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Pagelbėkime mūsų priete- 

liams.
Visai sudžiūvo.
Pyksta už tiesą.
Apie “Lietuviu Tautinę

Tarybą.”
Anti-demokratinis lizdas.
Pro-nacią maska.

Rašo A. BIMBA

Brook lyno Lietuvių Litera
tūros Draugijos 1 kuopos susi
rinkime buvo skaitytas kana
diečių “Liaudies Balso” laiš- 
kas-atsišaukimas. Kanadiečiai 
prašo mūs paramos savo laik
raščiui. Ant vietos sukėlėme 
daugiau kaip desėtką dolerių.

Kitos mūsų pažangiųjų or
ganizacijų kuopos veikiausia 
taipgi gaus panašius atsišau
kimus. Nepadėkite j šalį ne- 
apsvarstę. Suraskite būdus pa
remti “Liaudies Balsą.” Jiems 
mūsų finansinė parama reika
linga. i

BAISUS JAPONU PUOLI 
MAS ANT CORREGIDOR 

SALOS
Ta nelaimingoji trockistinė 

skloka ne tik visai išsigimė, 
bet ir sudžiūvo. Prisidėjimas 
prie menševikų nepadėjo. Tai 
buvo iš tuščio į tuščią įpyli
mas.

Neseniai turėjo savo gazie- 
tos šėrininkų suvažiavimą. Su
sirinko tik keletas desėtkų ne
pataisomų trockistų.

Paskui buvo “bankietas.” 
Pati “N. G.” pripažįsta, “ne
buvo didelis skaičiumi daly
vių.”

Brooklyno žmonės moka at
skilti pelus nuo grūdų.

Prohitlerinės “Naujienos” 
(bal. 9 d.) verkia ir skundžia
si :

“Lenkų katalikų laikraštis 
Chicagoje (‘Dziennik Chica
goski*) pakartojo bolševikų 
skleidžiamus prasimanymus, 
kad ‘Naujienos’ ir ‘Draugas’ 
esą ‘pronaciški,’ nes jie, girdi, 
deda nacių ‘propagandą’ ir 
būk jie sakę, kad Hitleris, 
okupuodamas Lietuvą, suteik-, 
siąs jai ‘laisvę’.”

Garbė tiems katalikams, 
kurie tą laikraštį išleidžia. 
Jie, matyt, yra gerai apsipaži- 
nę vyrai ir nebijo pasakyti 
tiesą. Mūsų lietuvių katalikų 
srovės vadovybėje tokių drą
sių ir protingų vyrų nesiranda.

Iš kur tą tiesą apie “Nau
jienas” ir “Draugą” “Dzien
nik Chicagoski” gavo, visai ne
svarbu. Svarbu tas, kad jis ją 
pasakė—tiesiog pirštu pataikė 
“N.” ir “D.” redakcijoms į 
akį.

Kad “Naujienos” ir “Drau
gas” buvo ir yra pronaciški, tai 
šiandien negali būti jokios 
abejonės. Jie veda hitlerišką 
propagandą, kuomet jie per
spausdina nacių leidžiamų 
laikraščių straipsnius, kuriuo
se bjaurai meluojama apie So
vietų Sąjungą. Jie veda hitle
rišką propagandą, kupmet jie 
deda Goebbelso propagandos 
biuro pranešimus iš Lisbono.

Jie padeda Htleriui, kai jie 
bando padalinti Suvienytas 
Tautas, kasdien plūsdami did
vyriškai prieš Hitlerį kariau
jančią Sovietų Sąjungą.

Tiesa ir tas, kad tie dien
raščiai sakė, kad Hitleris at
nešė Lietuvai išlaisvinimą. Juk 
faktas yra, kad jie didžiausio
mis raidėmis talpino iš nacių 
okupuoto Kauno pranešimą, 
kad “Lietuva vėl paskelbta 
nepriklausoma.”

Visa tai tiesa. Labai negra
žu Grigaičiui pykti ant kata
likiško “Dziennik Chicagoski” 
už pasakymą šitos šventos tie
sos.

Taigi, Chicagoje įvyko “Lie
tuvos Piliečių Suvažiavimas.” 
Jis suorganizavęs “Lietuvių 
Tautinę Tarybą,” k'uri, matyt, 
skaitysis “Lietuvos valdžia.”

Ta “Taryba” jau paskelbė 
ir deklaraciją. Ji tro'kštanti 
“nepriklausomos, laisvos ir de
mokratinės Lietuvos.”

Kad šita “Taryba” yra nau
jas anti-demokratinis pro-na- 
cių lizdas, tai netenka abejoti.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis
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SUVIENYTOS TAUTOS
RUOŠIASI OFENSYVUI,

I z

Washington. — Amerikie
čiai ir filipiniečiai dar vis 
didvyriškai tebesilaiko ant 
Filipinų salos Corregidor. 
Priešai japonai vartoja to
kią pat taktiką, kokią jie 
vartojo paėmimui Bataan o 
pusiausalio. Jie puola be 
jokio pertraukimo, idant 
nedavus amerikiečiam ir fi
lipiniečiam atsikvėpti.

PASKANDINO NACIUS SU VISOMIS JU
FORTIFIKACIJOMIS

Kuibišev. — Vienoje vie
toje vokiečiai turėjo užėmę 
labai svarbų kaimą, jį ap
ginklavo ir laikė dantimis 
įsikandę. Raudonoji Armi
ja sugalvojo naują būdą jų 
sunaikinimui. Vienoje vie
toje nelabai toli nuo to kai-'šina.

Automobilistai Nori, kad Visa Tauta
Žinotų jų Karinius Planus

Automobilistų unija įdėjo 
į stambiuosius komercinius 
laikraščius didelį apgarsini
mą. Ten jinai išdėsto unijos 
programą pakėlimui kari
nės gamybos ir laimėjimui 
karo prieš fašistinę Ašį.

Automobilistai sako, kadJlizuota.

darbininkai daro didelius 
pasiaukojimus šiame kare. 
Jie reikalauja, kad ir darb
daviai turi parodyt tokį pat 
pasiryžimą pasiaukoti. Ka
ras bus laimėtas tik tada, 

i kada visa tauta bus sumobi-
1 • I

Išlaisvinkite Browder į
Indianapolis, Ind. — In

diana Valstijos industrinių 
unijų tarybos sekretorius 
Walter Frisbie pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui laiš
ką dėl išlaisvinimo Browde- 
rio.

Frisbie primena, kad dar 
tais laikais, kai Amerikoj 
sušilę darbavosi didelės ar
mijos “apyzininkų,” Brow- 
deris jau šaukė Ameriką 
prie bendros kovos prieš fa
šizmą. Dabar gi jis laiko
mas už grotų.

Frisbie sako: “Kaip civi
liniame, taip militariniame

Indija Kovos prieš Japo- Baisioj Lėktuvų Nelai
mus iki Paskutinių jų mėje Žuvo 10 Žmonių

NEW DELHI, Indija. — 
Indijos Nacionalistinio Kon
greso lyderis Nehru pareiš
kė, kad Indijos liaudis ko
vos prieš japonų agresiją. 
Nors derybos su Anglija 
pakriko, bet Indija nepasi
duos Japonijai. Nehru sa
ko, kad už dienos kitos Na
cionalistinio Kongreso va
dai Indijos gynimo klausi
mą svarstys oficialiai.

Derybos su Anglija pa
kriko ir Stafford Cripps 
grįžta atgal i Londoną to
dėl, kad Anglija atsisako 
suteikti Indijai pilną nepri
klausomybę dabar.

Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

Kadangi japonai turi su
traukę daug didesnes jėgas, 
tai jie tą nuolatinį puolimą 
gali lengvai pravesti, nors, 
tiesa, jų baisiai daug žūsta.

Japonų tikslas taip suvar
ginti savo oponentus, kad 
jie pagaliau turėtų pasiduo
ti. Taip turėjo pasiduoti 
apie 36,000 amerikiečių ir 
filipiniečių ant Bataano pu
siausalio.

nio, buvo iškastas kanalas 
ir atsuktas upelis tiesiai ant 
to kaimo. Kadangi dabar 
pavasarį vanduo labai pa
kilęs, tai kaimas buvo giliai 
apsemtas ir naciai turėjo 
žūti su visa savo karo ma- 

fronte dabar yra vietos 
kiekvienam Hitlerio priešui. 
Ir juo ilgiau mes lauksime 
su sumobilizavimu visų a- 
merikiečių jų šalies apgyni
mui ir Hitlerio sumušimui, 
tuo ilgesnė ir sunkesnė bus 
kova.”

Taipgi Rooseveltui pa
siuntė prašymą išlaisvinti 
Browderj Frank P. Gra
ham, North Carolinos uni
versiteto prezidentas ir na
rys War Labor Board. Prie 
jo prisidėjo visa eilė šio 
universiteto mokytojų ir 
profesorių.

SAN FRANCISCO, Calif. 
— Balandžio 12 už 50 my
lių nuo Čia nelaimė ištiko 
du Jungtinių Valstijų bom
belių. Bomberiai susidaužė 
tarpe aukštų kalnų.

Nelaimėje užmušta 10 
žmonių, daugiausia lakūnų 
ir vienas sunkiai sužeistas. 
Valdžia pradėjo tyrinėjimą 
tos nelaimės.

KUIBIŠEVAS. — Sovie
tų dienraštis “Pravda” per- 
sergsti japonus, kad jų mi
litaristic plepalai apie karą 
šiauriuose gali skaudžiai at
sirūgti Japonijai.

London. — Anglijos Dar
bo Ministeris Ernest Bevin 
padarė svarbų pareiškimą 
karo eigos reikalais. Mano
ma, kad jis išreiškia dabar
tinį valdžios nusistatymą. 
Pareiškimas padarytas po 
to, kai Jungtinių Valstijų 
Armijos Štabo galvį, gen. 
Marshall atlaikė keletą kon
ferencijų su Anglijos karo 
reikalų vedėjais.

Bevin pasakė: “Padėtis 
pradeda keistis. Aš negaliu 
jums pasakyt, kada ir kaip, 
bet greitu laiku mes perei
sime iš apsigynimo į užpuo
limą.”

Bevin turėjo mintyje Su
vienytas Tautas, kariaujan
čias prieš fašistinę Ašį.

Francijos Karo Laivy
nas Būsiąs Pervestas 

Naciams
Maskva. — Sovietine ži

nių agentūra “Tass” sako, 
kad vokiečiai tuojau panau
dos Francijos karinį laivy
ną kovoje vakarinėje daly
je Viduržemio Jūros. Na
ciai padarys didelį spaudi
mą ant Petain valdžios ir 
atsieks savo tikslą.

O rytinėje dalyje Vidur
žemio Jūros, pasak “Tass,’’ 
naciai panaudos Italijos ka
rinį laivyną, kurį jie jau 
kontroliuoja.

LONDON. — Harry L. 
Hopkins, prezidento Roose- 
velto pasiuntinys, turėjo 
pasikalbėjimą su Sovietų 
Sąjungos a m b a s adoriumi 
Ivan Maiskiu. Gen. Mar
shall nedalyvavo tuose di
plomatiniuose pasitarimuo
se.

Chinai Siūlo Padėti In
dijai Susitarti

> ...... 1 “ ■ 1
Chungking. — Chinijos 

spauda labai apgailestauja, 
kad Anglijos derybos su In
dija pakriko. Jinai siūlo 
Chinijos valdžiai ir Jungti
nėms Valstijoms tuojau pra
dėti bendrą akciją, kad An
gliją ir Indiją privedus prie 
susitarimo. Kitaip, Indijai' 
grūmoja pavojus iš japonų 
pusės.

2,000,000 Savanorių 
Vaikų Apsigynimui

Nuo balandžio 26 iki ge
gužės 2 dienos bus oficialė 
Berniukų ir Mergaičių Sa
vaitė visose Jungt. Valsti
jose. Per tą savaitę bus 
bandoma sumoboliziioti 2,- 
000,000 savanorių vaikų ci
vilinio apsigynimo reika
lams.

Washington. — Per per
eitą savaitę Jungtinių Vals
tijų lėktuvai nukirto ir su
naikino 12 japonų lėktuvų.

Bevin toliau nurodė, kad 
jau dabar, Anglija pasiga
mina tiek lėktuvų, kiek pa
sigamina Vokietija. O už 
penkių ar šešių savaičių tik 
vienos Jungtinės Valstijos 
pagamins tiek lėktuvų, kiek 
jų dabar pagamina sudėjus 
į daiktą Vokietiją, Japoniją 
ir Italiją.

Dabar Londone randasi, 
apart gen. Marshall, Roo- 
sevelto pasiuntinys Harry 
L. Hopkins. Jiedu beveik be 
perstojo laiko konferenci
jas su Anglijos valdžios va
dais. Jie, matyt, daro spau
dimą ant Anglijos, kad bū
tų atsiliepta į Sovietų Są
jungos pakartotiną reikala
vimą atidaryti kitą frontą 
prieš hitlerinę Vokietiją.

Lenką Armija Gabena
ma į Iraną ir 

Palestina
Istanbul, Turkija.—Daug 

lenkų armijos, kuri buvo 
sudaryta ir apginkluota So
vietų Sąjungoje, dabar ga
benama į Iraną, Siriją ir 
Palestiną. Jau 50,000 lenkų 
esą nugabentą. Jie pava
duos šiame fronte austra- 
liečius, kurie ištraukiami į 
Australiją, ginti savo žemę 
nuo japonų.

Naciai Karo Nelaisvius 
Siunčia Afrikon

Maskva. — Trys Sovietų 
Sąjungos kareiviai, kurie 
pabėgo iš Vokietijos, sako, 
kad naciai Sovietų piliečius 
prievarta gabena Afrikon. 
Jie papasakojo stačiai neap
rašomą nacių vedamą tero
rą koncentracijos kempėse. 
Labai daug karo nelaisvių 
tose kempėse miršta dėl 
stokos maisto. Kurie ne- 
laisviai pasipriešina gabe
nimui Afrikon, tuos naciai 
nudeda ant vietos.

Sovietų Liaudis Pikai 
Pasitiki Pergalei

Tokio. — Čionai sugrįžo 
buvęs Japonijos ambasado
rius Sovietų Sąjungoje. 
Gen. Tatekawa padarė pa
reiškimą spaudai apie jo 
įspūdžius Maskvoje. Jis sa
ko:

“Sovietų žmonės tvirtai 
tiki, kad jeigu jie pakentės 
tuos sunkumus, kuriuos ka
ras ant jų uždėjo, jie karą 
laimės.”

Jis taipgi nurodė, kad So
vietų liaudis turi pilniausį 
pasitikėjimą' Stalino vado
vybe.

Malta, r- Per kovo mėne
sį Čionai naciai iŠ lėktuvų 
užmušė 230 civiliu gyvento
jų, sunkiai sužeidė 280, o 
lengvai sužeidė 297.

