
KRISLAI
Gegužės Pirmoji Šiemet.
ŽmoniŲ Karas!
Kas Išvogė “Tėvynės”

Adresus?
Užgiria.
Gen. Marshall ir Hopkins 

Londone.
Rašo R. Mizara

Šių metų Pirmoji Gegužės 
bus skirtingiau minėta, negu 
kada nors jos istorijoje. Dar
bininku organizacijos šiemet 
neruoš jokiu išstojimų gatvė
se, noruos jokių eisenų, jokių 
demonstracijų. Neruoš dėl to, 
kad nenorima sutrukdyti dar
bininkų darbą; norima, kad 
kiekvienas darbininkas dirbtų, 
—ypačiai apsigynimo pramo
nėse, kad darbas nesitrukdy- 
tų. Gyvename, mat, karo lai
ką !

Tačiau vakare, kai darbi
ninkai nedirba, bus ruošiami 
masiniai mitingai Pirmajai 
Gegužės paminėti ir darbo 
žmones akstinti griežtesniam 
pasirjžimui karą laimėti—lai
mėti dar šiemet!
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Atsiminkim, kad gyvenam 
karo* metą. Atsiminkim, kad 
šis karas yra žmonių karas,— 
karas už sunaikinimą civiliza
cijos priešo fašizmo!

Laimėti karą dar šiais me. 
tais!—bus vienas vyriausių 
obalsių, skambančių per visą 
pasaulį.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos privalo Pirmąją Gegu
žės ruošti masinius mitingus, 
kur tik galima. Brooklyne toks 
mitingas tikrai įvyks.

Pranešama, kad kažin kas 
išvogė “Tėvynės” adresus. 
Girdi, jais dabar naudojasi fa
šistai ir socijalfašistai savo 
propagandai skleisti SLA na
riuose.

Įdomu, katrie fašistai tuos 
adresus išvogė: ar tie, kurie 
remia Viniką ir Bagočių—vie- 
nybipinkai,—ar tie, kurie prie
šinasi Bagočiui?

Kad fašistai Vagys,—niekas 
neginčys. Bet fašistiškų gaiva
lų yra ir pačiame SLA centre.

SLA pastogėje skandalas 
seka skandalą. Ir “aukščiau
sias prezidentas” už tai kalti
na ne tuos, kurie skandalus 
kelia, bet draugiškus Susivie
nijimui laikraščius. Jis pasi- 
mojo juos traukti valdiškan 
teisman! Vadinasi, jis nori 
daugiau skandalų!

Mūsų nuomone, tokis “žy
gis” nežada organizacijai ge
ro. Jokia organizacija bylinė
jamasi teismuose nepralobo.

Šiuo metu eina SLA pild. 
tarybos rinkimai. SLA nariai 
turėtų gerai pasvarstyti kiek
vieną kandidatą, jo darbus, 
jo praeitį ir tik tuomet paduo
ti už jį savo balsus!

Čikagos menševikų galvo
čius netiesioginiai užgiria Ba- 
gočiaus pasimojimą eiti į teis
mus net su keturiais lietuviš
kais laikraščiais.

P-nas Grigaitis kadaise už- 
gyrė ir d-ro Montvido bylinė
jimąsi su dienraščiu “Vilni
mi.”

Bet visi žino, ką Montvidas 
gavo iš to dienraščio. . .

Vyrai, bandykite būti žmo
nėmis, o ne peštukais!

Mūsų dienraštis apie SLA

Hopkinsas,

su šio

USA generalinio štabo gal- 
, gen. Marshallas, ir arti

miausias prez. Roosevelto pa
tarėjas, 
Londone.

Daugelis žmonių mano, kad 
jų misija bus ne be reikalo.

šiuo metu nemažai turėjo raš
tų. Tai buvo dėl to, kad da
bar eina pild. tarybos rinki
mai. Kiekvienam SLA patrijo- 
tui yra svarbu, kad per rinki
mus visi svarbiausieji organi
zacijos reikalai būtų kuopų 
susirinkimuose išnagrinėti ir 
kad nariai balsuotų už tuos 
kandidatus į pild. tarybą, ku
rie, jų nuomone, yra tinka
miausi.

Rinkimai pasibaigs 
mėnesio viduriu.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 
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JAPONAI NUGALĖJĘ AMERIKIEČIUS BATAAN PUSSALYJE 
----------------------------- ----------  S--------------------------------------------------------------------------------- ----- --------------------------- ----------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------

Didžiules Japonų Gaujos 
Nugali Neskaitlingus, Išvar

gintus Amerikiečius
e

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 8. — Rytinis karo departmento pra

nešimas šiandien sakė:
Filipinų Sritis:
Kad ištiesint Bataan pusiausalio liniją, per kurią ja

ponai buvo prasiveržę, tai mūsų kariuomenė naktį bal. 
7 pasitraukė Į naują apsigynimo poziciją, kuri buvo iš 
anksto priruošta.

Filipinų Sritis. — Šviežia japonų kariuomenė toliau 
grumiasi labai stipriai pirmyn Bataan pusiausalyje. 
Dabar jie smarkiai atakuoja naująsias mūsų pozicijas. 
Japonų orlaiviai smigikai ir užpuolantieji jų kovos lėk
tuvai bombarduoja ir iš kulkasvaidžių apšaudo mūsų 
fronto linijas. Didieji priešų bombanešiai vis atakuoja 
užnugarines mūsų sritis arti pietinio galo Bataan pu
siausalio.

Dabartinė japonų ataka yra ilgiausia iš visų, kurias- 
jie bet kada darė nuo karo veiksmų pradžios Bataane. 
Smarkiausioji japonų kariuomenė bangų bangomis be
veik be atlaidos atakavo, nepaisydama savo nuostolių, 
o nuostoliai buvo dideli iš abiejų pusių. Amerikiečių ir 
filipinų kariuomenė, taipgi jūreiviai ir marininkai, at
kakliai priešinosi kiekvienam priešų pasišokimui pir
myn. Japonai kartotinai stengėsi iškelt savo kariuo
menę užnugarėn mūsų linijų, bet mūsų pavandenių ap
sigynimai, kur daugiausiai veikė mūsiškiai jūreiviai ir 
marininkai, atmušė ir niekais pavertė šiuos priešų ban
dymus.

Per paskutines 24 valandas japonai iš oro neatakayo 
Corregidoro. Mūsų uosto apsigynimų kanuolės sudaužė 
bei išvaikė būrius japonų valčių ir nedidelių laivų ties 
PatunganUj pietinėje pakrantėje Manilos Įlankos.

Amerikiečių-filipinų komandierius generolas Wain
wright gavo pranešimą, kad mūsų žvalgai Mindanao 
saloje padarė staigų sėkmingą užpuolimą ant priešų ir 
užėmė pryšakinę Japonų poziciją ir privertė kelis ja
ponų kariuomenės dalinius pasitraukt atgal.

JAPONAI APSUPO RYTINĮ SPARNĄ AME-
RIKIEČIŲ UNIJOS BATAANE

WASHINGTON, bal. 9.— 
Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas pranešė, kad ja
ponai nugali išvargusius, iš
sisėmusius amerikiečius ir 
filipinus Bataan pusiausaly
je. Japonai su nuslegiančiai 
didesnėmis jėgomis armijos, 
orlaivių ir tankų apsupo ry
tinį sparną amerikiečių lini
jos. “Priešai užgriuvo ir nu
slėgė Bataano apsigynimus, 
kaip kad dabar atrodo,” sa
ko karo departmentas. >■ , .
................. ——-.m.—,,, .... .... ■■ , . ............. . y .............      , ...

Sako, Lietuviai Smarkiau Kovoja prieš Nacius, 
Negu Kitų Baltijos Kraštų Gyventojai

New York. — čionaitinia- miją tiktai du tūkstančius
me laikraštyje “Daily Mir
ror” rašo Waverley Root, 
jog Lietuvos žmonės plačiau 
ir smarkiau partizaniškai 
kovoja prieš pačius, negu 
bet kuris kitas Baltijos 
kraštas. Sako, prieš vokie
čius Lietuvoj veikia 20 tūks
tančių partizanų, o naciai 
tik per didelį vargą vos te
pajėgė įtraukt į Hitlerio ar-
Daugelis mano, kad jiedu ten 
dalyvaus pasitarimuose, iš ku
rių išplauks antras frontas 
Europoje.

Jei taip bus, — bus gerai!

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
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Sovietai Centraliniam Fronte 
Pramušė Nacių Apsigyni

mus Keliose Vietose

Radijo pranešimas ketvir
tadienio rytą skelbė, kad 
jau esąs amerikiečiams pra
rastas Bataan pusiausalis; 
generolas Wainwright iš
traukęs savo kariuomenę iš 
Bataano į mažiukę Corregi- 
dor salą-tvirtovę, esančią 
vandens angoje į Manilos 
Įlanką. .

Paskutinis pranešimas iš 
Washingtono sako: “Abejo
jama, ar pavyko daug ame
rikiečių išgelbėti” iš Bataan 
pusiausalio nuo japonų.

lietuvių prieš Sovietus. Tas 
rašytojas teigia, būk lietu
viai nuo senų laikų nekentę 
rusų, bet girdi, tik nuo na
cių “lietuviai patyrė, ką 
reiškia tikra priespauda.”

Waverley Root praneša, 
kad naciai, norėdami įtraukt 
lietuvius į karą prieš So
vietus, žadėjo sugrąžint 
Lietuvai Klaipėdos kraštą ir 
pervest jai kai kuriuos bu
vusius Lenkijos plotus; bet 
“lietuviai nepasitiki jais ir 
tęsia kovą” prieš hitlerie- 
čius.

Amerika Duos Pilną 
Pagalbą Sovietams, 
Sako Jos Atstovas

Kuibišev, Sovietai. — At
skrido naujas Jungtinių 
Valstijų ambasadorius So
vietams, admirolas William 
H. Standley. Pasikalbėjime 
su laikraščių atstovais jis 
tvirtino, kad apie šio mėne
sio pabaigą Jungtinės Vals
tijos jau pristatys Sovietų 
Sąjungai tiek karo reikme
nų, Įdek buvo žadėjusios.

Ambasadorius Sandley pa
reiškė :

“Rusija yra gyvybiniai 
svarbus frontas. Mes visi 
esame partneriai bendrame 
darbe — kovoti iki galo ir 
laimėti šį karą. Neturi būt

Prarasta Dauguma 
Amerikiečių Bataan 

Pusiausalyje
■.............a—..... - ;

W a s h i n gton, bal. 9. — 
Jungtinių Valstijų karo se
kretorius Stimson sakė, kad 
Bataan pusiausalyje, Filipi
nuose, pradiniai buvo 36,000 
amerikiečių ir filipinų ka
riuomenės, bet dauguma jų 
žuvo mūšiuose bei tapo pa
imti japonų Į nelaisvę. Pas
kutinėmis dienomis jiems 
pritrūko net šautuvų kulkų.

Bataan pusiausalis laiko
mas jau prarastu, bet ame
rikiečiai ir filipinai, koman
duojami generolo Wain- 
wright’o, Corregidor saloje 
ir kituose Manilos Įlankos 
fortuose visomis jėgomis gi
nasi nuo japonų.

(Berlyno naciai paskelbė, 
būk generolas Wainwright 
kreipėsi į japonų komandie- 
rių, klausdamas apie ameri
kiečių pasidavimo sąlygas. 
Šis fašistų pranešimas yra 
be jokio patvirtinimo iš ki
tų šaltinių, ir jis reikia skai
tyt hitlerinę propaganda.)

Sumbarinai Nuskandino 
Du Amerikos Laivus
Washington. — Fašistų 

submarinai balandžio. 2 ir 
4 d. nuskandino du preki
nius Amerikos laivus Atlan
to Vandenyne, netoli šios 
šalies krantų. Su laivais žu
vo gal iki 37 jūrininkų.

Oriolo Srityje Taipgi 
Pramušta Nacių Linijos

Berlin, bal. ‘ 9. — Vokie
čiai teigia, jog Sovietai ke
lios dienos atgal buvo pra
mušę nacių linijas Oriolo 
srityje, bet, sako, toliau vo
kiečiai užtaisę tuos pramu
šimus.

London. — Anglai iki šiol 
nuskandino jau 7 italų šar
vuotlaivius.

nesutikimų jokiame fronte.” 
Ambasadoriui S t a n dley 

buvo pastatytas klausimas: 
O iš kur gaus Anglija karo 
reikmenų, • jeigu Amerika 
juos taip siųs Sovietams? Į 
tai ambasadorius atsakė:

“Geriausias būdas parem
ti Angliją, tai yra padėti ru
sams užmušt kuo daugiau
sia vokiečių.”

Amb. Standley sakė: Pir
moj vietoj Jungtinės Vals
tijos turi aprūpint savo lai
vyną ir kitas ginkluotas jė
gas Ramiajame Vandenyne, 
bet po to svarbiausias daly
kas tai duot visos galimos 
paramos rusiškam frontui.

Per 2 Mėnesiu 137,000 
Nacių Užmušta, 400,000 

Sunkiai Sužeista
Kuibišev, Sovietai.—“Rau

donoji Žvaigždė,” Sovietų 
kariuomenės laikraštis, pa
skelbė bal. 8 d., jog vasario 
ir kovo mėnesiuose šiemet 
Sovietai užmušė 137,000 na
ciu ir sunkiai sužeidė dau
giau, kaip 400,000 jų. Tuo 
pačiu laikotarpiu raudonar
miečiai pagrobė 1,062 ka- 
nuoles ir 184 tankus.

Kiti pranešimai teigia, 
kad Raudonoji Armija pra- 
silaužė per vokiečių linijas 
į Baltgudiją, 250 mylių į va
karus nuo Maskvos.

Vien tik centraliniame 
fronte per dieną užmušama 
bei pavojingai sužeidžiama 
po tris iki keturių tūkstan
čių vokiečių.

ANGLAI NUSKANDINO ITA
LŲ ŠARVUOTLAIVI

London, bal. 9. — Anglų 
submarinas Viduržemio Jū
roj nuskandino stambų Ita
lijos šarvuotlaivį, 10,000 to
nų. Šarvuotlaivis buvo gin
kluotas 8-colinėmis kanuolė- 
mis. ’

Maskvos Laikraštis 
Giria Amerikiečius

j - ' - -

Kuibišev, SSRS. — Anglų 
kalbą leidžiamas laikraštis 
“Moscow News” pranašavo, 
kad Jungtines Valstijos da
rys didžią ofensyvą prieš 
fašistų Ašį. Sako: “Ameri
kiečiai, tai žiųonės, !kurie 
laimėjo sau valstybę ir de
mokratines teises ne sėdė
dami, bet atsistodami ir ko
vodami.”

Tas laikraštis gyrė ir an
glus už pastaruosius jų oro 
žygius, kuriais anglai pla
čiai ir smarkiai bombarda
vo nacių fabrikus ir kitus 
svarbius pastatus užimtoje 
Francijos dalyje ir Vokieti* 
joje.

London. — Sovietu armi- 
ja centraliniame fronte su
triuškino stipriai aptvirtin- 
tas nacių pozicijas rytinia
me šone Dniepro upės aukš
tutinės tėkmės; permetė vo
kiečius atgal ir persigrūmė 
į vakarinę tos upės pusę 
tarp miestų Dorogobužo ir 
Durovo, apie 50 mylių į 
šiaurių rytus nuo Smolens
ko, daug-maž tame punkte, 
kur yra tiltai geležinkelių, 
einančių tarp Smolensko ir 
Maskvos.
PAVOJUS VOKIEČIAMS 

RŽEVO “KIšENIUJE” 
Šiuo žygiu Sovietai su

siaurino iki 30 mylių iš vi
so vokiečių “koridorių” tarp 
Smolensko ir Viazmos. So
vietų artilerija iš abiejų pu
sių pasiekia vieškelius ir ge
ležinkelius tame koridoriu
je. Šiuom laimėjimu Raudo
noji Armija sudaro pavojų 
naciams, esamiems ilgame 
“k i š e n i u j e” tarp Rževo, 
Gžatsko, Viazmos ir Smo
lensko.
MŪŠIAI JAU BALTGU- 

DIJOS ŽEMĖJE
Maskva, bal. 9. — Rau

donarmiečiai keliose vietose 
prakirto vokiečių linijas 
centraliniame fronte ir kai 
kur jau Baltgudijos žemėje

JAU ĮVYKĘS SUSI
TARIMAS INDIJOS 

SU ANGLIJA
NEW DELHI, Indija, bal. 

9. — Naujausios žinios tei
gia, kad Anglija per savo 
p a s i u n t ini Sir Stafford 
Crippsą jau susitarė su In
dijos Kongreso Partijos va
dais. Anglija leidus Indijai 
dabar susikurt savo tautinę 
valdžią, o po karo Anglija 
žada Indijai plačias domini
jos teises, tokias, kaip kad 
turi Kanada bei kitos anglų 
dominijos.

Aprėžta Nebūtinu Pa
statų Būdavo jimas

Washington. — Karinės 
Gamybos Taryba uždraudė
be valdiško leidimo statyt 
nebūtinai reikalingus na
mus, apsieinamus pramoni
nius įrengimus, pasilinksmi
nimų pastatus, naujus vieš
kelius ir kitus statybinius 
projektus, siekiančius $5,- 
000 ar daugiau.

Ir Naciai Pripažįsta
Berlin, bal. 9. — Vokie

čių komanda pripažino, kad 
Sovietai pralaužė spragą 
vokiečių linijose Smolensko 
srityje, bėt, girdi, vokiečiai 
paskui vėl užtverę tą spra
gu

veda mūšius su naciais.
IŠTAŠKYTA NACIŲ 

ATAKA KRIME
K rime, matomai, ‘linkui . 

Kerčo pusiausalio, vokiečiai 
su 100 tankų darė audringą 
ataką prieš Sovietus. Bet 
Raudonoji Armija sumušė 
tą ataką ir nutrenkė prie
šus atgal. Tapo sunaikinta 
32 nacių tankai. Pralaimėję 
mūšį, vokiečiai, galvatrūk
čiais bėgdami atgal, paliko 
šimtus saviškiu lavonu mū
šio lauke.
Raudonoji Armija Artinasi 

Prie Kramatorsko
Ukrainos fronte, Sovietų 

kariuomenė artinasi visai - 
prie Kramatorsko miesto, 
kurio gyventojai jau girdi 
sovietinės artilerijos trenks
mus.
Perkirstas Vokiečių Vieške

lis Leningrado Srityje
I^eningrado srityje sovie

tinės jėgos perkirto vieškelį, 
jungusį du vokiečių fronto 
sektorius. Kitoje to fronto 
dalyje jau trečia diena, kai 
r a u d o n armiečiai neatlai- 
džiai atakuoja nacius, kurie 
vis desperatiškai ginasi.

Leningrado fronte Sovie
tų armija užmušė dar pus
antro tūkstančio vokiečių.

SUNAIKINTA 554 NA
CIU ORLAIVIAI PER 

DEŠIMT DIENU
Maskva, bal. 9. — Per 

paskutines 10 dienų Sovie- 
(tai sunaikino 554 vokiečių 
(orlaivius, o savo neteko 117 
.orlaivius, kaip sako Tass, 
oficialė Sovietų žinių agen
tūra.
PER 3 DIENAS ŽUVO 139 

NACIŲ ORLAIVIAI 
TIES ST. RUSSA

Vien tik Starosios Russos 
(srityje per tris paskutines 
dienas tapo sunaikinta 139 
nauji nacių orlaiviai, kurie 

(stengėsi įiuoti pagalbos ap
suptiems likučiams 16-tos 
vokiečių armijos. Šie priešų 
orlaiviai, be kitko, bandė 

I atnešt saviškiams maisto ir 
! amunicijos.

Japonai Nuskandino Du 
Anglų Šarvuotlaivius
London, bal. 9. — Anglų 

laivyno ministerija pripaži
no, kad japonai nuskandino 
Anglijos šarvuotlaivius 
“Dorsetshire” ir “Corn- 

■wall,” Bengalijos Įlankoje 
Indijos Vandenyno. 1,100 

'anglų jūreivių tapo išgelbe-

(Pirmesnis pranešimas sa
kė, kad telkiasi japonu ir' 

(anglu karo laivai Indijos 
i Vandenyne ir laukiama di
delio jūrų mūšio.)
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klausimą. Mes esame įsitikinę, kad Hit
leris galima būtų sunaikinti dar šiais me
tais, jei toks frontas būtų atidarytas. O 
tuomet nebūtų sunku ^apsidirbti su Hit
lerio sėbrais (japonais) Azijoje. Ir to
dėl mes sakome:

Sunaikinti banditišką Hitlerį dar šiais 
metais!

"Laisves” Ateitis
kietija, iš pasalų užpuldinė- 
dama mažesnes tautas, taip

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....................  $6.00
United States, six months .......-......... $3.25
Brooklyn, N. Y.» per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. ¥., six months ............. $3.50
Foreign countries, per year ..............  $8.00
Foreign countries, six months ..............  $4.00
Canada and Brazil, six months ............. $3.25
Canada and Brazil, per year ............... $6.00

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

Act of March 3, 1879

Padėtis Vokietijoje Verčia Pa
galvoti ir Veikti

Londone gauta patikimų žinių, kurios 
parodo, kad Vokietijoje prasideda dide
lis žmonių judėjimas prieš Hitlerį ir jo 
žvėriškus nacius. Anti-fašistiniai lape
liai platinami darbininkuos, eksplozijos 
įvyksta fabrikuose ir dirbtuvėse, gaisrai 
iškyla kariniai svarbiuose punktuose; 
žmonės, anti-fašistai, areštuojami ir bau
džiami, — vieni mirtimi, kiti kalinimu.

Iš Zuricho, Šveicarijos, gauta žinių, 
kad nacių geštapininkai (slaptoji polici
ja) šiuo metu priversta dirbti padvigu
binta energija. Ji įieško, gaudo, kankina 
ir žudo kiekvieną, kuris bando pastoti 
Hitleriui kelią, kuris sabotažuoja jo ka
rines pastangas. O tokių žmonių vis 
daugiau ir daugiau atsiranda. Tai anti
fašistai, — komunistai, parinktiniai ka
talikai ir šiaip žmonės, negalį pakęsti 
priespaudos ir skurdo, į kurį rudasis 
žvėris juos pastatė.

Vokiškų laikraščių pranešimais, viena 
vokietė buvo nužudyta už “sabotažą,” — 
jinai uždegė keletą grūdų sandėlių. Vis 
daugiau ir daugiau žmonių sušaudoma 
už “teikimą priešui žinių.”

Vokietijoje, kaip skaitytojas žino, vei
kia Koinunistų Partija. Ši partija nėra 

’mirusi, kaip tūli komunistų priešai nuo
lat skelbia. Ji gyvuoja ir veikia, — vei
kia slaptai, nelegaliai nuo 1933 metų, kai 
Hitleris pasigrobė galią.

