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Gerai padarė mūsų kores
pondentas Worcesteryj apra
šydamas tą skandalą, kuris iš
kilo smetonininkuose, kai ten
žuvo arti du šimtai dolerių pi
nigu, surinktų “tautos vadui” 
paremti. Skaitytojai tą kores
pondenciją labai įvertino. Vie
nas jų man sakė:

—Nukentėjo “tautos va-
das“, tu pinigu negaudamas, 
bet už tai pasidžiaugs mažes
nis fašistas, pinigus sudoro
jęs. Na, o aukojusiems—vis 
tas pats. Lietuviu visuomenei, 
iš kitos pusės, taipgi skriaudos 
nebus; pinigai buvo surinkti i 
fašistams—lietuvių tautos ne
prieteliams—fašistai juos ir 
sumaumojo.

Pasakyta daug tiesos! J

šiandien, pirmadienį, maža
me Pennsylvanijos miestelyje, 
Marline, bus palaidotas geras 
mūsų draugas Stasys Pečiulis. 
Jis buvo biznierius, bet visuo
met stovėjo darbininkų judė
jime. jį nuoširdžiai remdamas.

Tai buvo tykus, kuklus, 
mandagus ir draugiškas žmo-: 
gus, niekad nepamirštas to 
fakto, kad reikia palaikyti 
mūsų spauda, mūsų judėjimas. 
Jis rėmė judėjimą duosniai, 
kiek galėdamas. Būdavo susi
tiksi kur nors velionį, tai žiū
rėk, jis pasivadina tave į šalį 
ir klausia:

—Kam dabar reikalingiau
sia medžiaginė parama?—ga
liu paaukoti.

Išsiėmęs penkinę arba de
šimtinę ir duęda draugas.

Gaila peranksti mirusiojo 
draugo Pečiulio! Jei tokių biz
nierių mes turėtume daug!

Amžina jam atmintis; jo 
šeimai, giminėms ir visiems 
draugams — nuoširdi užuo
jauta; o mes, pasilikusieji, 
uoliau darbuokimės! 

J

Pirmutinis šiemet “Laisvės” 
naudai piknikas įvyks Balti- 
morėje—gegužės men. 31 d. I

Reikia jis padaryti pasek- 
mingiausiu!

Argentinoje leidžiamas 
“Balsas” (iš vas. 26 d.) rašo: į 

“Susivienijimo Lietuvių Am
erikoje prezidentu (pirminiu-1 
ku) vėl išrinktas advokatas; 
F. J. Bagočius, ‘pažangus ir! 
nenuilstąs veikėjas’.”

Iš kur “Balso” redaktorius,| 
p. Norkus, surado apie Ba-! 
gočiaus išrinkimą, mes nežino-1 
me. Tik šį, balandžio, mėnesį 
SLA nariai balsuoja, o “Bal
sas” vasario mėnesį jau žino, 
kad Bagočius “išrinktas” ?

Ar nebūtų gerai, jei p. 
aukščiausias prezidentas pa
trauktų Norkaus laikraštį val- 
diškan teisman už neteisybių 
apie SLA skelbimą?

O gal pats aukščiausias 
prezidentas Norkui tas infor
macijas suteikė?!...

SLA 36 kuopos (Čikagoje) 
narys, L. Jonikas, parašė at-i 
virą laišką aukščiausiam pre
zidentui p. Bagočiui. Jis rašo 
dėl tų valdiškų bylų, kurias 
p. B. pasišovė užvesti prieš 
keturis lietuviškus laikraščius.

“Man norisi paklausti tam
stos, ponas prezidente,” rašo i 
Jonikas, “keno lėšom manai! 
užvesti bylas? Nejaugi nesi- 
gėdintum panaudoti tam tik
slui jau ir be to taip labai 
menkutį lėšų fondą?”

Laiške, beje, L. Jonikas nu
eina į SLA istoriją. . .

Ką Jonikui atsakys jo auk
ščiausias prezidentas, liekasi 
palaukti ir pamatyti.

šiuo metu, kai SLA nariai 
renkasi į mitingus ir svarsto 
SLA reikalus, jie turėtų pa
reikšti protestus prieš eikvo
jimą teismams lesų fondo pi
nigų.

Argentinos valdžia suėmė 
59 tariamus komunistų agi
tatorius.

NACIAI PAŠOVĖ KAUNO ARKIVYSKUPĄ, NUŠOVĖ KUNIGĄ
____________ s--------------------------------------------------------- ------------------ —-------------------- -

LIETUVIAI GAMYBOS
FRONTE SOVIETUOSE

■■■■■■■■■ ■■■ *

Lietuviai Tarybų Sąjungoje Atsižymi kaip Dar
bininkai, Darbvedžiai, Kolektyviai Ūkininkai, 

Profesoriai ir Mokslo Veikėjai

Rašo J. ŽIUGŽDA
Per Bevielinę Telegramą Inter-Continent žinių 

Agentūros
Maskva, bal. 8.

Kai 'karui prasidėjus Hitlerio govėdos įsiveržė į Lie
tuvą, didelė dalis jos gyventojų persikraustė į kitas Ta
rybų Sąjungos respublikas. Kai kurie jų įstojo į lietu
viškus Raudonosios Armijos dalinius ir tiesioginiai da
lyvauja naikinime nacių, Lietuvos plėšikų ir teriotojų. 
Dauguma tų lietuvių, tačiau, rado užsiėmimus kolek
tyviuose ir valstybiniuose Tarybų ūkiuose, fabrikuo
se, valdžios raštinėse ir mokslo įstaigose. Vis tiek, 
kokį darbą jie dirbtų, persikrausčiusieji lietuviai savo 
gamybinėse pastangose vadovaujasi vyriausiu šalies 
obalsiu: “Viskas Frontui,” kuriame yra vedama kova 
už jų krašto laisvę.

Stambi grupė tų lietuvių dirba viename svarbiame 
fabrike Penzos srityje. Pradžioje dauguma jų buvo 
naujokai paskirtuose jiem darbuose. Bet greitu laiku 
jie gerai išmoko naujųjų amatų su pagalba senesnių 
fabriko darbininkų. Kai kurie jų tapo darbvedžiais, 
kiti darbuojasi fabriko laboratorijoje.

Trumpu laiku Z. Lagauskas atsižymėjo, kaip gabus 
darbvedis, o F. Sklerytė kaip laboratorijos darbuotoja. 
Darbo rekordų lentose ant sienų fabrike matoma var
dai lietuvių darbininkų, kurie reguliariai didina savo 
gamybos kiekius. Ypatingai yra pagerbti Žostautas, 
Šileikis ir Rimša.

340 iš Lietuvos atsikrausčiusių lietuvių, dirbančių 
Gorky, pasirodė pavyzdingais darbininkais. Lauriška 
ir kiti jo grupes nariai už tai gavo šešis tūkstančius 
rub. dovanų nuo fabriko vadybos.

Valstybiniuose ir kolektyviuose ūkiuose jaunieji lie
tuviai atliko puikų darbą laike derliaus suėmimo nuo 
laukų. Veikdami stachanoviškais darbo būdais, jie la
bai greitai perpildė jiem skirtas gamybos kvotas, pa
rodydami pavyzdį ir kitiems kolektyviams ūkininkams 
toje srityje.

I. Variakojis dirba “Rabočij’” kolektyviame ūkyje 
čeliabinsko apygardoje. Laike rugių su valymo nuo 
laukų, jis ne tik atliko paskirtą darbo kiekį, bet dar 
viršijo šimtu ir pusantro šimto procentų. Kada jo gru
pes vadas buvo pašauktas į armiją, tai kolektyviai ūki
ninkai išsirinko Variakojį kaip savo brigados darbo 
vadą. i
Talalis, kuris buvo Tarpt autinės Brigados kovotojas 

Ispanijoje; Vasiliauskaitė, narė Sovietų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos (seimo), ir kiti atvykėliai iš 
Lietuvos, dirbantieji “Kirovo” kolektyviame ūkyje 
Korov srityje, neatsilieka nuo savo brolių lietuvių, 
dirbančių čeliabinsko apygardoje. Jie regulįariai vir
šija sau paskirtus darbo kiekius dviem šimtais iki tri
jų šimtų procentų.

Atsikrausčiusieji Lietuvos rašytojai Liudas Gira, A. 
Venclova, Kostas Korsakas, Petras Cvirka, Salomėja 
Neris, Jonas Marcinkevičius ir kiti veikliai darbuojasi 
savo srityse.

Profesorius Girdzijauskas mokina Medikalėje Kole
gijoje Molotove; Pakarklis yra Teisių Kolegijos mo
kytojas Almoj A to j, o Žiugžda yra direktorius moky
tojų praplatintų kursų Penzos apygardoje.

Skaitlingi lietuviai instruktoriai taipgi mokina įvai
riose amatų mokyklose.

NACIAI PERŠOVĖ 
KAUNO ARKIVYSKU

PĄ IR NUŽUDĖ
KUNIGĄ

London. Anglų radijas 
pranešė, kad naciai arešta
vo Vilniaus arkivyskupą ir 
greit po to liko pavojingai 
pašautas Kauno arkivysku
pas Skvireckas ir nušautas 
vienas kunigas. Hitlerie- 
čiai gi sako, kad įvyko ne- 

l laimingas nuotikis.”

Ligos ir Alkis Numarino 
Daugiau Amerikiečių, 
Negu Japonai Užmušė
Washington. — Japonam 

nugalint amerikiečius-filipi- 
nus Bataan pusiausalyje, 
pusketvirto tūkstančio 
Amerikos marininkų ir jū
reivių persikėlė iš ten į Co- 
rregidorą, salą-tvirtovę e- 
sančią angoje į Manilos 
Įlanką.

Bataan pusiausalyje pra
diniai buvo virš 36,000 ame-

JAPONAI IŠKELIA SAVO 
KARIUOMENĘ Į CEBU 

SAL^ FILIPINUOSE

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 11. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas išleido sekamą pranešimą:
Filipinų Sritis:
Generolas Wainwright šį rytą pranešė, kad jau be

veik 24 valandos, kai yra nukirsta visi susisiekimai 
tarp Corregidor salos ir Bataan pusiausalio. Matyt, 
kad mūšiai jau liovėsi tame pusiausalyje.

Generolas Wainwright atsiuntė prezidentui padėką, 
kad prezidentas, kaipo vyriausias komandierius, pa
reiškė jam pasitikėjimą. Gen. Wainwright sakė, jog 
viskas buvo padaryta, kad išlaikyt Bataaną su apribo
tu skaičium kariuomenės jo komandoje. Nuslegiamai 
didesnis skaičius japonų orlaivių ir kanuolių galop nu
galėjo atkaklų pasipriešinimą alkanų ir visiškai fizi
niai išsisėmusių Bataan pusiausalio gynėjų. Generolas 
Wainwright pareiškė, jog mūsų vėliava tebeplevėsuo
ja virš Corregidoro tvirtumos.

Priešai, matoma, iš savo laivų iškelia kariuomenę 
į Cebu salą. Penki kariniai ir 10 transportinių Japoni
jos laivų stovi netoli tos salos.

Amerikos Torpedlaiviai ir Submarinas 
Nuskandino Du Karinius Japonų Laivus

Mūsų torpedlaiviai nuskandino vieną japonų šar
vuotlaivį. ■ 1

LAIVYNO DEPARTMENTO PRANEŠIMAS:
Amerikiečiai Patys Sunaikino Tris Savo Laivus, 

kad Netektų Japonams
Jungtinių Valstijų laivyno kapitonas K. M. Hoeffel, 

pagal gen. Wainwrighto įsakymą, liepė visiškai sunai
kint Jungtinių Valstijų lėktuvlaivį “Canopus,” kuris 
buvo pirmiau sužeistas ir paskutiniu laiku stovėjo De
wey laivų taisytuvėje, Filipinuose; taipgi buvo įsakyta 
sunaikint amerikinį minų graibytoją “Bittern” ir lai- 
vuką “Napa,” idant priešai jų neužgrobtų ir nepasi
naudotų jais. Tuos laivus įsakyta sunaikint tada, kai 
pasirodė, jog Bataan bus prarastas, atsižvelgiant į vis 
didėjantį priešų skaičių ir į mūsų kariuomenės nuo
vargį ir išsisėmimą.

Ramusis Vandenynas:
Ką tik atėjo pranešimas,1 kad vienas Jungtinių Vals

tijų submarinas, eidamas žvalgybos pareigas netoli 
Celbes Jūros, nuskandino didelį ir stipriai ginkluotą 
japonų laivą. /

Mūsų submarinas trimis torpedomis pataikė į tą 
priešų laivą, kuris buvo laikomas pagalbiniu šarvuot
laiviu arba stambiu lėktuvlaiviu. Šis nuskandinimas 
dar niekada pirmiau nebuvo praneštas . 

Verda Mūšiai tarp 
Amerikiečių ir Ja

ponų Gatvėse Cebu
Washington. — Japonų 

laivai iškėlė savo kariuome
nę į Cebu salą, Filipinuose. 
Verda įnirtę mūšiai Cebu 
miesto gatvėse taip japonų, 
iš vienos pusės, ir ame H Me- 
Čių-fiiipinų, iš antros. Skai
čiuojama*, kad ten įsibriovė 
iki dešimt tūkstančių prie
du.

Amerikos t o r p e dlaiviai 
nuskandino vieną japonų 
šarvuotlaivį ties Cebu sala.

Washington. — Fašistų 
submarinai nuskandino dar 
du prekinius Amerikos lai
vus, vidutinio dydžio.

rikiečių ir filipinų kariuo
menės. Daugiau jų žuvo, 
nuo ligų ir alkio, negu nuo 
japonų bombų ir kulkų. Li
kusieji 'pakliuvo į japonų 
nelaisvę.

Anglai Nutarė Neatida- 
ryt Naujo Fronto Prieš 

Nacius Šią Vasarą.
Washington. — Čia suži

nota, kad Anglijęs valdžia 
yra nutarus nesiveržt šią 
vasarą į Europos sausumą 
prieš nacius.

Amerika nusiuntė Londo
nan savo generalinio štabo 
galvą gen. Marshallą su ki
tais aukštais karininkais, 
kad patirtų, ar Anglija iš 
tikro negali šią vasarą ati
daryt naują frontą Europoj 
prieš Hitlerį. Su tais Ame
rikos pasiuntiniais yra ir 
Harry L. Hopkins, tvarky
tojas kariniai-medžiaginės 
pagalbos talkininkams.

New Delhi, Indija. — An
glai pasitraukė nuo japonų 
iki 100 mylių į šiaurius nuo 
Prome miešto Burnoje. 
Dabar japonam telieka 1b 
mylių pasiekti ten žibalo 
šaltinius.

REIKIA DABAR NAUJŲ
FRONTŲ, SAKO LITVINOV
Sovietą Ambasadorius Litvinov Šaukia Išvien ir 

Tuojau Must Hitlerį: Naciai Tegali Būt 
Sunaikinti Tik Mūšio Lauke

Philadelphia, Pa. — So
vietų Sąjungos ambasado
rius Amerikai, Maksimas 
Litvinovas, kalbėdamas A- 
merikiečių Politinių ir So
cialių Mokslų Akademijoj 
čia balandžio 10 d., pareiš
kė, jog dabar reikia Jungti
nėms Tautoms dėt pastan
gas, kad sunaikintų Hitlerį 
mūšio lauke. • .