BURMOJE JAPONAI VER
ŽIASI PRIE ALIEJAUS 

ŠALTINIU
London. — Čia praneši

mai sako, kad japonų ka
reiviai varosi pirmyn Cen- 
tralinėje Burmoje. Labai 
smarkiai veikia japonų lėk
tuvai, be paliovos bombar
duodami britų kareivius. 
Bet kol kas didelių susikir
timų čionai dar neįvyko.

Turi Būti Susitarta, su Soviety-Anglijos 
Darbo Unijomis dėl Karo

Newark, N. J. — Pabai
goje pereitos savaitės čio
nai įvyko labai svarbi CIO 
(Industrinių Organizacijų 
Kongreso) unijų Konferen
cija. Dalyvavo 500v delega
tų. Konferencija buvo su
šaukta su tikslu pakelti ka
rinę gamybą.

Konferencija užgyrė va
jų už pakėlimą gamybos, 
taipgi CIO ir Darbo Fede
racijos nusistatymą laike 
karo nereikalauti dubilta- 
vos mokesties/UŽ darbą sek
madieniais ir šiaip šventa
dieniais.

Iškelia Aikštėn Hitlerio Kavos prieš Diskrimi- 
Propagandos Lizdą naciją Karo Darbuose

New York.—“Daily Wor- 
kerio” rašytojas John Mel- 
don plačiai tyrinėjo pro-na- 
cišką organizaciją “Consti
tutional Educational Lea
gue.” Jis surado, kad šita 
organizacija plačiai veikia 
ir nesako svietui, iš kur ji 
gauna pinigų savo propa
gandai. O jos propagandos 
obalsis: “Kam laimėti karą, 
jeigu pralaimėti tai, ką mes 
turime?”

Labai stiprus nužiūrėji
mas yra, kad šita organiza
cija darbuojas Hitlerio pro
pagandos biurui. Jos vadu 
yra Joseph P. Kamp, kuris 
prieš kelius metus redaga
vo atvirą fašistinį laikraštį 
“The Awakener.”

Anglai Vėl Bombardavo 
Francijos Centrus

London, bal. 12. — Gana; Washington. — Karo de- 
skaitlingas Anglijos lėktų- partmentas oficialiai pasky- 
vų būrys buvo vėl nulėkęs rė pomirtinį garbės ženklą 
ir bombardavo Francijos Distinguished Flying Cross 
geležinkelio centrą mieste didvyriškai žuvusiems ko- 
Hazebrouck. Ten anglams Į voje prieš japonus Pearl 
teko susidurti su labai smar-! Harbor. Tas garbės ženk- 
kiu vokiečių pasipriešinimu. į las paskirtas kapitonui Col- 
Mūšiai oi-e buvo tokie aš-|lin P. Kelly, seržantui Wil- 
trūs, kad anglai neteko try-; liam J. Delehanty ir ser- 
likos savo lėktuvų. Vokie-fantui James L. Cannon, 
čiai neteko keturių orlaivių- ----------------
— du iš jų anglai nukirtoj Montevideo, Uruguajus. 
o du žuvo. ore, kai vienas — čionai pribuvo Sovietų 
su kitu susidūrė. Sąjungos ledlaužis “Miko-

Kiek ir kokių nuostoliųi van.” Jis turi 133 vyrų jgu- 
padaryta bombarduojamam lą. Čia apsistojo pasiimti 
geležinkelio centrui, komu- kuro. Ledlaužis plaukia į 
nikatas nepasako. Ičili respubliką..

i Laukiama labai smarkių 
I mūšių. i

Šis japonų žygis yra pa
vojingas tuomi, kad jis tai
komas pasiekimui labai 
svarbiu Burmos žibalo šalti
nių, kurie guli netoli. Jei
gu jiems pavyktų dasimušti 

i iki to žibalo, tai japonų ka
ro mašina sustiprėtų.

Konferencija p a s i u n tė 
broliškus pasveikinimus So
vietų Sąjungos, Anglijos, 
I Chinijos ir kitų Suvienytų 
Tautų unijoms. Taipgi pa
sisakė už tai, kad Ameri
kos darbo unijų judėjimas 

i tuojau susisiektų ir už- 
’ mėgstu tamprius ryšius su 
j Sovietų Sąjungos ir Angli
jos darbo unijomis. :

Iki šiol tiktai Sovietu Są
jungos ir Anglijos darbo 
unijos turi sudariusios ben
drą tarybą vedimui šio ka
ro. Amerikos unijos ten dar 
nepriklauso.

Washington. — Preziden
to Roosevelto įsteigtas ko
mitetas dėl Fair Employ
ment Practice pastatė rei
kalą vim a dešimčiai vidur- 
vakarinių firmų, kad jos 
1 i a u t ųsi diskriminavusios 
prieš negrus. Tos firmos tu
ri stambius kontraktus su 
valdžia gaminimui karo 
reikmenų.

Prezidento K o m i t e t as 
griežtai sako, kad nebus to
leruojama jokia diskrimina
cija prieš žmones dėl rasi
nės kilmės arba dėl religi
jos.

Gi šiandien daugybė fir
mų varo bjaurią diskrimi
naciją prieš negrus, žydus 
ir ateivius.

Pagarbos Ženklas Žu- 
vusiems Didvyriams
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Lietuviai, Pasitraukę iŠ Savo 
Gimtinės

Niekas tikrai nežino, kiek iš Lietuvos 
pasitraukė (karui prasidėjus) į Sovietų 
Sąjungos gilumą Lietuvos piliečių. Gau
tomis žiniomis, tokių pabėgėlių gali būti 
apie 20,000 asmenų. Reikia nepamiršti, 
kad mūšiai Lietuvos plotuose tęsėsi ne- 

. ilgai, todėl labai daug žmonių nesuspėjo 
laiku pabėgti, nors to labai troško.

Aišku, karo metu negalėjo būti pla
ningo traukimosi. Vieni žmonės bėgo- 
vyko traukiniais, kiti savo arkliniais ve
žimais, kiti gaH būt ir'pėsti arba “kaip 
papuolė.” Ir todėl šiandien lietuviai nėra 
apsigyvenę vienoje vietoje; jie iškrikę. 
Jų rasime Leningrade, Maskvoje, Penzo- 
je, Kuibiševe, Gorkyje, Stalingrade, ir 
kituose miestuose. Gal nemažai jų apsi
gyveno kolektyviuose žemės ūkiuose.

Matyt, didokas Lietuvos, pabėgėlių 
skaičius apsigyveno Penzoje—tarp Mas
kvos ir Kuibįševo esamame mieste. Pen
zoje yra susidaręs lyg ir kokis lietuviš
kas centras, ypačiai lietuvių intelektua
lų centras. Galimas daiktas, kad neužil
go Penzoje pasirodys (jei dar nepasiro
dė) ir lietuviškas laikraštis (lietuviškų 
knygų jau pasirodė). Sovietų vyriausy
bė, kad ir prie labai sunkių sąlygų, ne
sigaili nei lėšų, nei energijos patenkinti 
visokių tautybių, žmonių;4nedžiaginius ir 
dvasinius interesus.

Kaip J. Žiugžda praneša, jau visa ei
lė lietuvių yra gražiai pasižymėjusių 
bendrame Sovietų Sąjungos piliečių pa
siryžime sumušti priešą — rudąjį žvėrį 
fašizmą.

Vieni Lietuvos piliečiai, pasirodo, dir
ba Sovietų pramonėse, kiti žemės ūkyje, 
tretį organizuojasi į lietuvišką diviziją 
Raudonojoj Armijoj priešui fašizmui su- 

.. mušti.
Be abejo, kiekvienas jų veikia įsitiki

nęs, kad greit ateis toji valanda, kai 
priešas iš Lietuvos bus išmuštas, kar Lie
tuva ir vėl bus laisva, kai jie laimingai 
į savo gimtinę sugrįš ir statys naują Lie
tuvą, naują gyvenimą laisvai ir saugiai.

Dar Apie Kanados Plebiscitą
Kanadoje, kaip jau pas mus buvo ra

šyta, balandžio 27 d. įvyks balsavimas 
(plebiscitas) klausimu: ar Kanadoje tu
ri būti įvesta verstinas kariuomenėn ė- 
mimas, ar ne ? Šiuo klausimu dabar daug 
rašoma Kanados spaudoje. Jis plačiai 
yra diskusuojamas visur. Kanados lie
tuvių savaitraštis “Liaudies Balsas” ra
gina piliečius balsuoti už verstiną karei
viavimą. Panašiai rašo ir kiti pažangūs 
laikraščiai. “Liaudies Balsas” (iš bal. 
10 d.) paduoda kito pažangaus kanadie
čių laikraščio nuomonę plebiscito klausi
mu. Čia mes ištisai paduosime abiejų 
laikraščių trumpai pareikštas nuomones. 
“Liaudies Balsas” pareiškia:

“Progresyvus angliškas savaitraštis, 
leidžiamas Toronte, The Canadian Tri
bune, pereitos savaitės numeryje rašo 
editoriale, kad greitu laiku Kanados 
žmonės turės tarti labai svarbų žodį, tai 
pasisakyti, ar jie paliuosuoja vyriausy
bę nuo tų prižadų, kuriuos ji davė pirm 
Franci jos puolimo, pirm naciai sumin
džiojo Europą iki pat Dniepro, pirm ja
ponai tapo valdonais visame pietvakari
niame Pacifike ir pirm paaiškėjimo, kad 
demokratijos gali būti militariniai' su
muštos.

“Tribune nurodo penkias priežastis, 
kodėl kanadiečiai turėtų balsuoti “taip,” 
laike plebiscito balandžio 27 dieną, štai 
tos penkios priežastys:

“Pirmiausia, to * reikalauja užtikrini
mas Kanados nepriklausomybės.

“Antra, jeigu Kanada bus suvaržyta

tokiais ryšiais, kurie neleidžia jai duoti 
atatinkamus smūgius, ji nebus ištikima 
tam iškilmingam paktui, kurį pasirašė 
kartu su kitomis 25-mis tautomis kovoti 
prieš Hitlerį iki mirties ir nedaryti at
skirai paliaubų ar taikos.

“Trečia, mes apleisime 150,000 jaunų 
kanadiečių, kurie yra užjūryje, pasiren
gę stoti prieš priešą ir net mirti už savo 
krašta.

“Ketvirta, jeigu mes nebalsuosime 
“taip,” neatsižvelgiant į savo pažiūras 
linkui vyriausybės, mes padrąsinsime vi
sus geltonuosius Kvislingus, visus pasi
slėpusius išdavikus, visus fašistinius suo
kalbininkus Kanadoje.

“Penkta, už tai, kad mums reikia de
mokratinės tautinės rinktinės tarnystės 
sistemos.be jokių suvaržymų, kad būtų 
galima suorganizuoti didelę armiją už
jūryje, kuri galėtų sudaužyti Hitlerį ant 
Europos kontinento ir tokiu būdu pa
baigti karą kaip galint greičiau.

“Mes manome, kad tos penkios prie
žastys yra labai rimtos ir reikalauja, 
kad kiekvienas hitlerizmo priešininkas ir 
šios šalies mylėtojas, turįs teises balsuo
ti, laike plebiscito balsuotų “taip.” Bal
savimas neigiamai arba susilaikymas, 
aišku, vienu ar kitu būdu prisidės prie 
sustiprinimo priešų rankų.”

Arkivyskupas Skvireckis 
Pašautas?

Britanijos radijo skelbia, kad vokiečiai 
areštavo Vilniaus arkivyskupą, nušovė 
vieną kunigą ir pašovė Kauno arkivys
kupą metropolitą Skvireckį. Bet, sako 
tas pats radijo, vokiečiai skelbia, būk pa- 
šovimas įvykęs netikėtai (“an accident 
took place”).

Kaip ten iš tikrųjų buvo, sunki? pasa
kyti, nes smulkesnių žinių nėra, — o jų 
gauti šiuo metu labai sunku, veikiant 
žiauriai vokiškai karo cenzūrai. Gal būt 
gausime žinių per Kuibiševe ir Maskvoje 
gyvenančius Lietuvos veikėjus, kurie pa- 
staraisiai laikais pradėjo dažniau susi
siekti su Lietuvoje gyvenančiais lietu
viais, — gal per slaptą radiją, palaiko
mą Lietuvos partizanų, gal kaip kitaip.

Reikia pasakyti, kad arkivyskupas 
Skvireckis, tuojau po 1941 metų birželio 
22 dienos pasirodė dideliu pro-naciu. Jis 
kalbėjo per radiją ir paskelbė, kad, gir
di, dabar, kai naciai Lietuvą užėmė, Lie
tuvos katalikams būsią geriau gyventi. 
Kitais žodžiais, arkivyskupas Skvireckis 
bandė pataikauti naciams, bandė jiems 
dirbti.

Bet naciai niekad nebuvo niekam dė
kingi, negalėjo, matyt, būti dėkingi ir 
Skvireckiui, — žvėris buvo, žvėrimi ir 
pasiliks! Galėjo Skvireckis prisilaižinėti 
1941 metais, o 1942 metais jie galėjo “ne
tikėtai” jį pavojingai pašauti arba ir vi
siškai nužudyti.

Kad Lietuvoje verda neramumai, kad 
ten žmonės kyla prieš rudąjį žvėrį, kad 
žvėris (okupantas) Lietuvos žmones te
rorizuoja, — mums ne naujiena. Atsi
minkime, tik visai neseniai Kaune buvo 
viešai nužudyta 42 Lietuvos patrijotai; 
praėjus kelioms savaitėms — nužudyta 
dar 37 Lietuvos patrijotai. Viso 79 Lie
tuvos sūnūs ir dukterys! Biskelį anks
čiau panašūs šaudymai buvo Šiauliuose 
ir kituose miestuose. Vilniuje, matyt, ne
mažiau, kaip Kaune žmonės žudomi ir 
kankinami.

Galimas daiktas, kad Lietuvos dvasiš- 
kija, kuri ilgai buvo pro-naciška, verčia
ma katalikų masių, tarė žodį kitą prieš 
fašistus-okupantus, o pastarieji pradėjo 
su ja “suvesti sąskaitas.”

Todėl žinia, kad aukštoji dvasiškija 
Lietuvoje yra areštuojama ir (“per klai
dą”) šaudoma, visiškai tikėtina.

Nereikia nei aiškinti, kad kiekvienas 
anti-fašistas lietuvis Amerikoje, išgirdęs 
šią žinią, dar labiau pasipiktins naciais 
ir tais, kurie juos už tarauja, kurie sklei
džia jų propagandą Amerikoje.