Šiomis dienomis Ameriką pasiekė ne
paprastai įdomus raštas, pagamintas vie
no Vokietijos Komunistų Partijos veikė
jo apie padėtį Vokietijoje. Mūsų nuomo
ne, tai pirmas toks išsamus, toks esmin
gas raštas apie tąjį kraštą, apie jojo žmo
nių nuotaikas šio karo metu.

(Mes šį svarbų dokumentą verčiame 
lietuvių kalbon ir išspausdinsime “Lais
vėje,” kad mūsų skaitytojai galėtų susi
pažinti su tuo, kas nacių pavergtoj Vo
kietijoj darosi.)

Šis komunistų veikėjas parodo, jog šiuo 
metu Vokietijos žmonių nepasitenkini
mas Hitleriu ir jo naciška klika žymiai 
auga ir plečiasi. Aišku, šis komunistų va
do raštas buvo parašytas jau senokai,— 
vėlesnieji įvykiai tik papildo tą, ką jis sa
ko.

Sudėjus du ir du, mes randame, kad 
Vokietijos liaudies snūduliavimas, pasiti
kėjimas Hitleriu, įsitikėjimas vokiečių 
laimėjimu jau dingo. Dabar prasideda 
žmonių bruzdėjimas. Tasai bruzdėjimas 
vis augs, didės, plėsis.

.Kas yra Vokietijoje — tik mažmožis, 
palyginti su tuo, kas darosi Hitlerio, pa
vergtuose kraštuose: Francijoje, Belgi
joje, Hollandijoje, Norvegijoje, Lenkijo
je, Čechoslovakijoje, Jugoslavijoje, ir kt. 
Italijoje padėtis fašistams negeresnė. 
Ten žmones bruzda tiek prieš Hitlerį, 
tiek ir prieš jo klaunišką sėbrą Mussoli- 
nį.

Kokia iš to išplaukia išvada? ‘
Išvada išplaukia ta: žmonės bruzda ir 

kyla, kai Hitlerio armijos suklimpo Rytų 
Fronte. Hitleris “tiešija” žmones “vasa
riška ofensyva.” Jis juos bando raminti, 
bet vokiečiai jau nebenori jo klausyti. 
Jeigu dabar, tuojau, Jungtinės Tautos 
atidarytų naują frontą vakarų Europo
je, jeigu jos, — Anglija ir Amerika — 
pradėtų mušti niduosius žvėris Franci- 
joj, Hollandijoj, Belgijoj arba Norvegi
joj, tai galima sau įsivaizduoti, kas tuo
met darytųsi Vokietijoje. Tuomet vokie
čiai darbo žmonės, visi anti-fašistai dar 
labiau pradėtų bruzdėti ir kovoti prieš 
barbarišką hitlerizmą. Tuomet jie būtų 
vieni iš gerųjų talkininkų Jungtinėms 
Tautoms.

Štai, kodėl mes nuolat ir nuolat kelia
me naujo fronto Europoje atidarymo

Dar 37!...
Pereitą trečiadienį “Laisvėje” tilpo žy

maus Lietuvos laikraštininko, Jono Šim
kaus telegrama — išsiųsta iš Maskvos 
balandžio 4 dieną.

Jis pažymi, jog šiomis dienomis hitle- 
rininkai-okupantai Lietuvoje sušaudė 
dar 37 Lietuvos patrijotus! Jonas Šim
kus teisingai primena:

“Lietuvos patriotai yra žudomi nakti
mis kalėjimų rūsiuose ir slaptai palaido
jami. Šie užmuštieji Kaune yra laidoja
mi Panemunės miške ir skardžiuose Nej 
ries (Vilijos) upės šlaituose, tarp Kle- 
boniškio ir'Kauno. O nužudytųjų šei
moms pranešama, kad dingusieji vyrai 
ir moterys esą paimti į Vokietiją dirbti 
tenai ir tai esą padaryta pagal jų pačių 
prašymą.

“Lietuva neužmiršta ir niekuomet ne
užmirš savo didvyrių. Hitleriniai sker
dikai turės šimteriopai užsimokėt už mū
sų brolių kraują.”

Pasirodo, kad Lietuvos budeliai hitleri
ninkai pasinio j o naikinti mūsų tautą vi
sokiom priemonėm: vienus žudo, kitus 
Vokietijos gilumon veža, trečius koncen
tracijos stovyklosna arba kalejimuosna 
bruka, o kitus — pusbadžiai laikydami, 
palaipsniui žudo, naikina. .

Bet Lietuvos darbo žmonės jau kelia 
protestus prieš žvėris. Jau ir protesto 
streikai pasireiškia. Kovoto j ai-partiza- 
nai taipgi neduoda Hitleriui ramybės. Jų 
pilni miškai, jų pilni visi Lietuvos kam
pai. Joks teroras negali jų'išnaikinti.

Įdomu ir tas, kad Lietuvos žmonės su
randa priemones, kaip hitlerininkų nuož
mumus Lietuvoje pasauliui paskelbti. Ta
rybinė Lietuvos vyriausybė, gyvendama 
Kuibiševe, matyti, gauna daugybę prane
šimų apie padėtį Lietuvoje. Gavusi, ji, 
savo ruožtu, paskelbia tas žinias pasau
liui, praneša jas ir Amerikos žmonėms.

Amerikos lietuviai, skaitydami tas ži
nias, neprivalo pasitenkinti tik aštresnio 
žodžio fašistams numetimu. Jie turi 
dirbti! Jie privalo remti Jungtinių Tautų 
pastangas fašizmą sunaikinti. Jie priva
lo rinkti aukas Sovietų Sąjungos kovoto
jams paremti, kad greičiau priartinti tą 
valandą, kai iš Lietuvos bus išvyti bu
deliai — rudieji žvėrys, — ir Lietuvos 
liaudis vėl pataps laisva!

Tegu Bus Kiekvienam Aišku •
Kai mes “klabiname į duris” ir ragi

name Jungtines Tautas atidaryti naują 
frontą Vakarų Europoje, tai tūli sako: 
“Aa, jūs tai darote dėlto, kad norite pa
dėti rusams Rytų Fronte.”

Norime būti tub klausimu atviri ir 
nuoširdūs. Taip, mes norime padėti ru
sams Rytų Fronte, bet mes žinome, kad 
padėdami rusams, mes padedame savo 
kraštui, Jungtinėms Valstijoms. Rusija 
(ir visa Sovietų Sąjunga) šiandien kovo
ja ne tik save apsisaugoti, bet ir visą pa
saulį saugiu padaryti. Sovietai muša ben
drą žmonijos priešą — fašizmą. Todėl 
mes neturime nei mažiausio reikalo slėp
ti, kad pagalba Sovietų Sąjungai yra pa
galba Amerikai, yra pagalba Anglijai, 
Chinijai ir visoms Jungtinėms Tautonis.

O tiems, kurie mums tokius primeti
mus daro, priminsime praeitį. Atsime
nate Munich o laiku^. Mes tuomet labai 
griežtai buvome nusistatę prieš Vokieti
jos fašistus ir sakėme, kad Hitleris rei
kia suvaldyti, negalima jam nusileisti, 
negalima jam leisti užgrobti Čchoslova- 
kiją, Klaipėdą ir kitus kraštus. Mes tuo
met teigėme, kad tik nuoširdus Ameri
kos, Anglijos, Francijos, Sovietų. Sąjun
gos bendradarbiavimas tegali išgelbėti 
pasaulį nuo karo katastrofos, nuo bąi- ' 
saus pavojaus. Biskelį anksčiau, kai Is
panijos plotuose virė karas, sakėme tą 
patį.

Bet tuomet tie patys žmonės, kurie 
šiandien primeta mums Rusiją, tą patį 
sakė: “Jums rūpi tik Rusija išgelbėti.” 
Mes nurodėme, jog gelbstint Ispaniją, 
gelbstint čechoslovakiją, gelbstint Sovie
tų Sąjungą, mes gelbstime savo šalį Ame
riką. z.

Ar ne mūsų buvo tiesa tuomet?
Niekas nebandys užginčyti!
Jeigu mes buvome teisingi tuomet, mes 

esame šimtu nuošimčių teisingi dabar, 
kuomet reikalaujame tuojau atidaryti 
antrąjį frontą Europoje!

Pereitais metais mūsų 
dienraštis išėjo gerai. Ne
paisant višų brangenybių, 
apsimokėjome visas bilas į 
laiką ir gražiai suvedėme 
galą su galu pabaigoje me
tų. Tas parodo “Laisvės” 
patriotų sumanumą ir rū
pestingumą dienraščio išlai
kymo reikalu.

•Po pirmojo pasaulinio ka
ro, darbams gerai einant, 
visiems buvo lengviau su
taupyti dolerį-kitą ir leng
viau buvo paaukuoti svar
biems visuomeniniams rei
kalams. “Laisvė” tada gavo 
gražių aukų ir tos aukos 
buvo sunaudotos pagerini
mui įstaigos. čia keli pavyz
džiai, kaip 'mes mokėjome 
prisirengti ateičiai.

Nusipirkome namą. Vė
liau jį pertaisėme; sudėjo
me geležinius spyrius ir bal
kius; perbūdavo j ome frontą 
ir ne kiek seniai išbūdavo j o- 
me pradėjusią linkti sieną. 
Kainavo daug, bet dabar tu
rime spaustuvei patalpą ir 
salę mažesniems parengi
mams ir susirinkimams.

Spaustuvei naujos stam
besnės . mašinerijos nuo 
1925 iki 1941 metų nusipir
kome už $24,200.00. Tiesa, 
dar nepilnai išmokėtos ma
šinos, bet skolų jau ne kal
nas beliko. Už naująją In- 
tertype mašiną, dar turime 
skolos $718.00, kurią atmo
kame po $100.00 į mėnesį. 
Už naują auto-troką turime 
skolos arti $300.00, kurią 
taipgi atmokame po $35.00 į 
mėnesį. Tad finansinė našta 
vis dar sunki, bet jau neil
gam. . ■ , t

Depresija “Laisvės” hepa- 
kirto, nes iš anksto buvome 
prisirengę atsilaikyti sun
kiais laikais, y lėtinė fašistų 
gazieta industrijinio krizio 
metu bankrutavo. Net kelis 
kartus kuliais apsivertė. 
Kada geresni laikai buvo, 
tautininkai fašistinės gazie- 
tos vedėjai lupo aukštas al
gas. Spaustuvės darbininkų 
algos ir gerais laikais pas 
juos buvo žemos.

“Laisvės” biznio vedėjų, 
redaktorių ir darbininkų al
gos niekad nebuvo per aukš
tos ir jos visuomet arti ly
gios. Net ir blogiausiais lai
kais algos buvo reguliariai 
išmokamos. Indu strijinio 
krizio metu “Laisvei” ban- 
krūtas negręsė, nes jos ve
dėjai į laiką nurodė visuo
menei galimus gręsti pavo
jus o visuomenė į laiką pa
sirodydavo su materiale pa- 
gelba. Todėl mūsų dienraš
tis gyvuoja ir bujoja, nes 
jį remia plačios masės de
mokratiniai n ū s i teikusių 
žmonių. ’

Dabar gyvename ' labai 
svarbų istorinį perijodą. 
Gyvename audroje didžių ir 
žiaurių'kovų civilizacijos su 
barbarizmu. Naciškoji Vo- 

Vaizdas iš St. Nazaire (Frąncijoj) prieplaukos, kurioje vokiečiai laikė savo 
submarięivįs, veikiančius Atlantike. Šią prieplauką anglu “komandos” užpuolė ir 
smarkiai iš oro ir vandens apdaužė.

įsidrąsino, kad kibo į Ang
liją ir net į Sovietų Sąjun
gą. Japonija iš užnugario 
smeigė peiliu į pečius mūsų 
šaliai — Dėdei Šamui! Na
cizmas ir fašizmas yra vie
nas ir tas pat baisiausias 
barbarizmas, kokį bent kada 
žmonijos istorija yra ma
čiusi. šis karas nėra tautos 
prieš tautą nei šalies prieš 
šalį. Jis yra karas žmonių 
laisvės su-priespauda. Todėl 
jis galės baigtis tik galuti
nu sukriušinimu fašizmo ir 
pilnu demokratijų laimėji
mų* Kiekvienas turime pri
sidėti 'kuom tik išgalime 
prie apgynimo savo šalies 
Amerikos. Kiekvienam da
bar turi labiausia rūpėti iš- 
laimėjimas karo — sukriu- 
šinimas fašizmo!

Spauda yra svarbi įmonė 
sustiprinimui žmonių mora
lo, įkvėpimui kovingumo in-

SLA ir Lietuvių Vie
nybės Priešai

Šiuo karo metu svarbiau
sia visiems lietuviams vie
ningai remti prez. Roosevel- 
tą ir visą Jungtinių Tautų 
akciją fašistinės Ašies su
mušimui. Kas šiuo kritišku 
momentu veikia priešingai, 
kas sėja neapykantą bent 
prieš vieną Jungtinių Tautų 
narę, tas žymiai pasitarnau
ja Hitleriui. Kas sėja nea
pykantą tarp pačių lietuvių, 
kiršina vienus su kitais, tas 
dirba Amerikos priešų nau
dai. - •

SLA yra vienas didžiųjų 
Amerikos lietuvių drkugijų. 
Kaipo tokis, jis turėtų rū
pintis Amerikos lietuvių 
vienybe ir Jungtinių Tautų 
rėmimu. Jis privalo griež
tai kovoti prieš visokius lie
tuvių tautos skaldytojus.

Šiuo metu, tačiaus, SLA 
vadovybė pasirinko Litą ke
lią: kiršinti vienus lietuvius 
su kitais. Nepakanka to, 
kad toji vadovybė leidžia 
organe “Tėvynėj” prielan
kiai atsiliepti apie Hitlerį, 
tuo pačiu metu smerkti ir 
niekinti Sovietų Sąjungą, 
kuri yra Jungtinių Tautų 
narė, SLA prezidentas Ba- 
gočius pasišovė net teismų 
pagalba bandyti uždaryti 
burnas tų, kurie nesutinka 
su žalinga SLA vadovybės 
politika.

Visiems jau žinoma, kad 
SLA prezidentas Bagocius 
yra pasišovęs patraukti 
teisman “Laisvę,” “Vilnį,” 
“Dirvą” ir “Amerikos Lie
tuvį”. Bet to jam nepakan
ka. Sužinojome, jog jis 
trauksiąs teisman tūlą V. 
M. \ Klausutį, “Amerikos 

spiracijos už garbę ir laisvę 
savo šalies. D i e n r a š tis 
“Laisvė” yra Amerikos lie
tuvių organizatorius, mo
kytojas ir mobilizuoto jas 
Amerikos ir jos talkininkų 
pagelbai laimėti šį karą. To
dėl dienraštis “Laisvė” tu
ri gyvuoti!

Nusipirkę apsigynimo bo- 
nų, paaukoję Raudonajam 
Kryžiui, turėkime mintyje 
paaukoti ir “Laisvei.” Vis
kas brangu, o kainos už 
prenumeratą nenorime kelt, 
taigi aukų reikia dažnesnių 
ir stambesnių.

Būtų išmintinga dabar 
pasispausti ir taip sustip
rinti “Laisvę”, kad karui 
pasibaigus, jei laikai pablo
gės, kad jos egzistencija bū
tų užtikrinta. Paaukodami 
ir gaudami naujų skaityto
jų, mes galime sustiprinti 
savo dienraštį ateičiai. Tad 
turėkime mintyje “Laisvės” 
stiprinimą, kur tik susitin
kame su platesnėmis žmo
nių masėmis.

P. Buknys.

Lietuvio” bendradarbį. Bet 
tai dar ne galas. Bagocius 
sako, jog tai tik pradžia. 
Jis trauksiąs teisman visą 
eilę SLA narių, kurie išeina 
prieš Bagočiaus vadovybę.

Na, o ką dabar daro bu
vęs Bagočiaus frentas, Kl. 
Jurgelionis? Jis teismu grą- 
sina SLA Pildoma j ai Tary
bai už jam “algos neužmo- 
kėjimą.” Dar daugiau. Jis 
išleido į visus SLA narius 
lapelį, kuriame .Jurgelionis 
teigia, jog. tūli SLA nariai 
nusitarė traukti teismanjF. 
J. Bagočių, K. P. Gugį, M. 
J. Viniką, E. Mikužiūtę ir 
S. Mockų — atgavimui “iš
eikvotų SLA $64,000.”

Dabar tik pagalvokite, 
SLA nariai, kas daugiausia 
diskredituoja SLA vardą. 
Aišku, bagočinė politika. Vi
sokiais grūmojimais, teismų 
pagalba, bandymu uždaryti 
opozicijai burną, SLA vado
vybė sėja tarp narių demo
ralizacijos sėklą, kuri išau
gins bjaurias f a š i stines 
piktžoles, jau nekalbant 
apie tai, kiek finansinių 
nuostolių SLA gali panešti.

Argi galima tą viską tole
ruoti? Aišku, ne.

Dabar laikas veikti. SLA 
kuopos ir nariai, kam tik 
rūpi SLA reikalai ir taipgi 
lietuvių vienybė, turi dabar 
protestuoti, susirinkimuose 
priimti protesto rezoliucijas 
prieš tokį žalingą Bagočiaus 
elgesį. Delegatais į seimą 
reikia rinkti tokius narius, 
kurie smerkia Bagočiaus 
politiką ir stoja už visų lie
tuvių vienybę fašizmo su
mušimui.

Nei vieno balso už bago- 
činę politiką!

Balsuokime už sekamus 
kandidatus į SLA Pildomą
ją Tarybą: Masytę, žebrį, 
Jatulį, Dr. Baltrušaitienę. 
Šie kandidatai nėra susiri
šę su jokia politine klika, 
kuri yra pavojinga SLA na
riams ir visiems lietuviams. 
Šie kandidatai yra žymūs 
lietuviai patrijotai, visi be- 
partyviai, visi stoja už lie
tuvių vienybę, remia prez. 
Roosevelto • programą ir 
Jungtinių Tautų pasibrėži- 
mą sudaužyti fašistinę Ašį.

Balsuodami už juos mes 
atmetame žalingą bagocinę 
politiką, mes balsuojame 
prieš lietuvių vienybės ar
dytojus, mes balsuojame už 
visų SLA narių, lietuvių ir 
yįsos Amerikos gerovę.

Pažangiųjų SLA 
Narių Komitetas.

Naujas Vaistas Nuo Skausmo

Boston. — Jungt. Valsti
jų Sveikatos Tarnybos dak
taras' Himmelsbach, Win
throp kompanijos chemikas 
D. R. Climenko ir newyor- 
kietis medicinos profesorius 
R. C. Batterman pranešė 
suvažiavimui T y r iančiųjų 
Amerikos Biologų Draugi
jos balandžio'1 d., kad at
rastas ir skaitlingais atve
jais patikrintas naujas vais
tas palengvinimui skausmų. 
Tas vaistas pavadintas De
merol. Jis turi dalinai mor- 
finos savybes, o dalinai at
ropino; bet iš jo naudojimo 
nesusidaro pas žmogų pa
protys, kaip kad iš morfi- 
nos vartojimo^ Dar daugiau, 
Demerol tarnauja kaipo gy
duolė atpratinimui nuo to 
narkotiško svaigalo — mor- 
finos.

'* • ' ■ -v------ 1------ ----- -

Cechų “Fontaninės Plunks-' 
uos” Ardo Nacių Traukinius

Paskutiniu laiku Čechijos 
žmonės suardė ne vieną na
cių traukinį su kareiviais ir 
amunicija. Tatai jie padarė, 
dėliodami bei mėtydami pa
darus panašius į fontaninės 
plunksnas bei paišelius, bet 
užtaisytus smarkiais spro
gimais.

600 Amerikos Greitlai- 
viy prieš Submarine

Washington. — Amerikos 
laivyno sekretorius Knox 
pranešė, jog paskutinę sa
vaitę fašistų submarinai nu
skandino tik vieną prekinį 
talkininkų laivą amerikinėje 
pusėje Atlanto Vandenyno.

600 amerikinių greitlaivių 
priruošta medžiot priešų 
submarinus į rytus nuo 
Jungtinių Valstijų. Budriai 
veikia ir Amerikos orlaiviai 
prieš fašistų submarinus.

Amerikos Orlaiviai 
Pleškino Rangoon^

New Delhi, Indija. — Pa
tvirtinta žinia, kad 7 bom- 
biniai Amerikos orlaiviai 
sėkmingai pleškino prie
plaukas ir kitus karui svar
bius įrengimus Rangoone, 
japonų užimtame nuo anglų 
mieste, Burmoje. Amerikie
čiai lakūnai sukėlė tris di
džiulius gaisrus tenai ir 
daugelį sprogimų. Visi A- 
merikos orlaiviai, po to žy
gio, sveiki sugrįžo į savo 
stovyklas.

Washington, bal. 8. — Iš 
angliškų šaltinių praneša
ma, kad Sovietai sutelkę pu
sę miliono naujos savo ka
riuomenės į Ukrainos fron
tą prieš nacius.
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Pirmutinis telefonas į Bal
tąjį Namą Washingtone ta
po įvestas gruodžio 1 d., 
1878 metais.

Panamos kanalas tapo ati
darytas rugpjūčio mėn., 
1914 metais.

Pereitais metais (1941) 
Jungtinių Valstijų industri
jose užsidirbo sau pragyve
nimą 10,799,000 moterų.

Iš 110 rūšies gyvačių 
Jungtinėse Valstijose tiktai 
cottonmouth, cop perhead, 
coralsnake ir rattlers yra 
nuodingos.

Apie 398,065,000 porų ce
zary kų kasmet išdirbama 
Jungtinėse Valstijose.

.Vienas šūvis iš dvylik-co- 
ližės kanuolės k a i n uoja 
H,200.

Šveicariškai 1 a i krodėliai 
turi tą vardą nuo savo vidu
rių mechanizmo, o ne dėl to, 
kad jie būtų padalyti Švei
carijoj arba šveicarų laikro
dininkų.

Per du pirmuosius šių me
tų mėnesius (sausį ir vasa
rį) oriniu ekspresu tapo 
pervežta 1,200,589 svarai 
siuntinių. O pernai (1941) 
per aukščiau minėtus du 
mėnesius tapo pervežta tik 
507,721 svaras.

Pereitais metais Jungt. 
Valstijose tapb išgerta 56,- 
769,000 bačkų alaus. O 1940 
m., išgerta tik 52,759,000. — 
Gėrimo srity “progresuoja
ma.”

Musė, pakilus lėkti, apsi
suka ir lekia atbula.

Apie du bilijonai perkū
nų trenkia į žemę kas me
tai, bus apie 50 sykių į vie
ną sekundę.

V. R.

Amerikos Valdžios Va
jus Mitybai Gerinti

Daugelis didžiųjų fabri
kų užlaiko darbininkams ir 
valgy klas-kaf eteri j as. Tyri
mai parodė, kad bent pusėje 
tokių valgyklų maistas ne
turi gana vitaminų ir mine
ralų. Tai dabar Amerikos 
žemdirbystės mini sterija 
gamina planus, pagal ku
riuos fabrikinės valgyklos 
patiektų darbininkam mais
tą turtingą mineralais ir vi
taminais.