Karas baigsis talkininku

Nutrūko Anglų Derybos 
Su Indais: Indai Atmetė 

Anglijos Siūlymus
New Delhi, Indija. — In

dijos Kongreso Partija ir
Mahometonų Sąryšys, tu
rintis 77 milionus narių-se- 
kėjų, atmetė Anglijos siūly
mus dėlei tautinės indų lai
svės po karo. Specialis anglų 
pasiuntinys, ministeris Sir 
Stafford Cripps, kuris de
rėjosi su indų vadais, grįš 
namo. Jis pareiškė, kad in
dų vadai elgėsi “perdaug 
kritiškai, ir jų nusistaty
mas nėra kūrybinis.” 
Cripps, todėl, atšaukė Ang- 
lyijos pasiūlymus Indijai.

Paskutinis jo siūlymas 
buvęs štai koks: Indija ga
li susikurt tautinę valdžią 
tuojaus, bet vyriausias In
dijos gynimo komandierius 
bus anglų generolas Wavell. 
Po Raro Anglija duos Indi
jai dominijos teises.- Užtai 
indai turi visuotinai ben
dradarbiaut su Anglija ka
re.

Indų vadai reikalavo tei
sės tuojau pasiskirt savo 
tautiečius Indijos karo mi-
nisteriu ir kitais vyriau
siais savo krašto gynimo 
vadais. Indijos Kongreso 
Partija užreiškė, kad nors 
Anglija žada Indijai savą 
tautinę valdžią, bet neduo
da gana teisių tokiai indų 
valdžiai įsikurti.

Indų vadas Nehru, ta
čiau, atsišaukė į visus in
dus. vyrus ir moteris, kovo
ti iki mirties prieš japonus, 
jeigu jie užpuls Indiją.

Amerikiečių Artilerija 
Užkerta Japonam Kelią 

į Manilos Įlanką
Washington. — Japonų 

artilerija ir orlaiviai neat- 
laidžiai bombarduoja ame
rikiečius Corregidor saloje 
ir .kituose Manilos Įlankos 
fortuose. -Amerikiečių ka
nuolių ugnis vis užkerta ja
ponų laivam įplaukimą į tą 
įlanką.

Anglai iškrausto “nerei
kalingus” žmones iš Bom
bay, Indijoj.

laimėj imu prieš fašistų Ašį 
tik tada, kai Hitlerio armi
jos taps sunaikintos Euro
poje, sakė Litvinovas:

“Vien blokaduojant Vo
kietiją ar vien iš oro bom
barduojant vokiečių mies
tus, neg alima sunaikint 
Hitlerio: jis gali būt sunai
kintas tiktai mūšio lauke.”

Ambasadorius Litvinovas 
su šilta pagarba atsiliepė 
apie žygius Amerikos gene
rolo MacArthuro:

“Visas pasaulis lemi j o 
didvyriškus žygius genero
lo MacArthuro ir jo armi
jos,” sakė Litvinovas, ' o 
reikšdamas padėką Jungti
nėms Valstijoms, jis tarė:

“Sovietu žmonės su nuo- v

ši l ū žiausiu dėkingumu pati-, 
ria, kad atplaukia laivai sū 
kariniai-medžiagi ne j>agal- 
ba iš Jungtinių Valstijų. 
]Wes neužmirštame ir kitų 
Jungtinių Tautų paštam- • ; 
gU . . .

“Reikalas sumušt Hitlerį 
yra aiškus... Siekiant to 
tikslo, žinoma, bus susidur
ta su sunkenybėmis ir pa
vojais, bet ar yra tokių, ku
rie būtų įsivaizdavę, kad tai 
bus lengvas ir nerizikingas 
darbas nugalėt Hitlerį ir jo 
iššauktas tamsybes jėgas?”

(Kitame “Laisvės” nume
ryje bus įtalpintas straips 
nis su ilgesnėmis Letvino- 
vo kalbos ištraukomis.)

*

2,500 Akademijos delega
tu ir svečiu sausakimšai 
perpildė svetainę, kuri turi 
1,200 sėdynių. Jie dažnai 
griausmingais delnų ploji
mais sveikino Litvinovo pa
reiškimus. Litvinovas, be > 
kitko, sakė: Visi kovos da- •
lyviai turėtų “maždaug ly
giai pasiaukoti,” kaip kad 
Sovietų žmonės pasiaukoja.

Smūgis Vokiečiams IĮ 
Briansko Srityje

Maskva. — Siaučia įkaitę 
mūšiai tarp Sovietų ir vo
kiečių visuose frontuose.

Per dviejų dienų kauty- . : 
nes Raudonoji Armija su- ■ ‘ 
mušė vokiečius Briansko • 
srityje. Naciai, p-'.sitrauk- 
dami atgal, paliko 2,000 la
vonų savo kareiviu ir ofi- 
cierių.

Leningrado srityje Sovie
tai paplatino kvli, kurį įva
rė į vokiečių liniją, ir ap
supo dalini nacių kariuome
nės. Jau trys dienos, kai 
apsupti naciai desperatiškai 
stengiasi ištrūkt iš apsupi
mo, bet nepavyksta. 

____
Maskva. — Naciai per- j 

metė j frontą prieš Sovie- ||
tus dar 65.000 savo kariuo
menės iš Fra nei jos ir kitų 
užimtų kraštų.
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Amerikos Vienybė Karo Laikais

beliko laiko klausimas. Šitas nedidelis 
būrelis pasiryžėlių, privertę priešą už
mokėti be galo aukštą kainą už pergalę, 
anksčiau ar vėliau turės pasiduoti.

Šis priešo sunkus smūgis mūsų kraš
tui ir visoms Suvienytoms Tautoms ne
nustebino nei vieno, kuris blaivai žiūrė
jo ir suprato Filipinų salų situaciją tuo
jau po pirmo japonų užpuolimo. Mūsų 
ginkluotoms spėkoms pristatyti pagelbą 
pasidarė negalimas daiktas. Sakoma, 
kad tik vienas iš trijų laivų siunčiamos 
pagelbos pasiekdavo apgultas mūsų jė
gas. Iš San Francisco iki Filipinų aštuo- 
ni tūkstančiai ir septyni šimtai mylių!

Tik tie, kurie dalyvavo Bataano gyni
me, ateityje galės pilnai aprašyti mūsų 
kovotojų didvyriškumą. Tasai jų pasi
aukojimas ir tos jų kančios toje kovoje 
nebuvo veltui. Už pergalę priešas užmo- ' 
kėjo labai aukštą kainą. Ant tiek jis pa
sidarė silpnesnis. Toks ir buvo apsigyni
mo tikslas. Tokia buvo mūsų didvyrių 
misija. Jie buvo tai misijai ištikimi.

Šis didelis smūgis mūsų ginkluotoms

Trumpai ir Storai Daug Gražių Balsų i

Tiesa, kad Amerikoje Penktoji Kolona 
nemiega. Jai uoliai padeda šeštoji Ko
lona su savo plepalais ir nepamatuotais 
gandais. Taipgi tiesa, kad mes turime 
tokius sutvėrimus, kaip kongresmanas 
Dies ir kun. Coughlin, kurių misija yra 
kelti žmonėse pasidalinimą ir taip pa
tarnauti Hitleriui. Tiesa, pavyzdžiui, kad 
mes turime lietuviškus Hitlerio čebat- 
laižius ypatose Grigaičių, Michelsonų ir 
Prunskiu. v

Bet šitas visas brudas sudaro tik ma
žą Amerikos žmonių dalelę. Imant Ame
rikos liaudį kaipo visą, jinai apvienyta 
karinėms pastangoms. Šitos vienybės gal 
puikiausi pavyzdį mums davė balandžio 
7 dienos masinis darbo žmonių susirinki
mas Pittsburghe, kuriame kalbėjo Phil 
Murray, William Green ir Paul V. Mc
Nutt.

Kaipo prezidentas CIO, Murray, tarp 
kitko, pareiškė:

“Šis pasirodymas ant vienos estrados 
CIO ir AFL prezidentų pasako geriau,
nęgu bet kokie žodžiai, kad šis karas yra
darbininkų karas. Darbininkai laikosi iš 
vien. Darbininkų eilės uždarytos priešui.
Darbininkai pasitinka priešą» — viską 
naikinantį diktatūros ir tironijos prie
šą — kaipo gerai išlavinta armija, pasi
ryžus, kad mūsų kraštui nereikėtų susi
laukti Francijos ir Norvegijos likimo...”

Amerikos Darbo Federacijos preziden
tas Green pasakė:

“Vieni tik žodžiai ir vėliavos mosyka- 
vimas nelaimės šio karo — sunki kova 
laimės. Kandžiojimas vienas kito, plūdi
mas vienas kito, kaltinimas vienas kito 
— tokia veikla šio karo nelaimės, bet 
tautinė vienybė — laimės. Nauji įstaty
mai? Nei vienas iš visų tų fantastiškų 
pasiūlymų kongrese, arba visi jie sudėti 
į daiktą nelaimės šio karo! Bet sunkus 
darbas laimės!

“Šis darbas turi būt atliktas ir jį at
lieka milijonai vyrų ir moterų visoje ša
lyje. Jie dirba dieną ir naktį. Jie ati
duoda darbui viską, ką gali duoti jų iš
silavinimas ir spėkos. Jie pasiliks prie 
darbo, kol šis karas bus laimėtas. Tai 
toks yra darbininkų pasižadėjimas Ame
rikai.”
. Kaipo valdžios atstovas, Federal Se
curity Administratorius McNutt paša- • 
kė:

“Amerikos darbininkai yra nusistatę 
šį karą laimėti. Nepaisant visų priešo 
pastangų pasėti suirutę tarpe mūsų ir 
mus padalinti, Amerikos darbo žmonės 
žino, kad šis karas yra jų karaš ir kad 
naciai ir japonai yra jų mirtinas priešas.

“Šis susirinkimas yra puikiausias įro
dymas to fakto, kad Amerikos darbinin
kai yra susivieniję akivaizdoje tautinio 
pavojaus. Tai yra įrodymas aukščiausios 
rūšies valstybingumo. Tas supliekia tuos, 
kurie sakė, kad tokia vienybė negalimas 
daiktas. Pasirodė, kad galimas. Aš svei
kinu jus!”

Bataano Didvyriai ir Pra
laimėjimas

Ketvirtadienio vakaras buvo liūdėjimo 
vakaras visoje Amerikoje. Filipinų pu
siasalio Bataan jėgos pasidavė. Sukon
centravę milžiniškas karines jėgas, japo
nai pagaliau nustelbė menkai beginkluo- 
tus, .suvargintus ir išalkusius amerikie
čius ir filipiniečius. Apie 36,000 jų pa
teko priešo karinėn nelaisvėn.
• Corregidor tvirtovių įgula tebesilaiko 
ir iš kanuolių neduoda priešui giliuoti 
Manila įlankoje. Tačiau aišku, kad ir čia

jėgoms tiktai kiečiau suvienys visų 
amerikiečių pasiryžimą kovoti iki pilnos 
pergalės prieš fašistinę Ašį. Bataano 
didvyriška armija davė pavyzdį, kaip rei
kia pasiaukoti ir kovoti.

Generolas MacArthur pasakė: “Mes 
sugrįšime- ir laimėsime.” Kad taip ‘bus, 
kad Filipinai bus išlaisvinti, niekas A- 
merikoje neabejoja. Jie bus išlaisvinti 
tada, kada šis visas karas bus laimėtas, 
kada visų pirma Hitlerio karinė mašina 
Rytiniame Fronte bus visai sudaužyta.

Kai Šitos Mūsų Jėgos Pradės 
Veikti

Kongreso Atstovų Buto pirmininkas 
Rayburn pareiškė, kad jau dabar Ame
rika pagamina 3,300 karinių lėktuvų per 
mėnesį. O tai dar toli gražu ne tas, ką 
Amerika gali pagaminti. Lėktuvų gamy
ba kasdien tebekyla. Neužilgo mes galė
sime pasigaminti penkius tūkstančius ir 
daugiau į mėnesį. '

Kada šita karinė Amerikos galybė bus 
paleista darban? Kur ji susitiks ir susi
kirs su priešu? šitie klausimai yra mili- 
tariška slaptybė.

Visų akys atkreiptos į Rytinį Frontą, į 
Raudonosios Armijos kertamus smūgius 
Hitlerio barbariškoms, žvėriškoms gau
joms prie Leningrado, Smolensko, Khar- 
kovo ir kitų didžiųjų centrų.

Jau beveik pilnai susikristalizavo A- 
merikoje nuomonė, jog Anglijos ir Ame
rikos ginkluotos jėgos turi pasiekti ir 
pradėti mušti Hitlerio armijas. “World- 
Telegram” bendradarbis Simms rašo iš 
Washingtono, kad ten plačiai kalbama 
apie pasiuntimą pagelbos Sovietams per 
šiaurę, per Murmanską. Iš ten didelė jė
ga galėtų tuojau apsidirbti su suomiais 
ir Hitlerio gaujomis prie Leningrado. 
Tas tuojau paliuosuotų Raudonosios Ar
mijos jėgas tam distrikte. Jos galėtų 
mestis į mūšį centraliniam fronte (prie 
Smolensko) ir pietiniam fronte (prie 
Charkovo ir Azovo jūros).

Kita galimybė yra bandyt iškelti di
delę Anglijos ir Amerikos armiją į Nor
vegiją ir ten atidaryti naują frontą. Tre
čia galimybė numatoma Holandijoj ir 
Danijoj. O ketvirta — Francijoj.

Nei vienon vieton bandymas pasiųsti 
ir iškelti armiją neapsieitų be didelių 
kaštų. Visus uostus priešas turi gerai 
apginklavęs. Visur turi pusėtinai tvirtas 
karines jėgas, nes jis žino, kad Suvieny
tos Tautos turės ką nors panašaus da
ryti. Bet jeigu norima Hitlerį sunaikin
ti, kitos išeities Anglijai ir Amerikai nė
ra.

J.
Vieta Vokiečių Armijai
Vienas protestonų kuni

gas Norvegijoj yra nuvary
tas į koncentracijos stovyklą 
už tai, kad paklaustas, ar 
negalėtų rasti kapinėse vie
tos trims naciams karei
viams palaidoti, atsakė, kad 
jis mielu noru surastų vietą 
ir visai vokiečių armijai.

•L--------------------

Tiesos Žodis Tai Ginklas
Charles Newton labai ge

rai parašė veikalėlį radijo 
lošimui apię> George Wa- 
shingtoną ir. revoliucijos 
karą. Parodo jo mokėjimą 
ir nusivylimus, galėjimą ir 
paklydimus, Valley Forge 
nuskurusius, basus karei
vius šaltyje, vilties neteki
mą, kritiką tarp ^žmonių 
gatvėje; pagalios, nuo drau
gų pasiūlymą karaliaus ka
rūnos. Visa šalis vienbalsiai 
išrinko jį prezidentu, kelda
ma džiaugstno demonstraci
jas, skambindama visais 
varpais, o kai apsiėmė antrą 
terminą prezidentauti, vi
sur jį smerkė, sakė,, kad jis 
norįs tapti despotu, į tyronu.

Viskas gerai, tik vienas 
svarbus dalykas praleistas 
nedovanotinai: propaganda 
ir agitacija. Kada Valley 
Forge žuvo viltis, pasidavi
mas buvo tik kelių dienų 
klausimas, Thomas Paine 
parašė knygelę “Crisis.” Vi
suose armijos daliniuosp ją 
perskaičius^ pakilo entuziaz
mas, atsigaivino viltis, pasi
rodė karo tikslai. Tad pra
dėjo vykti kovų laimėjimai. 
Tiesos žodis — pirmas gink
las laisvės kovotojams.