Bet mes norime ta proga tarti žodį 
katalikiškos spaudos redaktoriams ir ka
talikų vadams Amerikoje: jūs dar vis 
agentaujate Hitleriui. Jūs dar vis sklei
džiate jų propagandą. Jūs dar vis spaus
dinate savo laikraščiuose “žinias” iš Hit
lerio leidžiamų laikraščių Lietuvoje — 
žinias, kurios yra niekas daugiau, kaip 
bjaurūs melai, kaip pikta naciška propa
ganda! Jūs kadaise paskelbėte ir aprau
dojote vyskupą Staugaitį, pareikšdami, 
būk jį sušaudė tarybinė vyriausybė. Vė
liau, kai sužinojote, kad nieko panašaus 
nebuvo, jūs neturėjo drąsos tą melą at
šaukti! Jūs maldavote Hitlerio, kad jis 
užpultų Lietuvą. Jūs skelbėte: “Valio, 
nepriklausoma Lietuva” po Hitlerio kur-

Mūsų Kovotojai Studijuoja
Fašizmą Nugalėti

(Orientacijos Kursai U.S. Armijoj) 
Rašo LIETUVIS KARYS

Neseniai pasirodė žinia 
spaudoj, kad kai kurios ar
mijos dalys pradėjo vesti 
taip vadinamus orientacijos 
kursus.

Gal būt eilinis pilietis ne
kreipė dėmesio tai žiniai, 
bet plačiau žiūrint, tai svar
bus reiškinys kariuomenei 
ir visuomenei.

Tie orientacijos kursai 
buvo įvesti armijoj dėl kelių 
priežasčių.

Dar ne taip seniai, prieš 
Ašies karo paskelbimą, J. 
A. V., daug kas rašė ir sa
kė, kad “moralė armijoj že
mą,” Tyrinėjant kareivių 
anuometinę moralę, galima 
buvo prieiti išvados, kad 
daugumoj jie buvo nepaten
kinti dėl 3 pagrindinių prie
žasčių: 1) rekreacinių gali
mybių stokos; 2) akcijos ne
buvimo, ir 3), svarbiausia, 
dėl tarptautinės padėties 
neįvertinimo ar nesuprati
mo.

Dėl visiems jau žinomų 
įvykių, moralės problema 
armijoj kaip ir išnyko. Lai
kui bėgant ir visuomenei 
per ŪSO ir kitas masines 
organizacijas kooperuojant, 
pakėlė 100% karių rekrea
cinių pramogų, kultūrinio ir 
fizinio lavinimo galimybes.

Niekas dabar nesiskun
džia armijoj, laivyne ar or
iai vyne, kad akcijos stoka 
ir kiekvienas yra pasiryžęs 
kovoti prieš savo šalies ir 
žmonijos priešus...

(Privatiniai pasikalbėji
mai su kariais ir kariška 
spauda — tai visiškai pa
tvirtina.)

Pasiliko dar viena proble
ma, kuri yra itin svarbi mū

sų dienų kare.
Totalitarinis karas, pagal 

fašistų ideologus ir to ka
ro teorijos įkūrėjo genero
lo barono von Liudendorfo 
nuomonę, yra ne tik kova 
fronto zonose, kautynė, kur 
tik kariškiai grumiasi. To
talitarinis karas—kova, kur 
nėra ribos frontui ir nėra 
neutralių bei civilių, jie (fa
šistai) ir nedaro skirtumo 
bei atrankos kovos priemo
nėse, ginkluose ar metoduo
se... >1'1 l!.)f

Vienas iš svarbiausių ele
mentų fašistų generaliniuo
se štabuose, o ypatingai 
Reichs'wehre, buvo “morali
nis karas,” bei 5 kolonos 
veikimas. <

Gandų skleidimas, rasinė 
antagonistinė propaganda, 
vienybės ardymas užfrontėj 
yra pavyzdys, kaip Hitleris 
su savo sėbrais veikia savo 
negarbingą tikslą atsiekti.

Tame priešo plane numa
tyta nuodinti demokratijų, 
civilių bei karių sąmones ir 
moralę. Ašis pasinaudoja ne 
tik' užmokėtais agentais, bet 
dažniausia lojalių nesusi
pratusių piliečių pagalba.

,Kad išvengti Ašies per
galės nervų ir 5-tos kolonos 
srityje, demokratijos bei są
jungininkės seniai griebėsi 
apsigynimo priemonių.

Viena iš svarbiausių prie
monių, tai sąmoninimas .

Sovietų Sąjunga tuo at
žvilgiu davė pavyzdį pasau
liui. Raudonoji Armija, kai
po organizacija ir individu- 
alis kovotojas, yra geriau
sias atsakymas; kodėl Hitle
ris taps nugalėtas.

Raudonojoj Armijoj spar

tus kariškas parengimas 
žengia koja į koją su pažan
gia antifašistine, .kultūrine, 
politine programa.

Politinis lavinimas pasta
tytas ne menkesnėj vietoj, 
kaip šaudybų pratimai... 
Ir tariant Gorkio žodžiais, 
“Raudonarmietis nenugali
mas karys, nes jis žino, už 
ką jis kovoja”...

Kitos sąjungininkės, kaip 
Anglija, Chinija, jau seniau 
turi savo kariuomenėse po
litinių orientacijų mokyklas.

J. A. V. generolas Ben 
Lear, II armijos vadas, pra
dėjo tą eksperimentą 2 mė
nesiai atgal ir pasisekimas 
buvo nepaprastas. Susido
mėjimas negirdėtas, ir karo 
departmentas bei generali
nio štabo viršininkas, gene
rolas G. Marshall padarė iš 
to tinkamą išvadą.

Tos fragmentinės paskai
tos ir pripuolami lektoriai 
tapo nuolatine armijos švie
timo institucija.

Paskaita įvyksta, kaipo ir 
kiti karinio parengimo da
lykai, pagal nustatytą pro
gramą gan dažnai.

Dėstomi dalykai ir temos 
yra šito karo pre-istorija, 
įvairių karinių kampanijų 
visapusiška analizė, mū
sų šalies priešai, jų karinė 
jėga ir kovos metodai, J. A. 
V. sąjungininkės ir jų ka
rinės spėkos. Be to, labai 
svarbią vietą užima J. A. V. 
deihokratijos principai, ly
ginant su fašistinėm teori
jom ir praktika.

Lektoriai yra karininkai, 
universitetų profesoriai ir 
ekspertai ar sugabūs karei
viai.

Iš iki šiol skaitytų paskai
tų didžiausio susidomėjimo 
iššaukė tos: Francijos puo
limo priežastys karinių ir 
kitų požvilgių šviesoj. Ta 
tema buvo duota su padali
nimais. Karininkas skaitė 
apie “Reichswehrio” strate-

Visoki Tautines Vienybės priešai prakaituodami dirba šalies karinėm pastangoms trukdyt.

ka!
Ką jūs, kunigai ir ponai, šiandien pa

sakysite, skaitydami šias žinias, atėju
sias ne iš Maskvos, bet iš Londono ?!

Mes manome, kad ši žinia turėtų pa- 
akstinti kiekvieną lietuvį kataliką stoti 
į uolesnį priešfašistinį darbą. Mes ma
nome, kad ši žinia turėtų paakstinti 
kiekvieną lietuvį kataliką tarti žodį prieš 
savo spaudos redaktorius, taip šlykščiai 

t

už taraujančius Hitlerio režimą Lietuvo
je, taip bjauriai dirbančius Hitlerio nau
dai.

Mes šaukėme ir šaukiame visus lietu
vius į tautinę vienybę, į bendrą kovą už 
sunaikinimą Hitlerio ir jo naciškų jėgų, 
už Lietuvos išlaisvinimą iš po žiaurios1 
Hitlerio priespaudos; už savo krašto, 
Amerikos, saugumo ir laisvės užtikrini
mą!

Antrad., Balandžio.,.14, 1942

giją ir Francijos militarines ftO 
klaidas ir vadovybės ydas, * 
o civilis žurnalistas, karo 
departmento patarėjas, ku
ris dalyvavo kaip savanoris 
toj kampanijoj, pasakojo 
savo įspūdžius per tas fata
liškas dienas Paryžiuje ir 
kitose vietose, nagrinėjo 5- 
tos kolonos atliktą darbą ir 
įvairių fašistų defytistinį 
veikimą ir pasekmes.

Gana natūralu, kad pa
skaitos apie Sovietų Sąjun
gą ir specialiai apie slaunią 
Raudonąją Armija buvo pa
čios įdomiausios karių ma- * | 
sems. ■ > f

Tos paskaitos, nors buvo 
gan sausos ir schematiškos, 
buvo ne vien tik mokslas 
tūkstančiams kareivių, bet 
herojizmo pavyzdžiai ir ne
paprasta inspiracija mūsų 
ginkluotoms pajėgoms. Po 
įdomios, bet biskį slegian
čios iš esmės, pamokos apie 
Singaporą, Možaisko var
das ir Maskvos gynimas bei 
Hitlerio atsitraukimas, tie
siog veikė gaivinančiai ir 
įskiepijo daugiau pasitikė
jimo Suvienytų Tautų jėgo
mis ir galutinu laimėjimu...

Istorikai ir ekonomijos 
mokslų žinovai kviečiami 
dėstyti apie fašizmo ir hit- 4 
lerizmo “mokslą” ir jų žiau
rią praktiką.

Labai geras ir naujas reiš
kinys yra vadovaujančių o- 
ficierių iniciatyva perduoti • 
kas rytas per pirmą forma
ciją apie 5:55 vai. paskutinę 
žinių sutrauką, kartais su 
komentarais.

Tai yra praktikuojama 
specialiai tolimose bazėse, 
ar per manevrus laivyne, ar 
postuose, kur vyrai ne vi
suomet gali gauti laikraš
čius pasiskaityti.

Be tų paskaitų,, kariai 
gauna sąrašą knygų, reko
menduotų skaitymui.

Tarp f tų knygų randame •<]! 
J. A. V. ambasadoriaus Jo- ’ 
seph Davies’o “Mission to 
Moscow,” John Gunther — 
“Inside Asia,” Anderson — /
“The Philippines” ir Tolsto
jaus — “War and Peace,” 
“Anna Karenina” ir kt.

Kaip oficialūs karo de
partmento duomenys rodo, 
kareiviai vis labiau susido
mi aktualėmis problemo
mis. Jie pamaži slenka iš 
sporto puslapių ir “comics” 
laikraščiuose į politines ži
nias apie karą ir kovos lau
kų rezultatus.

Gi iš knygynų ir teatrų 'f 
ateina kitas sveikintinas 
reiškinys, kuris privers dau
gelį pakeisti nuomonę apiė 
Amerikos jaunuolį unifor- *, 
moję. Kariai pradeda skai
tyti klasikus ir knygas so
cialinėm bei ekonominėm 
temom ir klausos su pasigė- • 
re j imu simfonijų ar bendrai 
rimtesnių muzikalinių kūri
nių.

Orientacijos kursai duo
dami kariams ir Amerikos 
karių. masės sąmonėjimas 
yra dideli žingsniai pirmyn 
visiškai pergalei pasiekti.

Japonai Varosi Pirmyn „ 
Prieš Anglus Burmoje

_____ u
New Delhi, Indija. — Ja

ponai prasibriovė pirmyn 
prieš anglus Ęurmoje jau 
apie 60 mylių į šiaurius -nuo 
Prome miesto, grumdamie
si linkui Mandalay.

Nedideli japonų garlai
viai varosi aukštyn Irra
waddy upe ir stato pavojun 
anglų kariuomenę iš šono, 
taip įat grūmodami atkirst 
nuo anglų turtingus žibalo 
šaltinius, esamus į vakarus 
nuo tos upės.

Toungoo srityje japonai I 
iš trijų pusių žygiuoja prieš < 
chinus.
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Laiškas iš Požeminės Vokieti jos

v

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 anti-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
(Tąsa)

Pradėjo dažnėti nusiskundimai apie 
neapsakomus Rytiniame fronte kampa
nijos sunkumus — nusiskundimai, kurie 
atėjo iš fronto laiškuose. Kareiviai rašė 
apie “fanatišką” rusų atkaklumą, apie jų 
kovą iki paskutinės kulkos, apie rusų ar
tilerijos taiklingumą, apie vokiečių ka
reiviuose baimę partizanų, kurių pilna 
visose nepereinamose giriose ir balose, ir 
apie nuolatinius partizanų užpuolimus 
ant vokiečių linijų. Vokietis kareivis 
skundėsi apie stoką kelių Rusijoje, apie 
nuovargį ir blogą pristatymą reikmenų.

Vokietijoje žmonės pradėjo suprasti, 
ką ta kampanija Rusijoje ištikrųjų reiš
kia. Komunikatai iš karo fronto pradė
jo netekti to savo blizgėjimo. Apie tą 
patį laiką jau pradėjo didėti skaičius li
goninių traukinių, pargabenančių iš ka
ro frontų sužeistus kareivius. Dieną ir 
naktį šitie traukiniai važiavo per Ryti
nę Prūsiją, per Lenkiją, Čechoslovakiją, 
Belgiją ir Holandiją, nesustodami dienos 
laiku stotyse, idant nesujaudinus gyven
tojų. Nežiūrint to, žinios apie baisius vo
kiečių armijos nuostolius pradėjo prasi
sunkti į užfrontį. Jas išnešiojo sužeisti 
ir paliegę kareiviai, kurie sugrįžo namo. 
Jas išnešiojo žodžiu moterys, kurios ėjo 
į mažas stotis pamatyti, ar nesuras sa
vo mylimųjų tarpe sužeistųjų tuose trau
kiniuose. Tuos baisius nuostolius paro
dė ilgas nepribuvimas laiškų iš fronto ir 
kasdieninėje spaudoje ilgos kolumnos 
obituarų.

Mieste Charlottenburge mūsų organi
zacija savo iniciatyva slaptai pravedė 
stuba nuo stubos apklausinėjimą ir su
rado, kad nuo 65 iki 75 nuošimčių šeimų 
jau yra netekusios fronte vieno iš na
miškių.

Rytinėje Prūsijoje ir Silezijoje yra to
kių kaimų, kurių armijon pašauktų vyrų 
tiktai nuo 10 iki 20 nuoš. išlikę gyvi. 
Žmonės gali spręsti apie Vokietijos nuos
tolių didumą iš to fakto, kad su pradžia 
rugpjūčio mėnesio pradėta imti armijon 
18 metų jaunuolius ir senus vyrus, taip
gi nesveiki ir netinkami.