Valdžia kreipsis ir į dar
bo unijas, kad padėtų įkū
nyti tuos pagerintos mity
bos planus, ypač kariniuose 
darbuose. Nes jau gerai pa
tirta, jog nuo maisto labai 
priklauso žmogaus darbo 
greitumas ir gerumas. ■

J. C.

Kaldinęs Liaukos iš Sūrio

Yale Universiteto moksli
ninkai atrado, kad iš sūrio 
ir iodo galima pagamint to
kią medžiagą, kaip kaklinės 
(thyroidinės) liaukos syvai. 
O tie syvai reikalingi, kad 
kūnas galėtų “perdegint” ir 
sunaudot gaunamas iš mais
to medžiagas.

Japonai s t e n giasi per 
Burmą prasigrumt į Indi
ją, svarbiausią Anglijos ko
loniją. Dar nežinia, ar ja
ponam tatai pavyks. Jeigu 
jiem pasisektų prasilaužt iš 
Burmos į Indiją, tai jie 
kliudytų pramoningiausią 
to krašto rytinę dalį, kur 
yra ir Indijos didmiestis 
Kalkutta su puikia prie
plauka ii' su pusantro milio- 
no gyventojų. Kalkutta tai 
antras po Londono didžiau
sias miestas Anglijos impe
rijoj. Beveik visa Indijos 
plieno pramonė yra susi- 
kuopus tame rytiniame jos 
kampe.

Indija yra didžiulis kraš
tas, kuris užima 1,808,679 
ketvirtaines mylias ploto; 
gyventojų gi Indijoj skai
toma nuo 353 milionų net 
iki 400 milionų.—Visa Ang
lijos imperija pirm karo su 
Japonija turėjo 504 milio- 
nus gyventojų.

LAUKO ŪKIS
70 procentų Indijos žmo

nių gyvena iš/ lauko ūkio. 
Indija u ž a u gina į valias 
kviečių, daugius cukrinių 
nendrių, didelius derlius ry
žių, miežių, taipgi arbatos, 
kavos, tabako, linų, kastori- 
nio aliejaus sėklų ir kitų 
žemdirbystės p r o d u k t ų. 
Kaipo medvilnės - bovelnos 
augintoja, Indija užima tik 
antrą vietą pasaulyje, po 
Jungtinių Valstijų, o cukri
nių nendrių jinai užaugina 
daugiau, negu bet kuris ki
tas kraštas.

MIŠKAI IR MEDŽIAI
Penkta dalis Indijos ploto 

yra apaugusi miškais tokių 
svarbių medžių, kaip drūt
medis tyk, šelako medis, 
rozinmedis, turpentinmedis, 
sandalmedis. gelžmedis, sa- 
tinmedis ir kt. Indija taipgi 
turtinga balzaminėmis, ko
kosinėmis ir datulių painio
mis ir jų riešutais.

Indijoj yra ir gausių ži
balo šaltinių ir didelių gu
mos medžio miškų, iš kurių 
sulos dirbama “robas”-gu- 
ma.

ŽVĖRYS IR GYVULIAI
Himalajų kalnuose Indi

joj yra daug laukinių ožkų, 
aviu ir antelonų. Miškuose 
-pelkėse ir didžiose, žole ap
augusiose lygumose yrą 
gausybė įvairių laukinių 
žvėrių ir gyvulių. Didmiš- 
kiuose veisiasi ir drambliai 
(sloniai).

Indija taip pat garsi sa
vo plėšriais žvėrimis — tig
rais, leopardais, čytomis, la
bai pavojingais, nuodingais 
žalčiais, krokodiliais, nosra- 
giais, meškomis, buivolais ir 
įvairių rūšių beždžionėmis. 
Tarp didelio skaičiaus viso
kių laukinių paukščių. Indi
joje yra ir daug gruobonių- 
draskūnų.

Gana plačiai Indijoje iš
vystyta gyvulininkystė, ir 
vien tik naminių gyvulių 
odų buvo per metus parduo
dama už 60 milionų dolerių.

POŽEMIŲ TURTAI
Indijos požemiai yra gau

singi klodais-kasyklomis ge
ležies, anglies, mangano, 
chromito, wolframo, švino, 
cinos, cinko, magnesito, sa
lietros, aukso, sidabro, 
tungsteno, vario, “maikos”- 
ęliūdos, bauksito (iš kurio 

gaminama aliuminas), drus
kos ir kitų mineralų.

PRAMONE
Plačiausiai išvystyta In

dijoj yra audimų pramonė. 
Mechaniškos-metalų pramo
nės, tačiau, gana atsiliku
sios. Taip antai, Sir Shri 
Ram, pirmininkas Visos In
dijos Pramoninių Samdyto
jų Susivienijimo, dar šiomis 
dienomis pareiškė: “Mes In
dijoje dar negalime pasta
tyt nei vieno Dieselio inži- 
no, nei vieno tanko.” Ir kai 
sugenda kokia fabrikinės 
mašinos dalis, tai reikia tą 
dalį gaut iš Anglijos, kas 
ypač sunku karo laikais.”

Stokuoja Indijai sudėtin
gesnių mašininių darbo į- 
rankių, nors paskutiniu.lai
ku jau beveik šimtas dirb
tuvių gamina paprastesnius 
mašin-įrankius ir lavina ne
mažai darbininkų, kaip var
toti tuos įrankius. Bet A- 
merika ir Anglija turės ne- 
gaišuodamos pristatyt dide
lius kiekius naujoviškų ma- 
šin-įrankių ir mechanikų- 
mokytojų, kad Indija galėtų 
tapti tikrai stipri karo jėga 
prieš fašistų Ašį. Dar tik 
mažesniųjų ginklų gamyba 
Indijoj yra neblogai išvys
tyta.
TAUTOS, KALBOS, LUO

MAI — KASTOS IR 
RELIGIJOS

Indijoj priskaitoma dau
giau kaip 45 tautos-taute- 
lės, kurios vartoja 200 dau
giau ar mažiau skirtingų 
kalbų bei tarmių. Esama iki 
3,000 skirtingų sektų ir luo- 
mų-kastų. Keletas plačiau
sių iš tų kalbų turi dikčiai 
panašumo į senovės klasiš
ką indų kalbąrsanskritą.

Dauguma Indijos gyven
tojų iki šiol buvo pasiskirs
tę- į uždarus luomus-kastas, 
ir vadinami “aukštesnieji” 
luomai vengia suėjimo su 
tariamais “žemesniaisiais” 
luomais. Apie 120,000,000 
Indijos žmonių yra tokiais 
prastais laikomi ir taip nie
kinami, kad aukštesnieji 
luomai vadina juos “neda- 
s i 1 y t ėtinais,” “suteršian- 
čiais.”

Pagal žymesnes tikybas, 
Indijos gyventojai yra ši
taip pasidalinę: apie 239 mi- 
lionai indusų, apie 78 milio- 
nai mahometonų, apie 13 
milionų buddistų, virš 6 mi- 
lionai krikščionių, virš 4 mi- 
lionai sikhų, 1,252,000 jain- 
sų, 100,000 zoroastrų, 24,- 
000 žydų ir 1.1.

BAUDŽIAVINIAI KU
NIGAIKŠČIAI

Eilė vietinių Indijos kuni
gaikščių dar baudžiaviškai 
tebevaldo ir naudoja milio- 
nus žmonių. Tie kunigaikš
čiai skaitosi tik su Anglijos 
valdžia. Jie yra paveldėję 
bei patys susikaupę didžius 
lobynus aukso, sidabro, per
lų ir deimantų. Skaičiuoja
ma, kad 1925 metais jie tu
rėję bent pustrečio biliono 
dolerių vertės aukso ir du 
bilionu 750 milionų dolerių 
vertės sidabro.

SEIMELIAI IR SEIMAS 
APRIBOTI

Indijos provincijos turi 
savo seimelius, o < visam 
kraštui yra bendras seimas 
sostinėje New Delhi, vieti
niams reikalams tvarkyti.

Bet vyriausia, sprendžiamo
ji galia iki šiol buvo ranko
se Anglijos paskirto kara
liaus vietininko, general-gu- 
bernatofiaus.

ARMIJA
Anglija savo armijoj In

dijoj dabar turi apie milio- 
ną vyrų iš vietinių gyvento
jų, apart anglų kariuome
nės, kurios tikras skaičius 
ten neskelbiamas.

NERAšTIšKUMAS
1930 metų skaitlinėmis, 

87 procentai Indijoj vyrų ir 
98 procentai moterų nemo
kėjo nei skaityt nei rašyt.

APKRĖSTA KIAULIENA -
TRICHINOSIO PAVOJUS

Vienas iš kiekvienų šešių 
amerikiečių serga kiaulali- 
ge, vadinama trichinosiu. 
Dveji metai atgal New Yor- 
ko Medicinos Kolegijos pro
fesorius dr. Harry Most be 
pasirinkimo ištyrė šimtą la
vonų miestinėje New Yorko 
lavoninėje ir atrado, kad 22 
iš jų buvo užkrėsti trichino
siu.

Ta liga yra gaunama iš 
kiaulių mėsos, apsikrėtusių 
kirmėlaitėmis, kurias vadi
na trichinomis. Tai plonos, 
kaip siūleliai, kirmėlaitės 
sprenžinukių (s p i ruokliu- 
kių) pavidalo. Jos pereina 
žmogui iš tokios nesveikos 
kiaulienos, jeigu ji yra ne- 
davirta ar nedakepta taip, 
kad užmuštu tas kirmėlai
tes.

LIGOS ŽENKLAI
O trichinosio ligos ženklai 

yra tokie: koktumas, galvos 
svaigimas, karš čiavimas 
(fyveris), alpimas, vidurių 
paleidimas, veido išpurti- 
mas, skaudus raumenų su
tinimas ir kartais perdide- 
lis prakaitavimas, nemigė ir 
kle jojimas.

ATMATOMIS APKRE
ČIAMOS KIAULĖS

Kiaulės gi labai dažnai 
šia liga apsikrečia nuo'Su
terštų, sujauktų valgio at
matų, kuriomis jos šeria-

IŠ KO GAMINAMA 
DIRBTINE GUMA?

Nafta, kerosinas ir gazo
linas yra junginiai dviejų 
elementų—vandenilio (hyd- 
rogeno) ir grynos anglies 
(carbono). Guma (robas) 
taip pat yra junginys van
denilio ir grynanglio. Pa
matiniai kerosinas ir guma 
yra iš tos pačios medžiagos. 
Palyginimui, plytos, iš ku
rių pastatytas rūmas, yra 
tokios pat, kaip ir krūva ne
sumūrytų plytų.

Bet kodėl guma yra taip 
nepanaši į kerosiną ar ga
zoliną? Todėl, kad gumoje 
molekules—mažytės dalely
tės vanden-anglio junginio 
— yra susidariusios į ilgas 
virtines.

Chemikai surado, kaip 
per kaitinimą, spaudimą ir 
tam tikrų chemikalų pagal
ba suvaryt kerosino mole- 
kulas į tokias eileš-virtines 
ir tuo būdu pagamint gumą.

“Gamtinė” guma, dirba
ma iš tam tikrų medžių sų- 

(Tąsa ant '7-to pusi.)

Bet šalyje yra ir 16 univer
sitetų.

KLIMATAS
Indijos klimatas šiaurėje 

yra šiltas, o toliau į pietus 
karštas.

Iš šiaurių pusės, tarp In
dijos ir Chinijos, yra didieji 
Himalajų kalnai, 1,500 my
lių ilgio ir su aukščiausia 
pasaulyje kalnų viršūne 
Everestu, kuris turi 29,141 
pėdą aukščio.

Didžiosios indų upės yra 
“Šventupė” Ganges, Brah
maputra ir Indus.

J. C. K.

mos. Tokias atmatas tam 
tikri biznieriai trokais ren
ka nuo viešbučių ir valgyk
lų New Yorke (ir, žinoma, 
kituose miestuose) ir par
davinėja jas kiaulių augin
tojams.

New Yorko valstija, to
dėl, paskutiniu laiku išleido 
įstatymą, kuris uždraudžia 
bile miestui, miesteliui ar 
įstaigai šioje valstijoje par- 
davinėt valgio atmatas 
kiaulių augintojams kitaip, 
kaip tik pareikalavus, kad 
jie pirma gerai išvirintų bei 
iššutintų tas atmatas, o tik 
paskui šertų kiaules jomis.

Kiaulių augintojai gali 
prižadėt atmatas išvirinti, 
bet valstijinis įstatymas ne
nusako priemonių, kuriomis 
galima būtų priverst kiau
lių augintojus tatai padary
ti. O New Yorko hotelių ir 
restoranų atmatos, ne virin
tos, yra daugmeniškai ga
benamos ir už šios valstijos 
sienų, ypač į Secaucus apy
linkę, New Jersey. Ten jo
mis nevirintomis yra šeria
mos kiaulės penkiasdešim
tyje didžiulių kiaulinyčių. 
Daugiai tų kiaulių mėsos 
paskui parduodama New 
Yorko gyventojams ir dar 
su bjauriu pasigarsinimu, 
kad tai “Jersey kiauliena,” 
suprask, “geriausia.”

.New Yorko valstijos vy
riausybė turėtų kaip nors 
susitart, kad bent New Jer
sey būtų išleistas įstatymas, 
kuris priverstų pervirint 
maisto atmatas pirm še- 
riant jomis kiaules.

Pernai rudenį Jungtinių 
Valstijų Sveikatos Tarnyba 
išleido įsakymą, kuris už
draudė nevirintas maisto 
atmatas gabent iš vienos 
valstijos į kitą. Bet Sveika
tos Tarnyba perlėtai ir pei? 
švelniai veikia, ir dabarti
niu laiku vis dar tik sten
giasi gerumu perkalbėti 
kiaulių augintojus bei val
gių atmatų biznierius, kad 
jie pervirintų jas pirma, ne
gu jos duodamos kiaulėms 
ėsti.

GRŪDAIS MAITINAMŲ 
KIAULIŲ MĖSA

Šiuo tarpu galima pada
lyt bent tokią praktišką pa
stabą, jog mėsa kiaulių iš 
vakarinių valstijų, kur jos 
šeriamos grūdais, yra kur 
kas sveikesnė, negu kiaulie
na iš rytinių valstijų did
miesčių apylinkių, kur kiau
lės dažnai šeriamos sugedu
siomis maisto atmatomis.

N. M.

Japonija per metų metus 
iš anksto ruošėsi šiam karui 
ir prisikrovė sandėlius rei
kalingų medžiagų, kurias 
pirko iš Jungtinių Valstijų 
ir kitų kraštų. Japonai taip
gi nuo seniai gaminosi dau
gius karo pabūklų, planuo
dami dabartinį karą. Todėl 

[neturime apsirikti, manyda
mi, kad Japonijai greitu lai
ku pritrūks karinių reikme
nų, kaip įspėja Amerikos 
Užsieninės Politikos Drau
gija.

Ta draugija primena, kad 
japonai galės gana daug pa
sinaudot ir gamtos turtais 
kraštuose, kuriuos jie jau 
užėmė pietiniai - rytinėje 
Azijoje — Malajuose, Thai- 
lande, Rytinėje Holandų In
dijoje, užgultuose Burmos 
plotuose ir kt.

Jungtinių Tautų jėgos, 
pasitraukdamos iš tų vietų, 
tiesa, kai kur sunaikino 
pramonės įrengimus, už
griovė žibalo šaltinius, su
degino medžiagų sandėlius 
ir 1.1. Bet negalima dar ta
tai vadinti “nusvilinta že
me,” kaip kad vadina tuos 
plotus, kuriuos vokiečiai lai
kinai užėmė Sovietuose, o 
japonai — Chinijoje,. sako 
Užsieninės Politikos Drau
gija. Jinai kreipia dėmesį 
štai į kokį dalyką: “Tikrai 
nusvilint žemę tegali tik 
vietinių gyventojų partiza
nų kova, jeigu jie yra giliai 
įsitikinę, kad kovoja už sa
vus reikalus.”

Anglai gi skundėsi, kad

Augins Švindrinius 
Ąžuolus Amerikoje

Jungtinių Valstijų žem
dirbystės departmentas pla
nuoja auginti švindrinių 
ąžuolų, jeigu gaus gilių iš 
Ispanijos ar Portugalijos.

• Mūsų šalis kasmet impor
tuoja apie už $10,000,000 
švindrų (kamščių) iš Ispa
nijos, Portugalijos ir Šiau
rinės Afrikos. Pietinė dalis 
Kalifornijos, Arizona, New 
Mexico ir Texas turi pana
šų klimatą, ir manoma, kad 
šiose valstijose galėtų aug
ti švindriniai ąžuolai.

Nuo kelių švindrinių ą- 
žuolų, pasodintų Kaliforni
joj apie 70 metų atgal, da
bar jau gaunama geros rū
šies švindrų '(kamščių).

Trūkumas švindrų karo 
reikalams verčia Jungt. 
Valstijų žemdirbystės de- 
partmentą jieškot galimy
bių apsirūpint tuo produktu 
namie. V. R.

Dvi Naujos Sulfa Vaistų
“Kulkos” prieš Bakterijas

Boston. — Suvažiavimui 
Amerikos mokslininkų bio
logų praeitą savaitę čia bu
vo išduotas raportas, kaip 
smarkiai, “kulkiškai” veikia 
du nauji vaistai, vadinami 
sulfadiazine ir sulfapyvazi
ne, prieš plaučių uždegimo 
bakterijas ir prieš kitus pa
vojinguosius ligų perus, 
kaip kad streptokokkus ir 
stafilokokkus.

VITAMINAI SĖMENYSE
Linų sėmenyse atrasta du 

nauji vitaminai. Tai bus jau 
17 žinomų vitaminų iš viso.

Malajuose daugelis tenykš
čių gyventojų padėjo japo
nams, o Burmos gyvento
jai abelnai einą išvien su ja
ponais ir tūkstančiai bur- 
miečių su ginklu rankoje 
drauge su japonais kovoja 
prieš anglūs. — Jie yra per 
desėtkus metų suvilioti pri
žadais japonų agentų; ne
mažai jų yra ir tiesioginiai 
papirkta Japonijos pinigais.

Bet Japonija ir Vokietija 
niekuomet negalės kiekiais 
turimų medžiagų prilygt 
Jungtinėms Valstijoms, So
vietų Sąjungai ir Anglijai. 
Fašistų Ašis nepajėgs išlai
kyt lenktynių su galingąja 
Amerikos, Anglijos ir So
vietų pramone. O tie daly- ’ 
kai, galų gale, nulems karą, 
jeigu tik Jungtinės Tautos 
tikrai veiks išvien, ypač, jei 
suburs savo jėgas prieš di- 
džiausiąjį priešą — hitlerinę 
Vokietiją, kuri yra fašistų 
Ašies nugarkaulis.

N. M.

PAGALBA NEMATANTIEMS
SPALVŲ

Buvo parinkta 16 vyrų, 
kurie negalėjo įžiūrėt ir at
skirt tam tikrų spalvų. Ca- 
lifornijos Universiteto pro
fesoriai Knight Dunlap ir 
R. D. Loken padalino juos 
į dvi grupes, po aštuonis 
vienoj iy kitoj. Vienos gru
pės žmonėms davė kasdien 
no piliukę vitamino A per 
12 dienų, o antros grupės 
žmonėms davė per tiek pat 
laiko po panašią piliukę, ku
ri pažiūrėt atrodė lygiai to
kia, kaip ir vitamino A pi- 
liukė, bet jinai buvo pripil
dyta tik pieninio cukraus. 
Antroji grupė buvo įsitiki
nus, kad ir ji gauna vitami
ną A.

Pirmoji grupė pirm to 
gydymo vitaminu darė 88 
procentus klaidų pažinime 
spalvų; o po gydymo vita
minu, A, jos klaidų skaičius 
sumažėjo iki 38 procentų iš 
viso. Antroji grupė, kuri 
gavo tik pieninio cukraus 
piliukes, darė tiek pat klai
dų po to bandymo, kaip ir 
pirm jo.

Šunęs Kaipo Armijos 
Sargybiniai

Yra lavinama tūkstančiai 
šunų tarnaut Amerikos ar
mijai, ypač sargybos parei
goms naktį. Jie sykiu su ka
reiviais sergės nuošalias 
prieplaukas, amunicijos san- 
dėlius ir kitus opius punk
tus. Nes kur tamsoje karei
vis negali matyt bei nujaust 
priešo, tai šuva gali jį už
uost bei išgirst.

Tokiom pareigom šunes 
yra lavinami kuo rūpestin
giausiai, ypač, kad išgirdę 
ar užuodę besiartinant sve
timą žmogų jie nelotų, o ki
taip, tyliai duotų ženklą 
sargybiniam kareiviui.

J. C. K.
Žuvų Žvynai ir Amžius

Cornell Universiteto pro
fesorius Ernst A. Lachner 
atrado ir patikrino, jog tu- 
lu žuvų žvynuose yra savo
tiški metiniai bruožiukai, 
kurie parodo, kiek metų tu
ri žuvis.



Ketvirtas Puslapis LAISVĖ

Lithuanian Literature Lives on in the 
Soviet Union Despite the Efforts of the

Fascists to Destroy it Altogether
by K. Korsakas

(Wireless to Inter-Continent News.)
Whereas in Fascist occupied Lithuania cultural life was at 

standstill, Lithuanian literature lives ofl in the Soviet Unian.
Prominent Lithuanian authors Liudas Gira, Salomėja Neris, 

Petras iCvirka, Antanas Venclova, Jonas Marcinkevičius and 
others continue their fruitful work.

Their pen is like a sharps— 
weapon, pointed against the en
slavers of their peoples. »

Liudas Gira, poet of the older ge
neration, has since the outbreak of 
the war produced a number of fine 
poems, for example: “Lithuania of 
Grunwald,” “Invincible Country,” 
and “Fascists in the Lithuanian 
Countryside.”'

Some songs by Gira, for example: 
“Winds Blowing From the Urals” 
already won broad popularity among 
the fighters of the Lithuanian Di
vision.

The Famous Lithuanian novelist 
Jonas Marcinkevičius wrote a num
ber of short stories and sketches 
depicting the oppression to which the 
Lithuanian people are subjected to
day and the selfless struggle waged

- by the Lithuanian people against 
the German invaders.

Poetess Salomėja Neris and writ
er Antanas Venclova, who recently 

’ turned back to poetry, wrote a 
great number of lyrical poems de
dicated to patriotic war.

Writers Jonas Shimkus and Juo
zas Banaitis won great popularity 
with their limericks, satires and 
articles

Many 
donned

Gira, 
Drazdauskas are among the fight
ers of the Lithuanian Division, act
ively participating in daily tasks.

Lithuanian writers frequently 
broadcast messages and appeals to 
the Lithuanian people to resist the 
occupationists. In addition Lithuan
ian writers also produced a number 
of pamphlets on historic struggle of 
the Lithuanian people against the 
German invaders, Germanization of 
Lithuanians in Prussian Lithuania 
and Klaipeda region and translated 
many Soviet songs into Lithuanian.

