
KRISLAI
Mes gi sunaikinsime jį.
Patarnaus Hitlerui.
Jėga prieš jėgą.
Ar tik nebus šmeižtas.
‘Surūgę** žmonės.
Visuomet su gerais tikslais.

Rašo A. Bimba

Vakar dienos “Laisvėje” 
skaitėte Hitlerio planus išnai
kinimui Lietuvos ir lietuviu. 
Bet jam šitas pasimojimas ne
išdegs todėl, kad karą laimės

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

ne jis, bet Suvienytos Tautos.

Lietuviu taiUa pragyvens vi
sus tarptautinius razbaininkus. 
Kiekvienas lietuvis, kuris nėra 
išgama ir parsidavęs Hitleriui, 
dabar padvigubintai darbuo
sis sunaikinimui hitleriniu gau
ją, kurios laikinai yra užplū
dusios mūsų gimtinį kraštą.

Nežiūrint šito Hitlerio pasi- 
mojimo prieš lietuvių tautą, 
Chicagos “Naujienos” (bal. 
13) džiaugiasi, kad jos gavu
sios nuo Hitlerio “Raudonojo 
Kryžiaus” surašą lietuvių, 
“bolševikų išvežtų į Rusiją” ir 
jų vardus patalpinsiančios.

O tikslas yra pakurstyti 
Amerikos lietuvius prieš So
vietų Sąjungą.

Ar “Naujienų” štabas pati
krino šitą surašą? Ar jis tik
ras, kad tai nėra nacių išga
benti) arba nužudytų lietuvių 
surašąs? Kodėl jis pasitiki 
Hitlerio įstaigų sudarytam su
ra šu i ?

No. 89 LAISVES

JOKIO LIETUVIŲ SUKILIMO KAUNE NEBUVO
a

AMERIKOS IR FRANCUOS 
SANTYKIAI ĮTEMPTI

Washington. — Mūsų 
valdžia atydžiai seka pasi
keitimus Franci jos Vichy 
valdžioje. Hitlerininko La
vai padėjimas vice-premje- 
ru ir į jo rankas faktinai 
atidavimas valdžios vadelių 
sukūlė didžiausį nerimą A- 
merikos sostinėje. Laukia

ma nuo Amerikos pasiunti
nio Franci jo j admirolo Lea
hy pilno raporto apie naują 
situaciją.

Washingtone vis garsiau 
skamba reikalavimas su
traukyti ryšius su Vichy 
Francija, kuri jau seniai 
tarnauja Vokietijai.angluos lėktuvai begailestingai 

BOMBARDAVO PRIEŠO 
CENTRUS FRANCI JO JE

Pagaliau: Jau kelintas sy
kis “Naujienos”, “Draugas”, 
ir kiti to paties plauko laik
raščiai talpina surašą neva 
Rusijon išgabentų lietuvių, bet 
kodėl jie nepatalpina nei vie
no surašo lietuvių, kuriuos 
Hitleris pakorė bei sušaudė, 
išvežė Vokietijon arba sukim
šo į kalėjimus?

Kodėl jie tokio surašo ne
gauna iš to “Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus” ir nepatalpina, 
jeigu jie neturi jokių ryšių su 
Hitlerio propagandos biuru?

Fašistinė Ašis neužilgo me- 
sianti į karo frontus 7,000,000 
kareivių, 10,000 lėktuvų ir 
30,000 tankų.

Iš tos armijos penkius mili
jonus kareivių duosiančios Vo
kietija ir Italija, o du milijo
nu Japonija.

Tai, žinoma, neapsakoma 
karinė jėga. Betgi Suvienytos 
Tautos gali išstatyti kelis sy
kius didesnę armiją ir kelis 
sykius daugiau ginklų.

Klausimas yra tiktai susi- 
mobolizavimo ir pasiruošimo, 
taipgi noro dar šiemet milita- 
riškai sumušti fašistinę Ašį.

Pronaciška lietuvių spauda 
gavo iš Kauno nacių radijo se
kamą pranešimą ir talpina be 
jokios pastabos:

“Lietuvoje. . . . pradeda pli
sti banditizmas. Šiaulių aps
krityje, ypač Kuršėnuose, vei
kia plėšikų gauja, terorizuo
dama gyventojus. Plėšikai ap
siginklavę revolveriais ir kir
viais įsiveržia į butus ir plė
šia.”

Ar tai tik nebus nacių pro
pagandos biuro paleistas šmei- į 
žtas prieš Lietuvos partizanus,:- 
kurie apsiginklavę revolveriais, 
ir kirviais neduoda naciams • 
ramybės ?

Viena, šitą žinią svietan pa
leido naciai. Antra, ją patal
pino pronaciški laikraščiai. O 
naciams ir tiems laikraščiams 
partizanų kova visuomet buvo 
“plėšikų kova.”

