, toks anglų pa
siūlymas reikštų Indijos 
skaldymą į dalis.

Indijos Liberalų Sąjungos 
Taryba užgyrė Anglijos siū
lymą Indijai tautinės laisvės 
su dominijos laipsniu po ka-! 
ro, bet pasmerkė tą punktą 
anglų plano, kur jie palieka 
įvairioms Indijos provinci
joms pasirinkimą, ar pri
klausyt bendram visų Indi
jos provincijų sąryšiui ar 
pasilaikyt nuošaliai nuo to 
sąryšio ir įsisteigt atskiras' mus.

savo vietines valdžias.
Tautinis indų vadas Neh

ru atsišaukė į prezidentą 
R o o s eveltą tarpininkauti, 
kad Anglija priimtų Indijos 
reikalavimus.

Asmeniškas prez. Roose- 
yelto pasiuntinys, pulkinin
kas Louis Johnson vėl kal
bėjosi su tautiniais indų va
dais ir su Anglijos pąsiųn- 
tiniu Crippsu.

ANGLAI SAVAIP GINSIĄ 
INDIJĄ

New York. — Čia kalbė
damas, Anglijos ambasado
rius Amerikai, lordas Hali
fax sakė, kad anglai atliks 
pareigą, savaip gindami In
diją nuo japonų ir vokiečių 
užpuolikų, jeigu indų va
dai atmes Anglijos pasiūly-

Waterburio L.L.D. 28 kuo
pos sekretorius prisiuntė Cen- 
trąn kuopos narių stovio su
rašą. IŠ jų septyni nartai tėra 
pasimokėję tik už 1940 me
tus. Vienas temokėjęs už 1939 
pietus.

Jie tebeskąitpmi kuopos na
riais! Centre, žinoma, jų var-. 
dai nebęskambą narių surąše.

' Tokia kuopų tvarka neti
kus. Ji tik sukelia nesusipra
timų tarpę kuopų ir Centro.

Negali skaitytis organizaci
jos nariu tas, kuris nėra mo
kėjęs duoklių už vienus me
tus, juo labiau už dų. Jįs turi 
būti išbrauktas iš kuopos na
rių surašo.

įveskite, draugai, tvarką, 
discipliną kuoposę. Netvarka 
kuopose kenkia, visai organi
zacijai, demoralizuoja kuopų 
narius. ':.’b

Norwood, Mass.

DETROIT, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas 

balandžio 12 d., 10 vai. ryto, 
zų Svet., 1035’ Caniff. Nariai 
čiame dalyvauti, gausite
“Tarybų Galybė,” puiki knyga. — 
A. D. Sekr. (82-84)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių moterų iš- 

sRirstytojų ir išlyginto jų (Sorters 
& Graders) prie mezginių nukarpo
mų (knitted clips). Nuolatinis dar
bas, gera alga. Kreipkitės asmeniŠ- 

pas Rubin Bros, 120 Freeman 
Brooklyn, N. Y. (82-§4)?

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. balandžio, 2 vaL 
dieną. Mainierių Svet., kampas Main 
ir Oak Sts. Prašome narių dalyvau
ti šiame susirinkime, nes bus balsa
vimas Centro Valdybos, taipgi užsi
mokėkite ir už duokles. — S. Kuz
mickas, sekr. (82-84)

džio 12 d., 2 vai. dieną. Pas drau
gus Gluosnius, 1256 Diamond Avė. 
Kviečiame narius dalyvąųti, svars
tysime daug dalykų. Kurie dar ne
gavote knygų “Tarybų Galybė” ir 
“Kąrąs iy Jąunimąs,” gausite šiame 
susirinkime. Nepamirškite ir duokles 
užsimokėti. — P. Šlekaitis, Sekr.

(82-84)

lę. Jai teko pirmu kartu būti 
vadovaująnčioj rolėj. Labai 
gerai, kati kankliečįąi naujų 
jėgų traukia į vadovaujamas 
roles. Pirmiau šią rolę vaidi
no Sokaitė. J. Patackas, kuris 
vaidino Toni rolę, turi natu- 
ralio vaidinimo gabumų.