Nepaisant aštriausių priemonių iš fa
šistinės vyriausybės pusės, Sovietų ir An
glijos radijų pranešimai apie vokiečių 
nuostolius pasiekia Vokietijos gyvento
jus visokiais keliais ir padaro labai sle
giantį įspūdį į juos, ypatingai į moteris. 
Žmonės pradėjo nebetikėti Goebbelso ofi- 
cialėm skaitlinėm. Jie pradėjo suprasti, 
kad naciški valdonai jiems ciniškai me
luoja ir užgaunančiai juos apgaudinėja. 
Vidutinis vokietis pradėjo piktintis Goeb
belso vėliausiu melu apie nepasisekimą 
orlaivių užpuolimo ant Vokietijos. Aš 
nežinau, ar jums yra žinoma, kad kele
tas miestų Vakarinėje Vokietijoje dali
nai sunaikinti angliškų bombų. Tais 
miestais yra Cologne, Aachen, Mannheim 
ir Munster. Gelsenkirchen ir Essen 
Ruhro srityje, taipgi Hamburg ir Bre
men, taipgi smarkiai nukentėjo. Mūsų 
gražusis ir senasis miestas Cologne ne
teko ištisų gatvių. Aacheno mieste su
griauta 475 namai su 15,000 apartmentų 
tik per vieną naktį, po liepos 8 d. Muns- 
teris nukentėjo katastrofiškai. Per vie
ną naktį visas taip vadinamas “senasis” 
miestas tapo sugriautas. Katedra, Pilis, 
geležinkelio stotis, paštas ir ištisi blo
kai namų paversta griuvėsiais.

Kai Goeringo. “Luftwaffes” (orlaiviai) 
bombardavo Londoną, Coventry, Ply
mouth ir Birmingham, mūsų pilietis ne
apsakomai džiaugėsi orlaivių karu. Jis 
reikalavo pavyzdingai nubausti nepa
klusnią Angliją ir šaukė: “Duokit jiems 
daugiau!” Bet kuomet Anglijos orlaiviai 
pradėjo diena iš dienos bombarduoti Va
karines Vokietijos svarbiausius centrus, 
tai tas mūsų pilietis neteko lygsvaros ir 
šaukė apie tų anglų “žiaurumą.” Tačiau 
jis taipgi pradėjo turėti visokių minčių 
'apie patį Goeringą.

Gi nelauktas pasirodymas virš Ber

lyno sovietinių orlaivių padarė dar di
desnės įtakos ant tų, kurie tik vakar taip 
garsiai sveikino Goeringą. Žmonės susi- 
kimšę į slėptuves atsargiai keikė tą “rie
biąją kiaulę” Goeringą.

Ypatingai sunki pasidarė padėtis dar
bininko ir raštinės tarnautojo. Po pra
leidimo nakties be miego slėptuvėje jie 
turi dirbti — ir dirbti sunkiai — nuo 12 
iki 14 valandų beveik be pertraukos. Prie 
to pridėk nuolatos didėjantį darbo žmo
nių vargą. Niekados pirmiau aš nebu
vau matęs taip prastai mūsų žmones ap
sirengusius. šventadieninės drapanos, 
kurios buvo taip atsargiai sudėtos ir sau
gomos, išimamos ir visai sunešiojamos 
arba iškeičiamos ant maisto. Naujų dra
panų ir čeverykų negalima gauti nei su 
kuponais. O jei po sunkių pastangų ir 
gauni ką nors pasipirkti, tai taip pras
tos medžiagos, jog beveik be jokios ver
tės.

Nebeturime muilo nei apsiprausimui 
nei mazgojimui drapanų. Nebėra daržo
vių ir net ir bulvių sunku begauti. Ber
lyno turgavietės perstato liūdną vaizdą: 
linijos moterų laukia maisto. Moterys ir 

' vaikai išstovi ištisas valandas, idant gau
ti pasipirkti keletą cibulių, arba saują 
žirnių. Muniche, Bavarijos valstiečių 
centre, užmokestį priimti turi- daiktais. 
Ir visa ši padėtis po to, kai Hitleris api
plėšė visas turtingiausias Europos žemės 
ūkio šalis!

Kuomet buvo pradėtas karas prieš So
vietų Sąjungą, naciški nenaudėliai žavė
jo visuomenę vaizdais ilgų traukinių 'su 
grūdais, sviestu, kiaušiniais ir riebių la
šinių, kurie turėjo ateiti iš Rusijos Vo
kietijon. Ir reikia pripažinti tą faktą, 
kad ne tik tarpe nacių, bet taipgi tarpe 
platesnių mūsų visuomenės sluoksnių bu
vo galima užtikti tokių, kurie buvo labai 
ištroškę apiplėšti Rusiją. Žemiausi žmo
nių instinktai pradėjo iškilti į viršų ir ta
tai naciai mokėjo puikiai išnaudoti. Žmo
nės pradėjo netekt paprasčiausio žmoniš
kumo. Šeimų motinos, kurios pirmiau 
skaitė save “pavyzdžiais teisingumo,” pa
gal buržuazinį mastą, nebematė nieko pa
žeminančio tame, jeigu jų sūnūs plėšė 
paskutinį duonos kąsnį iš rusių motinų 
ir rusų vaikų!

Mes visi labai vaizdingai tebeatsimi- 
nėme pilnus automobilius ir sunkveži
mius kareivių ryšulių, plaukiančių Vo
kietijon iš Paryžiaus. Mes atsiminėme 
vokietes moteris pasipuošusias šilku iš 
Lyonso, rinktiniausiais francūziškais vil
noniais ir kostiumais vėliausios paryžiš- 
kos mados. Mes atsiminėme, kaip oficie- 
rių žmonos skendo Coty perfume ir val
gė francūziškus saldainius ir gėrė fran- 
cūzišką šampaną.

Bet tie, kurie tikėjosi medžiaginių lai
mėjimų iš karo Rusijoje, skaudžiai apsi
vylė. Iš kareivių laiškų žmonės sužinojo, 
kad besitraukdami rusai pasiėmė viską, 
su savim, kas buvo galima pasiimti, o 
sunaikino viską, ko negalėjo pasiimti. 
Neplaukė Vokietijon iš Rusijos nei tie 
žadėti riebūs lašiniai, nei tie minkšti kai
liai. Vietoj to, pasiekė neramios žinios, 
kad vokiečiai kareiviai negauna pakan
kamų maisto porcijų ir neaprūpinti šil
tomis drapanomis ateinančiai žiemai.

Toli gražu nuo maisto padėties page
rėjimo su užpuolimu ant Sovietų Sąjun
gos, ta padėtis kasdien ėjo blogyn, mais
to laukėjų linijos darėsi ilgesnės ir mais
to rezervai sparčiai mažinosi. Tuo pačiu 
laiku vokiečių žygiavimas pirmyn fron
tuose pradėjo slabnėti. Buvo jau aišku, 
kad karas nusitęs ir kad visi Hitlerio 
laiktvarkiai tapo sukaneveikti.

Baisioji šmėkla žieminės kampanijos 
stovėjo prieš akis. Kiekvienas, kuris tu
rėjo savo artimus arba gimines fronte, 
kentėjo didžiausią baimę. Kas atsitiks 
su jų sūnais toje baisioje rusiškoje žie
moje su jos snieginėmis audromis, kurios 
palaidojo Napoleono armiją? Žmonės bu
vo susirūpinę, kada bus galas šitai dva
sinei kankynei ir fiziniam vargui? Bet 
galo nesimatė. Tikėjimas, kad taika ga
lima tiktai per Vokietijos pergalę, pra
dėjo užleisti vietą giliausiam troškimui 
karo pabaigos.

Visas nepasitenkinimas, kuris buvo su- 
sikuopęs masėse, kaip fronte, taip namie, 
susiliejo į vieną troškimą — pabaigti šį 
prakeiktą karą. Naciški valdonai supra
to, kad padėtis labai opi. Jie žinojo, kad 
negalima lošti su tokia masių nuotaika.

Jie suprato, kad joks to melagių ka
raliaus Goebbelso straipsnių kiekis nepa
keis tokio masių nusiteikimo, kuris buvo 
naujas Vokietijos žmonėms. Reikėjo su-

rasti kokį nors kelią išsiliejimui. Hitle
ris pradėjo jieškoti išeities naujam ofen- 
syve Rytiniame Fronte. Ištiesų Vokie
tijos armijos pradėtas ofensyvas spalių 
2 d. (1941 m.) — apart militariškų išro- 
kavimų, — turėjo taipgi tikslą paleng
vinti įtemptą naminę situaciją.

Pagalba šito ofensyvo nacių vadai no
rėjo paversti smarkiai augantį taikos 
troškimo sentimentą į naują pakvaišusio 
šovinizmo bangą. Naciai įkalbinėjo armi
jai ir žmonėms, kad šita pastanga bus 
paskutinė didžioji pastanga; kad po jos 
seks taika. Tai buvo pavojingas tošis, 
Hitleris lošė ugnimi. Puvo pavojingas 
naciams taipgi, kad jeigu šitas ofensyvas 
nepavyktų, tai pasirodytų gyduolės pa
vojingesnės už pačią ligą, kurią jos tu
rėjo išgydyti.

Reikia pripažinti, kad šis ofensyvas 
buvo labai atsargiai paruoštas. Vyriau
sioji Komanda šitą pasiruošimą laikė di
džiausioje slaptybėje nuo žmonių. Bet ir 
mažai suprantąs apie militariškus daly
kus, galėjai jausti, kad kas nors didelio 
ruošiama. Kada tiktai žmonės pradėda
vo guostis karo laikų sunkumais, nacių 
viršylos pamerkdavo vienas kitam ir at
sakydavo vienu balsu: “Biskutį daugiau 
kantrybės, greitu laiku nebebus pamato 
skųsties.”

Bet buvo kiti ir daug didesni ženklai, 
kurie rodė, kad yra ruošiamas didelis 
ofensyvas. Šeimos tų kareivių, kurie 
tarnavo Francijoje ir Balkanuose, suži
nojo iš laikų, kad jų vyrai bei sūnūs per
keliami į Rytinį Frontą. Mūsų draugai 
iš parubežinių distriktų pranešė apie 
masinį kareivių judėjimą iš Italijos, 
Vengrijos ir Rumunijos. Paskutinėj 
rugsėjo dalyje komunistai geležinkelie
čiai informavo mus, kad beveik visi pa- 
sažieriniai traukiniai tapo sulaikyti, 
pradėta gabenti karo reikmenis Iš Fran- 
cijos ir iš kitų Vokietijos “globojamų” 
kraštų.

Į mūs rankas pakliuvo dokumentas, ku
ris parodė, kad išvakarėse spalių mė

Politinė Sausligė
(Feljetonas)

Ekstra, esktra!... bet su tokiu kaip mes karts
“Aukščiausias” kalba. nuo karto, progai pasitai-
Vaikai, už pečiaus—ir ša!
—Jei prasižiosite, arba 

neatšauksite to, ką jūs ma
note apie aukščiausį, tai ve, 
matote šį kumštį...—skam
ba pąviestkoj su parašu 
“supreme president.”

Čia, gerbiamieji, reikalas 
jau ne šiaip sau su papras
tu normaliu tituluotu žmo
gysta, kaip kad, sakysime, 
Smetona ir jo kavalieriais, 

'Pirmiau nukirsk gyvatei (Hitleriui galvą, tai uodegą (Japoniją) tuomet bus nesunku .su
kapoti.

Amerikiniai Submarinai 
Sunaikino 54 Japony j

Laivus iš Viso
Washington. — Su kari

niu Japonijos laivu, kurį 
paskiausiu laiku nuskandi
no amerikinis submarinas 
ties Celebes, tai šios šalies 
submarinai iki šiol sunaiki
no jau 54 japonų laivus.—

Melbourne, Australija. — 
Talkininkų orlaiviai sunai
kino aštuonis japonų orlai
vius New Britain saloje ant 
žemės. . -ii

nesio ofensyvo vokiečiai oficieriai gavo 
įsakymą nesustoti prieš jokius kaštus, 
bet žengti pirmyn iki tikslas bus pasiek
tas, kurį nustatė Vyriausioji Komanda: 
“Viskas, kas tik žmogui galima, pada
ryta užtikrinimui šio ofensyvo pasiseki
mo užgrobti vyriausius Rusijos centrus 
ir tuomi pabaigti karą pirma, negu už
eis žiema.”

Kaip greitai prasidėjo naujasis ofen
syvas, Vokietija vėl pasidarė panaši į 
beprotnamį. Vėl pasipylė reklamos per 
radiją apie Vokietijos pergales. Goeb- 
belso šovinistinis šėlimas pralenkė visus 
pirmutinius rekordus. Vienok šį sykį ne 
tik darbininkai, bet ir smulkiosios bur
žuazijos rateliai tuos Vyriausios Ko
mandos komunikatus (pranešimus) pri
ėmė su dideliu abejojimu.

Spalių 9 dieną vienas iš Hitlerio pa
kalikų, Dietrich, kalbėjo per radiją ir 
pranešė Vokietijos žmonėms, kad kam
panija Rusijoje turi ateiti prie galo, kad 
rusų armijos nebeliko ir kad užgrobi
mas Maskvos yra tiktai kelių dienų klau
simas.

Nors mes tam netikėjome, tačiau mes 
buvome labai nusiminę. Pagaliau lapkri
čio 7 d. mūsų draugai, kurie klausėsi už
sienio radijo pranešimų, atnešė mums 
smagiii žinių, apie kurias ir dabar aš ne
galiu rašyti be didžiausio susijaudinimo. 
Raudonoji Armija laikė paradą Raudo
nojoj Aikštėj Maskvoje ir Stalinas kal
bėjo į kareivius! Mūsų draugams pavy
ko nukopijuoti beveik visą Stalino pra
kalbą Raudonojoj Aikštėj. Taipgi jiems 
pavyko paimti svarbesnes, vietas iš Sta
lino prakalbos, pasakytos lapkričio 6 d. 
Maskvos Sovietui.

Mes tuojau griebėmės už darbo, kad 
šitas Stalino prakalbas perduoti Berly
no darbininkams. .. Tai buvo mūsų sma
giausia diena nuo karo pradžios. Tie 
klausimai, kurie pirmiau sudarė mums 
tokio galvosūkio, pasidarė paprasti, aiš
kūs ir suprantami.

(Bus daugiau)

kius, matome “ku-ku” įstai
gose gyventoją, išdidžiai 
stovintį pozoje Napoleono 
ir manantį tikrai juomi 
esančiu. Tokis reginys kaž
kaip iššaukia pas stebėtoją 
pagailą.

Pas ligonį, sergantį kad ir 
paprastu gripu, pakyla tem
peratūra iki 103 ir daugiau 
laipsnių. Kas gi pasidaro? 
Klajoja, ar ne? Tuomet su

ligoniu, aišku, negali būti 
rimtų diskusijų apie valsty
binį biudžetą bei pagerini
mą transportacijbs, ar tam 
panašiai. Tas dedasi fizi
niai. Bet kuomet žmogų už
klumpa ekonominė ir poli
tinė sausligė, tuomet jau 
daktaro pagalba per niek. 
Tos rūšies “ligonis” — vie
na bėda.