London, bal. 14. — Pa- Lėktuvai buvo siunčiami 
prastai lėktuvai darbuojasi 
nakties laiku. Bet šiandien 
Anglijos šimtai lėktuvų die
nos laiku pasileido į šiauri
nę Francija, nacių okupuo
tą, ir sėjo bombas ant ga
mybos centrų. Raportai pa
rodo, kad lėktuvams pavy
ko sudaužyti šešius vokie
čiu centrus, v

Iranas Paskelbė Karą 
Japonijai, Išvijo Jos 

Agentus
Teheran, Iran. — Irano 

vyriausybė paskelbė karą 
Japonijai ir įsakė Japonijos 
pasiuntiniui Ichikawa ir jo 
šešiems pagelbininkams ap
leisti šalį. Buvo numatyta, 
kad japonų atstovybė vei
kia kaipo Ašies informaci
jų centras. Taipgi prieš ke
lias dienas tapo suareštuoti 
šeši žymūs iraniečiai, kurie 
buvo parsidavę Ašiai ir jai 
darbavosi.

grupėmis be jokio pertrau
kimo. Milžiniškus bombe- 
rius lydėjo lėktuvai, kurie 
skirti davimui priešui mū
šio, praskynimui kelio bom- 
beriams.

Iš šitos operacijos nebe
sugrįžo keturi anglų orlai
viai. Juos, matyt, kur nors 
priešas nukirto.

Rooseveltas Numato
gą Dvieją-Triją

Metų Karą
Washington, bal. 14. — 

Kalbėdamas Pan-American 
Day proga prezidentas Roo- 
seveltas išsireiškė, kad šis 
karas yra karas už Ameri
kos išlikimą ir kad jis gali 
nusitęsti nuo dviejų iki tri
jų metų. Kad Amerika ir 
Suvienytos Tautos karą lai
mės, tai prezidentas visai 
neabejoja.

Willkie Gins Schneider- 
maną Aukščiausiam 

Teisme

Churchill Valdžios Kan
didatas Laimėjo 

Rinkimus
San Francisco, Calif. — 

Gautas pranešim as, jog 
Jung. Valstijų Aukščiausias 
Teismas svarstys Schneider- 
mano pilietybės apeliaciją 
balandžio 27 d. Iš jo nori
ma atimti pilietinės popie- 
ros, nes, mat, jis yra kovin
gas darbininkų vadas. Už 
Schneidermaną argu men- 
tuos teisme Wendell Will
kie, buvęs Republikonų Par
tijos prezidentinis kandida
tas pereitais rinkimais.

London. — Cardiff mies
te buvo rinkimai nario į 
parlamentą. Buvo du kan
didatai. Vienas buvo Chur
chill valdžios šalininkas, o 
kitas, Fenner Brockway, 
Nepriklausomos Darbo Par
tijos kandidatas. Darbietis 
pralaimėjo. Laimėjo Sir 
James Grigg. Jis gavo 10,- 
030 balsų prieš 3,311 balsų, 
paduotų už Brockway. Tai 
skaitoma dideliu smūgiu 
darbiečiams.

New York World-Telegram 
turi kolumnistą vardu West
brook Pegler. Jo specialybė 
ėsti darbo unijas. Neparašo 
jis vienos eilutės be puolimo 
organizuotų darbininkų judė
jimo.

Labai nepatinka man “su
rūgę” žmonės. O tokių turime 
mūsų judėjime. Kaip aš atsi
menu, niekas jiems niekados 
nepatiko. Nepaisant ką darysi, 
taip stengsiesi gerą darbą at- 
‘ikti, jie visuomet suras bjo-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Kunigo Coughlino Žurnalui 
Atimtos Pašto Teisės

Washington. — Pašto di
rektorius Frank C. Walker 
išleido patvarkymą, kad ku
nigo Coughlino leidžiamam 
savaitiniam žurnalui “So
cial Justice” atimamos paš
to teisės. Iki balandžio 29 d. 
Coughlinui duota proga pa
čiam arba per savo atstovą 
įrodyti,' kodėl jo žurnalui

neturėtų būti atimta antros 
klasės pašto teisė. i

Valstybės prokuroras Bid
dle informavo poną Walke- 
rį, kad “Social Justice” su
laužo 1917 metų Espionage 
Act. Biddle parodo, kad ši
tas kunigo leidinys sistema- 
tiškai skleidžia fašistinės 
Ašies propagandą ir kenkia 
Amerikos karo pastangoms.
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NACIAI SKERDE LIETU
VIUS BE JOKIO PASIGAI