Hitler’s satraps haven’t succeeded 
and will not succeed in stifling the 
free word of Lithuanian writers, in 
devitalizing Lithuanian song, de
stroying Lithuanian literature.

It lives on and thrives more than 
ever before ever Mnn>

satires 
on events of day.
Lithuanian men of letters 
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Red Army is Prepared for Spring Battles 
At the Front: Russians Set for Offensive

LMS Sponsors New Play Contest for Dramas
Based on Lithuanian American Life
----------------------------- —EJ " 

Lith Soldier Proves To 
Be Business Man

of 
the 
few

Privatc Joseph Kazalaukas 
Fort Custer, Mich., according to 
Herald Tribune, is one of the 
recruits who hasn’t let the Army 
interfere with his profession. The 
private is a trapper, and post of
ficials gave him permission to set 
up a trapping line on the camp’s 
outer boundaries.

Private Kazalaukas is now get
ting $12 for mink hides and $1 for 
muskrat. M.

Builders Prepare for 
LDS Drama Tourney

$100 in Prizes to be Given to Winners: Plays May
be Written Either in English or Lithuanian

Making a Movie 
About LDS Members 
In War Activity

by Edward Yarus.
The suggestion of an LDS movie 

short, made in a letter to the Tiesa 
English Section by “A Brooklyn 
Builder” is a sound and practicable 
one. It is perfectly possible for the 
amateurs in the different branches 
to make a movie through their com
bined efforts to show what LDS 
branches are dding for the war ef
fort.

But why limit the proposal to the 
activities of the LDS branches? 
Why not make it a broader show to 
illustrate what LITHUANIAN 
AMERICANS are doing for the war 
effort? Such a show would be of 

"Interest not only Io those close to 
LDS branches but also to the pub
lic at large.

One of the dangers of limiting the 
subject just to what LDS branches 
are doing to help win the war, is 
that we will get a lot of footage 
showing what LDS branches are 
doing, and very little footage on the 
war campaign. The topic should be 
the first consideration and anything 
that has nothing to do with the war 
effort should be cut out.

In all likelihood those few reels 
that have been made of LDS act
ivity include little or nothing about 
the war campaign. Most of the pict
ure taking, therefore, will have to 
start from scratch.

A survey ought to be made among 
the branches to see how many mo
tion picture cameras are available 
and what size film they use. The 
size of the job and the difficulties 
involved , will be inversely propor
tional td the number of cameras 
available. In other words the more 
cameras and operators we can get 
hold of, the easier will be the work.

Camera owners or camera users 
should be given the responsibility 
by the National Office to photo
graph defense activities in coopera
tion with other LDS members. The 
perspective should be to show what 
Lithuanian Americans are doing to 
help the war effort and what else

War
ca-

KUIBISHEV. — Though continu
ing her tremendous winter offen
sive against the Nazis, Russia is 
confidently preparing for the ex
pected spring drive. If Hitler plans 
to make another attempt to visit 
Moscow he will find millions of 
Red Army soldiers as a reception 
committee — bayonets first.

The following accomplishments 
in preparation for spring were re
lated today:

The strain on railroads has de- 
craesed and shipments of war equip
ment and men have been accelerat
ed.

Decentralization 
ment of essential 
East have made Wlltrie ;------ ill tile iiixao UI x ugvom v *<x, ;

in the mountains of Greece, in the ■ dusinės wcie 
fjords of Norway, in the rice fields many areas where 
of China, on the far flung isles of 
Java, Sumatra and the Phillippines 
— and in the Russian Ukraine.

Guerrilla, literally translated, 
means "little war,” and in these in
vaded lands, bands of men, women 
and children are rising against the 
enemy — in the little wars. They 
are the unknown poeple who strike 
swi/tly and silently and disappear 
into the night.

Just as the guerrilla fighters in 
“Guerrilla Brigade” attack the ene
my troops and supplies other bands 
of guerrillas are now living in am
bush, wrecking trains, burning am
munition, blowing up bridges, con
fiscating weapons and endlessly 
harassing the invader’s morale.

For, once more, the Germans are 
razing peaceful villages, planting 
spies, plundering the land and rob
bing the people of their grain, 
cattle, corn, rye and geese. Rus
sia’s coveted soil — the bread bas
ket of. the Continent — has again 
become a torrid oven.

Guerrillas Heroically 
Attack the Nazis 
Behind the Lines

"Guerrilla Brigade” is dedicated 
in spirit to guerrilla fighters every
where :— in the hills of Yugoslavia.

Warn of Overconfidence
Despite the glowing triumphs of 

the last several months, the Rus
sian people have been warned time 
and again against becoming over
confident. They are told that al
though the 
losses they 
remaining.

Although 
the front 
tery, the 
initiative 
it. They 
strategy of all — to disrupt 
coming German offensive by 
speeding the enemy and prevent
ing him from gathering enough

Germans suffered severe 
still have great power

.the actual position of 
lines is much of a mys- 
Russians still hold 

and they intend to 
claim that is the

the 
hold 
best 
the 

out-
and re-establish- 
industrics in the 

progress. The in- strength to strike powerfully when 
transferred from 
the Germans now

' are in control.
The industrial 

with it a sharp 
production.

The nation’s administrative 
terns have been solidified and 
mestic affairs are being handled 
with considerable efficiency.

transfer brought 
increase in war

sys- 
do-

that of agri-

Must Win Battle of Farms
In addition to being ready for 

the military campaign, the country 
is mobilized to win the second most 
important battle 
culture.

Millions of peasants — most of 
them women — are preparing for 
the spring plowing which starts in 
vast areas late'this month, although 
it already has started in some of 
the southern 
it was said 
battle of the 
ficient crops
the rich Ukraine.

More Allied

districts. The women, 
today, must win the 
farms to 
to offset

produce suf- 
the loss of

tanks, planes and 
other equipment probably will reach 

to meet Hitler’s

the weather turns.
Russian officials assert that their 

side will have numerical superiori
ty when the spring and summer 
blows fall, but they have admitted 
that they are outnumbered in tanks.

Sees Big Tank Battles
One Russian general, interviewed 

recently after the capture of Moz
haisk on the central front west of 
Moscow, said that the Germans

can and must be done. Win the 
should be the center of every 
mera eye.

The National Office can be 
central agency to receive, edit 
put togėther the film produced.

A date will have to be set aside 
as the deadline for the mailing in 
of film, so that work on • the picture 
Will not drag on indefinitely.

At least two or three reels of 
film are needed, which means 
about a thousand feet in all. These 
Would allow for a 
a half hour.

The cameramen 
have to u^e their 
ting things started; to be paid back 
if possible.
. The money might be raised 
through the efforts and cooperation 
of the LDS branches. A National 
Fund has to be set up, and through 
contributions, raffles, dances, and 
theatre parties the money can bo 
raised.

Of course, the whole thing sounds 
like a 
and a 
would

the 
and

showing time of

would probably 
own film in get-

very big job. It is a big job 
hard one, too. But the result 
be well worth it.

NO SMOKING!
“Boobs” not sabotage, are re

sponsible for many* factory fires,” 
Magistrate Frank Giorgio told six 
men who were before him charged 

‘with smoking cigarettes in wu^fac- 
tories in Long Island City.

“We read many stories in news
papers of fires in factories,” he 
said to the men. “The reports say 
the cause might have been sabo
tage. I doubt it. It’s just boobs

BROOKLYN, N. Y. — The LDS 
Drama Tourney, to be held July 21 
in Chicago, is not catching the 
Builders unawares, if the last meet
ing of the local branch is any in
dication of branch activity.

Following a short discussion on 
what arrangements have been made 
to pay for the expense of sending 
delegates to the LDS Convention, 
the members decided to prepare a 
skit or short play as well for the 
Drama Tourney.

Helen Baltrušaitis and Emily Kli
mas volunteered as play-readers. 
This week will be spent by them 
in various public libraries looking 
up and reading one-act non royalty 
plays. None has been decided upon 
-as yet, but girls who 
teered to take part in 
tion have expressed a 
humorous play. If no 
is found to be suitable, 
one may be chosen.

Lillian Liepas was the bank win
ner for the April meeting. Not be
ing present at the meeting she for- 
feited the prize.

The branch is holding a CABA
RET NIGHT on April 25th.

—See.

have volun- 
any produc- 
desire for a 
English play 
a Lithuanian

THE LONDON BUTZ
A few days ago, I was privileg

ed to witness the showing of films 
of the “Bombing of London.” These

BROOKLYN, N. Y. — WANTED: a story about Lithuanians 
and Americans. It doesn’t have to be written like Shakespeare, 
nor does it have to have the pungency of Odets—but it must be 
based on your experiences or observations on Lithuanian Ame
rican life in this country. The Lithuanian Fine Arts League is 
willing to pay up to $100 in®------------------------------------ -—
prizes for the best three act
act plays fulfilling that requirement.

The LMS, leading cultural organi
zation among Lithuanians in the 
United States, feeling that the vast 
reservoir of Lithuanian American 
material may go untapped if writ
ers are not encouraged, decided at 
its last meeting to sponsor a drama 
contest for full length plays.

Plays may be either in English or 
Lithuanian. College and high school 
students, amateur journalists, LDS 
organizers, chorus leaders and

teachers are invited to submit ma
nuscripts. Whenever possible the 
LMS is willing to enter into cor
respondence with writers, offering 
suggestions and advice. There are 
no restrictions whatever on subject 
matter or technique of construction. 
Writers are urged, however, to aim 
their product for the average Lith
uanian drama group or chorus.

Plays submitted will be judged on 
merit alone. For 
tion, write to the 
Arts League, 427 
Brooklyn, N. Y.

further informa- 
Lithuanian Fine 
Lorimer Street,

HERE AND THERE

The same farmers, miners, fish
ermen and peasants who rout the 
Germans in “Guerrilla Brigade” are 
now driving the enemy from tjieir 
land. The woods near Kursk, fa
mous for their nightingales, are now 
dense with Russian partisans. Even 
children act as scouts and women 
disarm the German soldiers, often 
with a sound clout. From these 
little people the enemy is never safe.

In “Guerrilla Brigade” guerrillas 
are shown in action. Chubenko, the 
leader, miraculously escapes under 
the Germans’ eyes; Nedolya, the 
farmer, outwits the German general 
and swears by the soil to avenge his 
people; an ęighty-five year old fish
erman, at the point of a gun, re
fuses to divulge where the arms are 
cached; Oxana, the peasant girl, 
bludgeons a German officer over the 
head. Later when the German com
mander hear that his general has 
been killed, he says, “But how could 
he have been killed, there was no 
battle.” Thus, without a “battle,” 
Chubenko and his followers wipe 
out the German marauders.* There 
are many such men, now, with 
prices on their heads. But Chuben- 
kos are legend in Russia. 4

In a day when barbaric oppres
sion is again shrouding the world, 
guerrilla warfare looms forward as 
a weapon of free men or men fight
ing for ’ their freedom. Guerrillas 
are men of initiative, and of inde
pendence; they could never fight un
der compulsion. They come together 
a$ individuals to protect the liber
ties they have won. And nowhere 
has liberty cost so dearly as in the 
blood soaked soil of the 
Ukraine.

Those who defended the 
in 1918 are now defending

and grandsons along side 
Almost every scene in 
Brigade” is paralleled 

recent incidents, acts of 
ingenuity and daring. The 
of today are no less cou- 
than those of the past.

Russian

Ukraine 
it with

Russia in time 
offensive.

Youth to Help 
In Farm Work

The New York City school sys
tem, in co-operation with federal 
and state authorities, has put into 
effect a program whereby boys of 
over 16 are being trained for farm 
work to help meet an acute short
age of farm labor this summer.

Announcement of the 
and of 
schools 
raids, 
James

program, 
measures taken in 
for protection against 

were- made recently 
Marshall, president

Board of Education.
of

the 
air 
by 

the

could take advantage of their tank pictures were made by an Interna-
* tional News Photographer, but have 

not appeared on the News Reels re
leased to the public, and undoubt
edly show in greater detail (he de
struction visited upon this ancient 
city. I am told that Englishmen 
refer to it as the second great Lon
don fire. One can well visualize it 
as being comparable to that ter
rible conflagration which destroyed 
the city in the year 1666. The ter
rible walls of stone and steel belch- 
ęd fire from every window, door 
and crevice — a fire such as has I 
not been witnessed in any'multiple 
alarm blaze seen here in America. 
The flames were intense to one ex
treme and apparently, unextinguish- 
able. This well might be the case 
when one remembers that thermite, 
the active substance of the incen
diary bomb, burns at a tempera
ture of approximately 5,000 degrees 
Fahrenheit.

But by far the most impressive 
portion of these pictures was the 
exhibition of morale on the part 
of the stricken populance. From the 
look of quiet shocked resignation on 
the faces of the children, 'the tight 
lipped expression of bull-dog deter
mination qn the faces of the adults, 
while the fire-fighters, under a rain 
of bombs, calmly go about their 
task of trying to prevent further 
spread of the fire — one senses a 
courage and spirit that is almost 

can easily 
always

superiority to launch a spring 
fensive and he predicted that 
spring war would 'be featured 
“gigantic tank battles.”;

The * new Russian armies 
backed by millions of reserves 
trained during the winter, and many 
of them already have shown their 
mettle during the counter-offensive.

The recent speech in London by 
Ivan Maisky, Soviet Ambassador to 
Britain, in which he urged more 
Allied participation in the Russian 
war, reflected opinion here in the 
Soviet. Many articles have appeared 
recently in newspapers emphasizing 
the need for a second front ’ in Eu
rope.

Bowling Tourney in 
Detroit in May

of- 
the 
by

are

The Nazis’ Worst Enemy
Thousands of unsung heroes are 

playing a major role in the Russo- 
German War. Operating as guarrillas 
they are daily taking a heavy toll 
in Nazi manpower and supplies.

Never in history have guerrillas 
played such an important part as 
they do in Russia today. They form 
an underground front and are 
everywhere. They are more dange
rous than flame throwers or dive 
bombers because no sound betrays 
their lightning approach.

They are at least as much 'res
ponsible for German reverses this 
winter as the stinging cold of the 
steppes and the death defying_gal- 
lantry of the 
are known as 
sia is full of

Some of the 
are regular army officers, 
others are just plain village folk. 
The Soviets have long been prepar
ing for just this type of warfare 
and their guerrillas are not just a 
disorganized group operating in hel
ter-skelter fashion.

Not fewer that 30,000,000 of their 
citizens have been trained as parti
sans.

“Proletarian Rifle 
regular features of 
Square parades.

The partisans dig 
enemy’s mechanized 
bridges, tunnels, oil and food stores. 
They snipe at garrisons, at reserves, 
and at retreaters. They decoy entire 
regiments into swamp lands and 
then destroy vital military objec
tives.

The 'complaint of the German sol
dier sums it up pretty well: “Every 
bush, every peasant house shoots at 
us.”

Soviet soldiers. They 
“partisans” and Rus
their praise.
partisan commanders 

while

Divisions” 
Moscow

are
Red

thetraps for 
forces, destroy

their sons 
of them. 
“Guerrilla 
by actual 
individual 
guerrillas 
rageous
They^descend from Taras Bulba who 
wrote long ago: “Do you think there 
is anything in the world that can 
frighten a Cossack? Are there, in 
this entire world, flames, tortures 
or [lower enough to subdue the 
Russian spirit?”
like you who insist on smoking in 
these plants that cause many of 
them. If you have to smoke while 
you work, get a job outdoors.”

ducts are largely of sugar is, appa
rently, of no importance.

Proprietors of Florida hotels ad
vise us to partake of “recreation 
for defense,” the recreation presu
mably to be engaged in on Florida’s 
sunny sands.

Radio comedians continue to 
make cracks which add up to this: 
“America can lick the Japs with 
one hand in its collective pocket.”

Life magazine devotes 3 and a 
half pages to show a Hollywood 
starlet trying to break some sort 
of record in kissing soldiers.

On one side we hear, “laughs will 
win the war”; others say that “edu
cation will win the war”; that “wo
rsen will win the war” and so forth.

Each of these statements and 
campaigns is actually detrimental 
to our war effort. The whole truth 
about winning wars was expressed 
many years ago by a 
rageous general. He 
way to win 
there fastest 
men.”

I think we 
that still goes.

—Max Weintraub.

a war 
with

wise 
said 
was 
the

and cou- 
that the 
“to get 
mostest

are finding out that

Thinking Out Loud.
One. is continually being shocked 

by the volume of nonsense being 
circulated in behalf of victory and 
morale.

The shortage of sugar has been 
the springboard for concerted ad
vertising of preserves and syrups. 
The fact that some of those pro-

a 
of

DETROIT, Mich. — The weather 
man was with us on Easter Morn. 
It was one of the nicest days that 
we have had in a long time. The 
girls wore their spring finery and 
a few of the mep initiated new 
suits. Why do we girls take those 
remarks about our new hats? It’s 
just one of those accepted things, 
I guess. *

The comments on our radio prog
ram for Easter were very pleasing. 
Criticism that 
so welcome.

THIS IS WAR!”
Is

is constructive is al-

to

Some may think it impossible to 
squeeze blood out of a turnip, but 
after managing to extract a sum of 
dollars from an apparently empty 
pocket, we think it can be done. 
Not everybody, though, can do it. 
For that reason we are very much 
afraid that ballet will still be 
mystery to the vast majority 
Lithuanian Americans.

In time one gets accustomed
paying 35c. for a good seat at the 
local movie house — so when the 
time comes to pay $2.20 for the 
very last row in the Metropolitan 
Opera House, even the bravest may 
be excused if they balk.

Be that as it may, we took the 
cold plunge into the realm of ballet 
in order to see the much advertised 
“Russian Soldier” which was per
formed, with “Les Sylphides” and 
“Bluebeard’ ’at the Met.

Choreagraphed by Michel Fokine, 
“Russian Soldier” is set to the 
slightly satiric music of Prokofieff’s 
“Lieutenant Kije.” The original mu
sic, we understand, was a witty 
comment on the army of Paul I, 
one of the many Emperors that oc
cupied the Russian . throne in the 
centuries past. The ballet itself is 
based on the delirious thoughts that 
pursue their way through the mind 
of a dying 
which have 
mind make their way* about, linger
ing for a while, before death himself 
comes to take him.

At a time like this one might 
be forgiven for expecting a great 
deal from any ballet with the title 
“Russian Soldier.” It cannot be 
helped, though, for the dramatic 
story of many million Russian sol
diers cry out for expression. It is 
superbly performed, executed with 
precision and an economy of move
ment. Beautiful symbolism, though 
somewhat morbid, appears again 
and again. A peasant reaps the 
wheat, so docs death reap the living. 
Dying, the soldier reaches out vain
ly for the ghosts of his past. “Rus
sian Soldier” is excellently portrayed 
— but it would be a masterpiece 
if Fokine had felt the affirmation 
and assertive lusty strength of the 
Red Army instead of the tragedy of 
death.

. “Les Sylphides” is as beautiful a 
translation of music into motion as 
can possibly be seen. As for “Blue
beard” well, as we said, it’s a pity 
that the admission prices are not 
down to reality where they should 
be so that we can all enjoy ballet.

, —Walter Kubilius.

Clifton Fadiman stars in “This 
War!” Saturday, April 11. The eru
dite quizmaster, book critic and edi
tor ventures far afield to appear 
as narrator of “The Enemy, 
and one of the most 
casts of the giant 
morale series.

ninth 
vital broad- 
four-network

without parallel. One 
believe that “there will 
an England.”

be

Dr. J. F. Borisas.now in 
School; 

a place-

Four hundred boys 
training at Newtown 
Queens, for farm work, and 
ment service soon will be set up in 
each high school. Every effort, it 
was said, has been made to see that 
the volunteer workers will be well 
adjusted and properly protected 
against exploitation.

Among the defense preparations 
taken here is the distribution of 
9767 sets of fire-fighting equipment 
to all non-fireproof public, parochial 
and nonprofit private schools in the 
city.

Another recent development is es
tablishment of a system of alternate 
shelters for use in event a school 
catches fire during a raid.

arc 
High

Helping ’em Marry
Seventy additional pre-marital 

blood test centers have been opened 
upstate and “a much larger num
ber” in New York City, the State 
Health Dept, announced.

The department also authorized 
laboratories operated by the Army, 
Navy and Public Health Services to 
perform the tests, following com
plaints that “serious embarrass
ment” had "resulted in the cases of 
many “male applicants who were 
on leaves so short that there was 
not time to have tests made in 
available approved laboratories.”

State law prohibits issuance of a 
marriage licence unless applicants 
present evidence, 72 hours before 
the ceremony, that they arę free of 
venereal disease. I

was a funny day — 
rehearsal — holidays 
up schedules. After

However, it 
for we had no 
sort of break 
that day off — we should get back 
to the grindstone and give our 
public a good concert to close the 
season. Paul Stogis, the baritone 
^rom Chicago, will appeal’ as our 
guest artist.

Before you know it, we’ll be go
ing to picnics. The firs| one is in 
the first part of -May. Speaking of 
May—brings the Bowling Tourna
ment to my mind. Art Centre Bow
ling Alleys will be the setting for 
the contest—Hotel Webster Hall— 
will be used as headquarters. This is i 
a very convenient arrangement as 
the hotel is only two blocks from 
the alleys. Incidentally, this is a 
choice spot of our fair city—The 
Detroit Public Library—The Det- Į 
roit Institute of Arts — and the iroit Institute of Arts
Rackham Engineering
Building are within two blocks of 
the hotel. I hear that Chicago is 
sending a number of teams—but I 
don’t know about Cleveland and 
Pittsburgh. How about it?

Back to the bowling here in Det
roit. The girls were conspicuously 
absent on Easter. That didn’t stop 
Isabelle Goodman’s tedm getting the 
high series game. S

That’s all.
Blue Monday Correspondent,

COMPANION
A blessed’ companion is 
book that fifty chosen

VICTORY VEES
Ton million Vees 
Shall mark the land— 
Brave symbols of 
A .noble stand. 
The people’s wrath 
By day and night 
Will show the foe 
The people’s might. 
Men will’dare all 
For Victory;
And live and die 
For Liberty.
Freedom will rise, 
Her voice will ring— 
Ten million yees 
As one will sing! 
And sun and stars 
Will bless the earth 
Wherever Vees 

Memorial i Have comė to birth.

Still a young man, 
thirties, Mr. Fadiman 
mulated a remarkable 
terary credits. He began -his career 
as a teacher, switching at an early 
date to the publishing world, where 
he served as editor for one'of the 
largest organizations in the country. 
Later, he became critic for The New 
Yorker Magazine, a post he still 
holds. More recently, he has be
come a national figure by means 
of his polished work as quizzer for 
“Information Please,” both in radio 
and on the screen, and his' current 
best-selling book, “Reading I’ve 
Liked.”

a 
is

book— 
a lifea 

long friend.—Douglas William Jer
rold. " ‘

in his mid- 
has accum- 
array of li-

soldier. Impressions 
been strongest in his

This is the sign 
And this the seal
That shall
The surge

deter
of steel.