Pažvelgkime, pavyzdžiui, 
į lyginai “aukščiausį” fiu
rerį Hitlerį — vienas triu- 
belis su tuo “ligoniu,” dras
kosi, švaistosi, visam pasau
liui karą paskelbė, jo argu
mentas — kumštis. Kodėl? 
Todėl, kad jį kankina eko-

Tte&’as Puslapis 

nominiai ir politiniai skaus
mai. Temperatūra pakilus 
be saiko. Desperacija. Užsi- J 
krėtę kai kurie lietuviški 
nykštukai Hitlerio bacilo- 
mis-didenybės manija, pra
dėjo kumštimis argumen
tuoti taipgi. Mat, dalykai 
neina pagal planą.

Organizacijoj, kurioj gas- 
padoriauja “aukščiausias” 
su kitais irgi nežemais či- 
novnikais, nuo seniai prisi
veisė žiurkių iždinėje, ku
rios išgraužė nepaprastai 
didelę skylę, per kurią išne
šiojo virš pusę miliono do
lerių. Tą skylę, aišku, lie
žuviu neužkiši, tam reikia 
gero maišo grašių. Pusę mi
liono dolerių, kuriuos įvai
rių valstijų revizoriai nesu
radę įsakė “aukščiausiui” 
su j ieškoti, ' tai ne baronką 
suvalgyti bei liežuvį ar špy
gą parodyti Sovietų Sąjun
gai, čia, bračia, paliečia o- 
piausią vietą — kišenių. O 
kuomet įprasta neimti iš ki- 
šeniaus, o į jį dėti, tuomet 
pradeda diegliai varstyti, ! 
kraipyti visą “aukščiausio
jo” kūną, ir per burną išei
na skausmo ir agonijos gar- j 
sai, plus kumščio argumen
tacija.

Kaip ant zlasties, dabar 
prie šio skaudulio prisideda 
rinkimai gaspadorių. Orga- 
nizaciios nariai sako, kad 
“aukščiausias” ir kiti jo pa- 
gelbininkai esą “good for 
nothing” ir reikia naujų, 
tinkamų žmonių. Baimė ap- ' 
ėmė “aukščiausį,” klaustu
kas prieš akis atsistojo: kas 
bus, jei nariai duos vilko bi
lietą? Tuomet galima atsi
durti dar n e m alonesnėj 
šviesoj ir titulas taipgi ga
li dingti.

Kitos komplikacijos irgi 
miegoti neduoda. Politikoj, 
jojimas ant naciško žirgo iš
ėjo ne tik “flop,” bet kaip . 
kokios dar gali prisieiti pa
siaiškinti ant klaus imu 
“why” ir “what for?” ... ; <

Buvo manyta, kad naciš
kas žirgas bus OK, o pasiro
dė esąs paprastu “donkey” 
—asilėliu, tik vienos ausys 
—tolimesnis jojimas’ne tik 
malonumo nebeteikia, bet ir x 
pavojingas.

Tad sudėjus viską į daik
tą, “aukščiausis” užmigti 
negali, atmosfera nepalan
ki, temperatūra pakilo iki 
desperacijos punkto ir be
vaikščiojant į ratą po mieg- 
rūmį žybtelėjo mintis grieb
tis paskutinės priemonės, 
kaip skęstantis skustuvo, 
parodyti savo “galią” — su
daryti dūmų debesį ir gal 
pasiseks išsivynioti iš tos 
bėdos. Su ta mintim po vi
durnakčio žaibo greitumu 
atsidūrė Western Union pa- • 
talpose ir paskelbė vainą.vi
siems, kas tik tuo tarpu už
ėjo ant minties, pasirašyda
mas “aukščiausias.”

Nuo dabar lai ispanai ne- 
sididžiuoja su savo “didvy
riu” Don Kišotu, — lietu
viai susilaukė savojo “Don 
Kišo to” ir dar su titulu 
“aukščiausias.”

Barbintas.
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Benjaminas Kordušas
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Mike Quin

Pašnekesiai

(Tąsa) -
— Žmogus, nelyginant meteoras. Krin

ta meteoras iš nežinomų erdvių, atitrū
kęs nuo begalinės visybės, o nukrinta ant 
žemės mažytis. Joks astronomas tiksliai 
neapskaičiuos, kokio dydžio jis buvo ir 
kokią spalvą turėjo. Ir krinta netikėtai. 
Ar ne taip su žmogaus būdu, su jo gy
venimu? Štai beveik šiandien ūmai pa
sikeičiau ir pradedu galvoti, kaip vergas. 
Kokia viso šito priežastis? Sūnaus laiš
kas? Elenos išvykimas? Trisdešimt tūks
tančių? Ar tie žmonės piktai ir alkanai 
susigraudinę ties vargšu gyvuliu? Ne
žinau ir niekas šito negalėtų išaiškinti. 
Turėčiau, rodos, verkti, o beveik džiau- 
giuosiu. Ką jai veikti čia palikus? Argali 
jos sielą džiuginti, duoti jai gyvybės dve- 
siančios karvės, purvini keliai, pakrypu
sios grįteles? Przenigdy!

Retai kada Kordušas yra vaikštinėjęs 
po turgavietę. Grįždamas betgi panūdo 
apeiti prekymetį; pasižvalgyti.po žmo
nių masę ir stipriai save įtikinti, kad tai, 
ką jis palieka — neverta gailesčio.

— Vielmožny panie, aš minėjau apie 
batus, — nuolankiai tarė Andrius, pri- 
rišdamas arklį.

— Kokius batus? — net antakius su
raukęs, stabtelėjo Kordušas per žingsnį 
nuo Andriaus.

— Matot, — piktai atkišo savo nuply
šusias kurpes, — laukan išeiti nebegaliu. 
Gėda ir pasisakyti, kad pas poną tarnau
ju.

— To, to, — palingavo Benjaminas 
galvą. — Sveikuosius pardavei ir pragė
rei. Kiek tau reikia?

— Geri batai 40 litų.
— Prisiek, kad nepragersi!
— Ką čia kasdien Dievą minėt, viel

možny panie. Jei ką nusiderėsiu...
Tik dabar Kordušas pastebėjo, kad jo 

buvusio sodininko - ūkvedžio labai keis
tai piktos ir baltos akys. Kažkokia įžeis
ta jėga slepiamas gudrumas blykstelėjo 
jo akyse, o veidas net pašiurpo.

Niuktelėjo Kordušui į širdį; nejauku
mas ir baimė. Žino, jis yėl viską žino.

Išėmė Kordušas piniginę, ištraukė ke
turias po dešimt ir, kaip kortas išsklei
dęs, padavė. Didelės, apžėlusios rankos 
čiuptelėjo pinigus, įsikišo į švarko kiše
nių, o lūpos ištarė:

— Dėkui, vielmožny panie. Aš tams
tai...

— Andriau, tik tu! — pagrūmojo Kor
dušas pirštu.

— Tyliu, kaip grabas, vielmožny panie.
— Gerai, Andriau, gerai. Iš manęs tu 

atgausi karališkai.
— Vielmožny panie, — dar baisesnės 

pasidarė Andriaus akys.
— Neturiu, neturiu laiko, Andriau, — 

visai rimtai nusigandęs, nusigręžė Kor
dušas ir pakratė ranką. — Po pusvalan
džio mes važiuojam. Girdi? Žiūrėk, būk 
prie arklio!

Prekyvietės pakraščiu ėjo Kordušas, 
net ties būdelėm sustodamas. Senesnie
ji ūkininkai ir čia sveikinos su juo, man
dagiai nusilenkdami; moterėlės nutilda
vo kalbėjusios. Rinkoje žviegė paršeliai, 
šmėkščiojo miestelio pirkliai žydai, kaip 
žuvys po šiltą vandenį. Ir buvo čia vis
ko, visko su kaupu. Miestelėnai tampy
dami žvygdė paršelius, pirštais badė nu
peštas antis, žąsis geltonas, nors ir su4 
šalusias į kaulus. Teisėjienės, sekreto- 
rienės, nuovadienės, kalbėdamos apie va
kar dienos nuotykius, kramtė obuolius ir, 
tarusios “neskanūs,” ėjo vėl prie kito ve
žimo paragauti... Nebejausdamos strė
nų, tupėjo ant vežimų moterys, gniaužė 
raustančias, tirpstančias rankas ir buvo 
piktos, kaip rūsčios senovės deivės. Vy
rai, šį tą pardavę, tarę, motin tu, jei ne
tingi, kiek palauk, mes valandžiukę, klei- 
pė į karčiamą su savo užkanda.

Plaukė pro Kordušą žmonių rašančiai, 
krizės nučiupinėti, nuspaudyti, kiūtino 
ramūs, tylūs, po kojom grįstus akmenis 
ir kietą žemę matydami.

— Pyksta, visi pyksta, ne aš vienas,— 
net pusbalsiai galvojo Benjaminas.
si jie jau turi savų išugdyti sąmoningą 
maištingą aršios neapykantos jausmą 
prieš visus savuosius inteligentus, prieš 
sočiuosius.

Vienas kitas sveikinosi su Kordušti 
taip, lyg su geru pažįstamu, rodos, ir jis 
tokios pat nelaimės ėdamas.

—Dvejus metus tvarte išbuvau, o ryt 
varžys, — piktai tarė Sūrantas. — Eida
mas tuo pačiu takeliu ščyrai negyvensi.

Vi-
>

Reikės koki bizni...
Kordušas sustojo. Čia pat jis pamatė 

ir Sūrantienę, sekančią vyrą. Veidas rūs
tus. Paakiai pajuodę, įdubę, šilta mėgsta 
skara atsirišusi, nukarusi per pečius, 
tartum ji dešimt kilometrų atbėgo pės
čia... O kas beliko iš jos šelmiškų akių!

— Įsikabino t į mano žemę, čiulpėt jos 
sultis, kaip šimtamečiai ąžuolai, o šekit! 
Išvertė jus, — dilgtelėjo Kordušui.

— Pasitraukit, ei! — šaukė užkimęs 
balsas už nugaros, ir Kordušas nusigrę
žė į šalį.

— Prisipūto, — piktai metė žodį stam
bi moteris.

— Vaje, ar tik ne Ronkus.
Matūza su kažkokiu mažu žmogeliu 

vilkte vilko Ronkų iš karčiamos. Jo gal
va suglebusi nusviro ant krūtinės, ko
jos vilkosi žeme, o rankos kabojo ore, 
kaip sulaužytos.

— Biesas... Ir tu man taip greit pa
virsk į maišą, — mykė Matūza.

Kordušas gąstelėjo, suraukė kaktą ir 
skverbės pro žmones išeiti. Tačiau pasi
darė spūstis. Vieni juokėsi iš girto Ron- 
kaus, kad jis taip greit suspėjo karvės 
šermenis atlikti, kiti užjautė.

—Paliko karvę griovyje, ir nudūmė 
į miestelį. Nė žmonos ašaros nesulaikė, 
— girdėjo Kordušas šalia kalbant.

— Prszepraszam panie, prž... —mur
mėjo Kordušas, bet jo tartum nematė. 
Mynė ant kojų ir žvalgės į Ronkaus ve
žimą,* prie kurio jau buvo priėjęs poli
cininkas.

Žmonių tučtuojau praretėjo. Kordušas 
nė nepasijuto bestovįs šalia Mikasės. 
Nutirpo jo rankos, akys susiaurėjo, ūsai 
krustelėjo. Matūzienė kažkaip kreiviai 
šyptelėjo, paskui per jos skruostus nu
riedėjo dvi stambios ašaros. Kažkas jį' 
pastūmė į nugarą ir jis priėjo prie jos 
taip "arti, kad ir ašaras pamatė. Josibu- 
vo kažkokios pilkos ir kai nukrito jai 
ant rankovės, kitos dvi atsirado jų vie
toje.

— Pažino mane ?... — vos nesušūko 
Kordušas. — Argi?

Širdis taip trankiai suplakė, kad jis 
girdėjo jos dūžius. Nugara*perėjo šal
tis.. Ryžtingai žengė žingsnį tolyn, bet 
naujas vežimas įsirėmė į siaurutį taką, 
ir jiedu abu drauge pasitraukė kairėn. 
Staiga, lūpos, rodos, pačios prašneko.

— Rodos, pani Michalina... Nereikia 
verkti... — Mikasė lyg susigėdo ir pro 
ašaras sušnibždėjo:

Tai pirmas josios žodis Kordušui. Ši
lima, nuoširdi užuojauta nusmelkė jo šir
dį. Ne be ta, kokia buvo tuoktis važiuo
dama, — graudenusi Benjaminas. — 
Veidas lyg po dešimties ištrėmimo metų.

— Tur būt, nieko nepardavėt, a? — 
vėl tarė ir susijaudino. Klausinėju niekų, 
lyg policįninkas.

Elenos nebėr, o ji... ne mano. Kažin 
ar galėčiau ją priglausti, kaip dukterį... 
— galvojo, sagstydamas Mikasę žvilgs
niais.

— Nebeturim nė ko parduoti,.— gai
liai šyptelėjo, žvalgydamasi vyro.

— Blogai... Tokie jauni...
— Na, o mane ar tikrai pažįsti?
— Pažįstu...
Tuo tarpu priėjo Matūza. Jo žvairos 

akys degė, kaip žmogaus įžeisto iki sie
los gelmių, apsinuoginusi krūtinė sun
kiai kilnojosi, veido išraiška buvo tokia 
įtempta, tartum jis stengėsi pasakyti 
kažkokpdidelį, sunkų dalyką, bet nenu
gali ir neapsakomai dėl to kenčia.

— Policija, ko ten nori, policija muš
tis ! -- karkas sušuko. 1 ' .

— Tai, pone, kokių laikų sulaukėm! Į 
policiją mane norėjo tempti. Užmuškit, 
bet manęs netąmpysit .

Mikasė norėjo užsegti jo švarką, kad 
šaltis neperpūstų krūtinės — pastūmė 
jos ranką.

— Geriau dvėst! Paskutinius gyvulius, 
ratus, drabužius parduoda! šitai tai jie 
moka, o jei banditai žmogų užsmaugia— 
nėra jų.

Matuzos pašėlusis balsas nuskambėjo, 
tiesiog staugte nustaugė rinkoje.

(Bus /taugiau)
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—Sakyk tu man, Murfi, 
kaip Japonijos mogulai-did- 
žiūnai ir Vokietijos naciai pa
traukia savo pusėn nevisai jau 
taip kvailus savo gyventojus, 
kurie palieka savo namus ir 
šeimas, ir eina plėšti ir žudyti 
kitų kraštų žmones?—-užklau
sė O’Brainas.

—Aš manau, kad fašistai 
neduoda savo žmonėms jokio 
pasirinkimo ar apsisvarstymo, 
—aiškina Murfis.—Jie varu 
yra paimami kariuomenėn, tai 
viskas^ Paskui jau žinoma, ne
užtenka vien tik paėmimo į 
kariuomenę, Į

—Prie tokios išvados ir aš 
prieinu,—sako O’Brainas. — 
Bet įdomu, kaip jie juos ap
kvaitina, kad jie imasi tokio 
pasiutusio darbo ?