Visi kiti vaidylos, kurie bu
vo antraeilėse rolęse puikiai 
savo pareigas atliko. Publiką 
praleidę gerai sekifiadienio 
popietį matydama prieš savo 
akis dalelę senobinės Vokieti
jos, kuri anais laikais progre
savo ir davė daug menui ir 
bendrai kultūrai, šiandien tik 
viską naikina reąkcijos siaubo 
apimtas Hitleris. Prieš tą ci
vilizacijos priešą visas demo
kratinis p.asąulis išstojo, kad 
išgelbėti pažangą.

prie pabaigos tenka pažy
mėti, kad kankliečiąi tiek so
lo dainas, tiek bendrai viso 
choro dainas puikiai atliko. 
Jų parengimas labai gerai nu
sisekė.

Skaitlingąs, Cjeraį Pavykęs 
Kąukh?čių Ope^Vškąs 

Parengtuias
Kaip ir pirmęsjiiupąe vąidi- 

nimuos.e kankliečiąi puikiai 
pasirodė. “Student Prince” 
siužetąs įmtas iš. senoįbinįo vo
kiečių aristokratijos gyvenimo 
ir jų pažiūrų, į valstiečius, į 
kaimą. Autorius nęnųžyini 
ypatingo laikotarpio. B,et sa
vaime suprantama, kad 'pęr- 

. stato vykseną apie šimtą me
tų atgal. Anų laikų Pl’inęp 
santikiavimas su valstiečiais ir 
įsimylėjimas į Katrę, užeigos 
patarnautoją, rodo aųto.rįąųs 
pažangią mintį. Bet p.ąsigėri- 
mas iki nuo kojų nųvirtimo 
ląipsnio. princo, jo auklėtojo 
Dr. Engei tą pačią mintį pa
laužia—padaro, kad princas 
girtas būdamas nežino ką dat 
ro. Toliau, kai ketvirtame ak
te princas grįžta į kaimą, kur 
jis praleido atostogas sų stu
dentais ir ten tūlą laiką moki
nosi, ii’ kur užsimezgė jo mei
lė su Katre, vėl progresui ne
patarnauja. Katrė nusileidžia 
kunigaikštytei, kuri valst. mi- 
nisterių paskirta būti princo 
žmoną. Toliau Katrė dėl ra
mybės ir princo garbės atsisa
ko nuo jo meilės. Pats prin
cas nors sielvartaują, pergy
vena gilius sielos’ skausmus, 
bet nieko nedaro, kad. iš to 
išeiti. Pasilieka, kad taip buvo 
ir taip bus.

Atžymėjus šiuos 
“Student Prince” 
žiūrėjimui labai 
operetė. Jos muzika žavėjan
ti; švelniai paveikianti į žiū
rovus. Bendrai, kalbamos op.e- 
rętės vaidinimas stebėtojuose 
sukelia ūpą ir paakstina giliai 
ąp.mąstyti apie pei’statomą da
lyką.'

Kankliečiai ' jau trečiu kar
tu vaidino šią operetę. Man 
rodos, kad pereitą sekmadienį 
choras dąp puikiau ją persta
tė. Agotėlei Kenstavičienei, 
Katrės rolėj, Vytautui Taru
čiui, studento princo Frano ro
lėj, Antanui Gąršinskui, LuG 
zo rolėj puikiai sekėsi. Gerai 
sekėsi vaidinimas ir studentų 
kliubo pirmininkui. Juo buvo 
Sarsevičius. Taipgi puikiai vai
dino IVįąrytė šimkiūtė Gret- 
chenos rolę. Labai gražiai vai
dino F. Yurgil kiMiigaikštie- 
nės rolę.

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. balandžio, Lietuvių Svet., 7:30 v. 
v. Nariai prašomi atsivesti naujų 
narių. Aplietos Komisija išduos rą- 
portą iš prakalbų, kuriose kalbėjo 
drg. V. Andrulis. Bus ir paskaita.— 
J. K. N., Sekr. (82-84) •

BALTIMORE, MO.
Literatūros Draugijos 25 kp. ruo-

kai
S>,

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Rep

BRIDGEPORT, CONN.