Puikybės Dulkė
Beširdžiai pasaulio galiū

nai bent kartą pasiklausy- 
kit “pelenų kalbos,” — 
gręsmingai atsišau'kia 
pranciškonų 1 a i k r aštėlis, 
Pittsburghe^ i

“Tiek daug, pelenų neša 
karo dievaitis, o tautų vadai 
nesupranta gilios pelenų 
prasmės.”

“O žmogau, Pelenų dieno
je žemai nulenk savo išdi
džią galvą ir širdies gilumo
je tark: esu dulkė! Viešpa
tie, tu .vienas esi Viskas, 
Amžinasis Viskas; būk man 
žemės dulkei, gailestingas.”

Kas čia per dulkė, kad to
kią ,didelę puikybę turi ? 
Nori, kad Viskas jos gailė
tųsi. Visa kitą užmiršk, tik 
amžinai rūpinkis dulke! *

Maisto Taupymas

Prieš porą dienų-kalbėjo New Yorko 
miesto majoras LaGuardia į šeimininkes 
ir ragino jas jau dabar pradėti maistą 
taupyti. Neužilgo gali pritrūkti kai ku
rių maistinių produktų. Geriau iš anks
to maistą pataupyti, idant paskui, nerei
kėtų kentėti stokos.

Majoro paraginimas labai laiku ir la
bai vietoje. Jokioj kitoj galyje jokios ki
tos šeimininkės tiek nereikalingai nesu
naikina ir neišmėto maisto, kaip čia A- 
merikoje. Kai jos skuta bulves, tai taip 
nuskuta, jog tik trečdalis jų belieka viri
mui. Riebalus nuo mėsų dažnai paleidžia 
į “sinką” ir užklijuoja visas paipas. Mė
sas taip iščirškina ant skaurados, jog tik 
spirgučiai bepalieka. Ruošdamos obuo
lius kepimui, taip išima “širdį”, jog tik 
plonutė skūra palieka iškepti. Duonos 
prisiperka tiek, jog po kelių dienų nelai- |

B.
Ką Reiškia “Enriched”?
Mūsų išnaudotojai be 

kvailinimo negali apsieit. Iš 
to jie turi daug pelno.

Duoną vadina “enriched.” 
O to “enriched,” to pageri
nimo, “praturtinimo” visai 
nėra. Jie iš duoninių miltų 
arba grūdų išima vitaminus 
ir skyrium pardavinėja už 
didelius pinigus. Už duoną 
taip pat paima didelius pi
nigus.

Dr. Williams ištyręs duo
ną, radęs ją taip apšelmavo- 
tą, ėmė skelbt, kad vitami
nai turi būt atgal sudėti į 
ją, kad ji būtų naturališka, 
o jei to nebus daroma, tai 
yra pavojus visiem ameri
konams, jų sveikatai, tautos 
ateičiai.

Per radiją vienas klausi
nėjo dr. Williams’o:

— Dabar duona turi būt 
geresnė, negu naturališka, 
kada įdeda daugiau vitami
nų. Ar taip?

Dr. Williams: “.. . Indus
try removed the vitamins” 
(pramonininkai išėmė vita
minus). Valdžia 'dabar rei
kalauja, kad įdėtų atgal į 
miltus tą, ką “išsijojo.”

Taigi to “enriched” visai 
nėra. Dar ir tai ne visus vi
taminus atgal sudeda. Val
džia (kaip rašiau “Laisvėj” 
vas. 25 d.) padarė kompro
misą su duonos pramoninin
kais šiaip: “dėti mielių su 
gausiais vitaminais, arba 
nikotiniškos rūkšties, thia- 
mino ir geležies.” Taigi jie 
gali įdėti atgal į miltus ne 
viską, ką išėmė.

Turėtų būt uždrausta iš
imti bent kokias grūdo su
dėtines dalis.

Kartą - kitą priminėme, 
kad turime rūpintis dien
raščio “Laisvės” išlaikymo 
reikalais. R ū p estingumas 
jau pasirodė. Viskam 
brangstant, be visuomenės 
paramos aukomis dienraš
tis negalėtų išsilaikyti. Nes 
karui prasidėjus ir viskam 
smarkiai pabrangus, “Lais
vės” kaina nebuvo pakelta. 
Nekėlėme todėl, kad neno
rime apsunkinti skaitytojų,, 
gaunančių žemas algas. 
Manėme, kad skaitytojai, 
turintieji geresnes įplaukas, 
patys pridės prie dienraš
čio palaikymo kiek išgalė
dami. • Taip manydami ne
apsirikome. Ateina gražių 
aukų. Šiuo kartu aukojo:

M. Kaunienė, Perkasie, 
Pa., $2; Joe Stasiulis, Eliza
beth, N. J., $2; K. Danisevi- 
čius, Waterbury, Conn, $2; 
Antanas Latvėnas, *Wilson, 
Conn., $2; John Zulis, Dor
chester, Mass., $2.

A. J. Smitas iš Philadel- 
phijos, nuo savo šeimos pri
siuntė $2, kuriuos skiria 
kaipo auką įvykusiam baza- 
rui “Laisvės” naudai. Vėles
niu laiku Antanas Smitas 
sunkiai sirgo. Kaip dabar 
jo sveikata, nežinome. Lin
kime, kad jau būtų pasvei
kęs.

Daugiau aukotojų: A. Pa
vilionis, Sutton, Mass., $1; 
J. Shopes, New Britain, 
Conn., $1; Chas. M. Balk, 
Melvindale, Mich., $1; John 
Markevitz, Rochester, N. 
J., $1; E. Bernotiene,
Brighton, Mass., $1; D. P. 
Lekavičius,1 Pittsburgh, Pa., 
$1; A. Lakickas, Coaldale, 
Pa., $1; Geo. Murnikas,

Fitchburg, Mass.,. $1; M. . 
Grybas, Aberdeen, Wash., 
$1; Eve Cibulskienė, Nanti
coke, Pa., $1; J. Pikilin- 
gis, Auburn, Ill., $1; F. 
Kaulakis, Marlboro, Mass., 
$1; N. Lieta, Brooklyn, N. 
Y., $1; W. Marcinkevičius, 
Naugatuck, Conn., $1; John 
Bernadys, Gardner, Mass., 
$1; J. Naujokaitis, So. Bos
ton, Mass., $1; F. Kazeliu- 
nas, Bridgewater, Mass., $1; 
J. Samulenas, Fitchburg, 
Mass., $1; M. Subach, Tho
mas, W. V., $1; D. Grize, 
Endicott, N. Y., $1; George 
Mack, Frankfort, N. Y., $1; 
J. Paltanavičius, Ansonia, 
Conn., $1; J. Zewert, Brook
lyn, N. Y., $1; Anthony 
Wollow, Danielson, Conn., 
$1; D. Garijonis, Black
wood Terrace, N. J., $1; F. 
J. Rakitskas, Philadelphia, 
Pa., $1; V. Raguckienė, Al
derson, Pa., $1; J. Kazlaus
kas, Alderson, Pa., $1; Ed- 
wardas Kimelauskas, Hart
ford, Conn., $1; J. Chappell, 
Hamden, Conn., $1; Tadas 
Kaškiaučius, Newark, N. 
J., $1; Chas. Whales, Vin- 
dex, Md., 50c.; P. Jankaus
kas, Brooklyn, N. Y., 50c. ir 
John Sandusky, Volga, W. 
Va., 50c.

Gavę algą, pirkime De
fens Bonus. Padėkime A- 
merikai apsiginkluoti ir su- 
kriušinti fašizmą. Tuom pat 
kartu susitaupoma sau kiek 
grašio. Tačiaus visada po 
algos aplaikymo, pasekime 
tuos “Laisvės” patriotus, 
kurių vardai skamba aukš
čiau — paremkime savo 
dienraštį.

P. Buknys.

VirŠgamtiško Redaktoriai
Kelięs savaitės atgal mi

nėjau, kad naciai, užėmę 
Lietuvą, trijų savaičių bė
giu uždraudė Lietuvos him
ną ir vėliavą. Tą pranešė 
patys tautininkai-socialistai 
-klerikalai. Bet po kokių 
dviejų mėnesių jie vėl įdėjo 
“žinią,” kad Kaune gieda 
himną, iškelia vėliavą. Tai 
buvo metafizikų, “be laiko 
ir erdvės” melagingas vap- 
sėjimas.

Bet praėjus penkiom mė
nesiams, jie vėl įdėjo “ži
nią,” štai:

“Prie Karo Muziejaus 
kiekvieną rytą ir vakarą at
liekamos vėliavos iškėlimo 
ir nuleidimo apeigos. Jose 
dalyvauja Lietuvių Invalidų

Procedūra Prieš JYelojiiIins 
N aturalizuotus Piliečius 

Prasideda
Teisingumo Departamento 

valdininkai dabar laiko seriją 
konferencijų su Suv. Valstijų 
advokatais iš vietų, kurios tu
ri didelius skaitlius svetur gi
musių jų gyventojų tarpe, tiks
lui palengvinti atnaturalizavi- 
mą (denaturalized) veikimus 
ęrieš piliečius, kurie veiklūs 
Bunde ir kitose Ašies valdyto-

Draugijos nariai” ir t.t. (Iš
trauka iš “Tėvynės” No. 51, 
gruodžio 19 d., 1941.)

Tai ve koki “be laiko ir 
erdvės” redaktoriai. They 
make me sick.

Raudonarmiečiai fronte; nepaisydami priešo šaudymų, jie veikia, galabindami juos.

mingo baladojimosi po duonynę dideli, 
supelėję kavalkai pagaliau nuvažiuoja į 
išmatų viedrą. '

Amerikoniški valgytojai irgi moka 
“taupyti.” Kai pabaigė valgyti, pasižiū
rėk į lėkštę, atrąsi beveik pusę maisto 
apknaįsiota ir palikta.

Iki šiol maisto1 taupymui nebuvo rei
kalo, nes cik: to maisto buvo > daugiau, ne- •

gu žmonės galėjo savo įplaukomis išpirk
ti ir sunaudoti. Kas turėjo nusipirkti, tai 
nepaisė, kiek jo bus sunaikinta.

Bet karas maisto taupymo klausimą 
turės pastatyti visu griežtumu. Prasidė
jo su cukrum ir turės baigtis su duona 
— viską reikės taupyti, viskas-turės bū
ti: pamieluota ir padalinta pagal reika- 

•Ją. ; ' es v

se organizacijose.
Pilietybė bus greitai atimta 

nuo tų asmenų, kurių veikimai 
prieš natūralizaciją buvo toki, 
kad, kuomet jie tapo naturali- 
zuoti, jie vis palaikė ištikimu
mą svetimom šalims. Narystė į 
Bundą ar panašiose organizaci
jose laikoma .kaipo daęodymas, 
kad asmuo nėra ištikimas Suv. 
Valstybėms.

Jau į teismą šauks 300 narių 
Bundo ir panašių organizacijų; 
bėgančiu metu, manoma, bus 
apie 1,000 tokių atsitikimų.

Jo pranešime iš kovo 26 d., 
Generalinis Prokuroras Biddle 
pranešė, kad jis įsakęs Suv.
Valstybių advokatams pradėti 
atnaturalizacijos veikimus 
prieš 30 piliečių, “.kurių laiky- 
sena, veikimai ir pranešimai 
parodė jų tikrą ištikimumą sve
timai šaliai ne Suv. Valsty
bėms.”

Pranešdamas, kaip įvykdys tą , 
viską, Generalinis Prokuroras * į 
sakė, kad pirmieji atsitikimai 
apsiveiks su propagandos veiki
mais, veikimu prieš-valstybinė- 
se organizacijose, nelojaliu nusi-

<■

statymu, kaip ir su pranešimais 
apie atsižadėjimą ištikimumo ir 
lojalumo Suv. Valstybėms.

Teisipgumo Departamentas, 
Washington. D. C.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS • ;

t

Melbourne. — Australijos 
srityje viso sunaikinta jau 
126 japonų orlaiviai. >
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Laiškas iš Požeminės Vokietijos
Trečias Puslapist ATS Vž

Neseniai iš Berlyno slaptai buvo išvež
tas ir pasiekė Jungtines Valstijas laiškas, 
rašytas vieno komunistų vado. Laiške nu
šviečiama situacija Vokietijoj Hitleriui pra
dėjus pasalingą Užpuolimą ant Sovietų Są
jungos. Šis laiškas svarbus tuomi, kad jis 
informuoja pasaulį, ką galvojo ir veikė slap
tas antl-fašistinis judėjimas ir kaip liau
dis buvo pritrenkta. Aišku, kad parašas po 
laišku yra slapyvardis. Informacijai mūsų 
skaitytojų čia patiekiame iš to laiško pla
čias ištraukas. Vertimas iš “World Survey.’’ 
Amerikon laišką atsiuntė “Inter-Continent 
News.’’—Red.

Rašo K. ERWIN
Birželio 22 (1941 m.) buvo nulemia- 

miausia diena Vokietijos istorijoje, šeš
tą valandą ryto Vokietiją išbudino Hit
lerio prakalba, iš kurios mūsų liaudis su
žinojo apie nacių išdavingą ir krimina- 
lišką užpuolimą ant Sovietų Sąjungos. 
Pažangiųjų darbininkų klasės elementų 
pasipiktinimas buvo neaprašomas. Abel- 
nai publikai, tai buvo perkūnas iš giedro 
dangaus. Ideologiniai Vokietija nebuvo 
paruošta kanu prieš Sovietų Sąjungą. 
Argi nacių viršytos spaudoje ir per ra
diją neužtikrino žmonėms, kad jokie 
skirtumai neskiria Vokietijos nuo Sovie
tų Sąjungos ir kad karas su Rusija 
reikštų Vokietijai didžiausią nelaimę? 
Bet pasislėpę nuo žmonių naciai ruošėsi 
karui prieš tą šalį, kuri buvo padarius su 
Vokietija nepuolimo sutartį, palaikė vo
kiečių tautą jos sunkiausiose dienose po 
Versailio taikos ir tiktai troško progos ’ 
tęsti savo gigantišką statybos darbą.

Hitlerio staigus, nepateisinamas ir ci
niškas užpuolimas buvo mierytas pačiup
ti iš netyčių ne tik Sovietų Sąjungą, bet 
ir Vokietijos liaudį. Jo planas buvo nu
stelbti (apglšyti) žmones, neduoti jiems 
laiko pagalvoti — pasitikti juos su jau 
atliktu faktu.

Septintą valandą ryto mūsų draugai 
leidosi į dirbtuves su įsakymu suorgani
zuoti protesto susirinkimus tiesioginio , 
veikimo pagalba. Aš nuėjau į vieną mū
sų slaptų mitingų pasitarti su draugais.