LĖJIMO; ANCEVIČIUS - 
NACIŲ AGENTAS

Per Bevielinę Telegramą Inter-Continent žinių 
Agviui’u»' •

Rašo JONAS ŠIMKUS
Maskva, bal. 13. — Aš turėjau pasikalbėjimą su žmo

gum, kuris buvo paimtas karo nelaisvėn ir atgabentas 
į Sovietų Sąjungą. Aš jį pavadinsiu St-lis. Jis gimęs 
Rumšiškėj, Lietuvoj. Jis gyveno Kaune ir dirbo dirb
tuvėje “Audiniai.” Kai hitleristai įsiveržė Lietuvon, 
kadangi jis buvo eks-poHcistas, jis buvo mobilizuotas 
neva pagelbėjimui palaikyti tvarką šalyje. Bet vėliau 
pardavikiškai jis buvo pasiųstas į Sovietų-vokiečių 
frontą ir buvo Raudonosios Armijos paimtas nelaisvėn 
Kalinino sektoriuje. St-lis sakosi pasidavęs nelaisvėn 
savanoriai kartu su savo ginklais. Kuomet jis pradėjęs 
bėgti į mišką, kuris buvo tarpe mūsų ir vokiečių linijų, 
vokiečiai atidarė ugnį ant jo, bet, jo laimei, kaip jis tei
gia, jam nebuvo pataikyta. Kulka pataikė tiktai į kai
riojo čebato viršų.

Jis man pasakojo — tiesa, su tam tikru susirūpini
mu ir man prižadant, kad aš jo vardo nepaskelbsiu, nes 
jis Kaune turi pačią ir du kūdikiu, — kad pirmosios 
vokiečių įsiveržimo Lietuvon dienos buvo baisios. Vo
kiečiai nuleido lėktuvais atvežtus kareivius Kaune. Tie 
kareiviai susidėjo iš repatrijuotų (laike tarybinės val
džios iškeistų) vokiečių ir lietuvių išsigimėlių, kurie 
sušaudė beveik kiekvieną darbininką, kuris nespėjo ap
sivilkti šventadieninėmis drapanomis. Šitie vokiečiai ir 
lietuviški pardavikai tuojau užsikabinėjo svastiškus 
ženklus ant rankų ir kas tik neturėjo tokio ženklo, tapo 
sulaikytas gatvėje ir, daugumoje atsitikimų, nušautas 
ant vietos.

Bėgyje pirmųjų dviejų savaičių Kaune užmušta sep
tyni tūkstančiai su viršum. St-lis sako, kad jis savo 
akimis mates lavonus poeto Ruko ir rašytojo Juozo 
Jurginio. Visi Kauno nacionalizuotų įmonių direkto
riai ir vice-direktoriai, kurie buvo kilę iš darbininkų, 
buvo nužudyti. Kai kurie iš tų sušaudytų žmonių bu
vo paskui pakarti Viliampoles, žaliojo Kalno ir Šančių 
gatvėse su pridėtu prie kartuvių užrašu, kuriame sa
koma: “Toks pat likimas laukia visų bolševikų ir jų 
šalininkų.”

Aš jo paklausiau, ką jis žino apie taip vadinamą su
kilimą, kurį taip plačiai garsino fašistai.

“Apie kokį sukilimą?” klausė St-lis. “Jokio sukilimo 
nebuvo. Vokiečiai išmetė iš lėktuvų ginklų ir amuni
cijos. Tai ir visas sukilimas. Prie nusileidusių vokie
čių prisidėjo keletas mūsiškių renegatų, kuriuos vo
kiečiai buvo pasamdę laike repatrijacijos. Aš užtikri
nu jums, kad jokio lietuvių sukilimo nebuvo.”

“Bet Ancevičius rašė amerikiečių spaudoje,” aš jam 
sakiau, “kad daugelis lietuvių sukilo, buvo užmušti 
mūšiuose ir paskui jie buvo labai iškilmingai palaido
ti.”

“Aš neužginčiju, kad ten buvo laidotuvių,” atsakė 
St-lis. “Laike susikirtimo daug nekaltų žmonių buvo 
užmušta; vokiečiai sušaudė daug ramių, nekaltų pilie
čiu.

“Kas liečia Ancevičių, tai aš jį pažinojau dar tada, 
kada jis rašinėdavo ‘Lietuvių Žiniose’ iš Berlyno. Rei
kėtų toli pajieškoti, idant suradus kitą tokį melagių 
tarpe lietuvių, kokiu yra Ancevičius. Dar daugiau: 
Žmonės Kaune sako, kad tie straipsniai buvo'rašyti ne 
jo, bet tūlo Hoffmano, kuris Kaune dirbdavo ‘Kultur- 
verbande’ ir kuris birželio 22 d. (1941 m.) iš parašiuto 
nusileido ant Napoleono Kalno prie Nemuno. Ancevi
čius lik pasirašydavo tuos straipsnius, nes vokiečiai 
manė, kad jis yra populiariška figūra.”