—Albert Ralph Korn.

the first cigar I’ve smok-“This is 
ed in’six weeks.”

“What was the trouble?
“Had

over.”
lumbago, and Couldn’t bend

“The Enemy” is written by Nor
man Corwin, director of “This Is 
War!” Another title for the prog
ram might well be “The Master 
Atrocity,” .for it dramatizes and in
terprets for the firts time the large- 
scale plan of. our Fascist enemies to 
create a slave world. Much of the 
material for the broadcast has been 
secured from previously unpub
lished documents in the possession 
of various of the governments in 
exile.

Music for “the Enemy” is com
posed and conducted by Donald 
Voorhees.

Must Turn in Toothpaste r
WASHINGTON—When you buy 

a tube of toothpaste or shaving 
cream you may soop have to turn 
in a used tube or no sale. That 
is the substance of a new conserva
tion order which the War Produc
tion Board intehds to issue, Science 
Service was told.

in the Arctic 
we couldn’t

“The 
intense 
dogs.”

“Why not,
‘Their tails were frozen

thlit thėy broke of if they wagged 
them.’’

cold 
that

was so 
pat our

old thing?
so stiff
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Penktas Puslapis

Vaizdas iš Kongreso Browderiui Išlaisvinti; kongresas įvyko prieš savaitę New 
Yorko mieste. 1,458 delegatai, suvažiavę iš 48 valstijų, reikalavo išlaisvinti 
Earl Browderj, anti-fašistą kovotoją, generalinį USA Komunistų Partijos sekretorių.

Atmokėta "L." prenumerata .... 6;00 
Atmokėta "V.” bila ................ 4.69
Atmokėta prenumeratos už SRT

žurnalą ................................... 2.50
Už spausdinimą kn. “T. G.” 200.00 
Svetimos laidos knygų pirkta 1.50 
Atmokėta aukos SSSR pagelb. 49.50 
Jaunuoliams anglų kalb. knygų

pirkta ..................................... 14.35
Atmok, dienr. prenumerata .... 6.00 
Atmokėta "L.” aukos nuo asm. 2.00 
Atmokėta "Mot. Balsui” ......... 7.50
Atmokėta "L.” bazaro aukos 16.50 
Atmok.. SSSR. pag. aukos .... 5.00 
Aps. Fondo išeigos ..........  26.50

Viso .............................. : '$796.99
Sutrauka:

Balansas buvo .................... $313.10
Vasario mėn. įplaukė .(........ 819.98

Kartu .................  $1,133.08
Vasario išeigos  ................. 796.99

Balansas yra ................ $336.09

Du Paveikslai

Kongresas Praėjo, Bet Earl Browderis 
Tebelaikomas Kalėjime

Kongresas pusketvirto mi
lijono organizuotų Ameri
kos žmonių per savo atsto
vus neseniai pasiuntė prez. 
Rooseveltui prašymą, kad 
jis išlaisvintų Earl Browde- 
rį. Tai buvo specialis Brow
deriui Išlaisvinti Kongresas, 
kurį sušaukė Amerikos Pi
liečių Komitetas.

Atlantos kalėjimo durys 
tebėra uždarytos ir Brow
deris tebelaikomas už tų 
aukštų mūro sienų. Tai jau 
daugiau kaip metai laiko, 
kaip jis ten laikomas be jo
kio pateisinimo .

“Daily Worker” praneša, 
kad šiomis dienomis Komu
nistų Partijos Centralinis 
Komitetas laikė suvažiavi
mą ir vėl plačiai kalbėjo 
apie išlaisvinimą tos parti
jos sekretoriaus ir vado. 
Komiteto susirinkime, pa
sak Robert Minor,^rtijos 
veikiančio sekretoriaus, bu
vo išreikšta baimė, jog da
bar, minėtam kongresui 
praėjus, geros valios žmo
nės . gali pamąstyti, kad 
Browderio išlaisvinimo pa
stangos jau pasibaigė ir kad 
dabar jau galima pasilsėti.

Betgi faktas yra, kad 
kongresas buvo tik vienas 
žygis toje plačioje masinėje 
kampanijoje. Kaip pasirodo, 
to vieno žygio toli gražu ne
užtenka. Darbas už išlaisvi
nimą Browderio turi eiti 
pirmyn ir dar labai prasi- 
pjėsti. Amerikiečiai, kurie 
yra įsitikinę, kad Browde
ris nuteistas ilgiems me
tams kalėti be jokio pama
to, be jokio pateisinimo, kad 
jis yra įkalintas už jo po
litines pažiūras ir anti-fa- 
šistinę veiklą, turi drąsiau

ir smarkiau darbuotis už jo 
paliuosavimą.

Labai rimtai visuomenę 
persergėjo Amerikos Pilie
čių Komiteto sekretorė Eli
zabeth Gurley Flynn. Ji pa
sakė: “Taip ilgai, kaip 
Browderis tebelaikomas už 
grotų, mes negalime pasi
tenkinti tik paprastais re
zultatais mūsų kampanijos 
už jo išlaisvinimą... Mes 
turime būti sargyboje prieš 
klaidingus gandus ir prieš 
nepamatuotą o p t i mizmą. 
Per daug mes turime tokių 
mūsų žmonių, kurie mano, 
jog Nacionalis Kongresas 
Išlaisvinimui Browderio at
liko visą darbą ir kad mes 
jau laimėjome. Pergalės dar 
nėra ir tai turi jausti savo 
širdyje kiekvienas nuošir
dus žmogus — turi jausti, 
kad pergalės nėra ir negali 
būti, kol Browderis nėra iš
laisvintas ir kol jo nesiran
da mūsų eilėse.”

Tokios nuomonės yra ir 
Lietuvių Piliečių Komitetas, 
kuris irgi rūpinasi Browde
rio išlaisvinimo reikalais. 
Kol Atlantos kalėjimo du
rys neatidarytos ir kol 
Browderis nesugrąžintas į 
kovingų žmonių eiles, mes 
negalime nurimti. Darbas 
tebėra neužbaigtas. Visi ge
ros valios lietuviai, visos lie
tuvių organizacijos, kurios 
supranta reikalo svarbą, 
kurioms rūpi Amerikos vie
nybė prieš hitlerizmą ir 
laimėjimas šio karo prieš 
kruvinąją fašistinę Ašį, pri
valo budėti ir tęsti toliau 
pastangas.

Lietuvių Piliečių
Komitetas.

Sausio Mėn. Išmokėta:
Už brošiūrų išsiuntimą ......... 13.22
Knyg. ir Sekr. alga ftž sausį 60.50 
Atmokėta Meno Sąj. aukos ..... 8.00 
Atmokėta SSSR pag. aukos 16.14 
Atmokėta “L. B.” aukos ......... 3.00
Atmokėta “M. Balsui” aukos 5.00 
Atmokėta “L.” prenumerata .. 6.00 
Atmokėta “L.” aukos ..............  4.00
Knygų pirkta jaunuoliams anglų

kalboj už ................................ 73.00
Pašto ženklelių pirkta Už ..... 26.00
Apšv. Fondo išeigos .............. 65.00
Raštinei reikmenų pirkta ....... 3.38
Už išsiuntimą “Šv.” N 4, 1941 36.00 
Už atspausdinimą “Šv.” N 4 258.29 
Už spaudos darb. org. reikalais 9.10 
Randa už spalio, lapkričio ir

gruodžio mėn., 1941 ........... 37.50
Už atspausdinimą Moterų Sky

riaus brošiūros .................... 88.00
Atmokėta “L.” pasveikinimai 7.50 
Atmokėta SSSR pag. aukos 52.30 
Išeigos A. F. reikalais ......... 7.00
Už atspausdinimą 150 atviručių 3.00 
Už atspausdinimą brošiūros apie

mokslininkus ...................... 109.71

Viso išmokėta ..............  $871.64
Sutrauka:

Balansas nuo 1941 m. buvo $142.20
Sausio mėn. įplaukė ......... 1,042.54

Kartu .......................... $1,184.74
Sausio mėn. išmokėta ......... 871.64

Balansas yra ........................ $313.10

Vasario Mėnesio Įplaukos:
82 F. Lucas, Peoria .............’ $8.10
50 L. Bekis, Rochester ......... 1.25
72 J. Kupčiūnas, Gr. Neck .... 3.00 

218 A. Stakėnas, Freesoil ..... 11.30
89 M. Mack, Sioux City 2.00 
52 J. Miller, Detroit ......... 35.95
28 M- Strižauskienė, Waterb. 26.35 
— J. Gittzus, Blomf.ield ....... 1.00

Pav. F. Gervickas, Athol ....... 1.60

A L. D. L. D. Reikalai
Finansinė Atskaita už Sąusio-Vasa- 

rlo-Kovo mėn., 1942 Metų.
Sausio Įplaukos:

Kp. Kas prisiuntė Suma
91 A. Gudžinskas, Schenect. $12.20
40 A. Šerbin, Pittsburgh ....... 4.50
34 S. Puidokas, Rumford .... 10.40
92 A. Dočkienė, Cicero .......... 8.30

190 Dr. J. N. Simams, Cleve. 11.30 
36 M. Bacevičius, La Porte .. 1.50 
85 S. Benkus, Haverhill ... 7.70

190 K. Statkus, Chicago ..... 13.90
104 K. Guzevich, Chicago .... 28.10
188 A. Varaneckienč, Detroit 7.70

6 G. Shimaitis, Montello ..... 2.50
Pav. V. Kelmelis, Torrington .. 10.00 

57 A. Jasiunas, Cleveland .... ll.OOi 
44 S, Paulenka, Lowell ... 13.40
87 J. Diamont, Pittsburgh .. 15.80 
84 P. Denis, Clifton ........... 10.80
33 J. Urbonas, Pittsburgh .... 7.80 
43 B. Radzevich, W. Barre 10.60 
32 J. Didziun, N. Haven ....... 4.50
19 J. M. Kaminskas, Chicago 6.00

Pav. S. E. Wrublevskai, DeKalb 3.20
2 G. Lekas, S. Boston ....... 15.90

— A. Juris, Chicago ..............  2.50
85 S. Benkus, Haverhill ......... 4.60

KVK K. Kilik, Montreal ....... 20.00
93 L. J. Evaniuk, Gardner .... 9.14

KVK K. Kilikevičius, Montr. 25.00 
148 F. Laučiui is, W. Frankfort 3.20 
85 S. Benkus, Haverhill .. . 3.10

Pav. G. Pechkis, Tunnkhanock 1.50
Pav. J. A. Jarome, Barre Plains 1.50
72 F. B. Lidiekis, G. Neck .... 1.50
16 A. Matulis, Jdrsey City 16.70

Pav. J. Žilinskas, Schuylkill .... 2.00
59 P, fivelnls, Akron ............. 5.70

176 J. Daubaras, Athųl ......... 2.00
48 K. Petkevičius, Mah. City 7.50 

KVK K. Kilikevičius, Montr. 24.00 
218 A. Stakėnas, Freesoil   3.10

52 J. Miller, Detroit ............... 16.80
22 A. Dočkus, Cleveland   7.90 

145 J. J. Pupis, Los Angeles 14.20 
205 K. P. Jokūbaitis, Westville 17.10 
154 B. Žolynas, Chicago ....... 21.80
123 A. Mikelionis, Gary ......... 19.20
43 B. Radzevičius, W. Barre 36.75
66 P. Rinkevich, G. Rapids .. 10.10

2 G. Likas, S. Boston ......... 7.45
65 J. Kvictinskas, Racine ..... 1-50

Aps. 2 P. Janiūnas, Bayonne 5.00
— J. Krapas .......................... 50.00

Pav. A. Bočkaitė, Elizabeth .... 1.00
1 K. Rušinskienė, Brooklyn 18.00

26 P. Kuosevičius, Collinsville 12.40
6 G. Šimaitis, Montello ..... 23.40

KVK K. Kilikevičius, Montr. 23.00
134 A. Seledonis, Habana ....... 1.50

11 V. Jančius, Worcester ..... 20.25
68 J. Vilčinskas, Hartford .. 33.00 

KVK K. Kilikevičius, Montr. 10.00 
Pav. J. Podžiun, Luther ........  1.50
22 J. Šliekys, Cleveland ....... 20.45

116 A. J. Matukaitis, Chicago 18.10
135 E. Cibulskienė, Nanticoke 1.00
— Knygų parduota už ....... 75.00

147 W. Kūlikas, Brooklyn   1.50 
185 V. Paukštys, R. Hill   12.60 
138 P. Cibulskas, Maspeth .... 12.10 
KVK K. Kil. Montreal ........... 75.00

19 A. Barsketis, Chicago ..... 31.80
85 S. Benkus, Haverhill   1.50
44 S. Paulenka, Lowell   67.50

KVK K. Kilik., Montreal ..... 24.00

<17 K. Motuzas, Shenandoah 4.50
10 J. Šmitienė, Phila.............. 37.20
16 A. Matulis, Jersey City .... 3.00
77 J. Stasiukaitis, Cliffside 2.00
54 C. Audrunas, Elizabeth .. 6.10

223 W. Murphy, Oregon City 21.60 
236 M. Janavičienė, Washington 1.00 
182 S. Poška, Maywood ......... 9.40
74 J. Čuplis, Springdale ....... 1.00
94 K. Urbonas, Kenosha .. ...... 6.10

Pav. J. Kazlauskas, Zelenka 3.00
90 A Sodeikis, Youngstown 6.29
— A. Švėgžda, Bridgeport 5.00

5 Žukauskas, Newark ............ 3.00
23 A. Wildzius, New York .... 1.50 
—M. Ciplijauskas, Waterbury 5.00
— Liet. Pr. Kp., Dorchester 10.00
23 A. Gilmąnas, New York .. 1.50 

212 K. Maziliauskas, Bayonne 7.70 
Pav. J. Gerdžius, Christopher 1.5Q 
171 M. Paulauskas, Aurora .... 13.40
187 J. A. Dementis, Chicago 7.80
63 A. Katinas, Bridgeport .... 21.70
19 A. Barsketis, Chicago ..... 31.80

123 J. Vaičiulis, Gary ........... 20.48
35 K. Bagdonas, S. Bend ....... 1-35

4 J. Stupar, Portland ....... 31.80
37 Ch. Gradcckąs, Lawrence 4.30 

167 S. Pečiulis, Sheboygan .... 5.10 
136 F. Šimkus, Kearny* ......... 2.80

50 J. Bullis, Rochester ....... 14.30
39 P. Šlekaitis, Scranton ....... 9.75
68 J. Vilčinskas, Hartford .... 23.40

f 86 M. Chęsna, Chicago ......... 26.10
90 A. Gudžinskas, Schenectady .20 

186 M. Kavaliauskas, Beloit ....... 50
LDS 3 Aps. J. Dainius, B’klyn 15.00

1 K. Rušinskienė, B’klyn 28.75
— V. V. Benkus, Brooklyn 11.00
24 K. Bender, Brooklyn ..... 12.40
89 M. Mack, Sioux City....... 10.00
20 St. Jasilionis, Binghamton 15.50 
49 G. Bendik, E. St. Louis 2,00

188 A. Depšis, Detroit ......... 9.80
135 E. Cibulskienė, Nanticoke 5.10

11 V. Jančius, Worcester ........ 9.00
22 Anha • Gcndrich, Cleveland 6.60 
97 R. Jarvis, Plymouth ......... 1.00
40 Mary Mažeika, Pittsburgh 1.25
78 J. Murnikas, Fitchburg ..... 9.00
60 A. Lakickas, Coaldale .... 5.62

145 J. J. Pupis, Los Angeles 21.50
52 J. K. Alvinas, Detroit .... 28.50

9 L. Trakimavičius, Norw. 23.00 
150 A. Šešelgis, Chicago ....... 20.22
161 M. Baltrušaitis, Seattle .... 2.00 
225 J. P. Čepulis, Soūthbury 4.50

42 J. Egeris, Nashua ............  1.20
166 D. Burba, Stamford ..... 17.12
— Pranas Varaška, Brooklyn 5.00 
— A. Mureika, Brooklyn ........ 5.00
55 S. Vaitkus, Brooklyn ........... 40
— LDS Centras už garsinimą

"Šviesoj” .........   '.. 50.00
63 A. Jpeis, Bridgeport :...... 1.60

6 G. Šimaitis, Montello 11.10
KVK P. Matui, Montreal ..... 25.00

Kovo Mėn. Įplaukos:
Pav. Jonas Urbonas, Donora .. $1.50
52 A. Gotautas, 'Detroit ..... 2.00
62 J. Lavas, Stoughton ..... 12.00
66 P. Rinkevich, G. Rapids 12.50 
57 A. Jasiunas, Cleveland .... 1.60

219 J. Kontrat, Forest City .... 2.50 
111 J. Ella, Butte .................. 12.80
— A. Bimba, Brooklyn .... . 10.00

4 J. Stupur, Portland .......  5.00
155 H. Janulienė, Worcestei’ .. 13.50 

55 A. Sakalauskas, Brooklyn 15.40 
212 K. Maziliauskas, Bayonne 9.30
72 F. Lideikis, G. Neck ....... 1.50

187 J. A. Dementis, Chicago .. 5.10 
223 W. Murphy, Oregon City 4.00 
Pav. A. Sherbin, Pittsburgh 1.50
40 A. Sherbin, Pittsburgh .. 1.50 
13 F. Urba, Easton ............. 12.20
82 F. Lucas, Peoria ............. 4.20

207 Joe Chesnius, Hart 10.42 
118 A. Kraujalis, White Plains 4.60
22 S. Sliekys, Cleveland ....... 7.70

109 K. Plačenis, Toledo ......... 5.24
39 P. Šlekaitis, Scranton ..... 8.30
87 J. Kazmer, Pittsburgh .... 4.80 
11 V. Jančius, Worcester ..... 7.50
39 P. Šlekaitis, Scranton ...... 1.40
—■ V. Kazlauskas, Brooklyn ....... 75

185 V. Paukštys, R. Hill ....... 6.70
—■ C. Tamulionis, Suffield .... 1.00 

132 F. Kavaliauskienė, Tacoma 10.10
6 G. Šimaitis, Montello ..... 13.20

32 J. Didžiun, N. Haven ..... 17.70
25 I. Balsiūtė, Baltimore ..... 33.32

190 Dr. J. N. Simans, Cleve. 14.15
33 J. Urbonas, Pittsburgh ..... 10.40

Pav. K. Sinko, Ulster Park .... 1.50 
Pav. Mary Janulevich, Eliz...... 2.50

1 K. Balčiūnas, Brboklyn .... 15.20 
—• Liko nuo D.M.Š. maršruto 6.62

2 G. Likas, S. Boston ..... 14.20
103 J. Sikorskis, Hudson, Mass. 7.60

9 J. Grybas, Norwood ....... 9.00
Pav. J. Solomon, Schuyler Lake 5.00
188 A. Depšis, Detroit ........... 9.20
160 W. Mickailitis, Benld ..... 6.82
212 J. Skiparis, Bayonne ..... 8.14
165 G. Kardauskas,. Linden .... 7.80
104 K. Guzevičienč, Chicago, .. 41.80 

36 M. Bacevičius, La Porte .. 6.50
116 A. J. Matukaitis, Chicago 7.70 
86 A. Pasilik, Chicago ..... 6.20

129 A. Sheffer, S. Valley ....... 9.00
50 J. Bullis, Rochester ......... 4.70
8 P. Andriuliūnas, Cambridge 1.40

67 G. A. Jamison, Livingston 12.50 
141 L. Tureikis, Philadelphia 23.50
40 Mary Mažeika, Pittsburgh 18.90

145 M. Bush, Inglewood ....... 10.80
73 J. Stanevich, Summerlee .... 9.10
68 J. Vilčinskas, Hartford .... 31.20 
20 St.' Jasilionis, Binghamton 31.10
53 V. zSutkienė, San Franc. 19.90
52 A., Gotautas, Detroit ..... 45.20
2 G. Likas, S. Boston ....... 3.10

— A. Kilienė, Rumford ..... 10.00
— "L.” pren. per D.M.Š....... 64.25

Viso įplaukė ................ $770.51
Kovo Mėn, Išeigos:

Sekr. ir kn. alga už kovo m. $60.50 
Užmokėta už spaudos darbus org.

reikalais .................... -........... 30.30
Atmokėta SSSR m. pag. aukos 14.75 
Atmokėta Meno Sąj. aukos .... 2.00 
Už virves knygų išsiuntimui 3.90 
Už atspausdinimą 500 atvir. 7.58 
Bankas išskaitė už čekius .... 2.02 
Anglų knygų pirkta ............. 10.75
Už išsiuntimą "Š.” No. 1, 1942 26.00 
Už atspausdinimą brošiūros

"Jaunimas ir Karas” ........   129.09
Alga už 2 savaites A. Bimbai 

organizacijos reikalais ..... 50.00
Atmokėta SSSR medikalei pa- 

gelbai aukos .................... 28.52
Atmokėta dienraščiui prenum. 69.25 
Atmokėta mezgėjoms aukos ..... 9i60
Atmokėta prenumeratos už žur

nalą SRT................................... 6.00
Už spausd. kn. "Tarybų Gal.” 212.20 
Bankas išskaito už čekius ....... 2.02
Pirkta knygų "Š.” reikale ..... 4.28
Atmokėta prenumeratos ....... 65.00
Knygų ekspedicijos išlaidos .... 63.00

Viso ............................... $796.76
Sutrauka:

Balansas buvo ...................... $336.09
Kovo įplaukos .......................   770.51

Kartu .......................... $1,106.60
Kovo išeigos ................... '...... 796.76

Balansas yra ...........................$309.84
D. M. Šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
Eva Mizara, 

ALDLD CK Iždininkė.

Viso .../.............. 5..... ’...... $819.98

Viso įplaukų $1,042.54

Vasario Mėn. Išmokėta:
Sekr. ir knyg. alga už vasarį 60.50 
Už knygos spausd. ir išsiunt. 304.00 
Paštui už “Šv.” 2-rą kl. siunt. 25.00 
Atmokėta SSSR, pag. aukos 44.40 
Atmokėta aukos “L. Balsui” 13.00 
Atmokėta adkos Meno Sąjungai 8.00

Knygų Peržiūrėjimo Komisijos
» Raportas.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos Antra Apskričio 
Konferencijoj išrinkta komisija per
žiūrėjo ALDLD Centro Kotniteto 
knygas, vasario 16 d., 1942 metais, 
už 1941 metus ir rado viską tvarkoj. 
1941 metais buvo viso $7,407.25 
įplaukų; $7,265.05 išeigų. Reiškia 
ant 1942 metų balansas yra $142.20.

Komisija: .
George Warison, 
Petras Cibulskas.

Visų susipratusią Darbininką 
pareiga skaityti “Laisvę”

Komercinėj spaudoj šiomis 
dienomis buvo atspausdinti 
du paveikslai, kurie į save 
atkreipia nemažai atydos. 
Pirmas paveikslas, tai Rio- 
mos, Franci jo j, teismabutyj 
Franci jos karo pralaimėji
mo komedija; antras—Mar
seille, taipgi Franci jo j, 
prieplaukoj Vokietijos įpili- 
tarinė inspekcijos komisija 
ir pakinkytas arklys.