—Visų pirm,—aiškina Mur
fis,—-Vokietijos ir Japonijos 
masės gyvena labai biednai, 
žmonės nualinti sunkiais dar
bais ir nedavalgę. Ir jiems ne
leidžiama net nusiskųsti.

—Atsižvelgiant į tokią pa
dėtį, tai, berods, jie nepriva
lėtų eiti muštis,—pastebėjo 
O’Brainas.

—Tame ir yra tavo klaidin
gas samprotavimas, O’Braine. 
Pikčiausi kariautojai yra kaip 
tik tie, kurie nieko neturi, ir 
nori ką nors turėti.

—Tu nori pasakyti, kad jie 
eina muštis už duotus jems 
šiokius tokius prižadus?

—Jie jiems prižada viską, 
O’Brain. “Mes esame aukš
čiausios rasės žmonės”, jie sa
ko, “bet mes priversti badau
ti. ‘Mes neturime pakankamai 
gyvenimui vietos; permažas 
žemės plotas, ant kurio mes 
gyvename. Mums trūksta ža
liavos ir rinkų. Mums reikia 
kolonijų. Mes turime kariauti 
ir laimėti šį kaYą, kad turėti 
viską, kas mums reikalinga.”

—Sakai, kad priežastį jų 
žmonių skurdaus gyvenimo jie 
aiškina paeinant dėl stokos te
ritorijų bei kolonijų?

—Jie taip savo biedniem 
žmonėms pasakoja, O’Brain. 
Jie sugalvojo pasaką, kad jie 
esą “apsupti”, ir jie kaltina 
visas kitas šalis, kam juos 
“laiko sugrūstus kampe, nelei
džia į erdvę.” Ir, kad geriau

žudystė ir pavergimas, Mur
fi?

—Aišku, kad tas tuom tik ir 
yra. Ir jie to neslepia.

—Bet juk Japonijos ir Vo
kietijos žmonės turi suprati
mo, jų vyrai ir moterys civili
zuoti žmonės, Murfi. Kokis 
velnias galėjo jiems įpiršti to
kį beprotišką, razbaininkišką 
ir žmogžudišką planą?

—Jie tai atliko labai ap
sukriai, O’Brain. Pirmiausiai 
jie suspaudė komunistus, išar
dė darbininkų unijas ir suvar
žė teises visiems tiems, kurie 
vienaip ar kitaip galėjo jiems 
prieštarauti, kurie pritarė 
žmoniškumui bei broliškumui. 
Tuom pačiu sykiu jie griebė
si deginti humanitarines kny
gas, apšaukdami jas silpna
dvasėmis, niekam netikusio
mis. Po to, jie perėmė į savo 
rankas jodžius, mokyklas ir 
radiją.

—Ir virš aštuonerių metų 
jie brukte bruko savo1 žmonių 
galvosna neapykantą prieš ki
tas tautas bei rases, ir mokė 
savuosius mylėti vien tik sa
ve. Didžiausius melus jie 
skleidė tarp saviškių apie 
Pranei jos, Anglijos, Rusijos ir 
Amerikos žmones. Jų spauda 
ir žinios buvo taip iškraipytos, 
taip sutaisytos, kad tiktų kiek 
galint didesniam jų žmonių 
klaidinimui. Ir taip jie pakrei
pė jaunesniąją savo žmonių 
kartą savon pusėn, būti neper
maldaujamais kitų tautų nai
kintojais.

— Pagalios, jie kreipiasi į 
jų įsitikinimą. “Jūs nieko ne
turite,” sako jie, “bet jūs ga
lite išsikarianti.” Jiems pasiū
lyta kelias į lengvą ir pertek
lingą gyvenimą einant per ki
tų lavonus ir pasinaudojant 
kitų triūsu ir vargu. Nors tai 
bjaurus dalykas siekti geres
nio gyvenimo kitus žudant ir 
apiplėšiant, bet visgi iš to yra 
numatoma nauda.

—< Jeigu mes nebūtume bu
vę toki mulkiai, tai būtume 
galėję tą kvailystę iš jų galvų 
išmušti, — lyg smerkdamas 
pats save, kalbėjo O’Brainas. 
—Bet dabar Japonijos ir Vo
kietijos razbaininkai susikruvi-

nę iki ausų, kaujasi didžiausioj 
agonijoj, o prižadai jiems už
grobtų turtų visai nusidėvėjo. 
Todėl jų karo dievaičiai, pu
čia jų galvosna kitokią žiežir
bą. “Dabar jūs turite kautis ir 
laimėti karą, nes kitaip, jeigu 
Suvienytos Tautos paims vir
šų, tai jums reikės pergyventi 
tokias jų keršto kankynes, ko
kių nė pekloje nėra!”

—Bet juk tas ne tiesa, 
Murfi. Tas yra didžiausia me
lagystė. Mes juk niekieno kan
čių nenorime, išskiriant Hitle
rio ir Japonijos mogulų-ponų.

— Aš suprantu, kad tavo 
tiesa, O’Brain. Ir mūsų di- 7 V
džiausią pareiga yra kaip nors 
susisiekti su tais suklaidintais 
žmonėmis, kad jie sužinotų, 
jog mes nesivaduojame kerš
tu. Ir darz daugiau jie turėtų 
sužinoti. Mes turime jiems 
įrodyti, jog visai žmonijai jau 
yra žinomi būdai, kaip sotų ir 
malonų gyvenimą galima tu
rėti be plėšimų ir žudymų ki
tų žmonių.

— Rusijos žmonės, pavyz
džiui, visi bendrai dirbdami, 
prisigamino patys savo triūsu 
daug daugiau turtų, negu ca
ras turėjo jų užgrobdamas ki
tus kraštus su savo armijomis. 
Sovietų Sąjungos žmonės ne 
tik pakankamai prisigamino 
sau reikalingų gyvenimui tur
tų, bet jie bendrai jais ir nau
dojasi . . .

— Taip, vaikai sužino apie 
ugnį tik tada, kai jie prikiša 
savo pirštus prie degančio pe
čiaus. O kas-žin, Murfi, mes 
patys ar pasimokysime dabar, 
kai sėdime ant raudonai įkai
tusio gyvenimd pečiaus ? . . .

Išvertė Proncė.

Cleveland, Ohio
• “Big Steel” Nusilenkė
“Big Steel,” viena didžiausių 

plieno kompanijų mūsų šaly, 
pagaliau sutiko sudaryti savo 
fabrikuose bendrą tarybą, į ku
rią įeitų darbininkų, darbdavių 
ir ’ taip pat valdžios atstovai. 
Tos bendros tarybos tikslas bus 
kiek galima kooperuoti su val
džia, kad pasekmingai išpildyt 
Karo Gamybos Tarybos virši
ninko Nelsono programą. Kaip 
yra žinoma, “Big Steel” ilgiau 
kaip dauguma plieno kompani
jų priešinosi tam sumanymui, 
nes ultra-reakciniai tos kampa

nijos savininkai'jautė, kad tai 
gali padrąsinti darbininkus, 
kurie gali pradėti jausti, kad ir 
jie gali pasakyt savo nuomonę 
ir nusistatymą, kada reikalas 
eina apie bendrus gamybos 
klausimus, kaip apie gamybos 
pagreitinimą ir taip toliau. 
Bendrų tarybų tikslas yra kaip 
tik šie paminėtieji dalykai, bet 
tie darbdaviai, kurie stato sa
vo klasinius ir privatinius rei
kalus aukščiau tautinių visos 
šalies reikalų, toms' taryboms 
priešinasi.

Rooseveltas ir administraci
ja kaip ir Nelsonas, kuris yra 
tiesioginiai su tais reikalais su
rištas, jau ne kartą pažymėjo, 
kad jų nuomone, tie, kurie ken
kia mūsų karinėms pastangoms 
dėl savų išskaičiavimų, tiesio
giniai padeda priešui, ir tik to
kiais gali būt skaitomi.

CIO unija, kurioje “Big 
Steel” darbininkai yra organi
zuoti, jau senai reikalavo, kad 
kompanija nusileistų. Darbi
ninkai buvo sukėlę stiprią pro
testų bangą ir tas greičiausiai 
ir pagelbėjo. Savininkai paga
liau sutiko tartis ir galima lau
kti, kad tokia taryba greitu lai
ku bus sudaryta. Tai yra vėl 
didelis organizuotų darbininkų 
laimėjimas ir tuo pačiu visų 
patriotiškų žmonių laimėjimas, 
nes dabar reikalas eina nevien 
apie tai, kad laimėjimas padeda 
organizuotiems darbininkams 
sustiprinti savo pozicijas, bet 
tas padeda pagreitinti mūsų 
prisiruošimą ofensyviniam ka
rui, pagreitina mūsų laimėji
mą prieš Ašį. D.

Vakaras Svarbiam Tikslui
Rengiamas vakarėlis kaliniui 

Vladui Zajenkauskui. Minėto 
asmens likimas jau buvo pami
nėtas spaudoje, ir todėl nėra 
reikalo to kartoti. Jis jau yra 
laikytas kalėjime penkiolika 
metų, ir jam gręsia deportavi
mas kaip nepiliečiui, po karo 
pabaigos. / J

Vakarėlis Zajenkausko parė
mimui rengiamas balandžio 
18-tą dieną. Mes prašome visų 
draugų atsilankyti, kad pa
remti į tokią nelaimingą padėtį 
patekusį draugą. Jau keletas 
draugų davė keletą dolerių ir 
pasiėmė bilietus, kad juos iš
platinti tarp kitų draugų. Pa
vardės aukavusių tam tikslui 
bus garsintos viešai. Rep.

savo išmislais įtikinti savo ne
laimingus žmones, kad mes 
tiek daug visko turime, jog 
del perviršiaus kiaules uža
rtam į žemę, kviečių laukus 
sudeginame Jungtinėse Vals
tijose, jautieną ir kavą ver
čiame į jūras Pietų Amerikoj, 
ir daug panašių dalykų jie 
pripasakoja savo skurdžiai gy
venančioms masėms žmonių.

—Ir aš manau, kad anąmet 
mes labai kvailai pasielgėm 
taip darydami, Murfi.

—Taip, mūsų pasielgimas 
ištikrųjų buvo blogas, O’B
rain.. Bet nuo to greitai susi
laikyta. Tai buvo lyg ir pri
puolamas dalykas. Kalbant 
apie nacius, tai kaip tik Hit
leris įsibriovė į Lenkiją, Nor
vegiją, Daniją, Holąndiją, 
Belgiją ir Franci ją, tai jis lei
do savo kareiviams imti ir 
plėšti nuo žmonių viską, ką 
tik norėjo; ir naciai viską 
grobė ir siuntė namo visokius 
siuntinius kaip dovanas. Jie 
grobė tų žmonių maistą ir vi
sus kitus daiktus ir grūdo Vo
kietijon. Tą patį daro ir japo
nai, kaip jie ' užgrobia kitus 
kraštus. , .

—Tu sakai, kad jie karą 
naudoja tiesioginiui kitų kraš
tų apiplėšimui?

—Tikrai jie taip ir daro, 
O’Brain. Jie savo žmones prie 
tokių baisių dalykų skatina 
ir mokina. Jie sakę, kad Vo
kietijos ir Japonijos tautos 
žmonės turi būt viršuje visų 
kitų tautų, ir tos kitos tautos 
bei rasės turi juos viskuom 
aprūpinti. Jie siekiasi užval
dyti visus gamtos turtus ir vi
są prekybą, ir priverst jų už
kariautus N žmones jifems visus 
darbus nudirbti, kad jie ga
lėtų perteklingai ir lengvai 
gyventi. • .

x —Bet j uk tąi vagystė, žinog*
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IŠKILMĖS 
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Tradicijine Baltimores Lietuvių Iškilme

LAISVĖS PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
10 4 2

Graži muzikale programa
Bus daug svečių iš kitų miestų

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AVĖS., BALTIMORE

.j- J- Jf-j-x- ii^ ■

Šį pikniką ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kuopa, 
naudai dienraščio “Laisvės”.
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LAISVE Penktas Puslapis
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AMERIKIEČIAI ATMUŠA JA 
PONU ATAKAS ANT COR- 

REGIDOR SALOS

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 12. — Mūsų Karo Departmentas 

padarė sekamą pranešimą:
1. Filipinų karo teatre:
Japonų orlaiviai darė dvyliką užpuolimų bėgyje pas

kutinių 24 vai. Atakos buvo sukoncentruotos ant Cor- 
regidor centro. Mūsų* priešlėktuvinės kanuolės laikė 
priešo lėktuvus aukštai. To pasekmėje priešo padaryti 
mums nuostoliai buvo maži ir tiktai keletas mūsų ka
reivių buvo užmušta bei sužeista.

Priešo baterijos iš Bataano ir Cavite šaudė mūsų 
fortifikacijas šį rytą.

2. Nieko nėra pranešti iš kitų karo frontų.

RAUDONOJI ARMIJA NAIKI 
NA PRIEŠĄ [VAIRIUOSE 

KARO FRONTUOSE

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 12. — Naktį iš bal. 11 į 12 d. nebuvo 

žymių pasikeitimų frontuose.
Vakariniame fronte vienas mūsų vienetas atmušė 

aštrias vokiečių infanterijos atakas. Priešas mūšio lau
ke paliko 200 užmuštų savo kareivių. Mums pavyko 
pagrobti daug priešo karo reikmenų.

Kitame fronto sektoriuje mūsų kareiviai, prasilau- 
žę per priešo aštrų pasipriešinimą, pažygiavo pirmyn. 
Vokiečiai turėjo daug nuostolių kareiviais ir ginklais.

Kalinino fronte vienas mūsų vienetas, kovoje už ap
gyventą vietą, sunaikino vokiečių keturias kanuolės, 
dvyliką infanterijos sunkvežimių ir daug amunicijos. 
Vokiečiai neteko 320 užmuštais ir sužeistais.

Kitam Kalinino fronto sektoriuje vienas mūsų vie
netas atmušė priešo užpuolimą, prasimušė pro ginkluo
tą zoną ir išvijo hitlerininkus iš dviejų apgyventų vietų. .

Viena mūsų tanko įgula nušlavė 120 priešo kareivių 
ir oficierių. Kita mūsų kareivių grupė, veikianti va
kariniame fronte už priešo nugaros, sunaikino 250 prie
šo kareivių ir oficierių.

Bal. 11 mes sunaikinome 11 priešo lėktuvų. Mes ne
tekome dviejų lėktuvų.

Rio De Janeiro. — Brazi
lijos valdžia suareštavo dar 
penkis fašistinės Ašies a- 
gentus. Jie iš čia pranešinė
jo naciams apie laivų 
plaukimus.