Tą dieną Berlynas atrodė blaivas, ži
noma, nebuvo jokių liaudies entuziazmo 
ženklų. Visur buvo pastebimas susijau
dinimas ir nusiminimas. Tvirti policijos 
būriai patruliavo gatves, kaip kad anais 
laikais didžiajam civiliam sąjūdyje. Ges
tapo (slaptosios policijos) agentai pa
prastuose drabužiuose buvo pastatyta 
gatvių kampuose ir žiūrėjo į akis kiek
vienam praeiviui.
.JBuvo aišku, kad Hitleris bijo savo liau

dies ir pasirengęs prieš ją panaudoti spė
ką.' Mes, komunistai, taip pat tikėjomės 
neramios dienos Berlyne. Iš tikrųjų, mes 
buvome įsitikinę, kad po padarymo Vo
kieti jos-So vietų sutarties Hitleris nega
lės pasukti mūsų liaudį į karą prieš So
vietų Sąjungą. Mes pasitikėjome Berlyno 
darbininko protu ir klasine sąmone. Bet 
kaip vėlesni įvykiai įrodė, mūsų buvo ap
siskaičiuota.

Į pavakarį jau buvo aišku, kad Berly
no darbininkas nesijudina. Mūsų draugų 
pastangos suruošti masinius susirinki
mus prie dirbtuvių nedavė pasekmių. 
Viskas, ką mes galėjome padaryti, tai su
šaukti ir atlaikyti mažus susirinkimė
lius mūsų partijinių organizacijų narių 
ir simpatikų įvairiuose distriktuose. Mes 
jautėme savo didelę atsakomybę prieš 
pasaulio darbininkus, o pirmiausia prieš 
mūsų brolius rusus darbininkus, kurie 
dabar turėjo pasiimti ant savo pečių vi
są karo.naštą prieš hitlerinę Vokietiją.

Su nusiminimu ir išgąsčiu tada mes 
matėme, kaip karas, tartum kokia ban
ga, ėjo per galvas mūsų partijos organi
zacijų, kurios jau buvo pradėjusios vėl 
darbuotis... Vokietijos žmonės tapo su
blokšti į plėšikiškiausį ir grobikiškiausį 
karą prieš pirmąją socialistinę šalį pa
saulyj. Jie, Vokietijos žmonės, ėjo karan 
labai nenoromis, kaip tas jautis vedamas 
skerdyklon. Aš kalbu apie taip vadina
mas “neutrališkas” mases, kurios nėra 
nei fašistinės, nei anti-fašistinės. Bet 
kaip tik todėl, kad tos masės buvo pasy- 
viškos, visuomenės opiniją galėjo nusta
tyti atvira niekšiška nacių šaika, kuri 
maršavo į Rytus su nešvariomis daino
mis lūpose ir su pasruvusiomis akimis. 
Tai girtų pabastų šaika, kurie pripratę 
plėšti ir žudyti ramius gyventojus — šai
ka, kuri sutepė visą Vokietiją savo pur
vina svastika.

Galima surasti išaiškinamą bailystei tų, 
kurie, nors buvo priešingi kriminališkam 
karui prieš Sovietus, bet bandė duoti su
puvusį pasiteisinimą savo kapituliacijai. 

Kai kurie iš jų grynai filistinišku būdu 
argumentavo: “Tolygu būtų daužymui 
galvos į akmeninę sieną. Naciai yra drū
ti ir jeigu jiems pasipriešinsi, jie tave 
užmuš arba į kalėjimą pasodins.” Bet ši
tie elementai pamiršo, kad jeigu Rusijos 
darbininkai būtų pasirinkę šitokį kelią, 
tai jie niekados nebūtų nu vertę caro ir 
panaikinę dvarponių ir kapitalistų vieš
patavimą.

Tarpe buvusių socialdemokratų buvo 
nemažai tokių, kurie norėjo, kad kiti 
jiems išimtų jų kaštanus iš ugnies. Jie 
sakė, kad “per anksti pasirodyti viešai. 
Mes turime palaukti, kol nišai nusuks 
Hitleriui sprandą.”

Anti-naciški kareiviai fronte bandė su
rasti pasiteisinimą militariškoje discipli
noje. “Mes esame kareiviai,” jie argu
mentavo, “ir mes turime klausyti įsaky
mu.”

Tai taip prabėgo pirmosios karo die
nos. Paskui atėjo pranešimai apie vo
kiečių armijos greitą žygiavimą pirmyn 
ir apie užgrobimą sovietinių miestų. Vis
kas buvo nacių daroma, idant sukelti šo
vinistinį sentimentą tarpe žmonių. Goeb- 
belsas pasirodė pačioje savo bjauriausio
je rolėje. Vyriausios Komandos komu
nikatai (pranešimai)t apie vokiečių pasi
sekimus buvo paskelbti su demonstraci
jomis. Beveik kiekvieną sekmadienį Vo
kietijos žmonės buvo pašeriami fantas
tiškomis skaitlinėmis apie sunaikinimus 
ištisų rusų divizijų, tankų, orlaivių ir ar
tilerijos. Kiekvienam teatre buvo rodo
mos filmos vokiečių kareivių, maršuojan- 
čių per degančius rusų miestus ir kai
mus. Smulkiosios buržuazijos publika, 
ypač moterys, atsidusdavo ir šnibždėda
vo : “Kokia laimė, kad visa tai dedasi ne 
Vokietijoje, bet Rusijoje!”

Greitu laiku pasirodė melagingi pra
nešimai apie rusų žiaurumą. Sąžiniš
kiems žmonėms pasidarė sunku net kvė
puoti laisvai. Naciški nevidonai bandė 
mūsų draugų rusų drąsą ir pasiryžimą 
perstatyti rusiškos prigimties “brutališ- 
kumu” — drąsą ir pasiryžimą draugų, 
kurie didvyriškai gina savo kraštą ir so
cialistinę santvarką.

Nuo šitokios nacių propagandos Vokie
tijos žmonės pradėjo sužvėrėti. Kiekvie
nas pakalikas, turėdamas šiltą vietą už- 
frontyje, isteriškai šaukė: “Nei vienas 
rusas neturi būt paliktas gyvas!”

Pažangūs darbininkai suprato šiįos 
propagandos apgavystę, nes jie žinojo, 
kad tai yra tik maska apdengimui tų 
žiaurumų, kuriuos papildo vokiečių ar
mijos Sovietų Sąjungoje. Mes per daug 
gerai pažįstame nacius, idant turėti ko
kių nors iliuzijų apie jų užsilaikymą už
imtuose kraštuose. Tačiau ir mus pri
pildė pasibaisėjimu tie žiaurumai, ku
riuos vokiečiai papildė Sovietų Sąjungo
je, ypatingai papildyti žiaurumai S. S. 
Divizijos, ir apie kuriuos meš paskiau 
sužinojome. Aš pasitikau vieną darbi-- 
ninką, seną mūsų simpatiką, kuris nesi
tvėrė pasipiktinimu ir šaukė: “Šita šai
ka pažemina Vokietijos žmonių vardą. 
Po tuo viskuo žmogus sarmatiniesi būti 
vokiečiu.”

Bet naciai buvo labai patenkinti pa
tys savimi. Kiekvienas nacis jaunuolis 
vaikštinėjo krūtinę atstatęs, tartum koks 
pergalėtojas, kuris prisidėjo prie laimė
jimų, kuriuos Kurjeris (Hitleris) atsie
kė. Neigi pats Hitleris užsileido kitiems 
pasigyrime. Jo įsakymu Goeringas ir 
Goebbelsas kėlė jį į padanges, kaipo gar
sinusį pasaulinį strategą ir militarinį va
dą. Kas nepriklausė fašistinei klikai, tu
rėjo vemti nuo nuolatinių judžių, paro
dančių Hitlerį šimtuose skirtingų pozų, 
užsikniaubusį ant žemlapio ir rodantį 
generolams Braučhitschui ir Keiteliui ke
lią vokiečių armijų. Naciai šaukė visam 
pasauliui, kad į šešias savaites karas bus 
pabaigtas. Ir mes turime pripažinti, kad 
Vokietijos žmonės, apgauti ir suvedžio
ti, patikėjo šitam nacių melui.

Dauguma tikėjo, kad vienintelis kelias 
į taiką, yra Vokietijos pergalė. Aš ypa
tingai pabrėžiu šitą punktą, nes tas su
darė vieną iš sunkiausių keblumų vedi
mui mūsų darbp ir pravedimui obalsio, 
kurį paskelbė mūsų partijos centralinis 
komitetas, būtent: “Kirskite Hitleriui iš 
už nugaros!”

Liepos ir rugpjūčio mėnesiai praėjo 
pergalės apsvaigimo atmosferoje. Bet į 
pabaigą rugpjūčio minių nuotaika pra
dėjo pasikeisti. Daugelis pradėjo abejo
ti ir sakė: “Kur yra daug kareivių, ten 
turi būti daug nuostolių.”

(Bus daugiau)

Jungtinių Valstijų karo laivas, apspistas japoniškų bombininkų kur nors Ra
miajame Vandenyne; tačiau bombininka i savo tikslo neatsiekė ir laivo nei ne
sužeidė.

A.. L. D. L. D. Reikalai
Kaip Eina Vajus?

> Vajus už naujus narius 
nelabai gerai eina. Tiesa, 
yra kuopų, kurios gavę nau
jų narių, bet už juos duok
les dar neprisiuntė į cen
trą ir mes nežinome, kiek 
gauta. Prašome tokias kuo
pas tuojau prisiųsti naujų 
narių duokles. Vajus pasi
baigs su Pirma Gegužės. 
Dabartiniu laiku naujų na
rių gavime sekamai kuopos 
stovi:

Kp. Miestas Kiek gavo
52 Detroit 8
82 Peoria 7

9 Norwood 6
4 Portland 5

40 McKees Rocks 5
223 Oregon City 4

1 Brooklyn 3
6 Montello 3

19 Chicago - 3
63 Bridgeport 3

104 Chicago 3
154 Chicago 3
155 Worcester 3

10 Philadelphia 2
22 Cleveland 2
43 Wilkes Barre 2

116 Chicago 2
123 Gary (Ind.) 2
137 Montreal 2

[knyga apie Amerikos kovo
tojus būtų šiemet laiku iš
leista. Reikia pirkti popie- 
rą, knygos rankraščio pa
ruošimas sudaro lėšų, jos 
redagavimas, pagaliau rei
kia ir spaustuvei duot rank
pinigių už jos statymą, nes 
spaustuvė turi išmokėt dar
bininkams algas. Jau už 
1942 metus Centro Komite
to išlaidos siekia arti $3,000. 
O kiek mes gavome duok
lių? Labai dar mažai. Pa
tys nariai tą žino, nes mil
žiniška didžiuma vis atidė
lioja pasimokėjimą duoklių 
ant toliau. Tai labai nege
rai. Dabar daug daugiau 
dirba ir uždirba, mokestis 
tokia maža, o draugės ir 
draugai nesiskubina laiku 
pasimokė ti. Jeigu nariai 
taip lėtai duokles mokės, tai 
reikia pasakyti tiesiai, kad 
Centro Komitetas negalės 
laiku paruošti knyga. O to 
visi nenorime. Todėl, kiek
vienas ir kiekviena pasimo- 
kėkit duokles balandžio ir 
gegužės mėnesiais. Nelauki
te nieko.

Po 1 naują narį gavo: 2 
kp., S. Boston; 18 kp. Ed
monton; 25 kp. Baltimore; 
55 kp. Brooklyn; 68 kp. 
Hartford; 136 kp. Harri
son; 145 kp. Los Angeles; 
185 kp. Richmond Hill; 205 
kp. Westville ir 219 kp. Fo
rest City.

Reiškia, naujų narių ga
vime mes kol kas stovime 
nelabai gerai. Dar tik ke
lios kuopos gavo naujų na
rių. O kur kitos? Pasidar
buokime per šias kelias sa
vaites !

Duoklių Pasimokė j imas
Mūsų Konstitucija reika

lauja, kad kiekvienas narys 
savo duokles pasimokėtų iki 
liepos 1 dienos. Gi pas mus 
dar ii’ dabar yra narių sko
lingų ir už 1941 metus, o 
kain kur dar ir 1940 metus. 
Tai labai blogai. Tie nariai 
turėtu sumokėti skolą ir už 
1942 metus duokles.

Ne vien tas, kad mūsų 
Konstitucija reikalauja, kad 
nariai iki liepos sumokėtų 
duokles — mūsų darbas dar 
daugiau reikalauja. Lai tik 
nariai pagalvoja: Centro 
Komitetas už 1942 metus 
jau išleido No. 1 “šviesos,” 
No. 2 “Šviesos” su geriausia 
poezija jau sustatytas ir už 
poros savaičių bus gatavas 
ir nariams išsiuntinėtas. 
Kiekvienas “Šviesos” nume
ris su atspausdinimu ip* iš
siuntinėjimu atsieina apie 
$500, tai didelės brošiūros 
išlaidos. Prie to, Centro Ko
mitetas daro: viską, kad

Užsisakykite “šviesos”
“Šviesos” kiekvienas nu

meris yra labai svarbus, bet
šių metų No. 2 bus ypatin
gai svarbus. Veik visas tas 
“Šviesos” numeris bus poe
zijos, kurią mes aplaikėme 
nuo žymiausių Lietuvos po
etų: Kosto Korsako, Jono 
Šimkaus, Salomėjos Neris, 
Liūdo Giros ir ‘ Antano 
Venclovo. Ši poezija labai 
svarbi, nes ji parašyta apie 
dabartinę Lietuvos nelai
mingą padėtį ir lietuvių ko
vas prieš barbariškus na
cius.

Kiekvienas ALDLD na
rys, kaip senas, taip naujai 
įstojęs gaus tą “Šviesos” 
numerį. Bet to neturi būti 
gana. Centro Komitetas at
spausdins daugiau šios 
“Šviesos.” Ją būtinai reikia 
paplatinti tarpe pašaliečių. 
Siųskitė užsakymus dabar, 
kad kartu galėtume jums 
pasiųsti ir platinimui “Švie
sos.” Kuopoms duosime tik 
po 10 centų “šviesos” nume
rį, o jos kaina yra 25 cen
tai.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Sovietų Sąjunga Yra 
Raktas į Pergalę

MONTREAL, CANADA.

Britanija dabar daugiau su
si mobilizavusi, negu kad buvo 
manoma būtų galima susimobi- 
lizuoti, pareiškė John Me Con
nell, Montreal© Standard prezi
dentas, kalbėdamas biznio kliu- 
bo susirinkime.

Mr. McConnell, kuris buvo 
nuvykęs į Britaniją, sakė, kad 
“visos akys Britanijoj yra nu
kreiptos į Rusiją. Britanijos 
žmonės žino, kad Europos liki
mas kabo ant Rusų-Vokiečių 
fronto.

“Mes čia, Kanadoj, nepriva
lome užmiršti, jog mes išsilai
kysime ar pulsime kartu \ su 
Rusija. Britanijos sąjunga su 
Rusija yra kieta ir stipri ir 
mes neturėtume pavydėti duoti 
tokią pagalbą, kokią galime, ir 
privalome saugotis nuo išsireiš
kimų, kurie pakenktų jos rei
kalui. Jos reikalai yra svar
būs mūsų pergalei.” L. B.

Pasmarkintas Sovietų 
Spaudimas prieš Nacius

Berlin. — Vokiečių radi
jas sakė, kad Sovietai labai 
pasmarkino spaudimą prieš 
nacius į vakarus nuo Mas
kvos ir srityse Charkovo, 
Ukrainoj, ir Sevastopolio, 
Krime.

Bucharest. — Rumunai 
skelbia, kad jie, girdi, nu
skandinę vieną Sovietų sub- 
mariną Juodojoj Jūroj.

Cairo, Egiptas. — Anglų 
jėgos ima iniciatyvą vakari
nėje Libijos dalyje, Afriko
je. Anglų kariuomenė iškė
lė mūšį fašistų Ašies armi
jai už 60 mylių į vakarus 
nuo Tobruko, prieplaukos 
miesto, ir laimėjo tūlas po
zicijas. <.