Žiūri į pirmą paveikslą ir 
—nei juoktis, nei nusispjau
ti. Rodosi, gyvename dvide
šimtame šimtmetyje, kada 
tarp apšviestų žmonių viso
kie burtai, nonsensai, vai
kiški žaislai rimtose vieto
se nebeturi reikšmės, nei 
priimami. Vienok šiame pa
veiksle, aukščiausiame ša
lies teisme, sėdi seni ir žili 
žmogystos, apsikarstę viso
kiais skarmalais, vadina
mom palerinkom, šniūrais, 
dzimbolais, knypčiais. Taip 
šaina katarinkos savininkas 
aprengia savo beždžionę. 
Bet beždžionei tai ir tinka, 
nes ji tik beždžionė ir ge
riau nežino ir nesupranta.

Kągi tie škarmalai gali 
turėti su sveiku protu? Ar
gi inteligentiškas ir protin
gas žmogus negalėtų sėdėti 
ir klausyti reikalo taip ap
sirengęs, kaip ir visi šalies 
žmonės? Juk, aišku, tas 
skuduras vi^gi reikalo nei 
išaiškins, nei išriš, jeigu jau 
paties žmogaus makaulė to 
negali padaryti.

■ Bet, va, jei jau komedija, 
tai komedija. Tik ar. ne juo
kinga? Kaltininkas teisia 
kaltininką. Kada jie buvo 
valdonais, tai visi jie, pa
sišokinėdami viens už kito, 
puolėsi kuo greičiausiai par
duoti savo šalį fašizmui. Jei
gu jau nepasisekė jiems sa
vo šalį paskandinti savoj 
fašistinėj smaloj, tai leidosi 
Hitleriui tiesiai glėbin, ir 
ten Franci jos liaudį ne tik 
fašistinėj smaloj paskandi
no, ale ir jų pačių krauju- 
je.

Kas gi tuos skudurais ir 
blizgučiais apkarstytus' se
nius ten pasodino teisėjais? 
Franci jos liaudis nieko, o 
nieko su jais neturi... 
Francijos liaudis, dėl tų ko- 
medijantų pasidarbavimo, 
dabar neturi jokios teisės 
skirti jokių teisėjų teisti sa
vo šalies pardavikus. Tą tei
sę jos krauju susitepę ko- 
medijantai pardavė Hitle
riui.

Hitlerio agentai surengė 
tą komediją, Hitlerio agen
tai aprengė savotiškas bež
džiones, kurios ir pasielgs 
taip beždžioniškai, kaip jų 
hitleriniai gaspadoriai rei
kalaus ...

Jeigu dabar, ištikrųjų, 
Francijos liaudis turėtų ga
lią ir teisę teisti savo bu
vusius valdininkus — socia
lizmu prisidengusius B lu
inus ir aiškius fašistus Da- 
ladierius ir kitus tokius 
paukščius —♦ jai nei skar
malų, nei blizgučių nereik
tų. Ji be jokių apsikarsty-

mų pasiųstų tuos fašistinius 
paukščius ten, iš kur jie 
daugiau niekados ir nieka
dos nebedrįstų dergti fašiz
mu Francijos žemelės ir mė
sinėti jos kūno.

Antras paveikslas. Matosi 
prieplauka, kur stovi ko
mercinis laivas pririštas. 
Link laivo eina grupė žmo
nių, jeigu juos visus galima 
žmonėmis pavadinti be sa
vęs įsižeidimo. Pora ar tre
jetą jų francūzai, o kiti visi 
vokiečiai fašistai militarinė- 
se uniformose, išriestom 
plokščiom kepurėm, kaip 
kokiais balnais, čebatų au
lai aptempę blauzdas, žiba, 
o kelinės išpūstos ir išpro- 
sintos aštriais žambais, kad, 
rodosi, kam pabrauktum 
per gerklę, tai ir kaput. Ši
tie tai fašistiniai vanagai, 
atėję ėsti Francijos, kiek 
dar jos liko.

Dešinėj pusėj paveikslo 
stovi arklys, pakinkytas į 
didelį sunkvežimį. Sakau 
pakinkytas. Tai nepakinky
tas. Geriau sakant, pakink
iai pakabinti ant arklio gro
bų. Taip jau tas kuinpalai- 
kis liesas, taip jau suvargęs 
ir išbadėjęs, kad nei galvos 
gyvuliškai nebenulaiko — 
smakras beveik ant ęemės 
paremtas, galva tarp kojų 
kabo. O šonkauliai kiekvie
nas matosi, kaip garadai 
tvoroj išlinkę. Sakau, nesu 
ant svieto tokio lieso arklio 
matęs, o jų mačiau dikčiai 
Lietuvoje.

Paveikslan žiūrėdamas pa
misimai!: Ko dar ten tie 
hitleriniai fašistai eina in- 
spektyti to laivo? Jeigu jau 
sučiulpė Francijos al’klių 
taukus, tai kodėl tie fašisti
niai vanagai dabar nesipuo- 
la ant to kuinpalaikio ir ne
baigia čiulpti jo paskutinius 
ir kaulus?

Taip, liūdnas tas paveiks
las todėl, kad jis parodo, 
kaip bile šalį tie fašistiniai 
Hitlerio vanagai sudrasko 
ir sunaikina, kad tik vieni 
kaulai belieka. Juk tas pats 
yra dabar ir mūs buvusioj 
tėviškėj Lietuvoj, kur tie 
hitleriniai vanagai dabar 
kranksi ir drasko, kas tik 
jiems reikalinga. Juk ir ten 
jie paskutinius Lietuvos 
kaulus graužia...

Tie, kurie esame buvę 
Franci jo j, labai gerai atsi
mename, jog tokio reginio, 
kaip pusiau stimpančio ark
lio ten ir norėdamas nebū
tum radęs pirm hitlerinių 
kranklių ten buvimo. Kuo, 
kuo, bet gražiais, riebiais, 
dideliais' ir stipriais ark
liais francūzai tai galėjo ne 
tik pasidžiaugti, ale ir pa
sigirti. Savo didumu ir sti
prumu, rodosi, jų arkliai, bi
le vienas, būt galėjęs net 
patį Paryžiaus Eifelio bokš
tą pavilkti...

Ėda fašizmas gyvulius, 
ėda žmonių gyvastis — ėda 
jie, kas tik gero, demokra
tiško, kultūriško ir laisvo. 
Ir jie jpasirįžę visą pasaulį 
taip suėsti, jeigu laisvų min

čių ir demokratiją ir laisvę 
mylinti žmonės nesistengs 
geriaus ir nenusuks patiems 
fašistams sprandų.

Yra ir pas mus lietuvius 
Amerikoje, kurie seilę ryja 
ir geidžia, kad ir čia hitle
rininkai Riomo komediją 
suloštų ir viską suėstų, kas 
gero. Tai lietuviški social- 
fašistai iš “Naujienų,” “Ke
leivio” ir trockiniai fašis
tai iš “Naujosios Gadynės,” 
taip ir tautininkai - klerika
lai, kurie to pageidauja... 
Bet jeigu ir tie paukšteliai 
pamėgintų kiek pagyventi 
po hitlerišku padu ir jo 
“kultūra,” tai ir jie perkeis
tų savo plunksnas.

A. Gilmanas.

Haverhill, Mass.
Prakalbos Buvo Pasekmingos

Kovo 24 d., Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 85 kuopa 
turėjo surengus prakalbas, L. 
P. G. Kliubo svetainėje; kal
bėjo drg. D. M. šolomskas, 
dienraščio “Laisvės” redakto
rius ir L.L.D. Centro sekreto
rius iš Brooklyn, N. Y.

Drg. šolomskas kalbėjo šio 
žmogžudiško pasaulinio karo 
klausimu. Pradžioje savo pra
kalbos kalbėtojas davė gana 
platų paaiškinimų apie dabar
tinio karo padarytas dideles 
skriaudas mūsų gimtiniam 
kraštui, Lietuvai. Jis, turėda
mas ant rankų teisingus pra
nešimus, nurodė, kad kuomet 
Hitleris su savo fašistine armi
ja puolė iš pasalų terioti So
vietų Sąjungą, tai eidami per 
Lietuvą, labai daug jai blėęlies 
pridarė. Daugelį miestų su
griovė, tūkstančius žmonių iš
žudė ir daugelį šalies abelno 
turto sunaikino.

Girdi, kurie Lietuvos žmo
nės išliko gyvi, ir dabar gyve
na po hitleriška fašizmo prie
spauda ir kenčia didelį vargą, 
tai visi turi savo akis atkrei
pę į rytų pusę, ir laukia su 
dideliu pakantrumu, kuomet 
ateis Raudonoji Armija, ir 
juos visus paliuosuos iš po 
žiaurios hitleriškos fašistinės 
priespaudos.

Kadangi šiuom tarpu ir mū
sų šalis, Amerikos Jungtinės 
Valstijos, yra užpultos per 
Japonijos, Vokietijos ir Itali
jos žmogžudžius fašistus, tai, 
kad sėkmingai sumušus už
puolikus, idant išlaikius iško
votą demokratiją šioje šalyje, 
—tai kalbėtojas ragino visus 
klausytojus teikti visokeriopą 
pagalbą mūsų šalies valdžiai, 
kad pergalingai laimėjus šį 
karą.

Kalbėtojui užbaigus kalbė
ti, pirm A. P. Dambrauskas 
paprašė susirinkusių, kad 
kiekvienas pagal savo išgalę 
paaukautų dėl Raudonojo 
Kryžiaus. Publika j pirm, pra
šymą atsiliepė prielankiai, ir 
suaukojo $20.

Aukojo sekamai: P. ir M. 
Yocurpskai $2.40. Po $1: A. 
S. ir M. Kazlauskai, A. Ber- 
žehonis, E. Radzevičienė, A. 
Majauskas, M. Meškinienė, V. 
Račkauskas, J. Pretkus, P. Si
mon, P. Ivanauskas, S. Ben
kus, A. P. Dambrauskas. J. 
ir J. Glaveckai 80c.; po 50c.: 
O. Pečiukonienė, J. černaus- 
kas, A. J. Navickas, J. Riz- 
gelis ir J. Saulėnas; po 25c.

(Tąsa ant 7-to puslapio)
T

“Technokratai” stovi prie savo automobilių Detroite; šitos rūšies žmones užvertė 
spaudą dideliais ir brangiais skelbimais; technokratai stovi už panaikinimą darbo,, 
uniją.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA.

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 47

MACLEISH ATAKUOJA PASKIRSTYTO 
JUS IR DEFYTISTUS

WORCESTER, MASS.

(Tąsa)
— šnektos, — atsiliepė Matūza. — Pa

galiau geresniam tuoj pinigus duok. Už
baigs, kad tik ateitų. Tu, Mikasyt, gal 
dešros kokį vainikėlį rasi. Derėtis teks,
— atsigrįžo į žmona.

Ir vėl tyla. Tik ugnis betraškėjo ir 
šešios poros balandžių palangėje aštriai 
suplasnojo sparnais.

— Katinas! — pašoko Matūza. — Už
mušiu, rupkę!

Vos pravėręs duris, tamsiam priean
gy jis susitiko Kristijoną. Žemo ūgio, 
kresnas Kristijonas netyčia užgriebė jį 
pečiu ir Matūza pavirto ant milžtuvės.

— O kad tave...
— Nusidirbai, broli, nuo koto.
Užmiršęs balandžius ir katiną, Matūza 

sugrįžo į trobą, smulkiai kojomis min
damas paskui Kristijoną.

— Sotink Dieve.
— Prašom, prašom, — vienu balsu, nu

tęsė visos trys .moterys, bet Kristijonas 
nesėdo. Peržvelgė savo purvinus batus, 
ausinę kepurę padėjo ant lango, o šluot
ražiu valėsi kojas.

— Juk galėjau ir atjot, ale vot, pagai
lo. Purvas, kad visą dangų apdrabsty
tam. Gerai dar, kad pavėžėjo.

Morta nuslinko nuo stalo ir ilgai, nu
degusia kačerga sutraukė į krūvą puo
dus.’ Matūzienė nuėjo ant pečiaus, nors 
jai knieste knietė pasiklausyti derybų ir 
kokį, savo žodelį įterpti. Mikasė užsižie
bė liktarną ir nuėjo į klėtį. Krist’ijonas 
atsisėdo.

— Tai ką, Petreli, palaidojai jaunystę?
— Apsivedžiau, Kristijonai.
— Gražią čiupai, gražią. Nužiūrėk tu 

man. O, rodos, ar čia seniai aš tau da
viau į pasturgalį.

Nusijuokė Matūza laimingas, karštai 
nukaitęs.

Mikasė grįžo su dešra ir buteliu deg
tinės.

— Užkąskit, linksmiau bus.
— Dėkui, gaspadinėle, — dar atydžiau 

pakėlė Kristijonas' savo penkiasdešimties 
metų amžiaus akis. — Iš kurių kraštų 
būsi? Nematyta man.

— Iš toli, beveik nuo Latvijos, — ra
miai kalbėjo Mikasė, tvarkydama stalą.

— Žiūrėk tu man. Tai kaip gi tas Pe
trukas ten nuklampojo?

— Na, gurkštelėkim po burnelę, Kris
tijonai, — jau pylė Matūza iš didelio juo
do butelio.

— Ar savo išsisunkiai? — įsmigo meis
teris j didelę, įtrūkusią taurelę.

— Ne, man gerai neišeina. Pas Ren
ku gavau.

— Tai tu, Petreli, tur būt, nemoki. Aš 
kada išsunksiu, tai nė burbuliuko nema
tyti. Medus, tai tik griekas.

— Išgėrė po vieną, po antrą, po tre
čią. Mikasei pripilta taurelė tebevirpė
jo pilna, nes vyrai jau apgulė iš abiejų 
pusių stalo ir taikė pradėti derybas.

— Klausyk, Kristijonai, ką aš tamstai 
tarsiu.

— Na, jau
— Pabaik 

man tvartus, 
go davaryta.

Kristijonas kiek pagalvojo.
— Na, mat, baigt, tai baigt, — paga

liau įsmeigė jis akis į dešros rutuliukus.
— Bet kaip, Petruk, su mokėjimu? Jei iš 
karto būtum kvietęs, kita šneka. Tiesa, 
dar nepažiūrėjau. Gal ten ir nieko ne- 
fėliuoja. O kodėl anie nebaigė. Juk greit 
užsnigs...

— Išgerkim dar, Kristijonai, — suvir
po Matūzos lūpos. — Išgerkim. Pasaky
siu tau, kaip... per išpažintį.

— Teisybė, rojaus ranka. Myliu tei
singus žmones. Žinai, rodos, kad ir aš 
ne sukčius.

— Kas to nežino, kas nežino...
Matūza ūmai pakėlė akis į žmoną ir 

pamatė ją tokią susirūpinusią, net grau
dingai nusiteikusią. Ir dar ką. Tik šian
dien jis pastebėjo, kad jos lūpos suski
lusios, net nupuškijusios. Ji stengėsi la
biau susičiaupti, kad šito niekas nepaste
bėtų. Suplasdeno Matūzo širdis. Toks sve
timas, įžūlūs pasirodė apvalus ir riebus 
Kristijono veidas. Kada aš jai vargšei 
sidabriniais sužnaginsiu? Kada vedžio
siu po žaliuojančius laukus? Kada ve
šiuos į turgų ar bažnyčią pasisodinęs į 
gelsvai dažytą lineiką? Kada? Kada?

— Ar medžių, Petrei, pakankamai tu
ri? — paleido Kristijonas sakinį ir jį pa
žadino.

tark.
tu, susimildamas, statyti 
Gal matei? Beveik iki sto- 
Kiti — šiaip taip...

— Rodos, dar trūksta, Kristijonai. Bet, 
manau, gausiu.

— Sunku dabar su mišku. Prieš porą 
mėnesių Grigaliūnui klėtelę stačiau. 
Žmogelis turseno, turseno po urėdiją, tai 
vos vos...

— Mano kaimynas Kordušas, rodos, 
gavo miško 
parduos.

— Ar tas
— Taigi, 

jau aplaužyti, skolose paskendęs.
— Kalbi, Petrai, kaip koks baistrukas. 

Neatsimeni tu Kordušo. Sukvailėjo da-' 
bar, girdėjau ir aš, bet savo pasiutimą 
varys” iki galo. Žydui kokiam parduos, 
pinigus į kišenių ir aida! Ar užmiršai, 
kad tu iš jo dvaro parcelę gavai.

— Taip, ilgais rėžiais ėjo. Iš jo . ..
— Tai matai. Na bet šitas man nerū

pi. Medžių, sakai, bus? Tai kiek tu man, 
Petreli, siūlysi ?

— Keturių šimtukų, Kristijonai, ma
nau pakaks.

Šitą skaičių ištaręs, Matūza vėl žvilg
terėjo į žmoną.

— Ką tu, Mikasiuk, į tai?
— Jūs, vyrai, geriau žinot.
— Gražios moterys, gaspadin, ne šykš

čios. Nesišykštėk jau ir tamsta. 400 tai ■ 
tik bus permaža. Pagalvokit patys. Dar
bininkus samdyk, vaikščiok. O valgis 
kaip: ar duosit valgį?

— Duosim, žinoma, — skubiai tarė Mi
kasė ir, Mortos šūktelėta, pakilo nuo sta
lo.

— Šnekėsim, tarsim, — vėl žvilgterėjo 
Kristijonas į tamsų butelį, bet jo įgudu
si akis įžiūrėjo, kad toj tamsybėj dau
giau pusės šviesios. — Tik jau, Petreli, 
pinigai ant stalo. Toki laikai. Ne pas' 
tave, tai pas kitą. Darbo, kad tik gyslos 
išlaikytų.

Matūzai net padai ėmė niežėti.
— Pusės, Kristijonai, vis palauksi.
— Palaukt, neštukos, vekselius duosi. 

Tik žinai ką... O jei tave, Petrei, išvar
žys? Jei išparceliuos? Ką aš iš tavęs 
gausiu? Žmonos man neatiduosi. Be to, 
aš penktą desėtką varau.

— Kas mane išvaržys! — staiga lavo
nu Matūza virto.

— Ko tu dabar. Išgerkim dar. Pasa
kyčiau, geresnė kaip valstybinė, šimtą 
kart geresnė.

Prisipylė meisteris taip, kad net per 
kraštus varvėjo.

— Na, taušku paušku.
Matūza taurelės nebepakėlė. Jo nuga

rą ėmė kutenti šaltis, akys jieškojo Mi
kasės.

— Kas mane išvaržys. Kristijonai? — 
pagaliau net krūtinę prigulė ant stalo 
Matūza.

— Kas visus varžo, tas ir tave. Žadė
jai man, kaip per išpažintį, o slėpei. Ši
taip man nepatinka. Vabalėli Diėvo, juk 
aš pats valsčiuje cedelius mačiau, visi 
kalba...

— Juk ūkio neišvaržys. Kiek aš čia 
skolų turiu. Parduosiu dar šį tą/ metai 
pagerės. Be to, žadu važiuoti į banką. 
Paskolą gausiu, — kalbėjo Matūza, bet 
jo balsas drebėjo.

— Eik tu, Petrei, Petrei. - Su bankais 
prasidėsi, su tarba baigsi.

— Tai ką, nesutariam? — ūmai užsi
degė ir Matūza.

— Šito aš nesakau. Tik žinai...
— Petrai! — šūktelėjo pradariusi du

ris Mikasė.
— Tuojau, tuojau, širdele.
— Eik, tave mama šaukia.
Per praviras duris Kristijonas pama

tė prie stalo sėdinčią Mortą. Dvi strėlės 
iššoko*ant jo kaktos ir akys nekrutėjo.

Matūza atsiprašęs pakilo nuo stalo ir 
nuėjo, galvą palenkęs, kojom giliai link
damas priekin. Kas čia per boba tokia 
matyta. Galvojo meisteris ir kai Matū
za duris uždarė, jis iš eilės išgėrė dvi 
taureles. O ten, kitam .kambary, įvyko 
tyli, bet laiminga, neapsakomai laiminga 
scena. Viską girdėjusi, visaip svarsčiusi, 
Morta nutarė, kad šitaip bus geriausia 
ir viešai prie dukters bei Matūziėnės pa
dėjo ant stalo 500 litų banknotą. Matū
za nubalo, paskui, dar užsilikusiu darbų 
neiščiulptu krauju, nuraudo labiau, ne
gu kareivis, kada jam už narsumą sega 
Vyties kryžių, šitokią laimę Matūza sa
vo gyvenime jau ture jd ir gerai prisime
na, kad šitiek nesusijaudino, kiek pama
tęs vieną gražų žalsvą popierį.

(Bus daugiau)

už nusavintas žemes. Gal

dvarininkas ?
Ir jo, Kristijonai, rageliai

‘‘Jeigu Amerika nepakeičia
mai pasiryžus laimėti šį karą, 
pralaimėjimai ir nuostoliai by 
kur pasaulyje bus tik laikini,” 
Archibald MacLeish, Faktų ir 
Skaitlinių direktorius, neseniai 
pareiškė savo kalboje New 
York o mieste. Amerikos suga- 
bumai, vyrų jėga ir produkci
ja perviršys visus pralaimėji
mus ir galutinai laimės, jis sa
kė.

Bet tuo pačiu laiku, p. Mac
Leish įspėjo, kad karą gali
ma pralaimėti, jeigu Ameri
kos žmonės nebus suvienyti ir 
netvirtai stovės. Jis sakė, kad 
tautos ' aršiausias priešas yra 
Amerikos paskirstytojai ir de- 
fytistai, kuriems 
savo privatinės 
negu jų šalis.

Atakos Ašies 
propagandistų 
kelis mėnesius 
prote ir 
žmonių;
jis sakė. Jų strategija pagrįs
ta įtikinimu, jog žmonės šios 
šalies niekada ‘‘negali palai
kyti bendrą kovos tikslą po 
priespauda karo, kokį ketina 
vesti.”

MacLeish sakė, kad priešas 
šioj kovoj dėl Amerikos opi
nijos yra asmuo, “kuris visais 
būdais stengiasi sunaikinti ar
ba trukdyti pasiryžimą mūsų 
žmonių kariauti ligi absolutiš- 
kos ir galutinos pergalės.” 
Priešas yra “Amerikos defy- 
tistas, kuriam verčiau pralai
mėti karą negu pakęsti tų pa- 
siaukavimų, kurių laimėjimas 
reikalauja.”

Kalbėdamas apie kai ku
riuos priešus, kurie bando pa-

atlankyti. Lankymo valandos: 
antradieniais, penktadieniais 
ir sekmadieniais nuo 1 — 
3 vai. po pietų; ketvirtadie
niais—tino 7—8 vai. po pietų. 
Ward 8, Medical Center.

kuriam 
is daik-

daugiau rūpi 
neapykantos,

strategistų ir 
per sekamus 
privalo būti 

širdyje Amerikos
jie turi saugotis to,

skirstyti ir nusilpninti Ameri
kos tikąlą ir nusistatymą, Mac
Leish minėjo:
Sūdžius šnabždėtojus spaudo

je ir viešbučiuose, kurie žino 
reikšmę Amerikos pralaimėji
mo—ir to pageidauja—ir ži
no, kodėl to jie nori.