Mūsų pasikalbėjimas buvo trumpas, nes tas trauki
nys su karo nelaisviais turėjo išeiti į gilumą Sovietų 
Sąjungos. Man labai rūpėjo sužinoti ką nors daugiau. 
Aš St-lio paklausiau,' kaip vokiečiai laikėsi linkui vai- ' 
stiečių? Jis atsakė, kad jis daug ko apie tai nežino, 
nes jis gyveno Kaupe. Bet jis girdėjęs, kad juos vokie
čiai begėdiškai apiplėšinėja. Paskui jis man papasako
jo, kad jis pats dalyvavęs plėšime daiktų iš “Maisto” 
sandėlio. Visi kenuoti produktai tapo vokiečių išga
benti, dalis į Vokietiją ir dalis į frontą. “Pienocentro” 
sandėlis nukentėjo labai smarkiai. Vokiečiai paėmė 
dirbtuvę “Audiniai” su visais jos produktais ir visa 
žaliąja medžiaga. Visos didžiosios Kauno krautuvės 
tapo apiplėštos. Jas apiplėšė naciai, bet paskui jie pa-
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NACIU UNIJA UKRAINOJ 
SMARKIAI PRALAUŽTA

London. — Gauti praneši
mai iš Sovietų Sąjungos pa
rodo, kad Raudonoji Armi
ja sėkmingai perlaužė na
cių liniją Ukrainoje už 25 
mylių į šiaurę nuo Charko
vo. Naciai desperatiškai 
stengiasi atsteigti savo li
niją toje vietoje, nes jiems 
grūmoja apsupimas.

Vokiečiai patys pripažįs
ta, kad Raudonoji Armija 
tęsia užpuolimus vyriausia 
Doneco Baseine. Čia Raudo
noji Armija daranti ant vo
kiečių užpuolimą su 90 
tūkstančiu kareiviu.

Maskvos radijas pranešė,

kad Kalinino sektoriuje ta
po nudėta 1,500 vokiečių ir 
išlaisvinta keturi kaimai. 
Pereitą pirmadienį Raudo
noji Armija nukirto septy
niolika naciu lėktuvu, o ne- 
teko savo tiktai šešių lėk
tuvų. O Leningrado fronte 
ir centraliniam fronte dvie
jų dienų mūšiuose nudėta 
2,600 vokiečiu.

Raudonoji Armija taipgi 
prasimušė per nacių liniją 
Viazmos fronte.

Iš Stockholmo praneša, 
kad K rime Raudonoji Ar
mija labai dideles jėgas iš
kėlė ant Kerch pusiausalio.

MURRAY PAŽADA CIO PARAMA RIN
KIMUI AUKU PAŠALPAI NUO

KARO NUKENTĖJUSIU
Washington. — CIO pre

zidentas Phil. Murray var
de 5,000,000 narių užgyrė 
Suvienytų Tautų karinės 
pašalpos agentūrų darbą? 
Jis mano, kad suteikimas 
pašalpos nuo karo nukentė- 
jusiems Sovietų Sąjungoj, 
Chinijoj ir Anglijoj yra pa
reiga kiekvieno nuoširdaus, 
patrijotingo amerikiečio.

“Darbininkai atsiliepia,” 
sako Murray, “kuomet mes 
išgirstame prašymą pagal

bos iš Chinijos, iš Rusijos 
lygumų, iš priešo lagerių, 
kur mūs jaunuoliai reikalin
gi pagalbos, nuo bombomis 
paverstų benamiais vaikų 
Anglijoj. CIO nariai visur 
aukoja, aukoja be jokių są
lygų, ar jie išgali ar ne, nes 
mes žinome, kad reikalas 
yra desperatiškas.”

Murray siūlo, kad kiek
vienas CIO narys paaukotų 
karo nukentėjvsiems šelpti 
uždarbį vienos valandos per 
mėnesi, v

Litvinovas Turėjo Pasi
tarimą su Preziden

tu Rooseveltu
WASHINGTON, bal. 14. 

— Dėl pasiruošimo pavasa
rio ofensyvui ir kitiems 
karo reikalams Sovietų am
basadorius Litvinovas turė
jo pasikalbėjimą su prezi
dentu Rooseveltu. Kartu su 
Litvinovu pasikalbėjime dar 
dalyvavo gen. Alex. Balay- 
off ir admirolas Akulin.

Uniją Vadai Stoja už 
Browderio Išlaisvinimą

Pasiūlymas Statyti 100 
Naują Submarine 

Amerikai
Washington. — Atstovų 

Butan kongresmanas Vin
son įnešė bilių, kuris auto-, 
rizuotų valdžią tuojau pa
skirti bilijoną dolerių pa
statymui 100 naujų subma
rine Priešo laivu skandini
mui ir Amerikos laivų ap
gynimui reikalinga daugiau 
submarinų, negu šiandien ši 
šalis turi.

Unijistai Reikalauja 
Ofensyvo prieš Nacius
New York. — CIO unijos 

Wholesale and Warehouse 
Workers, Local 65, šapų 
pirmininkai laikė susirinki
mą dėl apkalbėjimo karo 
reikalu. Susirinko 600 uni- * c-

naują frontą prieš Vokieti
ją ir pradėtų ofensyvo ka-

Penkiolika New Jersey 
valstijos unijų vadų parašė 
Rooseveltui laišką su pra
šymu išlaisvinti Earl Brow- 
derį. Iki šiol jau 2,600 uni
jų vadų per visą šalį yra
atsikreipę pas prezidentą gamybos h. paragi.
su uo prašymu. no Amerikos vyriausybę,

Už Browderio paliuosavi-1 kad jinai nebelaukdama 
mą taipgi pasisakė Chica-Jkartu su Anglija atidarytų 
gos lokalas 1 International 
Metal Engravers Unijos ir 
New Yorko lokalas 1 State, 
County and Municipal Wor
kers unijos.