Ašies Tankai Atmušti 
Libijos Fronte

is-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

Užtenka to, kad joje smarkiai 
figūruoja kun. Prunskis, kurį 
Hitleris savo orlaiviu išsiuntė 
iš Berlyno į Ameriką, ir toks 
politinis šarlatanas ir Sovietų 
Sąjungos plūdikas, kaip troc- 
kistas J. Januškis, arba pulk. 
Grinius.

“Lietuvių Tautinė Taryba” 
savo “deklaracijoje” nepa
smerkia nacių teroro ir okupa
cijos Lietuvoje. Nenori Hitlerį 
užrūstinti.

Ji nepasako net, kad Lietu
vą per tryliką metų valdė kru
vina Smetonos diktatūra. Ji 
tik suranda, kad Lietuvoj “bu
vo diktatorinių pasireiškimų.” 
Ji nieko nesako prieš klerika
lų viešpatavimą, kada Lietu
vos kalėjimai buvo pilni poli
tinių kalinių, kurie buvo inkvi- 
zitoriškai kankinami.

Ta frazė “nepriklausoma, 
laisva ir demokratinė Lietu
va,” arba “pasitikėjimas de
mokratijoms” šiame kare, yra 
tiktai maska, įdėta tam, kad 
apgauti Amerikos lietuvius ir 
Amerikos vyriausybę. Tai aiš
kiai pasako ir “Naujienų” re
daktorius, kuris, beje, šitą 
“Tautinę Tarybą” šimtu pro
centų užgiria. Sako jis:

“Šituo pareiškimu bus kar
tu atremti visoki įtarimai Lie
tuvių Tautinei Tarybai, kad ji 
dirbsianti kokių nors anti-de- 
mokratinių ‘izmų* naudai.”

Tai štai kam tos frazės: ne 
tam, kad kovoti už laisvą Lie
tuvą, kad padėti Suvienytom 
Tautom sumušti ir išgrūsti 
kruvinuosius nacius, bet tanų 
kad “atremti įtarimus”, vadi
nasi, kad apmaskuoti “Tauti
nę Tarybą,” paslėpti jos tikrą
jį veidą, nukreipti visuomenės 
dėmesį nuo jos tikrųjų tikslų 
ir tikrosios misijos. . .

MK

kad 
vadas

Cairo. — Pranešta 
Vokietijos karinis 
Rommel Afrikoje ištraukė 
Ašies armiją, kuri veikė 
pietinėje Libijoje. Šita ar
mija buvo gerai mechani
zuota." O fašistai pasitrau
kė todėl, kad negalėjo atsi
laikyti prieš britų bombas.

Bulgarija Tebesilaiko 
Prie Ašies

Berne. — Pranešimai iš 
Bulgarijos saRo, kad susi
darymas naujo kabineto ne
pakeis Bulgarijos orienta
cijos. Bulgarija pasiliks 
prie fašistinės Ašies ir va
rys jos politiką karo prieš 
Sovietų Sąjungą.

WASHINGTON^ — Karo 
Departmentas paskelbė, kad 
priešo submarinai nuskan
dino du Amerikos armijos 
tavorinius laivus “Liberty” 
ir “Meigs.” Laivai nuskan
dinti Tolimuosiuose Rytuo
se.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas atsišaukė į 
visus Amerikos žmones au
koti sušelpimui Chinijos. 
Šio vajaus tikslas yra Ame
rikoje aukomis surinkti 
septynis milionus dolerių.

duotos bazės Rabaul ir Fai- 
si randasi už 2,000 mylių 
nuo Australijos. Priešas bu
vo užkluptas nepasirengęs 
priešintis.

unija priims tos karinės ta
rybos patvarkymą. Hartford Conn, i

Albany, N. Y. — Guber
natorius Lehman vetavo 
(atmetė) valstijos seimelio 
priimtą bilių pakelti val
džios tarnautojams algas — 
tai yra, pakelti tiems, kurie 
dabar gauna mažiau kaip 
$2,000 per metus. Tokis pa
kėlimas valstijai būtų kaš
tavęs $7,000,000. Lehman 
sako, valstijai per daug iš
laidų.

Ithaca, N. Y. — Turtin
gieji farmeriai sudarė or
ganizaciją “Free Farmers, 
Inc.” Tai, veikiausia, bus 
fašistinė organizacija, nes 
jos vadai sako, jų tikslas— 
apsaugoti pieną gaminan
čius farmerius nuo unijos. 
Mat, čia dedamos pastangos 
tuos farmerius suorganizuo
ti į Dairy Farmers Uniją.

Chicago, Ill. — Amerikos 
Legijono komandier. Stam- 
bauch pareiškė, kad šiemet 
laike Legijono konvencijos 
nebus leista taip šumyti, 
kaip kitais metais būdavo 
triukšmaujama. Konvencija 
įvyks New Orleans mieste, 
rugsėjo 21-25 dd.

AUSTRALIJA, gen Mac- 
Arthur raštine. — Ameri
kos lėktuvai sunaikino ar
ba sugadino 25 japonų lėk
tuvus, ir sugadino du laivu. 
Amerikiečiai lakūnai darė 
pasekmingus u ž p uolimus 
ant japonų bazes. Bombar-

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai t

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
67 Battery St., No. Abington, Mass.

Šimtas dolerių dovanų, kuris Įrodys, jog Sis 
medus nėra tikras bičių medus.

Prisiunčiamo i namus ir persiunti
mo kaštus apmokame. Užsakydami 
galite prisiųsti pinigus arba pažy
mėkite kiek- norite, mes prisiusime 
C.O.D.

Končiaus medaus taipgi galite 
gauti gerose lietuvių krautuvėse 
Naujojoj Anglijoj, New Yorko *ir 
Philadelphijos apylinkėse.

Bitininkas Končius šią savaitę 
lankosi su medum New Yorko apy
linkėje.

Nusipirkite dabar gero medaus, 
dėl to, kad vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų.

Medaus kaina
Kvorta, 3 svarai
5 svarai ...............
Galionas, 12 svarų
5 Galionai, 60 svarų .$13.00
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

.85
$1.25
$3.00

Chungking. — Daugiau 
kaip milijonas chiniečių pa
bėgėlių iš Pietinės Azijos 
būriais grįžta atgal į na
mus. Nors tas vietas turi 
užėmę japonai, bet chinie- 
čiuš badas verčia grįžti na
mo.

LONDON. — Stockhol
me gautas pranešimas per 
radijų iš Maskvos, kad į 
Murmansko uostą pribuvo 
didelis Anglijos ir Ameri
kos laivų konvojus. Tavori- 
niai laivai, lydimi karinių 
laivų, atgabeno Sovietams 
daug karo ginklų.

. > 1’ Washington. — Sakoma, 
kad valdžia studijuoja pla
ną suvaržyti sveturgimių 
spaudą. Laikraščiai vokie
čių, italų ir japonų kalbose 
gal būsią visai uždaryti. Šio 
valdžios žygio tikslas būsiąs 
pastoti kelią hitlerinei pro
pagandai sveturgimių spau
doje.

Ant sveturgimių šitą ne
laimę gali užtraukti ir to
kie pronaciški laikraščiai, 
kaip “Naujienos,” “Drau
gas,” “’Keleivis,” “Vienybė,” 
“Naujoji Gadynė,” “Darbi
ninkas” ir kiti.

VENGRŲ RIAUŠĖS 
PRIEŠ MAISTĄ NACIAM

Maskva. — Pranešama, 
kad žmonės vidurinės Ven
grijos miestuose sukėlė de
monstracijas prieš maisto 
siuntimg į Vokietiją; išdau
žė sandėlius, kur sukrautas 
tas maistas. Policija nušovė 
ir sužeidė daug demon
strantų.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

Washington. —Čionai at- 
lakė konferenciją CIO uni
jų laikraščių redaktoriai. 
Jų buvo suvažiavę apie 60. 
Konferencija nutarė yisais 
galimais būdais remti Ame
rikos ir visų Suvienytų 
Tautų karines pastangas. 
Unijų redaktoriai taipgi 
pasmerkė Kongrese bandy
mus sunaikinti darbo. uni
jas, pagalba priešdarbinin- 
kiškų įstatymų.

Spartanburg, S. . Car. — 
United Textile Workers li
nijos prezidentas Gorman 
sako, kad tekstiliečių rei
kalavimas 10 nuoš.-algų pa
kėlimo pavestas War Labor 
Boardui. Gorman sako, kad

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1193 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liciuor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2921 Beverly Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MC LOONE INC.
2921 Beverly Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 29 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 SCHRAUTII 
(Leroy’s Tavern)

East 92nd St., Brooklyn, N. Y.1811

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 124(55 has been issued t the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Utica Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

G. HENRY KATT AND MARIE KATT 
(Katt Bros.)

890 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License I\'o. 
GB 12455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
469 East 38th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. OVERBECK
169 E. 38th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY DICKLER
415 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas 
, pakeisite į Bonds

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps.1 “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

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

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

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

Matykite Dvi Įdomias 
Sovietų Filmas!

čionai susitvėrė komitetas 
teikimui pagelbos Sovietų Są
jungai. Jis vadinasi Russian 
War Relief. Susideda tas ko
mitetas iš gana stambių asme
nų, kaip tai: žymių advokatų, 
daktarų ir valdininkų. Tas ko
mitetas nusitarė greitu laiku 
sukelti $25,000 Sovietų pagel- 
bai. Jie kreipiasi į visokių tau
tybių žmones prie to darbo. 
Tam (rinkliavai) yra paruoš
tos specialės knygutės, ant 
kurių rinkikai užrašo aukoto
jų vardus-pavardes ir sumas, 
kiek kas aukoja.

'Balandžio 1& dieną rinklia
va bus daroma šio miesto 
vėse su skrynutėmis. Tam 
bui yra reikalinga talka, 
rie turite laiko- tą dieną,
šomi padirbėti. Tuo reikalu

gat- 
dar- 
Ku- 
p ra-

kreipkitės prie O. Giraitienės 
ir V. Kązlau. Jie jums duos 
reikalingus nurodymus.

šį trečiadienį ir ketvirtadie
nį, balandžio 15—16 d.d., 
nuo 8:15 vakarais bus rodomi 
gražūs judžiai Bushnell Me
morial salėje. Bus rodomos 
dvi sovietinės filmos: “Mū
sų Rusiškasis Frontas” ir mu- 
zikalė komedija “Tanya.” Tos 
dvi filmos taip puikios, kad ( 
didžiajam New Yorke jos ro
domos po kelias savaites! dide
liuose teatruose ir žmonių vi
suomet esti pilna. Patartina ir 
hartfdrdiečiams n c p ralėisti 
progą jų nepamačius. Įžanga 
tik 55c. su taksais. Pelnas eis 
dėl medikalės pagelbos Sovie
tų Sąjungai.

Sovietų Sąjungos Raudonoji 
Armija naikina mūsų visų di- 
džiausį priešą—hitlerizmą, to
dėl mes kiek galėdami padė
kime Sovietams ir jų karžy
giams ! M.
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

★ LIETUVIŠKA ★

Sta/ 
adresas.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y. ■

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

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

BRIDGEPORT, CONN

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 *

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

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

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žema? kaina*

««)«> ») W w W W M Ct) t« (O W w t» Hit* IM **«»<»••*** *

Clement Vokietaitif
bū-

«*

PATRICIA 

17 jewnls

LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRlanglo 6-3622

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas Įvyks ketvirtadieni, 
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)

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

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas ivyks ketvirtadinei, 16 d. ba
landžio, 735 Fairmount Ave., 8 v. v. 
Prašome narių dalyvauti, atsiveski
te ir naujų narių. — J. Š. (87-89)

DEAN. •

$24^5

CREDIT
terms]

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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)

M. G., Rašt.

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

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

(85-87).-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tek EVergreen 8-7179

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktj, greit . suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis 

site patenkinti.

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

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

I

"1

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET

i

•pi

BROOKLYN, N. Y.
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Iš Literatūros Draugijos Sulaikė Dar 64 Vokiečius 

1 Kuopos Susirinkimo Ateivius Su Kontrabanda

Dariaus-Girėno Pa
minklui Aukos

Visuomenės žiniai pateikia
me prisiųstų aukų dvidešimts 
antrą paskelbimą sulig kovo 
12 d., 1942 m., patikrintą,fon
do komiteto iždininko J. Spur
gos. Nuošimtis bankoje už pus-

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį. Oras buvo labai prastas 
—snigo ir lijo, tas daugelį su
laikė nuo atėjimo. Bet susirin
kę padarė daug svarbjų tari
mų.

Laiškų buvo daug, jų tarpe 
Liet. Komiteto Pagelbai So
vietų Sąjungos ir iš centralinio 
Komiteto rinkti aukas gatvėse. 
Į rinkimą aukų gatvėse apsiė
mė keturi draugai: K. šoloms- 
kienė, K. Rušinskienė, J. Dai
nius ir A. Mureika.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
“Liaudies Balso,” prašant pa
remti vienatinį lietuvių liaudies 
laikraštį Kanadoj. Nutarta iš 
kuopos iždo paaukoti $2 ir ant 
vietos surinkta tarp narių dar 
$10.25. Aukavo po $1: G. Ku
raitis, A. Bimba, G. Diržulai- 
tis, P. Grabauskas, D. M. šo- 
lomskas ir Valis Bunkus. Po 
50 centų: A. Mureika, K. šo- 
lomskienė, J. Kovas, J. Dainius, 
A. Balčiūnas, P. Vaznys, V. 
Rudaitis, ir po 25c: P. šoloms- 
kas, J. Kairys ir K. Rušinskie
nė.

Pasirodo, kad Brooklyn© lie
tuviai gražiai parėmė kanadie
čius. Gal tą padarys ir kitos 
kuopos.

Prieita prie būsimo “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimo. Nutar-. 
ta iš kuopos iždo aukoti $3. 
Yra išrinkta komisija, kuri rū
pinasi rinkti aukas tarpe broo-

klyniečių. Pereitą “Laisvės” 
suvažiavimą chicagiečiai sveiki
no su apie $150 aukų ir prenu
meratų. Mes brooklyniečiai ne
turime likti chicagiečiams sko
lingi.

Raportas iš kuopos surengtų 
pietų. Pelno liko tik $10, nes 
žmonių atsilankė permažai. Gal 
būti todėl, kad tuo laiku įvyko 
Browderio išlaisvinimo kongre
sas ir kiti parengimai, kur bu
vo nemažai mūsų kuopos narių.

Skaitytas laiškas ateivių gy
nimo reikale, kuriuo klausimu 
įvyks nacionalis suvažiavimas 
Clevelande gegužės 9-10 dd. 
Kuopa nutarė prisidėti prie pa
siuntimo delegatų, o .kada dele
gatai grįš iš suvažiavimo, tai 
surengti jiems prakalbas.

Nutarta sekamą kuopos susi
rinkimą sušaukti atvirutėmis, 
nes norima, kad visi nariai su
simokėtų duokles laiku. Iš daly
vavusių narių apsiėmė kitus pa
raginti ir paprašyti, kad iki 
liepos 1 dienos sumokėtų duok
les, kaip Konstitucija reikalau
ja.