Amerikos paskirstytojus, ku
rie bijo ar nekenčia mūsų tal
kininkus daugiau, negu jie pa
sitiki ar myli savo brolius pi
liečius.

Laikraščio leidėją 
išdavystė nėr toks.ba
tas, jeigu liečia žmogų, kurį 
jis nekenčia.

Atgiežingus politikierius...
Amerikos fanatikus, kurie 

bijo Rusijos žmonių įtikinimų 
daugiau, neąu jie pasitiki iš
tikimumu Amerikos žmonių.

Amerikiečius, kurie patrio
tizmą. nenukreipia į Suv. Vals
tijas, bet į šalį jų europinio gi
mimo.

Amerikiečius, kuriems patik
tų įveikimas šios šalies, o ne 
pagalba iš tautos, kurią jų tė
vai ar protėviai nekentė kito
je šalyje ir kitu laiku.

“Yra nelemtas ir bjaurus 
būrys priešų,” MacLeish pa
brėžė. Bet “šios šalies žmonės 
pažįsta savo priešus ir apsi
dirbs su jais,” jis pridūrė.

“Aš tikiu, kad Amerikos 
žmonių dvasia išsilaikys, ne
paisant melų, nepaisant ne
apykantos, nepaisant išdavys
čių,” MacLeish pareiškė. “Aš 
tikiu, kad mūsų žmonių teisus 
pasipiktinimas sujaudintas li
gi aukščiausio laipsnio ves ka
rą ligi galutinos pabaigos.’^

Faktų Ir Skaitlinių Dept., 
Washington, D. C.

Iždo Departamentas Apie 
Ateivių Turtą 

« »

Iždo Departamentas, gavęs 
tiek daug užklausimų nuo apsi
gyvenusių ateivių, kurie nori 
žinoti, ar jų bankos sąskaitos, 
kiti pinigai ir turtas papuola 
ay nepapuola po Suv. Vaišijų 
valdžios kontrolę, šiuomi paaiš
kina tą dalyką.

Ateiviai, kurie gyveno Jungt. 
,Valstijose prieš birželio 17 d., 
1940 m., turi tas pačias finan
sines privilegijas, kaip Ameri
kos piliečiai. Nuo Amerikos pi
liečių nereikalauta, kad jie pa
duotų raportus apie savo finan
sinį stovį.

Ateiviai, kurie atvyko į Jun
gtines Valstijas po birželio 17 
d., 1940 m. ir prieš vasario 28 
d., 1942 m., yra skaitomi “ge
nerally licensed nationals,” su
lig Iždo Generalinio Leidimo 
No. 42, ir jie turi tas pačias' 
privilegijas, kaip Amerikos pi
liečiai, jeigu jie nėr pavaldiniai 
arba piliečiai žemiau paduotų 
šalių. Jeigu yra pavaldiniai ar
ba piliečiai žemiau paduotų ša
lių, tai skaitomi “generally 
licensed nationals.” Jie turi iš
pildyti ir prisiųsti Form TFR- 
42.

Albanija
Andorra 
Austrija 
Belgija 
Okupuota Burma 
Chinija 
čeko-Slovakija 
Danzigas 
Danija 
Estonija 
Finlandija 
Franci j a 
Vokietija 
Graikija 
Hong Kong 
Vengrija 
Italija 
Japonija 
Latvija
Liechtensteinas ;
LIETUVA
Luksemburgas
Malajų valstijos
(Federuotos ir nefederuptos) 
Odąndija
Norvegija .-ų.
Portugalija' 
Lenkija .

Rumunija
San Marino
Ispanija
Švediją
Šveicarija
Thailandas .
Jugoslavija.
šitą raporto blanką TFR-Ą2 

galima gauti iš arčiausio Fede
ral Reserve banko arba jo sky
riaus. Jūsų vietinis bankas 
jums paduos adresą arčiausio 
Federal Reserve banko arba 
skyriaus. Prašymus dėl blankų 
reikia laišku pasiųsti. į Federal 
Reserve banką. Kada raportas 
bus gautas, asmuo bus skaito
mas “generally licensed nation
al.” Kitais žodžiais, jis turės 
tas pačias finansines privilegi
jas, kokias turi Amerikos pilie
tis, gyvenantis Jungt. Valstijo
se.

Iždo Departamentas taipgi 
nurodo, kad kiekvienas žmogus, 
kuris prisiunčia raportą apie 
save, privalo irgi pristatyti ki
tą raportą apie bile kokį biznį 
arba biznelį jis turi. Reikia var
toti Form TFR-42 abięms ra
portams.

Apsigyvenę ateiviai, kurie 
neatvažiavo į Jungt. Valstijas 
iki po vasario 23 d., 1942 m., 
pr i skaityti prie kitos atskiros 
klasės. Iždo Departamentas va
dina šiuos ateivius “blocked na
tionals” ir jų sąskaitos puola 
po varžingesne kontrole.

Iždo Departamentas pabrėžia, 
kad General License No. 42 ne- 
paliuosuoja sąskaitos asmenų 
ar biznių, .kurie veikia naudai 
Ašies šalių. Tas neliečia japo
nų, nes jie priklauso prie kito 
generalinio leidimo.

Galima gauti pilnesnių 
smulkmeninių informacijų 
Federal Reserve bankų ar
skyrių, arba iš vietinio banko, 

veda

ir 
iš 
ją

kur apsigyvenę ateiviai 
biznį. F. L. I.
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artinasi mūsų 
kuri įvyks baland- 
Bostone, 2 vai. po

kaip ir peržvalgabus 
darbuotės. Ten sužino- 
kokias pasekmes davė

Visoms A.L.D.L.D. 7 Apskričio 
Kuopoms

Gerb. Draugai ir Draugės!
Mūsų maršrutas jau pasi

baigė. Dabar 
vakarienė, 
žio 19, So. 
pietų.

Tai 
mūsų 
sime,
drg. šolomsko prakalbų mar
šrutas, kiek gavom naujų na
rių laike mūsų vajaus, kiek 
“Laisvės” skaitytojų ir, abel
nai, kokį progresą padarėme... 
Aš prašyčiau visų draugų iš 
visų mūsų kolonijų dalyvauti 
šioj mūsų iškilmėj. Juk dabar 
pavasaris, saulutė pradeda šil
čiau kaitinti, prikeldami visą 
gamtą iš miego. Nepasilikimc 
ir mes nuo gamtos atgimimo. 
Linksminkimės. Atvažiuokime 
visi ir visos ir pasimatysime 
su draugais ir draugėmis. 
Gausime daugiau energijos.

: Jau tur būt visi gavote 
“Laisvės” pikniko tikietukus? 
Platinkite, nelaikykite kišenėj, 
žiūrėkime, kad šiemet sumuš- 
tume visus praeitus rekordus! 
Dabar visi gerai dirbame, pi
nigų yra, todėl dabar neskū- 
pėkime: patys pirkime ir ki
tiems parduokime įžangos ti- 
kietus. Vakarienės tikietas tik 
$1.10. Tai nėra brangus, pa
lyginant ką gausime. Bus ska
nių valgių ir puiki programa. 
Worcesterietes Bakšiutė ir 
Krukoniūtė pasižadėjo duoti 
gražių dainų lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Po vakarienės, bus puiki or
kestrą, kuri Inksmins svečius.

J. J. Bakšys, 
organizatorius.

Susirgo drg. Pijus Sakat, 
kovo 21 d. Skaudulys įpuolė į 
kairią koją ir labai jį kanki
na. Koja nuo klupsčio iki pa
do suparalyžiuota. Drg. P. S. 
randasi namie, 243—20 Avė., 
Paterson, N. J.

Draugai prašomi jį atlanky-. 
ti,—ligoniui būna linksmiau, 
jei jį draugai aplanko.

Linkiu virš minėtiems drau
gams greit pasveikti ir vėl mū
sų eilėse darbuotis!

Iš Patersono jau išėjo tar
nauti Dėdei Šamui 10 lietu
vių jaunuolų. Jaunuoliai pa
imti armijon vieni pirmiaus, 
o kiti vėliaus.

Bus išbandymas aptamsini- 
mo (blackout) šiaurinėj New 
Jersey’s dalyj balandžio 12 d*. 
Tas palies 4 pavietus (coun
ties)—Passąic, Bergen, Hud
son, Essex ir kai kurias dalis 
Union-Somerset-Morns. Savo 
plotu tas apims 1,500 kvad
ratinių mylių, abelnai apims 
4,160,000 gyventojų. Tai bus 
didžiausias bandymas black
out New Jersey’s valstijoj.

atsi- 
išpil- 
dirb- 
grei-

Paterson, N. J
Apie Viską

Drg. J. Bimba išvežtas į li- 
gonbutį—Jersey City Medical 
Center. Jis jau serga nuo 16 
d. vasario, š. m. Liga jį kan
kina ir turi didelį skaudėjimą 
panešti. Draugai, kurie turite 
'laiko, prašomi drg. J. Bimbą

Dažų Unija pareikalavo 
nuo bosų pridėti 10c. į valan
dą už darbą. Bet bosai 
sakė unijos reikalavimą 
dyti. Unija įsakė visiems 
tuvių pirmininkams ant
tųjų sulaikyti darbą. Darbinin
kai sustabdė visas mašinas. 
Tas įvyko,kovo 31 d.

Bosai pamatę, kad jiems 
bus riestai, tuojau šaukėsi pas 
C.I.O. prez. Joseph Knapec, 
kad visi darbininkai grįžtų į 
darbą, o bosai pridės tą, ką. 
unija reikalauja.

Lauksime rezultatų. Jei tas 
išsipildys, tai bus rekordinis 
laimėjimas vienos dienos strei- 

-Dažų darbininkai tuometkuf~.
gaus 85c. į valandą.

J. Matachun.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klės.
H----------------------------------------------------------—:—;:—n

Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 
vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre

syvių lietuvių veikimą, 
į-----------------------------------------------—---------- --- ------gi

Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti. 
Visais Reikalais Kreipkitės:

Antanas Vasaris, Manager
59 Dyer Street Montello, Mass,

arba
Lithuanian Progressives Council, Inc.

414 West Broadway, South Boston, Mass.

Naujosios Anglijos Moterų Metinis

SUVAŽIAVIMAS ir KONCERTAS
Jvyks Sekmadienį, Balandžio 12 April

LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME
(Apatinėj Svetainėj)

Kampas Vine ir Main Sts., Montello, Mass.

Koncerto Programoj 
Radio Harmonijos G 
Jaunų Šokėjų Grupe 
Anna Mineikaitė ir Antoinette Stephens (Steponavi

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

alyvauja: Pagarsėjusi Bostono 
>ė; Montello Liuosybės Choras; 
dies lietuviškus šokius; Solistės

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

Rengėjos kviečia Brockton—Montello ir iš apylin
kės lietuvius dalyvauti šiame koncerte, tikimės, kad bū
site užganėdinti koncerto programa.
Įžanga 50c. (Įskaitant taksus) Kviečia KOMITETAS.

i<—■»■■■ ■' ------------------



LAI&VfLPenktadienis, Bal. 10, 1942 u
LgeA.l'MH lAL.'. B '!"ALI. ..M J,.. L. ■■■■)'

SOVIETAI NUSKANDINO DAR DU VOKIEČIU
LAIVUS IR SUNAIKINO 51-nę ORLAIVĮ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 8. — Sovietų Žinių Biuras išleido tokį 

pranešimą:
Naktį, balandžio 7 į 8 d. neįvyko jokių reikšmingų 

atmainų fronte.
Viename sektoriuje šiaur-vakarinio fronto sovietinė 

kariuomenė, žygiuodama pirmyn, padarė priėšui skau
džių nuostolių. Per vienos tik dienos kovą vokiečiai ten 
prarado 1,125 kareivius ir oficierius, užmuštus bei sun
kiai sužeistus.

Sovietų kariuomenė, veikdama vienoje dalyje pietį- 
niai-vakarinio fronto, atgriebė vieną drūčiai aptvirtin- 
tą, apgyventą vietą. To kaimo gatvėse priešai paliko 
250 užmuštų saviškių kareivių ir oficierių ir apleido 
šešis sužalotus savo tankus ir keturias kanuoles.

Vienoje dalyje Kalinino fronto sovietinė kariuomenė 
per vienos dienos kautynes sunaikino du vokiečių tan
kus, šešias kanuoles, 15 kulkasvaidžių ir dvi baterijas 
apkasų apšaudymo patrankų. Čia priešai prarado 200 
kareivių ir oficierių, užmuštų.

VAKARINIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS
Balandžio 7 d. buvo nušauta žemyn per mūšius ore 

bei sunaikinta pačiose stovyklose 51-nas vokiečių orlai
vis. Sovietai prarado 14 orlaivių.

Barents Jūroje sovietinis šiaurių laivynas nuskandi
no vieną priešų transporto laivą 5,500 tonų ir kitą 
transporto laivą 10,500 tonų.

f Indai ir Anglai Artinasi 
Prie Susitarimo

New Delhi, Indija, bal. 9. 
—Pranešama, kad Anglijos 
pasiuntinys Sir Stafford 
Cripps faktinai jau susitarė 
su tautiniais Indijos vadais 
kas liečia Anglijos pasiūly
mą duot Indijai tautiniai- 
politinę laisvę su dominijos 
stoviu po karo. Susitarimas 
būsiąs rytoj paskelbtas.

Manoma, kad prezidentas 
Rooseveltas per savo asme
ninį atstovą p u 1 k i n i n ką 
Louisą Johnsoną paveikė 
Angliją, kad suteiktų Indi
jai asavą tautinę valdžią su 
balsu Indijai apsigynimo 
reikale.

London. — Anglų žinių 
agentūra Reuters sako, kad 
naujas planas dėlei Indijos 
gynimo yra panašus į Aus
tralijos gynimo planą. Vy
riausias komandierius Aus
tralijoje yra amerikietis ge
nerolas MacArthur, o karo 
ministeris — australas.

HITLERIEČIA1 SAKOSI AT
MUŠA SOVIETŲ ATAKAS
Berlin, bal. 9. — Pasku

tinis oficialus nacių prane
šimas sakė tik tiek, kad jie 
atmušą įnirtusias Sovietų 
atakas šiauriniame ir cen- 
traliniame frontuose, girdi, 
padarydami raudonarmie
čiams didelių nuostolių.

»

VICHY FRANCUOS PRO
TESTAS AMERIKAI

Washing ton. — Vichy 
Franci jos ambasadorius A- 
nierikai, Gaston Henry— 
Haye užprotestavo vardu 
savo valdžios, kad Jungti
nės V a 1 s tijos pripažino 
Laisvųjų Francūzų valdžią 
Ek v a t o r i n ėję Afrikoje, 
Franci jos kolonijoje, ir nu
tarė įsteigt ten generalį A- 
merikos konsulatą Braza- 
villėj.

9

Siaučia Tifas Vokietijoj
Maskva.— Gauta daugiau 

žinių apie tifo ligos siauti
mą Vokietijoj. Tass žinių 
Jgentūra praneša, jog pas- 
utinėmis savaitėmis Berly

ne apsirgo šia bjauria ap
krečiama liga dar 1,250 
žmonių.

Burmoj šiuo tarpu aptilę
mūšiai, tarp anglų ir japonų,

Daugiau Bendrų CIO ir 
Federacijos Mitingų
Pittsburgh, Pa. — Ameri

kos Darbo Federacijos ir 
CIO unijų vadai planuoja ir 
daugiau bendrų mitingų ša
lies gynimo reikalams įvai
riuose miestuose, po labai 
sėkmingo tos rūšies bendro 
masinio susirinkimo Pitts- 
burghe.

ANGLŲ ORLAIVIAI ATAKA
VO HAMBURGĄ IR KIT.

London, bal. 9. — Nežiū
rint blogo oro, Anglijos or
laiviai bombardavo Ham
burgą ii’ kitus prieplaukų 
miestus šiaurinėje Vokieti
joje. Hamburge jie sukėlė 
didelių gaisrų ir sprogimų.

(Naciai pripažįsta, kad 
anglų oro bombos padarė 
“šiek tiek” nuostolių šiau- 
riniai-vakarinėje Vokietijo
je.)

NACIAI NEŽINO, AR JIE 
ATAKUOJA, AR GINASI

Berlin. — Hitleriečių ko
manda sako, kad jie darę 
“sėkmingus ofensyvos” žy
gius prieš Sovietus, bet an
tras jų komandos • sakinys 
kalba tik apie gynimąsi, 
kur, girdi, “keliose fronto 
dalyse mes atmušėme vieti
nes Sovietų atakas.”

Naciai pasakoja, kad bal. 
6 d. jie neva sunaikinę 29 
sovietinius «tankus ir 69 or
laivius. —

Vokiečiai skelbia, kad jų 
orlaiviai bombomis padegę 
vieną anglų naikintuvą.

Vėl Bombardavo Ceyloną
New. Delhi, bal. 9. — Ja

ponų Orlaiviai bombardavo 
Trincomalee, pajūrinį mies
tą saloje Ceylon, esančioje į 
pietus nuo Indijos. Priešu 
bombininkai ipažai nuosto
lių tepadarė.

o

bū

ROBERT LIPTON«
Tokio. — Japonai skelbia, 

kad jie saloje Javoje paėmę 
nelaisvėn 883 amerikiečius, 
10,636 anglus ir 66,209 ho-

1
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CREDIT, 
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Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL. Virginia 7-4499
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London, bal. 9. — Anglai 
prarado šešis iš tų savo'or
laivių, kurie bombardavo 
nacių uostą Le Havre, šiau
rinėj Franci jo j, ir Hambur
gą, Vokietijoj.

Jungtinės Tautos Simai 
kino bei Sužeidė 50

Japonijos Laivų
Washington.—Dabar pra

nešama, jog per keturių die
nų mūšį, apie vasario mėne
sio pabaigą, kariniai Ameri
kos laivai naikintuvai ir ki
ti Jungtinių Tautų laivai, 
submarinai ir orlaiviai nu
skandino bei sunkiai sužei
dė apie 50 iš šimto Japoni
jos laivų, kurie gabeno sa
vo kareivius ir karo reik
menis per Macassar Sąsiau
rį, vandenyse Rytinės Ho- 
landų Indijos.

NACIAI METĖ FRONTAN 
NAUJAUSIUS SAVO OR

LAIVIUS IR TANKUS 

Maskva. — Naciai besi-tykių dujų pagamint net VA /-J 1 m •• 1 •gindami sviedė savo naujau
sius. orlaivius ir, tankus 
frontan prieš Sovietus. Tuos 
pabūklus Hitleris taupė pa
vasarinei savo ofensyvai.

FINŲ PASAKA

Berlin. — Finai garsinosi, 
kad septyni jų orlaiviai (ne
va) sunaikinę septynis so
vietinius bombanešius ir 18 
angliškų lėktuvų Hurri
canes, o patys finai tai, gir
di, nepraradę nei vieno savo 
orlaivio.

Washington. — Girdėta, 
jog Hitleris spiria Vichy 
Franci ją su trauky t ryšius 
su Amerika. — Vichy Fran-' 
ci j os fabrikai gamina na
ciams iki 5,000 orlaivių.

Roma, bal. 9. — Fašistai 
teigia, kad anglai buvo pa
sivarę kiek pirmyn prieš 
italus ir vokiečjų^ Libijoje, 
bet, girdi, fašistai juos at- 
mušę atgal.

London, bal. 9. — Rytinė
je Libijoje anglai atkariavo 
kai kurias pozicijas nuo vo
kiečių ir italų ir paėmė kiek 
jų į nelaisvę.

Detroito Kalendorius
, Balandžio 12 d. įvyks Det
roito Lietuvių Pašelpos Kliu- 
bo susirinkimas, 1920 25th St., 
Lietuvių Svetainėj. Pradžia 
1:30 vai. po pietų. Visi na
riai dalyvaukite.

Balandžio 26 d. bus suloštas 
veikalas “Alkani žmonės’’ Lie
tuvių Svetainėj. Rengėjai pra
šo, kad kitos organizacijos 
nerengtų nieko tą dieną.

Alvinas.

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

IŠ senų padarau 
n a ūjus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

7 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

i įvairiom spalvorti’
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncej St., Broadway Line 

Tel GLemiiore 5-619>

IS KO GAMINAMA 
. DIRBTINE GUMA?

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
los, daugiausiai yra jungi
nys vandenilio ir grynang- 
lio, vadinamas butadiene, 
kurio yra ir kerosine. Taip
gi jo yra bulvėse, grūduose, 
anglyje, moliasuose ir dau
gelyje augalų.

Bet pigiausias butadiene’o 
šaltinis yra butane dujos - 
gesai, kurie susidaro, kada 
nafta - kerosinas apvaloma 
bei perdirbama į gazoliną. 
Tie gesai yra surenkami, su
kuopiami, perdirbami į bu
tadiene, o jo molekulos che
miškais ir mechaniškais' bū
dais suvaromos į virtines, ir 
taip išeina guma.

Amerikinės Standard Oil; 
kompanijos chemikai sura
do būdą, kaip iš žibalo va- 

žymiai geresnę gumą, vadi
namą butylį, negu natūralė 
guma, bet jis atsieina 30 
procentų brangiau paga
mint, negu paprasta guma.

Skaičiuojama, kad už 12 
mėnesių nuo šiol Jungtinėse 
Valstijose galima bus pasi- 
gamint bent po 700 tūkstan
čių tonų dirbtinės gumos, o 
tam užteksią butadiene’o, 
gaunamo iš žibalo apvalymo 
fabrikų.

Vokiečiai daugiausiai ga
minasi dirbtinį gazoliną ir 
dirbtinę gumą iš anglies. 
Amerikinė Standard Oil 
kompanija, pagal trustišką 
sutartį su vokiečiais, buvo 
perleidus jiems pagerini
mus, išrastus 'š'a’vo 'chemikų, 
dirbtiniam gazolinui gamin
ti. Bet ta kompanija neati
dengė savo šalies valdžiai 
dirbtinės gumos sekretų tol. 
kol ,valdžia lp|grįebė ją už 
pakarpos; tik' tada Stand
ard Oil kompanija parodė 
'tuos dekretus ir leido nau
dot juos šalies gynimo rei
kalams. F ■ N. M.

Haverhill Mass.
(Tąsa nuo 5-to puslapio) 

S. Paplauskienė; A. Maziliaus
kas, B. Baublis,’ A. Galinienė, 
O. Paulauskienė ir M. Saulė- 
nas. ;

Smulkiais ,$1.80. Visi suau
koti pinigai priduota Raudo
nojo Kryžiaus vietinio 
riaus komitetui. •

čia turiu pažymėti, 
prakalbų garsinimuose 
minima, kad kalbės ir pašto 
viršininkas Raymond V. Mc
Namara. Tą pačią dieną įvyks
tant prakalboms, pirm. A. P. 
Dambrauskas aplaikė nuo p.

sky-

kad 
buvo

r
Clement Vokietaiti;

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

1Q8 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Raymond V. McNamara tele
gramą, kuriame jis apgailes
tavo, kad negalės pribūti ir 
pasakyti prakalbą, nes turįs 
smarkų šaltį, tai esąs privers
tas pasilikti namuose.