OWENS VALLEY-JAPONAMS
PRIEGLAUDA

Vieton sulaikyti priešus atei
vius ir uždaryti juos stovyklo
se, kur jie nieko negali dirbti 
arba prievarta stumti juos į 
darbo brigadas, kaip daroma 
fašistinėse šalyse, Amerika su
rado kitaip išspręsti tą dalyką 
Owens Valley Californijoj.

Nusprendimas evakuoti Va
karų Pakraštį sukėlė daugelį 
problemų. Pirma iš jų buvo, 
kur šiuos žmones vežti? Kari
ninkai ir civiliai žmonės studi
javo šį klausimą ir komitetai 
važinėjo po visas Vakarų Vals
tijas jieškodami tinkamų vietų.

Buvo nuspręsta. įsteigti priė
mimo ir išskirstymo centrus, 
kur išvežtieji galėtų laikinai 
būti, pakol jie bus paskirti į 
nuolatines vietas visam karo 
laikui.

Darbininkai greitai baigė 
naujus namus, restoranus, pa
silinksminimo kambarius ir 
skalbyklas ir kitus patogumus 
Owens Valley, kada kariuome
nė pradėjo žmones priimti pri
ėmimų centruose.

..Owens Valley Californijos 
yra naujas “boom town’’ (grei
tai augantis miestas), geriau
sias pavyzdis, kas buvo atlikta 
pradžioje japonų evakuacijos iš 
Vakarinio Pakraščio. Ši 6,000 
akrų vieta Owens Valley bus 
laikinas centras, mažiausia 10r 
000 japonų. Jiem. bus duota 
darbo, kiek iš jų ūkininkaus, 
kiti dirbs konservavimo maisto 
fabrikuose, įr dar kiti gamins 
baldus savo namams.

Planuojama jiems įvesti pasi
linksminimo programą, kuri 
įims basebolę ir kitus sportus, 
kaip ir kino teaįrėlį.

Pradinės ir aukštesnio moks
lo mokyklos bus įsteigtos ir 
sekmadieniais, kurie norės, ga
lės eiti į bažnyčią.

Visa atsakomybė išlaikyti 
tvarką Owens Valley Centre 
bus pačių gyventojų. Keli pa
tvarkymai bus pranešti, viens 
iš kurių yra nusistatymas, kad

jeigu kas nors apleis rezervaci
ją, jis nebus vėl priimtas.

Owens Valley bus pavyzdys 
kitiems evakuacijos centrams, 
kurie bus įsteigti.

Suv. Valstijų Universitetai 
Priims Japonus-Studentus.
Dr. Robert Gordon Sproul, 

Californijos Universiteto prezi
dentas praneša, kad 300 japo- 
nų-amerikiečių studentų, kurie 
priversti apleisti Californijos 
universitetą dėlei militarinio 
įsakymo, išvykti iš tos vietos, 
galės tęsti mokslą kitose kole
gijose.

Dr. Sproul praneša, kad pen
ki universitetai sutiko priimti 
tokius studentus — Idaho, Ne
vada, Kansas City, Iowa State 
ir Colorado State universitetai.

F. L. I. S.

Majoras-gen. Teh-Tsieh-Šen (prie mikrofono), bu
vęs Chinijos generalinio štabo viršininkas, o dabar 
Jungtinėse Valstijose dirbąs Chinijos apjjynim.v rei
kalams, išduoda chiniečiams lakūnams diplomus. Ši
tie chiniečiai karininkai išsimokino lekioti Ameriko
je; dabar jie grįš Chinijon japoniškus banditus mušt.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Paraše Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 49

Prezidento Laiškas Gink
luotoms Jėgoms

(Tąsa)
Kordušo ūsai dar žemiau kryptelėjo.
— Žinai... aš maniau, kad Tadas ma

ne visai užmiršo.
— Ar patinka tau, klausiu, ką jis ra

šo? ’ ' 1 !
— Anksčiau ir aš... — dar labiau nu

raudo ‘Elena, Jeronimą prisiminus.
— Buvai užmiršus, kas esi. Aš lig šiai 

dienai negaliu dovanoti tavo įžūlumo.
— Papa, juk sakiau, kad man nuobo

du... Aš noriu išvažiuoti!
— O aš?
Atydžiai, bet ramiai sužiuro duktė į 

tėvą. Pasikeitęs, Viešpatie, argi tai ga
lėtų būti! — perbėgo džiuginanti mintis 
jos galvoj. — šypsosi.

— Abu, tėte.
— Kokia tu greita, — vėl pranyko šyp

sena Kordušo lūpose. — Mamą užmiršai?
— Papa, ką tu... Aš pradėsiu verk

ti...
— Ne tokia tu verksnė, kaip šiandien 

•’ kad nori pasirodyti. Ar ne tiesą sakau? 
Mamą paliekam čia, a?

— Mama mirė, tėveli, — nuleido Ele
na akis ir tuoj pablyško.

— Senovės valdovai dėl karsto į karą 
eidavo, o mes paliekam...

Elena nieko nesakė. Tik jos veidai ap
siniaukė ir akyse šmėkščiojo pykčio ug
nelės.

— Aš... dar... negalėsiu! — skar
džiau tarė Kordušas. — O tu, dukrele... 
važiuosi. Ruoškis, važiuosi. Tas langas 
mane baugina, tamsu. Pasitrauk nuo jo.

Duktė puolė tėvui į glėbį ir nuoširdžiai 
jį pabučiavo į veidus.

— Kokia tu... švelnutė. Dukra, priesz- 
czotka moja... — net susijaudino Kor
dušas. — O anksčiau vis dėlto noro ne-

* parodei ?
— Tėte, patį nežinojau, ko laukiu, ko 

jįeškau. Nusivyliau, nusivyliau, ką gal- 
; vojau, ką mačiau. Kito gyvenimo trokš- 
I tu! ■' -U’:

— Ruoškis, važiuosi, važiuosi, — vis 
’ linksmiau kalbėjo Kordušas, bet ant ūsų 
> pakibo ašaros.

Prabėgo savaitė. Tik spėjo išaušti, o
* jau Kordušas pažadino Eleną ruoštis ke- 

lionėn. Jis skubino užsispyręs, barda-
į masis, rodos, bijodamas, kad savo nu

tarimo nepakeistų, nepersvarstytų.
i — Tik niekam nė žodžio. Išvažiuoji, 

ir tiek. Ir ta sena varna, kad nenujaustų, 
— tylutėliai kalbėjo dusdamas. — Visi

* sužinos...
tElena buvo nekalbi, susikaupusi, čia 

vartė rankose savo brangius niekniekius, 
t čia vėl juos dėdavo atgal, ilgu žvilgsniu 

atsisveikindama su kiekvienu kambarių 
kampeliu.

— Sudiev, nebepasimatysim, —« kalbė
jo ašaros.

Kai Andrius privažiavo prie gonkų, 
Elena permetė akim parką ir pravirko. 
Išblyškęs, bet aklinai užsikirtęš, Kordu
šas tarė:

— Aha... skauda.
— Papa, — kažką paslaptingai norėjo 

pasakyti Elena* bet ją smaugė1 ašaros.
—. Sėsk* sėsk, gana!
Arklys bėgo greita risčia, taškydamas 

purvus į šalis, o jiedu sėdėjo tylūs, su
siglaudę ir* rodos, žiūrėjo tik į Andriaus 
nugarą. Andrius visą laiką mykė ir šo
kinėjo sėdynėje, kaip kepamas spirgas. 
Buvo bemėginąs Kordušas reikalingiau
sias kelionės smulkmenas paaiškinti, bet 
privengė senojo savo bičiulio, jame ma
tydamas kažką baisu, paslaptinga. Norė
jo šūktelėti, kad Andrius taip greitai ne
varyti! arklio, ir to nelšdiįso.

— Papa, kaip greitai čia viskas nyks
ta. Beržynėlio tiek beliko, kad mūsų 
Andrius per porą kartij ant pečių su
neštų i namus, — lyg su gailesčiu, lyg su 
pašaipa nutęsė Elena aplink žvalgyda- 
mosi,

— Jie kaip kandys viską kapoja.
Rodos, tik dabar prisiminęs, kad ir jis 

apie 12 ha iškirto — nutilo.
Buvo turgaus diena. Vežimai keliais 

keleliais čia gargėjo, tratėjo, čia plupsl- 
no į miestelį. Vieni tempė parištas už 
ragų karves, kiti vežė apkarpytas, tarsi 
vilkų apkandžiotas aveles, alkanais kū
dikiais bliaunančius veršius* kiti kiauši
nius, sūrelius, kietas, kaip mirkytas vir
ves, dešras. Kordušas pralenkė vieną, ki
tą, dešimtą vežimą, galvodamas apie

dukters ateitį. Nežvilgterėjo nei į vieną 
veidą, nors jį beveik visi sveikino, kėlė 
kepures.

— Parduosiu, kad ir tam Adomoniui, 
—galvojo be pykčio ir širdgėlos. — Iš

vyksiu. Atsigausiu kultūringam krašte.
Gąstavo, kad kas nors su Elena kelio

nėje neatsitiktų. Kaunas, Ryga, Dauga- 
pilis... Visokių pasauly žmonių yra, o 
Elena neprityrusi, gali ją apvogti.

Na, bet Žukovskis ją palydės, 
apsiramino.

— Andriau! — sušuko Elena. — Ne
skubėk, dar turim laiko.

Tėvui patiko. Jai vistiek manęs gaila, 
pagalvojo jis.

Staiga Andrius visai sulaikė arklį. Ant 
kelio buvo susirinkęs būrelis žmonių, o 
viduryje gulėjo karvė.

— Psiakrev! — šūktelėjo užsimiršęs.— 
Ko sustojai?

— Bėda, — ramiai tarė Andrius.
Elena pasilenkė.
— Papa, matyt, kažkas mirė.
— Girtas, tur būt, psiakrev, — kryp

telėjo šonan ir Benjaminas.
— Žilytė, vargšė Žilytė, — dejavo dvi 

moterys, ties karve pasilenkusios.
— Š-ii-u-u! — tempė vyras už ragų, 

bailiai išsigandusiom akim žiūrėdamas į 
karvės šonus.

— Ką jūs darote? — pribėgo kitas vy
ras. — Gyvulys jau paskutinį kvapą lei
džia.

Sustojo dar keletas vežimų. Moterys 
vis gailiau iškalbinėjo ir vaikščiojo ratu 
aplink karvę, viena net truktelėjo už uo
degos, tačiau karvė ištiesė galvą purve 
ir baisiai išplėstom akim žiūrėjo į žmo
nes, dusliau ir sunkiau alsuodama.

— Sakiau, Juozeli, kad ji nesveika, ne
reikėjo..-. — pravirko viena moteriškė.

— Ką tu čia pliaukši. Pasukit, kaimy
nai, pravažiuokit!

— Gal kas gydyme nusimanot, susi
mildami, padėkit. Du šimtus'dvidešimt 
litų pernai sumokėjom.

— Nieko nebus, sakau, — ūmai atsis
tojo* karvę apžiūrėjęs vyriškis. — Atneš
kit iš tos trobos dalgį.

— Nors tiek naudos, bet tenka pjauti, 
—atsiduso Juozas, karvės šeimininkas.

Ties karves galva stovėjo Ronkus ir 
laukė dalgio. Kordušas suvirpo. Akimir
ka jis prisiminė kiaulę, Sūranto peilį ir 
visus balsu Andriui šūktelėjo:

— Važiuok, asile, psiakrev!
Andrius tampė vadžias, bet priešais 

buvo du vežimai, o šalia gilūs grioviai.
— Pone, gal tamsta dar ką pagelbėsi. 

Mokytas žmogus, ponuli.
— Papa, aš bijau, bijau, — net kon

vulsijos perėjo Elenos veidu.
— Ne, ne, ne. Psiakrev, Andriau!!
Prasiveržė Andrius ir zovada nulėkė 

pirmyn. Šis vaizdas subliurino abiem 
nuotaiką.

— Negyva karvė ant kelio -— tai bra
das, pone, — atsigręžė Andrius.

— Glupstvo, tik važiuok!
— Važiuoju, vielmožny panie. Bet ne

gerai. Jei manot ką rimtą dalyti, tai ne- 
mėginkit.

Kordušas dar kartą sukeikė, bet vis 
tik Andriaus žodžiai jam įstrigo į širdį.

—- Elena, pirk pirmos klasės bilietą. 
Užsirakinsi, užmigsi... Saugokis vagių, 
—Šnibždėjo Kordušas ir pats ant savęs 
pyko, kad liepė Andriui vėžėjauti.

Jis gudrus, oi, gudrus: viską supran
ta, Girtas gali išplepėti.

Dar ilgai, ilgai jiedu vaikščiojo stoty
je, šimtą kartų tėvas išaiškino dukteriai 
visus kelionės būtinumus, šimtą kartų 
priminė atsargumą. Elena juokavo, pas
kui prašė dažniau atsakinėti jai\į laiškus, 
o akim maldavo, kad ir jis netrukus at
važiuotų pas ją.

— Gerai, dukrele, gerai. Per tavo ves
tuves aš šoksiu.

Pravirko Elena, lipdama į vagoną. 
Toks brangus, toks mielas ir artimas pa
sidarė tėvas, paskum stotelė, išdžiūvęs 
valdininkas raudona kepure. Visų akys 
smalsiai juodu sekė, Kordušas tarė:

— Na, laimingai. Dievas yra cureč- 
ko, atsimink, sveikink.

Pabučiavęs dukterį, staiga nusigręžė ir 
išėjo iš stoties.

Per daug alkanų akių, psia... — 
sušnibždėjo pro ašaras.

(Bus daugiau)

Kiekvienam Jungt. Vals
tijų kareiviui, išvažiuojan
čiam į užsienį, įteikiamas 
sekamas laiškas:

BALTASIS NAMAS, 
Washington, D, C.

Jungt. Valstijų Armijos 
Ekspedicijos nariams:

Jūs esate Jungt. Valstijų 
armijos kareivis.

Išvykstate į tolimas vie
tas, kur karas siaučia.

Nuo šio karo pasekmės 
priklauso jūsų gyvybės lais
vė: laisvė tų visų, kuriuos 
j ūš mylite... jūsų draugų- 
piliečių ... jūsų žmonių.

Niekada laisvės priešai 
nebuvo toki žiaurūs, toki 
biaurūs, toki žvėriški.

. Jūs esate dievobaimingi, 
puikūs ir drąsūs žmonės, 
kurie visoje savo istorijoje 
pavedė savo laisvę Dievui 
prieš visus kitus tikslus.

Mes, kurie liekame na
mie, turime atlikti savo pa
reigas .. . pareigas, kurios 
su jumis rišasi. Jus rems 
visa šitos tautos jėga ir ga
le. Pergalė, kurią išlošite, 
bus pergalė visų žmonių... 
bendra mums visiems.

Su savim nešate viltį, pa
sitikėjimą, dėkingumą ir 
maldas jūsų šeimos, jūsų 
draugų-piliečių ir jūsų pre
zidento .;.

(Pasirašė)
Franklin D. Roosevelt.