■j

trūkumus 
publikos 

patraukli

e

9 
e
* 
e
i

•i

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. TRiangl© 5-8622

© 
©

16& GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Toj. EVergreeų 8-7179

FEDERAL LIQUOR SĮORE 
( 2410 MAIN STREET, . BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
I*. S. SEKITE MUSŲ SPECIĄLŲ SAVAITES

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
*Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

>r

ROBERT UPTON Rl

701 GRAND STREET
Į 11'3 Mt, Vęrnoą St,.

Philadelphia, Pą 
Tęleįtonas Poplar. 4UQ

CREDlTi
TERMS!

DEAN.'
1 5 jewels

Religijinių daiktų department 
tas atdaras vakarais.

BROOKLYN. N. Y.
' ■ i

CREbffl l
TERMS] \

A LIBERAL
ALLOWANCE
f O R YOUR
OLD WATCH!

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, -balandžio 12 d., 1 vai. 
diepą, pas (^d. Bąkūnųs, 316 — 3rd 
Št. Galėsite pasiimti . “Tary
bų Galybė,” ir apart kitų reikalų, 
aptarsime ir ateinantį parengimą, 
kuris įvyks 18 d. balandžio, naudai 
Raudonojo Kryžįp. — G. S. (83-85)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. balandžio, 4 vai. 
dieną, Mainierių Svet., kampas Main 
ir Oak Sts. Prašome narių dalyvau
ti šiame susirinkime, turime svarbių 
reikalų aptarti. Galėsite pasiimti 
naują knygą ir taip pat užsimokėti 
duokles. — A. Naravienė, org.

(83-85)

Norwopdo Lietuviai Prisideda 
Su Finansine Parama Ap- 

švįetps Fondui
Gavę nuo draugo D. M. šo- 

lorpsko, Lietuvių. Litęratūro.s 
Draugijos Centro sekretoriaus, 
paraginimą parinkti aukų Ap- 
švietos Fondui, tat draugai L. 
Trakimavičius ir J. Aleksiū- 
nas parinko aukų ir surinko 
$9. Aukąvo sekančiai: L. Trą- 
kimavįčius ir J. Grybas po $1; 
po 50c.: J. Budrevičius, Ona 
Caspar, M. Ųždavinis, J. Kra
sauskas ir J. Galgauskas; po" 
25c.; E. Brazdžiunienė, P. Ka
rulis, P. Plurinavičius, J. Alek- 
siūnas, Alice Alęksiunięnė, S. 
Budrevičienė, M. Krasauskię- 
nė, E. Karai, A. Zaruba, J. 
Dovidonis, M. Dovidonienė, M. 
Navickienė, M. Grigunienė, P. 
Malkuniępė ir. P, Sarąpįenė.

Ačiū ' visioms j aukavusioms.
Apšvietos’ Fondas lęįdžįa la-. 

bai naudingą literatūrą lietu
vių ir anglų kalboj, suteik
damas daug faktų apie lietuvių, 
ir Lietuvos veiksmus. Todėl iš 
visų lietuviškų kolonijų orga
nizacijos ir kliubai karts nuo 
karto turim paremti Ap.švie- 
tos Fondą, kuris lošia labai 
svarbią rolę Amerikos lietuvių 
judėjime. Aukas reikia siųsti 
sekamai: D. M. šolomskas, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro Sekretorius, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

* LIETUVIŠKA *

PITTSTON, PA.
LLD. 12 kp. ruošia vakarienę, pas 

M. Pacenką, 28 Mposie St., Wyom- 
inge, sekmadienį, balandžio 12 d., 5 
vai. vakaro. Kviečiame draugus ir 
simpatikus ir visus “Laisvės” skai
tytojus dalyvaut ir praleist smagiai 
laiką. — Kom. ’ (83-85)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. nepaprastas 

; įvyks

337 UNION AVĘNUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagff 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158Didžiulis Bendras. CIO 

Ir Federacijos Mitin
gas Pergalei Laimėti
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

laimės šį karą prieš užpuo
likų fašistų Ašį. Abudu 
smerkė kpngresui įneštus 
sumanymus, reikalaujančius 
panaikint normalę 40 valan
dų darbo savaitę ir nušluot 
įvairias unijines darbininkų 
teises. Savo pareiškimuosę 
Green įr Muyrąy pąsižadėjo 
griežtai vengt streikų, 0 peą* 
derybas ir tąrpjninkąvimę 
komisijas spręst kylančius 
skirtumus tarp samdytojų 
ir darbininkų.