Šis unijos lokalas turi 
16,000 narių.

skelbė, kad būk bolševikai tatai padarę. Pavogtus 
daiktus naciai sukrovė ir išvežė nakties metu. “Aš tai ' 
mačiau savo akimis,” pareiškė St-lis.

Mūsų pasikalbėjimas turėjo eiti prie pabaigos, nes 
traukinys pradėjo judintis.
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šui. Kodėl, tuomet, turėtų būti varžomi 
kitakalbiški laikraščiai, o angliški pa
likti ramybėje laisvai vesti anti-ameri- 
konišką, pro-nacišką kampaniją?!

bėjo,
Dr. J* T.. Baltrušaitienę į 

daktarus kvotėjus.
SLA Narys.1

Balandžio 10 d. vėl kalbėjo Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Maksim Litvinovas Amerikinės Politinio ir Socia
linio Mokslo Akademijos v susirinkime Philadelphijoje. 
žemiau paduodame iš tos jokalbos svarbiausias ištraukas, 
Jo prakalbos tema buvo, “Suvienytos Pastangos.”

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

Act of March 3, 1879

T

*•

LITHUAnIaN DAILY, PUBLISHED BY 

The

Every day except Sunday
Established April 5, 1911

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. STagg 2-8878

Jos. Weiss
J. Gasiunas

Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....................  $6.00
United States, six months ................... $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ............. $3.50
Foreign countries, per year ............... $8.00
Foreign countries, six months ............... $4.00
Canada and Brazil, six months ............. $3,25
Canada and Brazil, per year ............... $6.00

do ir savo balsavimais.
Štai, pavyzdžiui, bendros

if'

4r Iš To Galo Bandoma 
Dalykai Taisyti?

Iš Washingtono pranešama, kad mū
sų krašto vyriausybė studijuoja vieną 
svarbų ir opų klausimą: kaip “suvaldy
ti” kitakalbių spaudą, išeinančią Jungti
nėse Valstijose?

“Kitakalbiška” arba “svetimkalbiška” 
spauda Amerikoje skaitoma toji, kuri 
yra ne angliška. Angliška kalba Jungti
nėse Valstijose yra oficialė.

Iš viso Jungtinėse Valstijose neangliš- 
kų leidinių, dienraščių, savaitraščių, 
mėnraščių ir kitokių neperijodinių leidi
nių, išeina apie 1,600. Iš to skaičiaus 
400 leidinių yra vokiečių, italų ir japo
nų kalbose.

Nereikia nei aiškinti, kad daugelis tų 
laikraščių šiuo mūsų krašto krizio metu, 
jei ne atvirai, tai pusiau atvirai, tarnau
ja mūsų priešams — Ašies valstybėms. 
Vyriausybės žmonės sakosi, jog esą sun
ku jiems susekti, sunku surasti, kuris 
laikraštis ką rašo, — negi kiekvieną žo
dį išversi į anglų kalbą ir jį išstudijuosi.

Išeinant iš to, tūli vyriausybės žmo
nės mano padaryti šitaip: visus leidinius, 
pasirodančius vokiečių, italų ir japonų 
kalbomis — uždaryti; kitose kalbose iš- 
eidinėjančius laikraščius suvaržyti: jie 
turį gauti iš vyriausybes, specialius lei
dimus ir, aišku, jei tik bus surasta, kad 
nusikalto kuo nors krašto saugumui — 
leidimus atimti ir toki laikraščiai auto
matiškai užsidarysią.

Mes nemanome, kad tokis žygis būtų 
mūsų kraštui naudingas. Turime supras
ti, kad neangliški laikraščiai, kai jie re
daguojami gerai, suvaidina didelį vaid
menį žmonių gyvenime. Jie sukelia pa
trijotizmą, meilę kraštui tuose žmonėse, 
kūne angliškai nemoka (arba mažai mo
ka) skaityti. Mes tą žinome iš patyrimo.

O kai dėl vokiečių, japonų ir italų kal
bose išeidinėjančios spaudos, tai irgi ga
lima pasakyti: ne visi, sakysime, vokie
čių kalboje laikraščiai yra pro-naciški. 
Visgi yra ir tokių leidinių, kurie smer
kia nacizmą, nes puikiai žinome, kad ne 
visi vokiečiai yra naciai. Tas pats yra 
ir su italais; tas pats, spėjame, ir su ja
ponais.. Kodėl gi tuomet bausti visus 
žmones už tam tikros klikos nusižengi
mus? Argi italai kalti, kad jų tauta yra 
pavergta? Argi visi vokiečiai yra kalti, 
kad Hitleris su savo šaika engia Vokieti
ją ir bando pasaulį pavergti?