Unijistai Reikalauja 
Atstovybės

TORONTO, Ont. — Toronto 
ir Distrikto Amatų ir Darbo 
Tarybos nariai savo susirinki
me vienbalsiai nutarė kreiptis 
pas Tom Moore, Trades and 
Labor Kongreso prezidentą, 
kad jis tuojaus sušauktų uni
jų atstovų pasitarimą peržiūrė
jimui National Selective Ser
vice Akto, kadangi jis skau
džiai liečia Kanados darbinin
kų klasę.

J. W. t Buckley, Toronto ir 
Distrikto Amatų ir Darbo sek
retorius, pareiškė, kad aktas 
organizuotiems darbininkams 
yra nepaprastai dideles svarbos 
ir pridėjo, kad jau laikas dar
bininkams ką nors daryti, ka
dangi vyriausybe visai igno
ruoja darbininkus išleisdama 
savo parėdymus karo reikalu.

Jis nurodė, kad vyriausybė, 
sudarydama tarybas iš neap
mokamų žmonių, siekia visiško 
išvengimo darbininkų atstovy
bės tarybose, kurios veda svar
bius šalies reikalus šio karo 
metu.

Tarybos viceprezidentas Ro
bert Brown tiesiog protestavo 
kalbėdamas pHeš tai, kad vy
riausybė algas užšaldė, o pel
nus paliko neužšaldytus.

William Dunn, tarybos iždi
ninkas, pareiškė, kad visa bėda 
tame, kad vyriausybė nesitaria 
su darbininkais pirm išleidimo 
patvarkymų.

Atstovas John Sęott išsireiš
kė, kad Selective Service Ak
tas gali sudaužyti unijas.

Atstovas E. E. Woolen pa
reiškė, kad Didžiosios Britani
jos, Naujosios Zelandijos ir Au
stralijos darbininkai turi atsto
vybes įvairiuose komitetuose už 
tai, kad jie turi pastatę savo 
atstovus prie, galios, Jeigu mes 
to nepadarysime, sakė jis, tai 
toj pačioj vietoj būsime ir už 
50 metų.

Susirinkimas priėmę rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad Selec
tive Service Aktas nebūtų vyk
domas neapmokamo ar civilio 
komitetų vien už tai, kad tai 
būtų ekonomiškiau. 1 Unijistų 
pageidavimas, kad to akto vyk
dyme turėtų atatinkamą balsą 
ir organizuoti darbininkai.

L. B.

DETROITO ŽINIOS
Apie Vąjininkų Bankietą
Kovo 29 d. LLD 52 kp, pa

stangomis buvo surengtas mū
sų laikraščių ir organizacijų 
veikėjams pagerbti bankietas. 
Vakaras buvo sudarytas vyku
siai, su užkandžiais ir gėri
mais, kurie buvo suaUkauti 
per mūsų geras dradges. Mais
tą: gamino ir tvarka rūpinosi 
d;. U. Litvinienė.

Smagu minėti, kad su dar
bu, taip ir su įvairiu, maistu, 
labai daug prisidėjo ir kitos 
draugės moterys. Už tai verta 
tarti didelis ačiū, nes liko ne
mažai pelno.

Bankieto tikslas buvo: pa- 
ačiuoti veikėjams už jų triūsą 
ir gerus norus, o bankieto 

pelnas aukauti* dėl dienraščio

“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mo.

Abu tikslai gerai pavyko. į 
bankietą atvyko d. V. Andru
lis ir pasakė gerą prakalbą 
mums.

Buvo praginta, kad mes pri
sidėtume prie pasveikinimo 
vilniečių suvažiavimo, kuris 
įvyks gegužės 10 d., Chicagoj. 
Ant d. Andrulio pakvietimo, 
draugai ir draugės gausiai at
siliepė su aukomis dėl suva
žiavimo. Aukojo šie asmenys: 
K, ir U. Litvinai $2; po $1: 
J. Zigmantas, J. Markūnas, 
D. Ravickius, Wm. Levonavi- 
čius, Joe šivick'as, Marė Smit- 
revičienė, Jonas Valavičius, 
Stasys Babravičius, Ant. Mit- 
rikas, Emilija Ray, Jonas Bo
risas, Jonas Povilaitis, Ant. 
Jakštys, Ant. Gailiušis, Kazys 
Juodaitis, Petras Smalstys, 
Dam. Rugienis, J. Milleris, J. 
Gugas, Dr. Palevičius, Petro
nė Jakštienė, Marė Urbonienė 
ir Kastas Ramanauskas; po 50 
centų: A. Ruttle, T. Gugienė, 
A. Vasiliauskienė, G. Jononis, 
Andrius Lipckis, Vinčas Zabu
lionis ir V. Žilinskas. Su smul
kiomis aukomis viso sykiu 
$34.49. Nuo bankieto pelno 
liko apie $40. O d. Andrulis 
yra gavęs nuo pavienių drau
gų apie $26. Tai jau mes, 
detįroitiečiai, padarėme pra
džią virš $100. O manau, kad 
dar nebus viskas,—iki geg. 10

d. gausime daugiau paramos.
Kalbant apie mūsų veikė

jus, teko patirti, kad praeity
je detroitietė d. U. Litvinie
nė buvo gavus garbės ženklą 
už gražų pasidarbavimą “Vil
nies” vajuje 1929 metais. Šie
met d. M. Smitrevičienė lai
mėjo pirmą dovaną “Vilnies” 
vajaus. Tai d. Litvinienė savo 
gautą dovaną atidavė d. M. 
Smitrevičienei laike šio ban
kieto.

Kiti mūsų veikėjai, kaip tai 
U. Palevičienė, dikčiai pasi
darbavusi LDS. vajuje naujų 
narių gavime; drg. J. Lobikis 
daugiausia gavęs nautjų narių, 
į LLD. 52 k p., ir keletas kitų 
draugų ir draugių,' kurie pa
gelbėjo darbuotis laike laik
raščių vajaus ir gavime ąau- 
jų narių. Tenka garbė ir d. M. 
Po.dolskiui, nes dikčiai gelbė
jo darbuotis d. M. Smitrevičie
nei ir J. Smitrevičiui.'

Laike bankieto buvo pa
kviestos jaunos draugės Pale- 
vičiutės skambinti pijanu. 
Jos jausmingai paskambino.

Atsilankymas Andrulio į 
bankietą buvo labai vietoj.
Kas Prisidėjo Prie Bankieto

Čion žemiaus telpa vardai 
tų draugių, kurios aukavo 
maisto reikmenų dėl bankie
to: M. Andrulienė, U. Jurke
vičienė, P. Jakštienė, U. Lit
vinienė, T. Gugienė, E. Petrai- 
tienė, d. Stasikynienė, A. Va
siliauskienė, M. Alvinienė, K. 
Lakomskienė, V. Bubliauskie- 
nė, U. Palevičienė, P. Stakvi- 
lienė, R. Steponkavičienė, d. 
Belskienė, V. Smalstienė, A. 
Milickienė, A. Aranauskienė, 
M. Janulienė, N. Astrauskie
nė ir Marė Smitrevičienė. šios 
draugės ne tik aukavo gerą 
maistą dėl bankieto, bet dau
gelis jų ir dirbo visą vakarą. 
Todėl visoms draugėms už 
triūsą ir maistą, o draugėms 
jaunuolėms Palevičiutėms už 
paskambinimą ir d. Andruliui 
už prakalbą ir visiems, kurie 
atsilankėte, tariu širdingai 
ačiū,

M. Alvinienė, 
Vakaro pirmininkė.

įvyko ALDLD IG-tos kuopos 
susirinkimas. Susirinkime pa
gvildenti mūsų judėjimo daly
kai. Dalyvavę susirinkime pa
simokė jo mokestis už šiuos 
metus. Turiu priminti, jog di
džiuma narių jau pasimokėjo 
už šiuos metus.

Svarbu ir tas, kad skaitytas 
laiškas nuo “Liaudies Balso” 
iš Canados ir, apsvarsčius, pa
aukota iš kuopos iždo $5, o 
dar nariai suaukojo ir tuomi 
sudaryta arti penkiolikos do
lerių “Liaudies Balsui” para
mos. Aukavusių vardų nemi
nėsiu. Paskelbsiu “Liaudies 
Balse.”

• ’ • •

Pabaigoje kovo mėnesio d. 
J. Kreivėnas suruošė vardu
vių pokilį. Dalyvavo gražus 
būrys svečių ir viešnių. Buvo 
kalbų. Dainom vadovavo Ne
wark© Kaziukevičius. Svečiai 
pasilinksmino, linkėdami J. 
Kreivėnui sulaukti dar daug 
kitų tokių laimingų gimtadie
nių, išsiskirstė.

Cenzo biuras pranešė, kad 
Jersey City yra 53,160 sve- 
turgimių gyventojų, 13,416 
esama juodveidžių, 22 indijo- 
nai, 112 chinų ir vienas japo
nas. Apie lietuvius nieko ne
mini.

Medical Centre ligoninėje 
rapdasi Matulis nuo Grand St. 
Balandžio 8-tą d. apleido Me
dical Centre lig. drg. J. Bim
ba iš Paterson, N. J., kuris 
išgulėjo nuo 24-tos d. kovo. 
Drg. Bimbos pasakymu, dak
tarai nesusekė, ar gal nepa
sako ligos priežasties. Tačiau 
d. Bimbai daktarai užtikrino, 
jog nieko pavojingo jo svei
katai nesiranda.

Jersey City, N. J.
Mūsų Veikimo Dirvonai
Kovo mėnesio pabaigoje

Kovo 8 d. palaidota Pilipai- 
čių duktė, dar jauna me.rgina. 
Jų duktė, kaip kiti pasakoja, 
nuo seniai nesijautė gerai su 
sveikata. .

Balandžio 7-tą J. Smithas 
su motere ir duktere išvyko į 
svečius pas žento tėvus, Užda
vinius, į Haverhill, Mass. Už- 
davinienė tuom pačiu tarpu 
atvyksta pas sūnų pasisvečiuo
ti į Jersey City.

Laimingų vakacijų!
K. Biuras.

BALTIMORĖS LIETUVIŲ 
IŠKILMES

Tradicijinė Baltimorės Lietuviui Iškilmė

LAISVĖS PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
19 4 2

Graži muzikalė programa
Bus daug svečiui iš kitŲ miestui

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AYES., BALTIMORE

Šį pikniką ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kuopa, 
naudai dienraščio “Laisvės”.

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus
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NACIAI BANDĖ ATAKUOT 
SOVIETUS, BET PATYS 

PRIVERSTI GINTIS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 10. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

šiandien sakė:
Naktį nebuvo jokių reikšmingų atmainų fronte.
Sovietų kariuomenė Kalinino fronte užėmė stipriai 

aptvirtintą apgyventą vietą. To kaimo gatvėse hitle- 
riečiai paliko 860 užmuštų saviškių kareivių ir.oficie- 
rių. Raudonarmiečiai pagrobė kiekį karo reikmenų ir 
paėmė tam tikrą skaičių vokiečių į nelaisvę.

Mėgindami atgriebt poziciją, kurią jie prarado dieną 
pirmiau, vokiečiai padarė kontr-ataką vienoje dalyje 
vakarinio fronto. Sovietinės jėgos pasitiko priešus ug
nim savo artilerijos, šautuvų ir kulkasvaidžių. Priešai 
pasitraukė atgal, palikdami šimtus užmuštų saviškių.

Keletas dienų atgal viename sektoriuje šiaurvakari
nio fronto vokiečiai mėgino kontr-atakuot mūsų ka
riuomenę. Vokiečių komanda sviedė į mūšį atsarginius 
kareivius, kurie neseniai atvyko iš tolimos užnugarės. 
Įvyko atkaklios kautynės, kuriose vokiečių kontr-ofen- 
syva tapo sumušta. Tik vienoje mažoje fronto dalyje 
vokiečiai prarado 4,470 savo kareivių ir oficierių, už
muštų. Kentėdami didžiulius nuostolius kareivių ir pa
būklų, hitleriečiai tapo priversti vėl tiktai gintis.

Kitoje fronto dalyje vienas Sovietų kariuomenės da
linys sunaikino tris vokiečių tankus ir užmušė per 300 
vokiečių kareivių ir oficierių.

Sovietų orlaiviai naktį sėkmingai užpuolė vieną prie
šų lėktuvų stovyklą. Jie ten sunaikino 10 Vokiečių lėk
tuvų ir sužeidė 11.

Partizanų būrys, vadovybėje draugo B, veikdamas 
užnugarėje priešo linijij vakariniai-centraliniame fron
te, padėjo minas ant geležinkelio bėgių ir sunaikino 
kareivinį vokiečių traukinį. 150 vokiečių kareivių liko 
užmušta bei sužeista. Vėliau partizanai susprogdino 
vieną geležinkelio tiltą ir suardė traukinį, prikrautą 
amunicijos.

Balandžio 9 d. buvo sunaikinti devyni vokiečių or
laiviai. Sovietai neteko penkių orlaivių.

Pagal pilnas skaitlines, tai balandžio 8 d. buvo nu
šauta žemyn 30 vokiečių orlaivių, o ne 25, kaip kad 
pirmiau pranešta.

CLEVELAND, OHIO
CLEVELANDO ŽINIOS

Apie Velionį Petrą Čigą
Corletiečiai liūdi netekę sa

vo tarpe gero draugo ir gero 
darbuotojo Corletto LLD 57 
kuopoj. Liūdi jo žmona, -bro
liai, seserys ir jo visi artimi 
draugai ir draugės. Draugas 
Petras čigas mirė kovo 20 d. 
P. čigas buvo laisvas, tai lais
vai ir palaidojo kovo 23 d. 
Brooklyn Heights kapinėse. 
Velionis P. čigas buvo dar 
pusamžis, 53 metų. Velionis 
gimė Lietuvoje, Kauno rėdy- 
boje, Papilės apskrityje. Ve
lionis P. čigas paliko nuliūdi
me moterį Salomėją ir seserį 
Mariją Lapėnienę, kuri gyve
na Clevelande. Ir Lietuvoje 
paliko dvi seseris ir vieną 
brolį. Visiems gaila, kad stai
ga mirtis gerą ir darbštų 
draugą peranksti išskyrė iš' 
gyvųjų tarpo. i

Velionis P. čigas į šią šalį 
atvyko 1909 m. ir visą laiką 
gyveno Clevelande, 23 metus 
dirbo Cleveland Railway Com
pany. Jo darbas buvo sunkus, 
tas pakenkė jo sveikatai ir 
be laiko išvarė iš gyvųjų tar
po ir iš pažangaus visuomeni
nio darbo, kurį velionis su ge
rais norais dirbo ir rėmė. Ve
lionis P. čigas buvo “Vilnies” 
skaitytojas ir rėmėjas visos 
pažangiosios spaudos.

Velionį palaidoti ir pasku
tinį sykį atsisveikinti susirin
ko labai daug draugų. Į k a-' 
pus palydėjo 26 mašinos pil
nos žmonių. Ant kapų drg. J.

Žebrauskas pasakė atatinka
mą prakalbą. Paskutinį sykį 
atsisveikinant ant velionio ka
po sudėjo daug gėlių vainikų 
nuo draugijų, nuo giminių ir 
draugų. Kad laikraštyje neuž
ėmus daug vietos, visko nemi
nėsiu, nes velionio P. čigo 
žmona žadėjo pasiųsti su pa- 
dėkavone atvirutes tiems, ku
rie prisiuntė pagerbimui ve
lionio P. čigo daug gėlių ir 
vainikų. Nuo kapų visus ve
lionio gimines ir artimus drau
gus pakvietė pas save.