Murray smęj^ė tuos fa
brikantus, kurie laiko ma
šinas bergž^iąs, kuomet 
jos galėtų dirbti šalies gy
nimui.

Auto. Darbininkų Unija 
Šaukia Sutelkt Visas Jė

gas Karui Laimėti 
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

bos algos už darbą šeštadie
niais ir sekmadieniais, kuo
met tos dienos įeina į nor
malės darbo savaitės dienų 
skaičių, ir todėl laikomos 
tokiomis pat darbo dieno
mis, kaip ir kitos.”

Prezidentas 
užtikrino, kad sutąupymąi 
iš darbininkų 
nuo dvigubos 
dieniais ir sekmadieniais 
neis į samdytojų kišenių, 
bet eis šalies naudai.

KITI UNIJOS PROGRA
MOS PUNKTAI

Suvažiavimas savo rezo- 
liucijoj-programoj draudžia 
streikus, paveda visus gin
čus tarp darbininkų ir sam
dytojų spręst per derybas ir 
tarpininkus ir ragina uniją 
visais galimai būdais, didįųt 
ir smarkint karo reikmenų 
gaminimą.

Suvažiavimas taip pat ra
gina valdžią apribot pelna- 
grobiškas įplaukas, uždraust 
didesnes kaip $25,000 per 
metus algas pramonės vedė
jams; apribot gyvenimo 
reikmenų kainas; pridėt 
darbininkam uždarbio, kiek 
pragyvenimas pabrangsta, 
ir paliuosuot darbininkus 
nuo skolų mokėjimo tuo lai
ku, kai jie netenka darbo, 
kuomet paprasti fabrikai 
pertvarkomi gamint karo, 
reikmenis. Automobilių Dar
bininkų Unija šiame suva
žiavime sutiko, kad jos na
riams būtų karo paskolos

savo laiške

atsisakymo

■ I1 , ■

Berlin. — Naciai garsina
si, kad, j.ų sųtynąvifl.ąį pasr 
kutiniu laiku, esą, nuskan
dinę 13 talkininkų prekinių

___  _ _____________... s susi
rinkimus įvyks 13 d. bąlandžio. 
Ųviejų parengimų komisijos išduos 
raportą. Taipgi laikas užsimokėti 
duokles ir galėsite pasiimti knygą 

‘“Tarybų Gąlybė,” Bus daug, svarbių 
■ dalykų diskusuojąma, nepraleiskite 
progos' išreikšti savo nuomonę. — 
Kp. Sekr. '____ " (83-85)

GREAT NECK, N. Y.
Liet. Am. Piliečių Kliubas ruošia

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIEVAMS IR PARĖMS
Tokiems pokiliams mos parduodam viską už labai žemas kainas

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
detas vesęlijom, krikštynom 

V ir kitkam.1
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: Evergreen 8-977Q

IT’S OUST £TKU & ' 
'FINDING MONEY11

Norwood© Sandąriečiąi su 
Ghicagps Vąįdylh Didelėj 

Skylėj!
Vietos sandariečiai turėjo 

surengę prakalbas ponui Vąi- 
dylai iš Chicagos. Prakalbąs 
rengė su muzikale p^o^ramą 
ir vakariene. Nusisamdę 'visą 
Lietuvių Svętąįnę iy manė tu
rėti didelį biznį. Bet,, ant lai
mės, atsilankę tik apie dvide
šimts žmonių. Su “kalbėtojais” 
ir “artistais” susidarė 28 ypa- 
tos. Taigi, vietoj pelnyti— 
sandarokai turės pridėti kele-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS,)

M
m

m

&

t,

■}

Suteikiam garbingas laidojuvee

' $150
Koplyčias suteikiam nemoką-, 
; mai visose dalyse miesto. "!

F.W-Shalins 
(Šulinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE. 

t OppęjĮįte, Forest iparkway
WOODHAVEN, N. Y.

nyse ir tris ties Afrika.
London, bal. 8. — Būriai 

anglų orlaivių išlėkė vėl 
bombardųot nąęių pastatus 
ir įrengimus šiaurinėje 
Francijoje ir kituose užim
tuose kraštuose.

Australija. — Vėl atplau
kė stambus skaičius kariuo
menės iš Amerikos.
už visus viršlaikius po 40 
valandų reguliarės darbo 
savaitės.