Publikos į prakalbas atsi
lankė neperskaitlingiausiai. 
Bet, kurie atsilankė, tai visi 
buvo pilnai patenkinti drg. šo- 
lomsko pasakyta prakalba. 
Nes jis pasakė teisingą, fak
tais paremtą prakalbą.

Varde L.L.D. 85 kp. vi
siems dalyvavusiems prakal
bose ir prisidėjusioms su au
komis, tariu širdingai ačiū.

L.L.D. 85 Kp. Narys.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 'moterų 155 kp. susirinki
mas įvyks 13 d. balandžio, 7:30 
V. v., ’Liet. Svet., 29 Endieott St. 
Turime svarbių reikalų aptarti, to
dėl prašomo nares dalyvauti ir taip
gi atsivesti naujų. — A. W.

(84-85)

šo-
ELIZABETH, N. J.

LLD 54 kp. rengia vakarėlį ii' 
kius, naudai Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Įvyks šeštadienį, balandžio 
11 d., 8 v. v. LDP Kliube, 408 
Court St. Įžanga su valgiais $1.00. 
Prašome paremti šį taip naudingą 
darbą mūsų šalies gynimui. Kviečia 
Rengėjai. (84-85)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. rengia parę, balan

džio 11 d., 15-17 Ann St. Bus duo
dama gražių dovanų ir užkandžių. 
Turėsime muziką šokiams. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti, linksmai laiką praleisti. — Kom.

(84-85)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, balandžio 12 d., 1 vai. 
dieną, pas dd. Bakūnus, 316 — 3rd 
St. Galėsite pasiimti knygą “Tary
bų Galybė,” ir apart kitų reikalų, 
aptarsime ir ateinantį parengimą, 
kuris įvyks 18 d. balandžio, naudai 
Raudonojo Kryžio. — 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. Galesite pasiimti 
naują knygą ir taip pat užsimokėti 

A. Naravienč, oęg.
(83-85)

duokĮc^. -

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

M. Pacenką, 28 Moosie 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 

rinkimas įvyks 13 d. balandžio. 
Dviejų parengimų komisijos išduos 
raportą. Taipgi laikas užsimokėti 
duokles ir galėsite pasiimti knygą 
“Tarybų Galybė.”/Bus 
dalykų diskusuojama, 
progos išreikšti savo 
Kp. Sekr.

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

susi-

daug svarbių 
nepraleiskite 

nuomonę. — 
(83-85)

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIŲ!-

si 4 si

Liūdesio valandoje kreip 
kites pri< manęs dieną ai 
laktį greit 'suteiksime 
noderniški; oatarnavinu. 
’atogiai ir gražiai mo- 
termiškai įruošta mūsų 
šermenine Mūsų patar- 
lavimu ir kainomis 

site patenkinti
J- * i

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar 4110

svarbias masines prakalbas. Sekma- 
dieiiį, 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)

susi-
SCRANTON, PA.

Literatūros Draugijos 39 kp. 
rinkimas įvyks sekmadienį, balan
džio 12 d., 2 vai. dieną. Pas drau
gus Gluoksnius, 1256 Diamond Avė. 
Kviečiame narius dalyvauti, svars
tysime daug dalykų. Kurie dar ne
gavote knygų “Tarybų Galybė” ir 
“Karas ir Jaunimas,” gausite šiame 
susirinkime. Nepamirškite ir duokles 
užsimokėti. — P. Šlekaitis, Sekr.

(82-84)

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

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

ruo-
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BALTIMORE, MD.
Literatūros Draugijos 25 kp.
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parį Kiekvieną Šeštadienį!

* LIETUVIŠKA *

B?

fe)

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

ŠtfiĮ Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Rheingold Extra Dry Alus į 

Didelis pasirinktinas visokių,, 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

BRIDGEPORT, CONN

V

IT’S a U ST ITK'g a 
BINDING MONEY! ’

-Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

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

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

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

CREDIT 
TERMS

Septintas Puslapis

šia balių, šeštadienį, 11 d. balandžio, 
8 v. v. Lietuvių Svet., Įlollins 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.

V*
(82-84)

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)

įvyks
Lato- 
kvie- 

dovaną

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių moterų 

skirstytojų ir išlyginto jų (Sorters 
& Graders) prie mezginių nukarpy- 
mų (knitted clips). Nuolatinis dar- • 
bas, 
kai 
St.,

iš-

gera alga. Kreipkitės asmeniš- 
pas Rubin Bros, 120 Freeman 
Brooklyn, N. Y. (82-84)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. balandžio, 2 vai. 
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)

o

V

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
•Jį LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

k

?■

1¥

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

r

$

Geriausia vista pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 
. auksinius daiktus pas

ts

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

■
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“Partizanu Brigada’-Stanley Teatre

Pirmadienį, balandžio 13 
dieną, “Stanley Teatre”, 7th 
Avė., ir 42nd St., New Yorke 
bus pradėta rodyti labai svam
bus judis “Partizanų Briga
da”. Jis parodys, kaip jugo
slavai mušasi kalnuose prieš 
savo šalies pavergikus nacius, 
kaip Chinijos ir Graikijos par
tizanai kovoja, kaip Sovietų 
partizanai veda kovas Ukrai
noj prieš barbariškus nacius.

“Partizanai”, tai reiškia 
liaudies karą priešo užnuga- 
ryj, anglų kalboj vadinami 
“guerilla war”. Partizanų ka
ras, tai yra tokis, kada pa
vergtos šalies vyrai, moterys 
ir net vaikai dalyvauja kovoj 
už savo laisvę. “Partizanų 
Brigada” ir parodys, kaip jie 
veikia, slapstosi, iš pasalų už
puola priešą, atima maistą, 
ginklus ir amuniciją nuo prie
šo, sudegina priešo sandėlius, 
paleidžia su kareiviais ir ka
ro reikmenimis traukinius į 
pakalnes.

“Partizanų Brigada” paro
dys, kaip vokiečiai degina 
žmonių namus, naikina civi
lius, vyrus ir moteris, senus

ir vaikus. Bus parodyta, kaip 
jie iškoneveikė Sovietų gražiai 
nudirbtus ir apsėtus javais 
laukus.

Ir štai žmonės, netekę javų, 
namų ir kito turto, pavergti 
ii- persekiojami, jungiasi į bū
relius, grupes, kuopas, pulkus 
ir stoja kovon prieš tą žvėriš
ką priešą. “Partizanų Briga
doj” jūs matysite, kaip net 
vaikai dalyvauja-kovoj ir nu
gali atskirus priešo būrius.

“Partizanų Brigadoj” maty- 
' šit .jų vadą Chubenko, kuris 
išsisuka iš vokiečių nagų; Ne- 

idoliją ūkininką, kuris apgau
na vokiečių generolus ir pri
siekia kovoti už savo liaudį; 
85 metų žvejį, kuris ima šau
tuvą ir eina į kovą; Oksinią, 
valstietę merginą ir daug 
daug kitų kovingų partizanų 
ir jų vadų.

Sovietų maršalai Vorošilo- 
vas ir Budionas patys vedė 
partizanų karą savo laikais. 
Jie dabar duoda liaudžiai 
įkvėpimą vesti tokį pasiliuosa- 
vimo karą. “Partizanų Briga
da” judis yra pagamintas So
vietų' Sąjungoj. Matykite!

Argumentai, Žmonai Atsisakius Gimdyti
Vasario 7 d., 1940 metais 

Stanley J. Worth apsivedė ra
dio ir steičiaus lošėją, mergi
ną Jacųuieline. Medaus mėne- 
sis ir taip iš pradžios dalykai 
ėjo gerai, meilėj porelė gyve
no, jo žmona užsiimdinėjo sa
vo darbu ir vyras buvo pa
tenkintas. Bet, mat, dabar lai
kas karinis, daugelis tokių vy
rų susirūpino šeimomis iš 
priežasties to, kad reikalingi 
nauji piliečiai ir kitais sume
timais. ' •

Bet štai žmona skelbia 
“streiką” prieš gimdymą ir 
tiek. Jis padavė reikalavimą 
panaikinti jų apsivedimą, pa
matuodamas, kad jo žmona 
atsisako kūdikius gimdyti. .

—Ar tu klausei jos sutiki
mo šeimos auklėjimo reikale 
pirmą vestuvių naktį—statė 
vyrui klausimą žilagalvis tei
sėjas.

—Ne, — atsakė vyriškis.

—Tai kodėl tada nekėlei 
protesto prieš žmonos pama
tavimą, kad ji negali užsiimti 
šeimos auklėjimo reikalais, 
nes tas pakenks jos profesi
jai ?

—Todėl, kad aš labai my
lėjau sąvo žmoną.

—“Mylėjai”, tai .ką tu no
ri tuo pasakyti ?

—Mano žmona šemyniškus 
reikalus laiko ant pašaipos,— 
tvirtino vyras. ■ .

—Mano klijentas buvo ap
gautas,—sakė jo advokatas.

—Taip, taip,—vėl sakė tei
sėjas,—jeigu jis buvo apgau
tas pirmą naktį, tai kodėl jis 
neatsisakė nuo jaunavedės lo
vos tų pačią naktį?

Ir kol kas jo reikalavimas 
likosi nepatenkintas. Jam per
skirti dar neduota. Kaip atro
do, tai moteris negalima pa
daryti gimdymo mašina, kada 
vyras tam turi išskaičiavimų.

Buvusį Policininką—į 
Kalėjimą

Bronx teismabutyj nuteistas

New Yorke Daug Žmo
nių Žūty nuo Oro Atakų

E. D. Bernecker, ligoninių 
komisionierius, daro prileidi- 
mą, kad jeigu priešų lėktu
vams pavyktų prasimušti ant 
New Yorko, tai jie galėtų nuo 
5,000 iki 50,000 padaryti žmo
nių nuostolių. Jis sako, kad 
todėl New Yorkas turi būti 
gerai apsaugotas ne vien ar
mijos, bet ir gerai organizuo
ti civiliai gyventojai priešin
tis oro užpuolimui.

9-niy Metę Bėglys Vaikas
Devynių metų berniukas iš 

Jersey City pabėgo nuo tėvų 
ir atvažiavęs į Coney Islan
dą gėrėjosi visokiais prašmat
numais. Policija jį pastebėjo, 
kad jis naktį, 1:30 vai., slaps
tosi užkampiais, suėmė ir iš- 
klausinėjus grąžino tėvams.

Mrs. Rose Block, 65 metų 
moteris, šoko iš 9-to aukšto, 
1111 Park Ave. ir užsimušė. 
Sako, pastaruoju laiku sirgus.

PRAŠOME ĮSITEMYTI!
Lietuvių Komitetas Pagalbai Sovietų Sąjungos 

Ruošia

MASINĮ SUSIRINKIMU 
ir KONCERTĄ

Sekmadienį, Gegužes 17 May 
Grand Paradise Salėje

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

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

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

RENGIMO KOMISIJA.

Draugai Pagerbė 
Kreivėnus

Balandžio 5 d. susitarė Mi- 
chelsonai, Dobiniai, Žilinskai 
brooklyniečiai ir Matuliai iš 
Jersey City, N. J., nusikraus
tė į svečius pas draugus Krei
vėnus paminėti jų 25-kių me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tį. Kadangi draugai Kreivė
nai nieko nežinojo ir dar juos 
taip netikėtai užklupo jų .pa
čių namuose, tai juos sugrau
dino. Atvykę svečiai atsivežė 
savo maisto, gėrimų ir jų at
minčiai dovanų ir tnomi prasi
dėjo užkandžiai. Pasistiprinus, 
prasidėjo kalbos, kalbėjo visa 
eilė svečių, vieni linkėdami 
draugam Kreivėnam sulaukti 
aukšinio jubilėjaus, kiti kalbė
dami perbėgo d. Kreivėno 
darbą darbininkiškam judėji
me ir tam panašiai. Paskuti
niai tarė žodį dd. jubilejantai, 
kurie paačiavo atsilankiusiems 
už jiems netikėtai suruoštą po- 
kilį.

Reikia priminti, kad ^rau
gas Kreivėnas aktyviai daly
vauja darbininkų judėjime. 
Drg. Kreivėnas ir jo gyvenimo 
draugė išaugino sūnų ir duk
terį ir viena mergaitė mi
rė. Draugai Kreivėnai savo 
darbštumu turi įsigiję daug ir 
gerų draugų. Pavyzdžiui, kad 
ir minima puota, kuri buvo 
netikėtai suruošta, ir niekas 
daugiau nežinojo, bet jeigu 
būtų rengta viešas paminėji
mas jų vedybinio gyvenimo, 
tai netiktai tos keturios šei
mynos būtų dalyvavę, bet bū
tų buvę desėtkai žmonių.

Bet jo artimi draugai, nei 
giminėm nežinant, pasielgė jų 
įsitikinimu, ramų, bet gražų, 
nedidelį pokilį jų pagerbimui 
surengdami.

Well, šių žodžių rašytojas 
varde visų dalyvavusių linki 
dd. Kreivėnam laimingo gyve
nimo ir kad sulauktumėt auk
sinio 50 metų jubilėjaus ir kad 
d. Kreivėnas visada turėtų to
kią energiją ir toliaus dirbti 
dėlei darbininkų judėjimo la
bo ir visi dalyvavę jūsų si
dabriniam vedybinio gyveni
mo pokilyj, jeigu sulauktų jūs 
auksinio jubilėjaus, tai jūs, 
drauge, veikimo istorijos la
pas būtų daug turtingesnis, 
žingeidesnis, ir mes vėlei da
lyvaudami pokilyj, seneliai, 
žilagalviai su savo močiutė
mis, palinkėtume vėlei daug 
ir laimingų dienų.

Svečias.

Suimtasis Vyras Sudaro 
Daug Nuožiūros 

Policijai 
»

, Naktį, 3-čią vai. ant suolo 
rado gulintį vyrą ir policija 
areštavo už valkatystę. Nuga
bentas policijos stotin pasisa
kė,' kad jis yra Gaetano Cas- 
trbgiovanni, italas, 19-kos me
tų vaikinas. Tas dalykas gal 
būtų paprastai lengvai praė
jęs, bet jo kišenėse rasta žem- 
lapiai Italijos, Connecticut ir 
kitų Amerikos vietovių. Itali
jos žemlapyj sužymėtos tvir
tumos, o Connecticut valstijos 
žemlapyj sužymėti Amerikos 
apsigynimo punktai ir karinės 
įmonės. Jis sakosi, kad Ame
rikoj gimęs, bet Italijoj du 
metus ėjęs karo mokyklą. Po
licija daro tyrinėjimą, kas jis 
yra.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie namų 

darbo; du suaugę žmonės ir vienas 
vaikas. Atskiras kambarys, puikūs 
namai ir gera alga. Skambinkite: 
Esplanade 5-7964.

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)

Karo Reikmenų Gamy
boj Reikia Daugiau 

Budrumo
• " 11Jl 1

Mr. Robert A. Guerin, . Fe- 
deralės Valdžios Investigaci- 
jos Biuro specialistas, Balti
more viešbutyj, darė praneši
mą, kad eilėj įvykusių karo 
gamyboj sprogimų nėra kai
čia sabotažo, bet apsileidimo 
ir neatsargumo. Jis reikalauja, 
kad darbininkai ir dirbtuvių 
vedėjai būtų sargyboj ne vien 
prieš piktadarius priešo sabo- 
tažninkus, bet, kad ir patys 
būtų atsargesni. Kiekvienas 
kokis sprogimas .ar kitas kenk
smingas įvykis įcliudo mūsų 
šalies apsigynimui.

Carl Atwood, 45 metų, buvęs 
policininkas nuo 10 iki 20 me
tų kalėjimo, Balandžio 1 jis 
veržėsi į namus Sofijos Les- 
nick, 30 metų moters, keturių 
vaikų motinos, kuri gyvena 
388 E. 136th St. Jis veržėsi 
“meiliškais” sumetimais, ma
tyt, jis tą moterį j'au gerai 
pažino. Policininkas vedęs ir 
turi tris vaikus. Kada Sofija 
neleido jį į vidų, tai jis ją 
nušovė.

. Blekės kolektavimas eina 
nuolatos. Mūs šalis blekę par
veždavo iš Tolimųjų Rytų, o 
dabar karo sąlygose tas nega
lima. Prašomi piliečiai taupyti 
dėžutes (kenus) nuo įvairaus 
maisto ir atiduoti kolekto
riams.

Lankėsi Juozas Klimas

60,000 Pasiūlymų Sumuši
mui Hitlerio ir Jo Talkininkų

Dr. II. J. Gough, kuris rū
pinasi Anglijai reikmenimis ir 
moksliniais reikalais pareiškė, 
kad Amerikos žmonės jau pri
siuntė per 60,000 įvairiausių 
pasiūlymų ir sumanymų, kaip 
sumušti Hitlerį ir jo razbai- 
ninkų šaiką. Sako, kad pro- 
porcionaliai po 1,500 pasiūly
mų kas mėnesis vis dar ateina. 
Tas parodo, kaip auga žmonių 
susirūpinimas karu ir neapy
kanta prieš tuos žmonijos ne
vidonus.

Policija Išgelbėjo Vaiką
G. Millberger, 12 metų ber

niukas, pasikasė parke po di
deliu akmeniu. Akmuo pasi
kreipė ir berniuką prispaudė. 
Policija turėjo daug , darbo, 
kol akmenį • atvertė ir vaiką, 
išlaisvino. Jis nuvežtas į ligo
ninę.

Zawertas Pakeltas į 
Saržentus

Arthuras Zewertas, sūnus 
gerai žinomo brooklyniečio 
Juozo Zewerto, kuris dabar 
Dėdės Šamo armijoj, Gowen 
Field, Boise, Idaho, šiomis die
nomis gavo pakėlimą į saržen
tus. šis gabus kareivis dirba 
kaipo Aerial Radio operato
rius. Taipgi eina mokyklon 
dar daugiau lavintis, nes nori 
tapti pilnai kvalifikuotu radio 
operatorių.

Rašo tėveliams, kad jam la
bai patinka ir gerai sekasi 
darbas ir mokslas. 

------------

Balandžius Ruošia Ap- 
tarnaut New Yorko

Susisiekimą
Policijos viršininkai pranešė, 

kad policininkai specialiai 
mokina balandžius-—žinių iš
nešiotojus. Mr, Morris, susi
siekimo viršininkas, sako, kad 
žinių išnešiotojai gerai pasi
tarnavo žinių perdavime Lon
done, kada priešo orlaiviai bu-> 
vo sugriovę telefonų ir tele-^ 
grafų susisiekimą.1 Tatai no
rima padaryti ir New Yorke, 
atsitikime priešo oro užpuoli
mo ir pakenkime susisiekimui.

Pereitą trečiadienį “Lais
vės” įstaigoj lankėsi čikagietis 
Juozas Klimas, kuris New 
Yorke praleido kelias dienas 
apžiūrėdamas kai kurias šio 
miesto įdomesnes vietas,—te
atrus, muziejus ir tt.

J. Klimas—pažangus asmuo 
ir domisi lietuvių pažangiuoju 
judėjimu, bet pats pastaruoju 
laiku aktualiai veikime neda
lyvauja dėl šlubuojančios jo 
sveikatos. Prieš kiek laiko 
sveikatos pataisymui buvo nu
vykęs Kalifornijon ir ten tūlą 
laiką pabuvojo, šių žodžių ra
šytojui jis papasakojo apie 
Kalifornijos pažangiųjų lietu
vių veiklą ir gražų jų sugyve
nimą. • .

Į rytines valstijas vyriausiai 
atvyko todėl, kad norėjo pa
simatyt su savo giminėmis ir 
pažįstamais Wilkes Barre, 
Pa., kur kadaise jis pats yra 
gyvenęs.

Ketvirtadienį, bal.‘9,' jis iš
vyko atgal į Chicagą.

' P. B.

Raketierius Gavo 8 Melus
New Yorke teismas davė 

Niek Dean arba Niek Circel- 
la, Chicagos raketieriui, 8 me
tus kalėjimo. Apkaltintasis 
buvo vienas iš gengsterių ka
ralių ir pastaraisiais laikais 
padaręs $1,000,000 įplaukų.

Oro Signalų Sirenos
Queens, Astoria, Flushing 

miesto dalyse jau įtaisytos

stiprios oro užpuolimų perspė
jimui signalų sirenos. Tokios 
sirenos bus plačiai įrengtos vi
same mieste.

Smarkiau Kovos prieš 
Neprietelių Sabotažą

New Yorko miesto policija 
ir valdžia nusprendė smarkiau 
kovoti prieš Ašies šalininkų 
sabotažą mūsų mieste. Polici-7 
ja sudarė tam tikras grupes iš 
labiausiai pasišventusių ir. 
prasilavinusių policininkų ir 
piliečių. Moteiy s, ypatingai 
baigusios kolegijos mokslus, 
plačiai įsitraukia į šį labai 
reikalingą darbą.

Praktika parodė, kad Sovie
tų Sąjungoj, kur visa liaudis 
ir net vaikai įsitraukę į pa- 
trijotinę kovą prieš nepriete- 
.liųs fašistus, tai sabotažų nė- 
rau < Jr mūsų šalyj vis dau-' 
giau įmonių turi imtis už ben-. 
,dro darbo, kad jokių piktžo
lių pikti siekimai negalėtų nie
kur pakenkti Amerikai ir jos 
talkininkėms.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

BROOKLYN O LIETUVIAI GYDYTOJAI
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So.. 4th St.

VALANDOS’:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tei. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

^WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAUI

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tei. SOuth 8-1551

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

B

409 ir 417 Grand Street, ’ — Brooklyn, N. Y 
Tel. ĖVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus it 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

Duodame ant lengvą išmokėjimą be jokią nuošimčią

CHARLES'
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN, N. Y. 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Dr. J, J. Kaškiaučius
Telefonas: UUrnboldt 2-7964

530 SUMMER ĄVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičią Krautuvėse -

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTĄNAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. -lmsvw n™ BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadorlškal nuvirti 

kopūstai |r barščiai.
—.---------- 1—.--------.------

ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft qil burners

I Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

. Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
&3F Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga 'tvh
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. eleveiterio stoties.

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

Brooklyn, N. Y.
Tei. EVergreen 4-9508 .

Mūsų inžinieriai Išmleruos jūsų namus Ir |dčs tinkamą “burner** 
arba visa garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be Jokio mokesčio.
LAISNIUOTAS GRABOBIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės pas m«s. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir ųž prieinamą kainą.

• Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- L
damos mylimiems pašarvoti dovanai. g

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y S
J \Z

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Telefonas EVergreen 7-1661