Velionį P. Čigą pažinau per 
33 metus. Kuomet Clevelande 
prasidėjo pažangiųjų lietuvių 
veikimas, P. čigas d ai’ būda
mas jaunas prisirašė prie Mir
tos Choro ir gerai darbavosi, 
bet neilgai. Vėliau apsivedė 
ir perstojo darbuotis. Bet jo 
ženybinio gyvenimo proble
mos parodė, kad reikia pri
klausyti prie organizacijų, rei
kia jose kiek galint darbuotis. 
Be organizacijų, be pažangos 
darbo ir be savos spaudos 
darbininkai negali šviestis, be 
apšvietos negali pagerinti sa
vo gyvenimo. P. čigas vėl pra
dėjo darbuotis visuomeninia
me darbe. Jo gyvenimo aplin
kybės leido tiktai darbuotis ■ širdžiai 
Corlette LLD 57 kuopoj. Ir 
per 10 metų tos kuopos buvo 
iždininku ir labai teisingai ve
dė tą darbą.

P. čigas su savo kaimynais, 
draugais sugyveno taikiai. Ne
tekus P. Čigo, Corletto LLD 57 
kuopoj pasidarė didelė spra
ga. Corletiečiai savo kuopos 
spragą žada užpildyti naujais 
nariais ir tą apšvietos darbą 
varyti pirmyn, kurį ir velionis 
P. čigas su savo draugais va
rė pirmyn.

Ilsėkis, P. čigai, šios ša
lies žemelėj! Tuos prakilnius 
darbus, kuriuos tu mylėjai, ta
vo draugai vis sparčiau varys 
pirmyn!

Nuo savęs draugei Salomė
jai čigiehei išreiškiu liūdesio 
valandose simpatiją ir linkiu 
greito susiraminimo.

LAIŠKAS IŠ PRAGARO Į SO. BOSTONĄ
(Feljetonas)

Gerbiamas Jaunuti!
Sumaniau parašyti tau laiš

ką, nes žinau, kad tavimi da 
galima pasitikėti’ ir teisingą 
gauti atsakymą, žinai, aš So. 
Bostone turėjau daug senų 
draugų, bet jau jais negalima 
pasitikėti. Neseniai kunigas 
Mockus buvo pasiuntęs laišką

melas, 
mumis 
čia už 
monus,

jie'nevalkiotų LSS 60 kp. 
vardą, nes čarteris seniai pas 
mus,’ ir mes tuo vardu laikome 
susirinkimus. Mes čarterį se
niai iš jų atėmėm, nes jie ne- 
pasimokejo duoklių į kuopą.

Būk geras, ir atsakyk ant 
laiško, už ką iš pačių. Pragaro 
gelmių tariu ačiū.

Su pagarba,
J. Raugalaitis,

Liucipieriaus gatvė, 
Smalavirių Kempė, 

Pragaras.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos_ Kliu- 

bo susirinkimas jvyks ketvirtadienį, 
balandžio 16 d., 8 vai. vakare, Drau
gijų Svet., 4097 Porter St. Kviečia
me nares dalyvauti, o dar neesančios 
narėmis, kviečiamos ateiti ir Įsirašy
ti.
(86-88) m. G., Rašt.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD moterų 2 kp. susirinki

mas jvyks antradieni, 14 d. balan
džio, 8 vai. vak., 376 Broadway. Vi
sos draugės dalyvaukite, turime 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių. — Valdyba.

(«M7)
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mas į tą parengimą bus vi
siems laisvas, kadangi tą fes
tivalį rengia miesto įstaigos. 
Manoma, kad festivalyj da- 
lyvau tūkstančiai dainininkų. 
Be chorų, į parengimą yra 
kviečiami dalyvauti pagarsėję 
solistai, dainininkai ir daini
ninkės clevelandiečiai, arba ir 
kitų mieštų talentai, kurie iš 
Cleveland© kilę.

Visam parengimui vadovau
ja žinomas dirigentas R. Ring
wall. Iki šiol dar nevisai a'iš? 
ku,
vien profesinės grupės ar taip 
pat neprofesinės. Jeigu būtų 
antraip, tai lietuviai, mūs cho
rai,; turėtų dalyvauti. Atatin
kami veikėjai, chorų vadovau- 
tojai tuo turėtų susirūpinti. 
Tuo reikalu galima kreiptis 
adresu: Cleveland’s Festival 
of Song Committee, 721 Bulk- 
ley Building. ,

ar festivalyje dalyvaus
surašyti ant

Rep.

Montello, Mass

mirė

šią šalį 1902 m., 
metų mergaitė, 
išgyveno 40 me-

Mirė
Balandžio 1 d., ryte, 

Ona Mačiulskaitė - Pukelienė, 
sulaukusi 57 metų. Tapo pa
laidota bal. 3 d., Melrose ka
pinėse. Laidota laisvai.

Velionė iš Lietuvos paėjo iš 
Telšių miestelio, kur ji augo 
ir mokinosi.

Atvyko į 
būdama 17 
šioje šalyje
tų. Per visus tuos 40 metų 
Ona dalyvavo ir veikė progre
syviam darbininkų judėjime. 
Atsitikus reikalui, Ona gau
siai aukodavo naudingiems 
visuomeniškiems reikalams, 

t

Visą savo gyvenimą Ameri
koje Ona dirbo dirbtuvėje, ir 
už savo sunkų darbą gavo dai
lų grabą, šilku išmuštą.

Ona paliko nuliūdime 
vyrą, F. Pūkelį; posūnį 
Pūkelį ir dukterį Eleną, 
daktarauja Pittsburgh, 
žentą ir du anūkus.

Liūdi Onos visi gentys, 
draugai ir pažįstami, netekę 
taip brangios draugės.

Ona troško sulaukti, kada 
nacizmas bus sukriušintas, bet 
nesulaukė.

Todėl velionės vyras, F. Pū
kelis, vardan Onos ir jos troš
kimų, aukojo $5 Sovietų karo 
pagalbai.

Taipgi Jonas ir Marė Gu
tauskai, vardan Onos ir jos 
troškimų, * aukojo $5 Sovietų 
karo pagalbai.

Velionės Onos šeima nuo
de kavoj a Birutės

Draugijai, Moterų Apšvietos 
Kliubui, giminėms ir draugams 
už gražias gėles,-už ūžuojau- 

paskutinį 
brangiai

savo
Kazį 
kuri 
Pa.,

Pūkelio 
“Ona, aš 
aš lanky-

tos laiškučius ir už 
patarnavimą . mūsų 
Onutei.

Velionės vyro F 
pareiškimas TDnai: 
duodu prižadą, kad
siu tavo kapą tankiai, iki mir
ties, ir puošiu jį gėlėmis.”

Nesistebiu, kad F. Pūkelis 
davė tokį pareiškimą savo bu
vusiai draugei, nes jie labai 
gražiai sugyveno.

Te būna tau, Ona, lengva 
šios šalies žemelė!

Palydovas.
šios

VICTORY

Dainuos {vairūs Chorai
Gegužės 17-tą dieną Public 

Hali svetainėje įvyks masinis 
festivalis, į kurį yra kviečiami 
visi miesto chorai, mokyklą, 
religinių ir tautinių’ grupių ir 
taip pat unijiniai-chorai. Įėji-Į

BUY
UNITĘD 
STATES 
DEFENSE
BONDS 

and 
STAMPS

LICENSESkad minėta kuopa seniai yra 
mirus, ir jie tik atlaiko meti
nes ekzekvijas, norėdami pa
laikyti socialistų “dvasią”. Per 
pereitų metų ekzekvijas, Dor- 
chesteryj, paaiškėjo, kad so
cialistų “dvasią” per visą me
tą išlaikė draugė Aleknienė,— 
už tai ji buvo apdovanota, nes, 
jų manymu, tai reikia didelio 
pasišventimo. Višta ant kiauši
nių sėdi tik tris savaites, o ir 
tai ją apipuola “nuda”, o 
Aleknienei reikėjo sėdėti visas 
metas!. . .

Su Pagarba,
Jaunutis,

So. Boston, Mass.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Ten Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BALAZENTIS
49 Ten Eyck St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage- Con
trol Law at 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn. County ot Kings, to be con
sumed on the premises.

LUDWIG LA ROCHE AND
LOUIS W. LA ROCHE ‘ 

2081 Coney Island Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that LiceAse No. 
GB 12481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 1S7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1844 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County Of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST KOLLN, JR.
1844 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LEROY SCHRAUTH 
(LcRoy’s Tavern)

East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

Gerbiamas:
Nors ne mano reikalas turė

ti ką bendro su smalaviriais ir 
tarpininkauti jiems, bet ka
dangi jūs vienas kito laiškus 
fušeriuojate, ir vienas kito 
nuosavybes globojate, tai, dėl 
žmoniškumo, patarpininkausiu 
ir atsakysiu į tavo laišką.

Buvau nuėjęs pas Graborių 
pasiteirauti apie tavo bilą. Už
klausus jo, atsakė:

— O, ar buvo atitikimas, 
kad čigonas pavogtus lašnius 
grąžintų ?

Bet kuomet pasakiau jam, 
kad tuoj aus Jurgis važiuos, ir 
parodžiau tavo laišką, tai jis 
net į lubas pašoko iš džiaugs
mo, sakydamas: “dabar aš 
jam nulupsiu devyhis kailius, 
o į gerklę nedėsiu nei vatos; 
tegu jis laks smalą, it teliukas 
buizą...” Tai pasakęs, apsi
suko ant vienos kojos, ištrau
kė bonką degtinės, pats išsigė- 
rė ir man užfundijo. O, je, jis 
liepė tau ramiai rpiegoti ir ne
sirūpinti daugiau apie bilą,— 
viskas bus tvarkoje!

Kas link “aukščiausio prezi
dento” pinigų, tai turiu pasa
kyti tik tiek: Jis jų kur tai 
buvo gavęs maišų maišus, bet 
labai pigiai išpardavė. Tik pa- 
mislyk: tūkstantį rublių par
davė už tris centus! Tai kur 
jo buvo protas? Dabar jis nori 
sustabdyt visus laikraščius, 
kad iš jo nesijuoktų; keturi 
laikraščiai jau “atsidūrė” teis
me, ir greitu laiku “turės su
stoti”, nes to nori “aukščiau
sias” prezidentas.

Ką. veikia adv. šalna,-—ne
žinau. Nors jau bus du mėtau 
kaip Smetona pabėgo iš Lie
tuvos, bet ant šalnos durų d a 
vis kabo iškaba: “Lietuvos 
Konsulatas”. Kada Smetona 
buvo atsibaladojęs į Worces
ter, tai šalna specialiai nuva
žiavo ir pabučiavo jam į barz
dą už pakėlimą jo į “konsu
latus.”

Brazaitis negrįžo prie ALD 
LD, ir nesugrąžino knygų.

Sakiau socialistams, kad 
jie neturi teisės vartoti LSS 
60 kuopos vardo. Gavau atsa
kymą, kad jiems tas vardas ir 
nereikalingas. Jie patys žino,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklyn, N. Y.

1814
NOTICE is hereby Riven that License Np. 
GB 1255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
469 £ast 38th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

JOHN E. OVERBECK
469 East 38th St., Brooklyn, N. Y.
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

* LIETUVIŠKA ★

pranešė pa- 
kad tuoj aus

S t ui 
a(irCf>ilS‘

niekam 
vieno

— Ar

Clement Vokietaiti
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergrecn 8-7179

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

jis ma- 
gerai išbalzamavo, 

da ūsu

i

savo draugams į Čikagą, tai 
tas laiškas nusibaladojo net į 
“Keleivį”, ir Stasys špygius jį 
taip sufušeriavo, kad negali
ma nei pažinti. “Keleivis” sa
ko, kad kunigas Mockus Dan
guj ; o tai didžiausias 
Kun. Mockus būna su 
Pragare. Jis papuolė 
tai, kad pardavinėjo
tai yra, kaip žmonės jam pa
siųsdavo pinigus, kad jis pri
siųstų Bibliją,—jis kostume- 
riams nusiųsdavo lentos galą.

Aš, kaip žinai, vaikščiojau 
po stubas pardavinėdamas 
laikrodėlius, tai papuoliau į 
Pragarą už tai, kad laikrodė
liai greitai nublukdavo. Mat, 
čia tai ne jūs džėlos, įėjęs ma
tai šimtus kalinių, bet, jeigu 
jie nepasisako už ką papuolė, 
kur būdavo, tai ir nežinai; čia 
visi tavo griekai 
kupros.

Šiandien mums 
dėjėjo padėjėjas,
pas mumis atvažiuos So. Bos
tono Jurgis. Yra numatoma 
surengti jam. sutiktuves. Į ko
misiją apsiėmiau aš ir Manelis. 
Manelis jau užkaitė puodą ir 
verda “šuniukus.” Jūs gal da 
atmenate, kaip jis kiekviename 
piknike juos virdavo? Aš, 
kiek galėdamas turėsiu faituo- 
tis su velniais, kad sušvelninus 
jo keisą. . . Bet atsidūriau 
keblioje padėtyj. Dalykas ve 
kame: Man išvažiuojant iš So. 
Bostono į Pragarą, aš pas Jur
gį palikau savo čemodaną su 
laikrodėliais, kertės daugiau, 
kaip $150, ir liepiau juos par
duoti ir užmokėti Mr. Grabo- 
riaus bilą. Jis apsiėmė.

Dabar pas mus atvažiavo 
daugiau southbostoniečių ir 
man pranešė kad Graboriui 
bila nemokėta. Tikėsi, ar ne, 
bet aš dabar negaliu nei nak
čia' užmigti! žinoma, Mr. Gra- 
borius visai nekaltas, 
ne taip
kad ir po šiai1 dienai 
alright!...

Būkie tokis geras, 
viešai nesakykie, tik 
Graboriaus paklauskie:
jam užmokėjo, ar ne ? Jeigu 
da neužmokėjo, tas besotis, 
tai aš jį čia prišersiu. . .

Girdėjau, kad aukščiausias 
prezidentas buvo įsigijęs mai
šus pinigų. Sako, jis carskus 
rublius perdirbdavo į staliniš- 
kus rublius,—ar- tiesa ?

O kaip Brazaitis,—ar su
grąžino ALDLD knygas, ką 
anais metais pabėgdamas iš 
susirinkimo išsipešė ?

Ką dabar veikia advokatas 
šalna, Smetonai pabėgus iš Lie
tuvos? Gal dabar keikia Smeto
ną ?

Pasakyk socialistams, kad J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

17-i

£ W

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

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa 
telefonas Poplar 4110
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite 'pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽETOAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

BRIDGEPORT, CONN
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 4-3779 
I’. S. SEKITE MUSU SPECIALŲ SAVAITES

BINDING MONEY!1

m*

f O R, rOUR 
OLD WATQH.
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CREDTTj 
terms!

CREDIT 
terms;

DEAN

$2475

i

Religijinių daiktų departmen 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus if kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.



gaisro

Nubaudė už Godumą

nubau-šiemet nebus pa-

United States
Defense Stamps

BondsDarė Kratas pas Nacius

Na, ir Oras New Yorke!

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Paims 250 Darbininkų

<

LORIMER RESTAURACIJA
Pavyduolis Nužudė Žmonų 417 LORIMER

‘Parknimy” Pa'varkyirai

<

visais parankamais.

r *1

iš turtingų 
taip Henry 
tikslui pali-

Veliau jas 
pakeisite į

mūsų šalis užpul- 
Vokietijos, Japo-

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barAčial

Puikūs lietuviško na 
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje"!