Šis unijos suvažiavimas 
taipgi atsišaukė į visą tąu- 
tą sumobilizuot visas gąli-r 
mąs savo jėgas, pergąįęį ląi?

LAĮPOTĮJVĮŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas



Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.

L®.Dr. J. J. Kaškiaučius

Buvo Šilčiausia Diena

7 diena per 13 metų.

MIRĖ

WWW

į

k u 
bu

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Telefonas: IlUmboldt 2-7964
530 SUMMER AVE. 

Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

o dabar po 18-kos mė- 
kalėjimo jau tik 190 
tai yra, 70 svarų nete-

Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y 
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai 

po 264 So. 1st Street, Brooklyne, 
arti didelio miesto marketo. Šiluma 
ir “combination sink.” Renda $25.00. 
Kreipkitės pas namo prižiūrėtoją. 
(Supt.) ' (83-95) ’

CHARLES'
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Ayenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

iš Los Angeles, Calif, 
rodosi, nuvyko tenai 
technišką mokyklą.
kloties jaunam Ale-

kiek kartų 
kirviu,—jis 

labai, labai 
pervėlu. Aš

padavė 
Glick, 

gyven
ai orris

N t -u Yorto^ĮfeŽjfeZInkB
Baisi Tragedija Šeimoj-Kirviu 

Užmušė Savo Žmona
—Aš tik užmušiau savo 

žmoną!—garsiai sušuko įbė- 
gęš į policijos stotį 50 metų 
vyras. Visi policistai sujudo ir 
kapitonas F. J. McVeigh su
laikė jį. Po to, kada žmogus 
buvo sulaikytas, kuris 
savo vaidą—Herman 
tai policija nuėjo į jo 
namį po antrašu 2710
Ave., New Yorke, ir rado lo
voj, drabužiais užverstą, su 
sukriušinta galva, jo moterį 
Bella, jau bemirštančią.

ši tragedija atsitiko, kaip 
aiškinosi patsai Herman Glick, 
maž daug taip. Prieš kiek lai
ko jis neteko darbo. Jieškojo 
naujo ir vis negalėjo gauti. 
Sako, kad pavasariui prasidė
jus, padidėjus šeimos finansi
niams reikalams, jo žmona 
Bella, 48 metų amžiaus, nuo
latos nedavė jam ramumo, rei
kalaudama darbo ir pinigų. 
Jis sako, pirmadienį buvo iš
ėjęs jieškoti darbo ir pasivaik
ščioti, kada grįžo namo, tai 
moteris, gulėdama lovoj pasta
tė klausimą:

—Kas ten?—ir patėmijus

ŠĮ Vakarą Bus 2 ALDLD 
Kuopą Susirinkimai
Ketvirtadienį įvyksta du Li

teratūros Draugijos kuopų 
susirinkimai. Pirmos kuopos 
susirinkimas bus “Laisvės” 
Svetainėj, o 138 kuopos Za- 
belskio Svetainėj, Maspeth.

Dabar yra Literatūros Drau
gijos vajus už naujus narius. 
Kiekvieno narto yra pareiga 
atsilankyti į susirinkimą, pri
sidėti prie reikalų aptarimo ir 
atsivesti naujų narių. Vajaus 
laikii nėra įstojimo.

Linkėjimai Daktarui su 
Gimtadienio Proga

Artimi draugai jauno dak
taro Alfredo D. Bičiūno, kuris 
jau ketvirti metai kaip yra 
Kings County ligoninėje kaipo 
chirurgas, o anksčiau per po
rą metų yra specializavęsis 
kaipo odos ligų daktaras,— 
tad su jo gimtadienio proga 
(8 d. balandžio), linkime Dr. 
Alfredui Bičiūnui ir toliau 
sėkmingai specializuotis savo 
profesijoje!

Linkėjimai nuo A Vaškio 
Iš Los Angeles, Calif.

Brooklynietis Alekas Vaš- 
kys su savo jauna žmonele at
siuntė savo draugams linkėji
mus net 
Alekas, 
užbaigti

Geros
kui ir jo žmonaitei!

Pet.