Paimkim dabar kitą spaudą, ne vokiš
ką, ne japonišką, ne itališką. Tiesa, su
rasime mes daug tokių laikraščių, kurie 
tarnauja mūsų krašto priešui. Mes žino
me, kad tūli lietuviški laikraščiai yra 
aršūs mūsų krašto priešai, ir tas, maty
ti, verčia vyriausybę imtis griežtesnių 
prieš ją priemonių. Jie spausdina hitle
rišką propagandą, jie garbina hitlerinin
kus, jie spjaudo smala į Sovietų Sąjungą, 
mūsų krašto didžiausį talkininką. Jie vi
sokiais būdais puldo mūsų žmonių mo
ralą. Bet argi dėl to galima kaltinti vi
są lietuviškoje kalboje Amerikoje išei- 
dinėjančią spaudą? Kuo, pavyzdžiui, 
kalta “Laisvė,”' jei kuris nors klerikalų 
laikraštis arba fašistų laikraštis tarnau
ja Hitleriui? Kuo kaltas LDS organas 
“Tiesa,” jei SLA organas “Tėvynė” 
spausdina Hitlerio propagandą?!

Todėl mums rodosi nėra tikslu, nėra 
sveika taikyti bendrą taisyklę visiems 
sveturkalbių laikraščiams? Vyriausybės 
organai gali ir turėtų padaryti joje skir
tumus, — tarp tų, kurie remia mūsų 
krašto pastangas sunaikinti Ašies .valsty
bes ir tarp tų, kurie kenkia mūsų kraš
tui.

Padaliau, kaip yra su pačia anglų kal
boje išeinančia spauda? Tiek ir tiek yra 

s angliškų laikrąščių, tarnaujančių prie-

Kaip Hitlerininkai Varo Savo Pro
pagandą- Amerikos Lietuviuose
Vienas mūsų geras prietelius prisiuntė 

mums laišką, prieš tūlą laiką rašytą Vo
kietijoje. Šis laiškas pirmiausiai buvo 
pasiųstas tūlam žmogui į Mass, valstiją. 
Iš ten jis buvo persiųstas kitiems žmo
nėms į Binghamtoną, o iš čia mes jį ga
vome. Laiškas rašytas kokio “Franzo 
Wilimo.”

Kalbamo Wilimo niekas Amerikoje ne
pažįsta; jis, matyti, yra koks tai pasam
dytas Hitlerio agentas ir užsiimdinėja 
naciškos propagandos siuntinėjimu Ame
rikon. Šis Wilimas rašo neva nuo laiš
ko gavėjo giminių, bet daugiausiai jis 
rašo apie tarybinę Lietuvą, ja bjauroda
mas. Be kitko, tas Hitlerio agentas ši
taip “piešia” gyvenimą prie tarybų vy
riausybės Lietuvoje:

“Buvo visiems žydams išdalinti gink
lai, kad šaudytų į lietuvius žmones. Lie
tuviai, atimdami ginklus iš žydų, šaudė 
žydus. Dabar Biržuose nei vieno žydo 
nebėra...”

Šitie trys sakiniai aiškiai apibudina 
patį laiško autorių, parodant, kad jis 
yra bjaurus anti-semitas ir, žinoma, di
delis melagis. Toliau Franz Wilimas ra
šo:

“Dėkui Dievui ir vokiečių vyriausybei 
ir kariuomenei, kad juos (atsieiti tuos 
lietuvius, kurie visus žydus išžudė. — 
“L.” Red.) išvadavo iš banditų gaujos. 
Būtų rusai vežę 60% visų gyventojų į 
Rusiją, jei ne karas buvęs...”

Rašoma visiškai taip, kaip Ancevi- 
čiaus, ir kitų hitlerininkų. Dėkui Dievui, 
kad Hitleris užpuolė Lietuvą ir ją paver
gė,—priešingam atsitikime, lietuvių tau
tos jau nebūtų buvę!...

Bet mus suįdomino sekama Franz 
WTilimo laiško dalis:

“Siunčiu lietuvišką laikraštį pasiskai
tyti. Perskaitę, išsiųskite šiuo adresu: J. 
B. Laučka, 423 Grand St., Brooklyn, N.

Minimas p. Laučka yha “Amerikos” 
redaktorius. Amerika pirmiau išeidinė
jo iš tos vietos, kurią Franz Wilimas nu
rodo. Ir šis faktas mumyse sukelia tam 
tikrų minčių. Kaip čia yra, kad anti-se- 
mitas hitlerininkas, Franz Wilimas, gy
vendamas Vokietijoje, taip puikiai žino 
“Amerikos” redaktoriaus adresą? Ar 
tai šitokiais keliais “Amerika” yra ap
rūpinama tam tikra medžiaga? Kodėl gi 
Herr Franz Wilimas negalėjo pasiųsti 
p. Laučkai “laikraščio” tiesiai? Ar to
dėl, kad nenori atkreipti kieno tai nuo
žiūrą?