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

ir tiek tos 
išdribo, kad 
kalėdas, tai

ATDARA NUO 
Penktadieniais

pavienių, 
padarau 
paveiksi 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Vyse Avė., 
savo žmoną 
kaimynus ir 
ką nužudžiau

Vlūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir |des tinkamų “burner* 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprokavlmus be jokio mokesčio.

nose 
kad 
8:30

ati- 
šil- 
13-

Pranešama, kad naujų rat- 
valkių pardavimas 
kiečiau suvaržytas, 
nas lokalinis 
apžiūrės, kam reikalingas ir,
ar jau tikrai senas—susinešio- 
jęs, apie tai turės pranešti į 
aukštesnį boardą.

Ilgiau karas tęsis, 
kainuos gyvasčių ir pini-

Blanch field
Magaril į, matrasų 
$500. Mat, Maga-

BUY 
UNITED STATES

BONDS * STAMPS

Mrs. Helen Gould Shepard 
mirdama paliko $3,706,978, 
bet ji broliams paliko tik po 
$1.000.

Ljetuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners

I Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

bus dar 
Kiekvie- 

boardas, kuris

Teisėjas 
d ė Irvingą 
gamintoją, 
rilis seną matrasą ir priegal
vius nesterilizavęs pardavė 
armijos kareivinėms.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Jos trečiadienį 
Rahway River 
buvo pačiuptos, 

nuplėšta 
žagintos.

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

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda namas su bizniu arba 

biznis be namo. Bučemė ir grosernė, 
gerai gyvuoja per 25 metus. Du 
kambariai su
Ant antrų lubų, 6 kambariai, šviesūs. 
Kampinis lotas—dykas, galima sta
tyti 2 namuf. Pardavimo priežastis, 
liga. Kreipkitės laišku arba asmeniš
kai. A. Griwert, 142 Schuyler Ave., 
Keamy, N. J.

(86-91)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES 
St., Brooklyn

Jū« mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

F. W. Siūdins 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO 
ir šeštadieniais atdara per naktį

V i Hadu yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES'
Ul’-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SuNAI

ANTANAS BARZDA, Savininkai |
“Laisvės” Name BROOKLYN |

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

:s

NewWko^K<MĮZlnl(B
Šiemet Nebus Pirmą Gegužės Paradą

Apvienytas Pirmos Gegužės 
Komitetas, kurio centras yra 
80. E. 11th St., New Yorke, 
paskelbė vardu Komunistų 
Partijos, darbo unijų ir kitų 
darbininkiškų organizacijų, 
kurios kas metai rengdavo pa
rodas, kad 
rody.

Kadangi 
ta barbarų
nijos, Italijos ir jų talkininkų, 
kadangi visame sviete eina 
karas prieš tuos tironus, tai 
minėtas komitetas skelbia, 
kad Amerikos darbininkai ir 
darbininkės Pirmą Gegužės 
turės dirbti, kad pagaminus 
reikalingų ginklų, amunicijos

Keistas Tėvo 
Reikalavimas

Bridge Plaza Teismabutyje, 
Brooklyne, teisėjas Solomon 
paneigė tėvo reikalavimą, ku
ris reikalavo, kad jo 18-kos 
metų duktė Florence Kohl- 
man vakare prieš 8:30 jau 
būtų namie. Teisėjas sakė:

—Tai neprotinga šiose die- 
New Yorke ' reikalauti, 

tokia mergina jau prieš 
būtu namie.

Du Kariai Areštuoti už 
Mergaičių Išžaginimų
Eiliniai kareiviai Frank Jo

nas, 25 metų ir Fred Poultney 
areštuoti už išžaginimą dviejų 
mergaičių, kurios turi tik po 
13-ką metų. Mergaičių vardai 
neskelbiami, 
ėjo šalimai 
Parko, ten 
įvilktos į krūmus, 
nuo jų drabužiai ir išžagintos. 
Kareivius susekė ir areštavo 
po to, kada jie pasikėsino ant 
trečios mergaitės. Toki galvi
jai tik gėdą daro mūsų ka
riams ir jie bus tinkamai nu
bausti.

Willkie Išrinktas j Aukštą 
Vietą Judžių Gamyboj

Dvidešimto šimtmečio “Fox” 
Filmų Corp, posėdyj Mr. S. P. 
Skouras liko išrinktas prezi
dentu tos filmos, į vietą miru
sio S. R. Kento, o Wendell 
L. Willkie užims vietą J. M. 
Schenecko, kuris rezignavo. 
Willkie greta to užima daug 
kitu svarbių vietų įvairių dide
li” firmų valdybos0 ir akty
viai dalyvauja šalies k o vos ° 
prieš barbariškus fašistus.

Ant Rockaway pussalio bus 
nauji patvarkymai automobi
lių “parkintojams” po birže
lio 15 dienos. Bus paruošta 
dėl 1,000 automobilių naujų 
vietų parkinti, o kas nurody
tų taisyklių nesilaikys, tai tie 
bus skaudžiai baudžiami.

REIKALAVIMAI
Pell'.al’nga moteriškė prie namų 

darbo; du suaugę žmonės ir vienas 
vaikas. Atskiras kambarys, puikūs 
namai ir gera alga. Skambinkite: 
ESplanade 5-7964 (86-90)

ir kitų reikmenų karo laimėji
mui. Komiteto pareiškimas 
tarp kitko sako:

“1942 metais Pirmoji Ge
gužės įvyksta prie naujų są
lygų. Jungtinių Valstijų dar
bininkai geriausiai išreikš 
šiemet savo solidarumą ir pa
siryžimą, kovoti prieš fašizmą, 
kad jį sunaikinus, tai dirbda
mi visa savo energija fabri
kuose ir dirbtuvėse, kad kaip 
galima daugiau pakėlus gink
lų, amunicijos ir kitų reikme
nų produkciją.” Komitetas 
skelbia, kad Pirmos Gegužės 
dienoj bus svetainėse mitingų 
po darbo valandų.

Dar Nežino, Kas Kirviu 
“Aptašė” Moteriškę
Kings apskričio ligoninėj 

guli skaudžiai kirviu “apta
šyta” 48 metų moteris F. Gri
maldi. Ją klausinėjant, kas 
ją sužalojo, ji sakė: “Apie 
tai paklauskite mano vyro.” 
Bet jos vyras nuo širdies ligos 
jau mirė kitoj ligoninėj, kuris 
prieš mirtį sakė, būk du vy
rai įsiveržę į jų namus 165— 
13th St., Brooklyne, ir jie kir
viu “aptašę” jo moterį. Keis
tas dalykas, kad patsai Gri
maldi nebuvo kirviu “apta
šytas”; nejaugi plėšikai būtų 
pirmiau puolę jo moterį? Po
licija mano, kad čia, veikiau
siai, būta šeimyniško “karo”.

Moterį Nubaudė $100 ir 
Kalėjimu už “Rūkymą”

Bronx miesto dalyje nubaus
ta Mrs. Mary Sanzo, 45 metų 
moteris, 2527 Matthews Ave., 
pasimokėti $100 ir kalėjime 
atsėdėti 30 dienų už “rūky
mą”. žinoma, ji rūkė ne ciga- 
retus ir ne pypkę, bet nuola
tos iš jos stubos kamino ver
tėsi juodi, kaip smala ir smir
danti, kaip padliena, dūmai. 
Jau ji buvo pirmiau perser
gėta, kad sustotų “rūkyti” tą 
“velnišką pypkę”, bet ji ne
paisė.

Siūlo Dilių Bausti už Nesi
laikymą Aptemdymo Tiesų

Miesto tarybon įneštas bi- 
lius reikalaująs bausti tuos pi
liečius, kurie laike miesto ap- 
temdymų nesilaiko patvarky
mų. Bausmė siūloma $500 pi
nigais, 6 mėnesiai kalėjimo 
arba ir abi pabaudos kartu.

Gerai Pavyko Ap‘emdymas 
Prcnx Miesto Dalies

Ketvirtadienį buvo aptem- 
ivrhas Bronx miesto dalyj. 
Nors sniegai baltavo ant sto
gų, bet šviesos buvo gerai už
gesintos ant 32-jų ketvirtainiš- 
k’i mylių pločio ir 480 myliu 

Atvin ilgio. 885,000 gyvento- 
gerai bendradarbiavo su 

miesto administracija.

Saužudė Būtų Nužudžius 
Mažą Mergaitę

Margareta Bandsett, 56 me
tų, 35-33 64th St., Queens, pa
sileido gazą ir save nusižudė. 
Gazo tiek daug priėjo, kad 
jis išsiveržė iš jos kambarių 
ir pritroškino 3-jų metų mer
gaitę Mary Duff ant viršuti
nio aukšto. Pašauktas ligoni
nės vežimas mergaitę atgaivi
no.

Bronx miesto dalyje 240 
jaunuolių baigė karo* laivyno 
mokyklą ir greitai bus perves
ti į mokinitaosi laivyno dalį.

Amerikos diena paskirta 
New Yorke gegužės 17 diena.

Paims 30,000 Naujų 
Darbininkų prie Laivų

New York o miesto majoras 
LaGuardia laikė konferenciją 
su admirolu II. L. Brihser, ku
ris yra atsakomingas už pri
statymą reikmenų j laivų bu- 
davojimo fabrikus. Po konfe
rencijos paskelbta, kad greitu 
laiku bus vien' New Yorko 
apylinkėj įtraukta 30,000 dar
bininkų prie laivų budavojimo, 
kad išpildžius karo laimėjimo 
programą.

Bus Teisiamas už Nume- 
riavimą Pirštų Nagų

Policininkas Luberda areš
tavo- tūlą Joseph De John, 32 
metų vyrą, ir pristatė į Bridge 
Plaza Teismabutį, Brooklyne. 
“Prasikaltimą” rado, kad De 
John yra užrašęs numerius 
ant savo nykščių nagų. Nume
riais ji naudojosi gemblinimui 
taip vadinamais “polisais.”

Antradienį New Yorke taip 
buvo šiltą, kad nevienas brau
kė prakaitą nuo kaktos. Tą 
dieną vakare pasiekė 79 laips
nius šilumos. Gluosniai pradė
jo žaliuoti, o tūli kvietkai 
darė burneles. Tai buvo 
čiausia diena tuo laiku iš 
kos metų, h

Bet štai ketvirtadienį pra
dėjo lyti, snigti 
“Dievo gėrybės” 
jeigu būtų apie 
reikėtų gerai klampoti. Tem- 
pei-atūra nukrito iki 35 laips
nių, tai vėl buvo kitas rekor
das, nes per 27 metus šiuo 
laiku niekados nebuvo taip 
šalta.

Pradėjo Kampaniją už $3,- 
000,000 Armijai Aukų

Komitetas Pagalbos Armijai 
pradėjo kampaniją, kad ūmai 
sukėlus $3,000,000 aukų ar
mijos pagalbai. Iš šių aukų 
bus teikiama pagalba karei
viams jiems reikalingiausiais 
dalykais. Mat, armijoj yra ne
mažai tokių, kurie neturi jo
kių artimų giminių.

Staten Saloj atidaro naują 
orlaukį, kur bus 
250 įvairių patyrusių 
ninku. Mūsų kraštas 
įtempti visas jėgas karo 
mėjimui ir išlaimėjimui 
tai. 
giau 
gy.

reikalinga 
darbi- 

turi 
išlai- 
grei- 
dau-

N. Seldinas, 50 metų am
žiaus bučeris, peiliu nužudė 
savo žmoną Katriną, 47 metų 
amžiaus, 1690 
Bronx. Nužudęs 
jis nubėgo pas 
sušuko: “Aš tik 
savo pačią!”

Policija sako, kad tarpe šios 
poros nuo seniai buvo ginčų, 
žmona rengėsi palikti vyrą. 
Sako, kad pavyduolis už tai ir 
nužudė savo pačią.

Nevalia ir Jūras “Sūdyti”
Magistratas Glebocki turi 

bylą prieš Charles Young, jū
rininką, kuris išvertė New 
Yorko prieplaukoj apie pusę 
tono druskos, kuri jau buvo 
užteršta. Mat,, New Yorko 
miesto administracija yra nu
sistačius prieš sūdymą van
dens, kuris jau patsai natūra
liai yra sūrus. Kažin as tas 
pus-tonis druskos galėjo pa
daryti kokią įtaką ,į New Yor
ko pusiau-jūrišką prieplaukos 
vandenį.

Kunigai ir Mokytojai 
Už Paleidimą Browder

Amerikos Piliečiu Komite
tas paskelbė, kad kasdien jis 
gauna tūkstančius kopijų tele
gramų ir laiškų, kuriuos siun
čia universitetų mokytojai, vi
sokį profesionalai, darbo uni
jos, kunigai, rabinai ir kiti pi
liečiai ir prašo prezidento 
Roosevelto išlaisvinti Komu
nistų Partijos general į sekre
torių Earl Browderj.

Dienraštis “Daily Worker” 
skelbia ištisas ilgas eiles var
dų visokių aukšto mokslo 
žmonių, kurio prisideda, prie 
prašymo.

•Policija pranešė, kad Ber
gen apskrityje, New Jersey 
valstijoj, Federalės Policijos 
būriai darė kratas pas 30 vo
kiečių ir japonų, kurie jau 
nuo seniai sekami, kaipo šios 
šalies priešai. Suimtieji atga
benti ant Ellis Salos.

Daugiau Suvaržys Naują 
“Tajeriy” Pardavinėtojus

Sudege Apsigynimo Fabrikas
Ištiso bloko ilgio fabrikas 

Superior Steel Door & Trim 
Corp.,- 115-14 14th Road, Col
lege Point, sudegė. Fabrike 
dirbo apsigynimo reikmenis. 
Ugniagesių vedėjai ir vieti
niai armijos viršininkai veda 
tyrinėjimą, kad surasti 
kaltinink us.

Atidarytas Naujas Rūmas 
Istoriškame Muzėjuje

Naujas rūmas tapo atidary
tas prie istoriško muzėjaus. 
Atidaryme dalyvavo per 1,500 
žmonių, kur sakė kalbas pro
fesorius Henry F. Osborn ir 
kiti. Muzėjaus rūmo išbudavo- 
jimas ir įrengimas atsiėjo pu
sėtinai daug pinigų, kurie su
kelti daugiausiai 
žmonių palikimų; 
Robinson yra tam 
kęs $500,000.

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLonmore 5-619.1
■ • t-
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga.

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Geriausios Rūšie.'

VALGIAI
(laminami Europlško 

•r Ainerikonlšk* 
Stiliaus

Suėmė 48 Neištikimus

gabenta 48 vokiečiai, japonai, 
italai ir jiems pritarianti as
menys, kurie suimti New Yor
ke ir už Hudson upės. Jų tar
pe yra ir tokių, kaip Von Lo
pei, kuris turėjo didelę krau
tuvę. Tie elementai nėra iš
tikimi mūsų šaliai ir reikalin
ga jie suimti.

Laisveje” Galite Nusipirkti

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

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

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

^AWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWffi

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir jp 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

VIENINTĖLĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ •#

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
f&T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra- Į 
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- i 
lyne, užeikite susi- Į 
pažinti. /

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

■

Pirmadienis, fialand. 13, 1942
• ....................... '.Į

J vieną dieną New Yorke 
parduota net 1 1,283 guzikai 
su generolo MacArthuro pa
veikslu.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

FOR

ICTORY

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

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