Šį Vakarą vėl Bus “Laisvės” 
Radio Valanda

Kiekvieną. ketvirtadienį 
“Laisvės” radio programą gir
dime lygiai 6:30 vai. vakare 
iš WBYN stoties, 1430 Klcs. 
Pasiklausykite, drg. Eva Miza- 
rienė, anounseris, turės daug 
ką naujo.

Vyrui Brangiai Atsieis Pa
sivažinėjimas su Mergina
Degtinės ir kitų gėrimų 

agentas E. Low, pereito gruo
džio pradžioj, “biznio” reika
lais nuvažiavo iš New Yorko 
su mergina Nancy Tompkins 
į Schenectady. Kelionėj viskas 
buvo tvarkoj, bet štai, dabar 
jo žmonelė pareikalavo atsi
skyrimo ir nedaug, tik $150 
savaitinio užlaikymo.

vyrą, pridėjo:—O, tai tu,—ir 
vėl užmigo.

Vyras nubėgo į virtuvę, pa
sigriebė skautų kirvį ir įbėgęs 
į miegamąjį pradėjo savo 
žmoną negailestingai mušti 

: per galvą. Už minutės jau vis
kas buvo baigta.

—Aš nežinau, 
smogiau žmonai 
dabar sako.—Aš 
gailiuosi, bet jau 
pasirengęs panešti bausmę už 
tą mano beprotišką žygį.

Tragedijos pagrinde ekono
minio skurdo negalima jieško- 
ti. Jų vaikai visi dirba atsa- 
komingus darbus. Duktė Char- 
lote, 21 metų yra slaugė; trys 
sūnūs—Sol, 26 metų amžiaus, 
dirba inžinierium laivyno sto
vykloj Brooklyne; Leo, 24 me
tų amžiaus, yra valdiškoj įs
taigoj darbininkas Washingto
ne ir Nat yra Harlem ligoni
nėj tyrinėtoju. Reiškia, jų šei
ma gražiai išauklėta, pakelta 
į atsakomingus darbus ir tė
vams galėjo padėti. Kas gi 
kaltas dėl tos baisios tragedi
jos?

Kur Galima Gauti Gėry 
Lietuvišką Knygą
Knygos yra svarbiausia 

žmonių, apšvieta. Visi žinome, 
kad visą mokslą semiame iš 
knygų. Visi žmonijos patyri
mai yra užrašyti į knygas ir 
pagal tuos rankvedžius jau
noji žmonijos gentkartė ne tik 
sužino praeitį, bet mokosi, kad 
sėkmingiau vesti savo gyveni
mą. »

Didžiausias lietuvių visokių 
knygų pasirinkimas yra Lite
ratūros Draugijos centre ir 
dienraščio “Laisvės” raštinėj, 
čionai galima gauti istorijos, 
politikos, ekonomijos, religi
jos, sveikatos, abelno mokslo 
klausimais geriausių knygų ir 
už pigią kainą. Atminkite, kad 
dienraštis “Laisvė” yra išlei
dęs per 60 skirtingų knygų ir 
brošiūrų, o Literatūros Drau
gija išleidus 46 skirtingas kny
gas ir brošiūras. Prie to, šios 
įstaigos turi “Vilnies”, “Ko
vos”, Moterų organizacijos ir 
kitokių išleistuvių knygų. Pra
šančius aprūpiname ir katalo
gais.

Literatūros Draugijos cent
ras ir “Laisvės” raštinė yra 
kampas Loriiper ir Ten Eyck 
gatvės, Brooklyne. Užeikite.

New Yorko Masės Gė
rėjosi Militariu Paradu

šeštadienį, prieš Velykas 
ant 5th Avė. buvo suruoštas 
didelis militarinis paradas, pa
gerbimui “Armijos Dienos”. 
Parade dalyvavo apie 30,000 
pėstininkų, marinų, jūreivių, 
slaugių ir kitų armijos dalių, 
žygiavo vyrai, kurie pašaukti 
apginti mūsų šalį, mūsų laisvę- 
nuo nacių barbarizmo. Marša- 
vo ir karinių mokyklų studen
tai.

Išilgai 5th Avė. stovėjo širs
tai tūkstančių žmoriių ir tė- 
mijo mūsų šalies apsigynimo 
vyrus ir apsiginklavimą. Nie
kados pirmiau nebuvo tokio 
didelio masės susiinteresavimo 
militariais paradais. Ir tai su
prantama, nes dabar ant mū
sų šalies, kaip ir kitų laisvę 
mylinčių kraštų, yra užpuo
lę Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos bei jų talkininkų fašis
tai ir grobikai.