Gal p. Laučka pats galės tarti žodį.
Kaip ten .bus, kaip nebus, o šiuo žy

giu visvien yra įdomu, kaip Hitlerio 
agentai, gyvendami Vokietijoje, bando 
vesti bjaurią anti-semitinę, pro-nacišką 
propagandą Amerikos lietuviuose!

Japoniškas “Bita-Bita” Nieko 
Nelaimes

Bal. 13 d. sukako metai laiko neutrali
teto paktui, kurį Japonija padarė su So
vietų Sąjunga. Šia proga “Pravda” pa
rašė įvedamąjį, turintį tokio svorio, kad 
net komercinė Amerikos spauda matė 
reikalo jį persispausdinti.

Straipsnis neilgas, bet stiprus, ryškus 
ir atviras. Nevyniodama akmens į šil
ką, “Pravda” smogia Japonijos imperi- 
jalistams tiesiog į akis karčios teisybės 
žodžius.

Komunistų Partijos organas nurodo, 
kad Japonijos viešpačiai per visą Sovie
tų Sąjungos gyvenimą nebuvo jai nuo
širdūs; jie nuolat ir nuolat konspiravo, 
kaip įmanydami darė viską, kad pakenkt 
SSSR. Keliais atvejais jie bandė naudo
ti militarinę prieš SSSR jėgą, invaziją. 
Bet vis nepavyko. Jie buvo sumušti, jų 
pastangos buvo tuščios; jie turėjo trauk
tis su nuostoliais.

Pagaliau, tas privedė Japonijos impe- 
rijalistus prie noro gyventi taikiai su 
SSSRa. Jie pageidavo neutralumo pakto, 
—-jį gavo. Bet ir po to japoniški impe- 
rijalistai nesiliauja kaišioję kuolus į neu
tralumo ratus. Ypačiai pastaruoju me
tu, kai japoniškiems plėšikams pavyko 
susilaukti laimėjimų Ramiajame Vande
nyne (prieš anglus, hollandus, ameriko
nus), jie pradėjo su apetitu plepėti ir 
apie Sov. Sąjungos plotus Tolimuose Ry
tuose! Dėl to “Pravda” jiems pastebi: 
arba susilaikykite smarkavę, o kad ne— 
susilauksite nesmagumų.

SLA Nariai Galim44Aukščiau 
sįj į” Bagočių Nulaįpinti 

Nuo Sosto
SLA nariai, nepasitenki

nę esamojo “aukščiausio” 
prezidento Bagočiaus ne 
aukšta gaspadoryste Susi- 
vienijimė Lietuvių Ameri
koje, jau ne kartą jieškojom 
būdų pareikšti savo_ balsą. 
Bet SLA organo “Tėvynės” 
špaltos nariams pasisakyti 
prieš “aukščiausi” nepriei
namos, jos tik atdaros 
“aukščiausiam.” Mes, eili
niai nariai, norinti pareikš
ti savo mintis apie kandi
datų tinkamumą ar. netin
kamumą vesti organizacijos 
reikalus, apie tai, kas nau
dinga ir kas. blėdinga. orga
nizacijai, esame priversti 
kreiptis į pašalinę spaudą.

Tai pašalinei spaudai 
mes dėkingi, kad ji, vado
vaudamosi demokratijos 
principu, leidžia mums tas 
privilegijas, ką uždraudžia 
mums mūsų pačių doleriais 
išlaikoma “Tėvynė.”

Tai pašalinei spaudai 
“aukščiausis” Bagočius pa
grūmojo saviškai-diktato- 
riškai, įsakydamas, kad ji 
arba turi užsičiaupti — 
prieš “aukščiausį” nei žode
lio —, arba jis trauks teis
man Amerikos Lietuvį, 
Worcesteryje; Dirvą, Cleve- 
lande; Vilnį, Chicagoje, ir 
Laisvę, Brooklyne.

Ir trina sau “aukščiau
sis” rankas iš džiaugsmo 
dėl savo sumanumo — ke
lionės ir sugaištys Chica- 
gon, Clevelandan, Brookly- 
nan. O kas iš to SLA na
riam, kurie tuos $$$ sumo
ka? Kurstymas vienų prieš 
kitus, skaidymas vieningu
mo, vaikymas lauk narių, 
ir iš naujo mažinimas iždų. 
Viso to nariai bijo iš tolo. 
Informuoti nariai tą paro-

Ise kontinentuose”, nes kas 
dabar dedasi Pacifike, pa
reina iš to paties hitleriz
mo, kuris pagimdė visas ag
resijos spėkas.