Dalyvavę nariai susirinkime 
atsiėmė labai gerą knygą “Ta
rybų Galybė” ir brošiūrą “Jau
nimas ir Karas.” Reikia, kad 
visi atydžiai jas perskaitytų, 
nes tas padės geriau suprasti 
Sovietų Sąjungos karą prieš 
barbariškus fašistus.

1 Kuopos Koresp. A. M.

Pereitą penktadienį vienu be
veik laiku padarytose ablavose 
Yorkvillėj ‘ir Brooklyno sulai
kyta dar 64 vokiečių ateiviai.

Tarpe surinktų laike arešto 
dalykų radosi trumpųjų bangų 
radijai, šautuvai, žiūronai, ka
meros ir 1,700 “round’ų” amu
nicijos. Tie dalykai visų prieš 
Ameriką kariaujančių šalių at
eivių turėjo būti seniai sudėti 
valdžios žinioje ir yra laikomi 
kontrabanda.

Suimtieji esą pereito Vokieti
jos karo veteranai ir nariai 
Kyffhaeuser Bundo, kuriame 
narystė esanti leista tik vetera
nams. Bundas buvo paskelbtas 
paleistu-panaikintu dar pereito 
sausio mėnesį, bet federaliai 
agentai sako, kad jie susirink
davo neoficialiai bolinėse, res- 
tauranuose. Svarbiausiu jų tik
slu buvęs skleidimas nacių pro-

Laisves Radio Programa
Laisvės Radio Programos 

palaikymui Brooklyno kliubas 
rengia balių. Įvyks gegužės 
(May) 3 d., A.L.P. Kliubo sa
lėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y.

Visi norintieji palaikyti 
Laisvės Radio Programą, pri
valo dalyvauti šiame baliuje. 
Tapgi apylinkės L. R. progra
mos klausytojai turi skaityti šį 
balių savo reikalu ir turi jame 
dalyvauti.

Programos palaikymui rei
kia pinigų. Brooklyno kliubas 
mano šiuom parengimu sukel
ti geroką sumą. Kitų miestų 
kliubai taipgi turi rūpintis ką 
nors surengti radio palaiky
mui.

Visi miestai, kur tik girdi
ma Laisvės Radio Programa, 
turi kiek išgalėdami prisidėti 
prie jos palaikymo.

Kliubietis.

Gimtadienio Pramogėlė
Elena Baranauskienė, tarp 

laisviečių tankiai pavadinama 
dzūkaite, sumanė surprizą sa
vo vyrui Petrui. Sumanyta, pa
daryta. Pereitą šeštad., nei iš 
šio, nei iš to, Petras pasijuto 
apsuptas geroko būrio gimi
nių ir draugų, kurie kartu su 
jaunuole jo žmona Elena pri
minė jam, kad tai esąs jo gim
tadienis. Ta proga pas Bara
nauskus smagiai pasilinksmin
ta ir palinkėta Petrui daug, 
daug smagių gimtadienių ir 
nuodarbių metų. D-as.

Josephine Darvis, sužeista 
orlaivio nelaimėj pereitą šeš
tadienį, esanti kritiškoj padė
tyje. Ji dirbo tam orlaivyje.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK ir RICH. 

HILL, N. Y.
Trečiadieni, 15 d. balandžio, 8 v. 

v., Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė., įvyks LLD 
185 kp. susirinkimas. Nariai malonė
kite dalyvauti. — V. Paukštys.

(87-88)

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda namas su bizniu arba 

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

(86-91)

IŠLEISTUVES
Praeitą šeštadienį, Demo

kratų Kliube, 416 Hooper St., 
Jono Jakulevičiaus pasidarba
vimu, buvo surengtos išleistu
vės Aleko Nevinsko, kuris šį 
ketvirtadienį palieka Brookly- 
ną, pašauktas Dėdės Šamo.

Tarp dalyvavusių, kurių bu
vo gana daug, -netikėtai par
vyko atostogom Aleko brolis 
Juozas, kuris jau 9 mėnesiai 
kaip tarnauja kariuomenėj. 
Jam teko visą žiemą praleist 
Floridoj, kur ir dabar grįš.

Dalyviai a t s i s veikindami 
Aleką neužmiršo ir paaukoti 
jam ant cigaretų, dėl kurių, 
rodos, suaukota virš dešimkės.

Linkėtina abiem broliam 
leimingo tarnavimo mūs ka
riuomenėj, ir grįžti laimėto
jais. Draugas.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie namų 

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

MIRĖ
Rose Morris-Maruškienė, 61 

m., mirė balandžio 12 d., na
muose 97-29—107th St., Rich
mond Hill, N. Y. Laidotuvės 
įvyks 10 vai. ryto, balandžio 
15 d., šv. Jono kapinėse. Kū
nas pašarvotas namie.

Velionė paliko nuliūdime 
dvi dukteris Mary ir Ann, sū
nų John.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Stačiatikių kunigo Francis 
R. Norman žmona Lenora ga
vo divorsą nuo jo kal
tinimu, kad jis tankiai parsi- 
vesdavęs mergų ir kitur ūžda
vęs su jomis, o jai drausdavęs 
net mėgsti ar rūkyti.

IDS Jaunimas Ruošia Vaka
rą, Kad Ta Proga Pasiruošti 

Delegacijai J Seimą
Brooklyno LDS Jaunuolių 

kuopa ruošia Cabaret Nite va
karėlį, šeštadienį, balandžio 
25. šis vakarėlis yra rengia
mas tuom tikslu, kad sukelt 
finansų pasiųsti delegatus į 
LDS seimą, kuris įvyks Chica
go j e, šią vasarą, liepos mėne
sį. Turime iš Brooklyno pasiųs
ti didelę grupę jaunuolių ten, 
pasirodyti, kad Brooklynas ne- 
atsilikęs.

Vakarėlis bus Laisvės salė
je, bet bus skirtingas nuo visų 
kitų vakarėlių, kurie kada bu
vo surengti, nes šis bus CABA
RET NITE. Bus ne vien tik šo
kiai prie Geo. Kazakevičiaus 
orkestros, bet geri valgiai, gė
rimai, ir graži muzikalė prog
rama, kurią išpildys puikūs ta
lentai.

Įžanga į šį nepaprastą va
karėlį bus 40c. Tikietai par
duodami iš anksto. Kas norite, 
galite įsigyti iš bile' LDS Buil
ders’ nario.

t, - - - 1 - - - --

Paskutinės Dienos 
Sumokėti Taksus

Šis antradienis ir trečiadie
nis, bal. 14—15, yra paskuti
nės taksų mokėjimo dienos 
New Yorko valstijoj. Blankas 
reikia pildyti visiem, kurie per 
metus uždirbo ne mažiau $1,- 
000 pavieniui ir ne mažiau 
$2,500 šeimynai. Nuo minėtų 
sumų taksai nemokami, moka- 
si tik už įplaukas virš $1,000 
pavienio ir virš $2,500 poros.

Blankos su taksais privalo 
būti sugrąžintos taksų kolek
toriaus raštinėn pirm 15-tos ar 
15 dieną balandžio.

Miesto apsigynimo reikalais 
šią savaitę kas vakaras bus 
prakalbų-raportų per radijų iš 
visų didžiųjų stočių.

Penkios Policijos Depart
ment© organizacijos remsian- 
čios policistų kovą už pensi
jas.

Kada Randi Kraustant 
Kišenių

Pastebėjęs IRT subvės Bo
rough Hall stotyje du vyrus 
mušantis, policijos leitenantas 
Field areštavo abu. Ir tik už 
ketverto valandų, perklausinė- 
jus naktiniame teisme, paaiš
kėjo, kad vienas iš jų yra ilgą 
kriminalinį rekordą turįs ki- 
šenkraustis, o kitas gana gar
bus pilietis ir dar svečias iš 
New Canaan, Conm

Pasirodo, net radus prie sa
vo kišeniaus “kostumerį” turi 
su juomi apsieiti mandagiai, 
nes kitaip gali palaikyti peš
tuku.

pagandos, kurios rasta apsčiai 
ir laike šių kratų.

Pastebėtina, kad organizacija 
taip pat rinko aukas “Vokieti
jos karo kaliniams,” rūpinosi 
“palaikymu moralo,” na ir mo
kinimu šaudyti. Pernai organi
zacija surinkus po visą šalį 
apie $100,000 ir didžiuma tų 
pinigų buvę pasiųsta Vokieti
jon. Bundas buvęs gegužės 7, 
1933 m., pripažintas oficijale 
Vokietijos veteranų organizaci
ja.

Tarpe areštuotų esąs ir 20 
metų vaikinas, bundisto sūnus, 
kuris buvęs pastatytas vietos 
bundistų vadu. Pas jį rasta 
amunicijos. Bunda uniforma, ir 
Jungtinių Valstijų Armijos ofi- 
cieriaus uniforma. Jisai sakėsi 
uniformą pirkęs tikslu gauti 
“raidus” iš New Yorko į Wash- 
ingtoną, kur jis buvęs tankus 
svečias.

Kilo Ginčas Tarp Kapitono 
Ir Jūrininką Dėl Ėjimo 

Miestan ir Sargybos
Trisdešimt septyni chiniečiai 

jūrininkai, Anglijos prekinio 
laivo įgulos nariai, pašaukti, 
teisman New Yorke perklausi- 
nėjimui. Kapitonas William 
Dodge kaltina juos netvarkia- 
me elgesyje, t

Ginčas iškilo laivui sustojus 
prieplaukoj Stapleton, S. I.,

mėtį iki sausio 1 d., š. m., 
$10.50.

Juozas Cinkus, Lietuvių Ra
dio Draugijos vedėjas ir sal
dainių krautuvės savininkas,

Už Vieno Asmens Biuro 
Palikimą Varžos 19

New Yorko East Sidėj gruo
džio 12, 1940 m., mirė tūlas 
Alexander H. Alexandroff, 
65 m., laikęs vieno asmens 
“patarimų biurą,” 209 E. 4th 
St.

Kol jis gyveno ir buvo ma
noma, kad už dulkėtų daugy
bės žmonių dokumentų, ku
riais buvo užversta jo raštinin
kė ir ten pat esą jo namai, 
slypi tik vargas, tol nesigirdė
jo, kad jis būtų turėjęs gimi
nių. Bet jam mirus, kada tapo 
paskelbta, palikus $38,385, at
sirado net 19 giminių.

Jap^^miriis, šimtai ateivių 
susirinko prie jo raštinės j ieš
koti savo pasų ir įvairių kitų 
dokumentų, kuriuos jie buvo 
palikę pas “patarėją.”

įgulos nariams pareikalavus 
išleisti į miestą. Kapitonas sa
kėsi nedraudęs jūrininkams 
eiti miestan, bet atsisakęs leis
ti be sargybos. Jūrininkai pa
sipriešinę sargybai ir dėl to 
pašaukta policija neleidus jū
rininkų nuo laivo.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N Y

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoku 

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES-
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

PrielanKus Patarriavimo 
306 Union Avenut 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

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

Iš senų padarau 
n a ūjus paveiks
lus /ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
ikalui esant ir 
padidinu tokio 

^dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

•

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J

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

f LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barčiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį ' 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) 
i

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grabui Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Brooklyno, aukojo $5, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
Amerikoj 133 kuopA, Jersey 
City, N. J., ii- Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 71 kuopa, 
Hoboken, N. J., už praeitų 
metų pikniko tikietus prisiun
tė Juozds Kačergis $2.75.

Neprigulmingas Lietuvių Pi
liečių Kliubas, Central Brook
lyn, N. Y., per metinį susirin
kimą surinko ir prisiuntė Ka
zys Kuntrimas šias aukas. Au
kojo po $1 : Jonas Anumas, 
Kazys Kuntrimas, G. Ginaitis, 
Kastas Sesnauskas, K. Bagdo
nas, T. Mackevičius. Po 50c.: 
Jonas Navikas ir J. Valeika. 
Smulkių $3.15. Kartu $10.15.

Kazys Kuntrimas, Central 
brooklynietis, surinko nuo šių 
asmenų, aukojo : Jonas Adąms, 
V. Ivonis, J. Laučiškis po $1; 
K. Bandonis 50c. Kartu $3.50. 
C. M. Makauskas, Manville, 
N. J. prisiuntė $1. Michael 
Rogers, Richmond Hill, L. I., 
aukojo $1.

Mrs.* A. Valiulionis, Ft. 
Lauderdale, Florida, aukojo 
$5, per J. Spurgą, ~ jam ten 
atostogaujant, šv. Vincento 
Draugija, Maspeth, L. L, laike 
metinio susirinkimo aukojo 
$6.40, prisiuntė sekretorius P. 
J. šlapikas, per adv. S. Brie
dį.

šiuo kartu gauta aukų viso 
$45.30. Už kurias nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams ir rin
kėjams. Taipgi laukiame nuo 
paminklo simpatizatorių gau
sesnės paramos paskubėjimui 
šio pradėto darbo. Aukos pri
imamos sekamai: išrašant čekį 
ar Money Orderį vardu Da- 
rius-Girenas Monument Fund 
ir adresuojant Mr. John Spur
ga, Port Jefferson Station, 
Long Island, N. Y. Jis yra Pa
minklo Fondo iždininkas; ga
vęs jūsų aukas, skubiai prisius 
patikrinimo kvitą tų aukų 
siuntėjui, vėliau aukojusių var
dai ir suma tilps laikraščiuose.

Paminklo Fondo Komitetas.

Artkino.Judžiai, Ine., ir Joseph Burstyn Patiekia 
Pirmutinį Amerikoje Rodymą

“GUERRILLA BRIGADE”
(Partizanų Brigados)

(Sujaudinanti Žygiai Sovietinių Kovotojų Užnugarėje Vokiečių Linijų) 
Parodo Paprastus Rusijos Žmones Kovojančius už Laisvę.

Taip pat:—No. 1, 1942—SOVIETAI JUDŽIUOSE Naujausios judžių 
žinios iš mūšių Centraliniamc ir Šiauriniame frontuose.
No. 2—LENKŲ KARIUOMENĖ SOVIETŲ SĄJUNGOJ—Pa
veikslai Lenkų karievių, kurio stovykloja ir lavinasi Sov. krašte.
No. 3—APGULA—Smulkmeniškas atvaizdavimas narsaus apsi
gynimo, suorganizuotų Tūlos žmonių.

CTAMI CV TIIEATDE 7th Ave- tlirp41‘42 Sts- dl/llNLEI UILAIKl New York. - Tol. WI-7-9686.
Nuolat nuo 9 valandos rytais.

VĖLAI RODOMA ŠEŠTADIENIAIS.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterlo stoties. Tei. EVergreen 4-9508

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS .DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANA’