Automobilių “dyleriai”, ku^ 
rių šalyj yra apie 40,000, la
bai susirūpino, kad jie turi 
daug naujų automobilių ir ne
gali bile kam parduoti. Mat, 
naujus automobilius gali pirk
ti tik tie, kam būtinai reikia.

Už Trijų Žmonių Nužu 
dymą Davė 80 metų, 

Kalėjimo
Raketierius Vito Gurino, 

ris yra 37 metų amžiaus, 
vo vežamas iš vieno teisma- 
bučiO į kitą ir apkaltintas tri
jų žmonių nužudyme. Jis ras
tas kaltu nušovime raketie- 
riaus John Bagdanovich, taip 
pat nužudyme dviejų raketie- 
rių Cesare Lattaro ir Antonio 
Ciciliano. Teisėjai už Bagda
novich jam davė nuo 20 metų 
iki gyvos galvos kalėjimo; už 
Lattaro 40 metų iki gyvos gal
vos ir Ciciliano nuo 20 iki gy
vos galvos. Patvarkyta, kad 
jis visas bausmes turi atsėdėti 
vieną po kitai. Bet jau ne 
vien, kad tas mažiausiai su
darytų jo amžių 117 metų se
nį, bet buvęs raketierius Vito 
Gurino labai tirpsta kalėjime. 
Kada jį areštavo, jis svėrė 260 
svarų, 
nėšių 
svarų, 
ko.

Auga Tarpe Žmonių Karo 
Laimėjimo Dvasia

Pirmadienį Bronsville mies
to dalyje, Premier Palace sve
tainėj, susirinko per 400 žmo
nių, išklausė komunistą, mies
to tarybos narį, Peter Cacchio- 
nę ir kitus kalbėtojus ir vien
balsiai pasisakė remti visomis 
jėgomis Loose velto valdžios 
pastangas, kad sumušus Vo
kietijos, Japonijos, Italijos fa
šistus ir jų talkininkus. Buvo 
pasisakyta, kad visi kovos 
prieš penktąją koloną, tą hit
lerišką gaują, kuri visaip ken
kia mūsų karo laimėjimui. Su
sirinkimas karštai sveikino So
vietų Sąjungos kovas ir pra
šė prezidento, kad paliuosuo- 
tų kovotoją Earl Browderj, 
kuris dabar labai reikalingas 
Amerikos liaudies vienybei.

Antradienį taip įsismagino 
pavasaris New Yorke, kad pa
siekė net 79-nis laipsnius šilu
mos. Ir tai buvo jau 5 valan
dą vakare. Oro biuras tvirtina, 
kad tai buvo šilčiausia balan
džio

Lena Sherstabody, 63, Gyve
no po 400 Wythe Ave., Brook
lyne. Mirė balandžio 6 d., 
Brooklyn Eye and Ear ligoni
nėje. Laidotuvės įvyks balan
džio 9 d., Mt. Olivet (Alyvų 
Kalno) kapinėse, 10 vai. ryto. 
Kūnas pašarvotas namuose.

Anthony Kobres, 34. Gyve
no po nr. 37-31—10th St., 
Long Island City, N. Y. Mirė 
balandžio 5, d., Welfare ligo
ninėje. Laidotuvės įvyko ba
landžio 8 d., 10 vai. ryto. šv. 
Jono kapinėse. Kūnas buvo 
pašarvotas graboriaus J. Gar
švos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave. Velionis paliko nuliūdi
me motiną Oną ir patėvį Kazį 
Suisis, taipgi brolį Adolfą.

Abiejų viršminėtų laidotu
vių pareigomis rūpinosi gra- 
borius J. Garšva.

Catherine Schultz, 55 m. 
amžiaus. Gyveno Nr. 288 Suy- 
dam St., Brooklyne. Mirė ba
landžio 7 d., Kings County li
goninėj. Laidotuvės įvyks ba
landžio 10 šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos koplyčioje', 231 
Bedford Ave.

Ne Visus Lengvai Gali 
ma Nubausti už Auto- 
mobilią “Parkinimą”
Policija davė “tikietą” ad

vokatui B. H. Haskell už per- 
ilgą laikymą “paparkinto” au- 
tomobiliaus ties privatiniu na
mu. Advokatas atsisakė mo
kėti tą bausmę ir atsidūrė tei
sme. Jis ten iškėlė tokį “fai- 
tą”, kad teismas negalėjo pa
daryti sprendimo ir turėjo da
lyką atidėti ant toliau, kol 
bus geriau reikalas išaiškintas. 
Advokatas sako:

—Lai policija ir miestas ne
mano, kad jie gali “raidus” 
daryti ant ramiai “paparkin- 
tų” automobilių. Mes, automo
bilių savininkai, mokame už 
laisnius ir turime teisę gatvė
mis naudotis, jeigu tas nekliu
do važiuotei. Gatvės priklauso 
visuomenei, jas taiso tam tik
ra korporacija, o ne policijai.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Laisves Administracija vėl gavo VILNIES 
KALENDORIŲ. Kurie dar neturite to svarbaus 
metraščio, VILNIES KALENDORIAUS, tuojaus 
prisiųskite pašto ženklais 25c. ir mes prisiusime 
jums VILNIES KALENDORIŲ.

Knygų platintojai, kurie dar neužsisakėte VIL
NIES KALENDORIAUS, tuojaus užsisakykite ir 
platinkite jį. Perkantiems ne mažiau, kaip 5 kny
gas, duodame nuolaidą.

Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa
kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad
resuodami sekamai:

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

LORIMER RESTAURACIJA 
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai.

ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO 
ir šeštadieniais atdara per naktį

ATDARA NUO
Penktadieniais

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)

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

suteikiame aprokavimus be Jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Numirė Admirolas ir 
Išradėjas Fiske

Nauji Namai Laivyno 
Stoties Darbininkams

Admirolas ir išradėjas B. A. 
Fiske sulaukęs 88 metų am
žiaus mirė ir bus su atatinkama 
pagarba palaidotas. Jis daly
vavo su admirolu Dewey Ma- 
nilos užlajoj laivynų kovoj už 
Filipinus 1899 metais. Vėliau
siais laikais jis dirbo, kaipo iš
radėjas laivyno gerovei. Ad
mirolas yra padaręs 57 įvai
rius išradimus sutvirtinimui 
Amerikos karo laivyno.

Kartu jis buvo ne vien ka
ro specialistas, bet ir permatė 
politiką. Jau 17 metų atgal 
admirolas Fiske sakė, kad 
Amerika turi budavoti galin
gą laivyną prieš Japoniją, kad 
Japonijos ir Amerikos karas 
yra neišvengiamas, kad Japo
nijos imperialistai vežasi iš 
Amerikos metalą, gazoliną, 
medvilnę ir kitas reikmenis ir 
ruošiasi užpulti mūsų šalį.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa

s’- geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 6-6191

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

' T’etvirtad., Balandinę. 9, 19,42

Mr. Kern Ima Nagan 
Demokratę Lyderį

Miesto administracija pra
neša, kad Brooklyne laivyno 
stoties ir fabrikų darbininkai 
neužilgo galės persikelti gy
venti j naujus namus. Jie iš- 
budavoti ant 40-ties akrų že
mės. Jų pastatymas kainavo 
$20,000,000. Jie yra netoli lai
vyno stoties. Viso ten yra 3,- 
501 apartmentas nuo vieno iki 
8 kambarių su visais moder
niškais įrengimais.

Buvęs miesto civil ės tarny
bos k o m i s i o n i orius P. J. 
Kern sako, kad jis turi net 
56 liudininkus prieš Demokra
tų Partijos nacionaiį pirminin
ką E. J. Flynną. Dalykas da
bar yra Grand Džiūrėj. Mr. 
Kern sako, kad jis neleis de
mokratams viešpatauti ir sau- 

|valiauti, nesiskaitant su žino- 1 
■ niu reikalais.

LAISVES RADIO PROGRAMA

Laisves Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Taipgi gera proga draugijoms paskelbti savo pa
rengimus. Darome ir pranešimus vedybų, gimtadie
nių, jubilėjų ir mirčių.

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ 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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA ITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga 'Tfii

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 Hewes St. eieveiterio 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»<s. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, H. Y
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