Būtent šis klausimas bus 
nesuprantamas ateities is
torikams. Tas klausimas, 
kaip tai galėjo būti, kad 
valstybininkai, a t s a k ingi

■ valdžios, 
hitlerizmo pro

gramą, jo tikslus ir būdus, 
kuriais tie tikslai bus ban
domi pasiekti; žinodami, 
kad ta programa reikštų 
sunaikinimą š i m t m e čiais 
laimėtų žmogaus proto at- 
siekimų, svarbiausių social- 
politinių užkariavimų; ži
nodami, kad reikštų tą patį, 
kaip ir sugrįžimą į Vidur
amžius, jeigu jau ne į pri
mityviškus laikus; kad tai 
reikštų galą svarbiausių ša
lių nepriklausomybei, tikra 
to žodžio prasme pavergi
mą ištisu tautu, — vienokv v c-/

nedarė nieko paruošimui 
apsigynimo, nieko nedarė 
apvienijimui pastangų tų, 
kurie buvo nužymėti būti 
nacių agresijos aukomis? 
Aš esu įsitikinęs, kad šio 
klausimo studijavimas už
mes naujos šviesos ant vi
sos moderniškos visuome
nės struktūros ir suteiks 
naujų požiūrių į. studijavi
mą nacionalizmo, patrijo- 
tizmo ir valstybės. Bet da
bar nelaikąs tokiai studijai.
Sovietų Sąjunga buvo išim
tis: ji priešą numatė ir jo 

tikslus suprato
Tačiau aš turiu padaryki 

išimtį iš to, ką aš pasakiau. 
Nepaisymas ir apatija lin
kui nacimo ir to pavojaus, 
kurį jis atstovauja, nebuvo 
jau taip visuotina fenome
ną. Buvo, žinoma, žmonių— 
žurnalistų, valstybininkų ir 
net valdžių, kurie suprato 
hitlerizmo reikšmę. Aš tu
riu paminėti Sovietų Sąjun
gos vyriausybę, kuri pa
čiuose pirmuosiuose hitle
rizmo išsivystymo laips
niuose suprato būtiną rei
kalą daugelio šalių suvieny
tų pastangų nukreipimui 
tos katastrofos, kurią Hit
leris stengėsi atnešti ir’at
nešė žmonijai.

Per daugelį metų Sovietų 
valdžia nenuilstančiai šaukė 
už kolektyvį apsaugojimą, 
kas reiškė suvienytas pas
tangas, tuo pat kartu ruoš
dama medžiaginius pagrin? 
dus savo pastangoms apsi
ginti. Bet nepaisant jos 
nuoširdžiausių pastangų, ji 
pagaliau įsitikino, kad kitos 
valdžios neturi tikro noro 
organizuoti bendros veiklos 
frontą prieš hitlerizmą pa
matu lygių teisių ir bendrų 
pastangų ir pasiaukojimų. 
Hitleris turėjo pradėti vyk
dyti savo programą gyveni-.

pasekmes iš penkių kuopų,1 žmonių vadai,’ ii' 
paimtų iš skirtingų 4 vals-.žjnoc]ami 
tijų. Trys iš jų yra didžiau-! 
sios tame mieste ir bent dvi 
didžiausios toj valstijoj.!
Tomis penkiomis yra:

113-ta Minersville, Pa.
35-ta Wilkes-Barre, Pa.
38-ta Brooklyn, N. Y.
352-ra Detroit, Mich.
173-čia Lowell, Mass.
Tų penkių kuopų bendras 

už Bagočių paduotų balsų 
skaičius yra 114, už Lau
kaitį 134. Kitai svarbiau
siai vietai, SLA sekreto
riaus, esamasis sekr. Vini- 
kas tose kuopose gavo 125 
balsus, Masytė, nauja kan
didatė, 153 balsus. Tai aiš
kiai rodo narių nepasiten
kinimą senąją SLA virše
nybe.

Visi nariai, kuriem r’pi 
SLA gerovė, dabar turi 
progą apsaugoti savo orga
nizaciją nuo tampymo po 
teismus iy nuo tokių virši
ninkų, kurie griausmu iš 
“aukštybių” nori užčiaupti 
eilinių narių burnas nuo 
pasisakymo organizacijos 
reikalais, "bent laike rinki
mų. Tą progą mums duoda 
šie balsavimai.

Mums, SLA nariams, 
reikėtų šia proga pasinau
doti balsavimu prieš Bago
čių ir SLA tampymą po 
teismus. Taipgi balsavimu 
už pažangius, bešališkus 
kandidatus:

St. Masytę į sekretorius,
J. žebrj ant iždininko,

Vėl Litvinovo Balsas:
Dabar Mes Stengsimės 

Sutriuškinti Hitlerį

Litvinovas pasakė: >.
Toms institucijoms, kaip 

jūsų Akademija, kuri paau
kota studijavimui politinių 
ir ekonominių mokslų, yra 
dar viena problema, kuri 
nėra pamatiniai išstudijuo
ta visose jos fazėse, būtent: 
kas atsitiko,, kad valdžios, 
žmonės ir mokslinės drau
gijos galėjo per šešių metų

laikotarpį žiūrėti ramiai ir 
bešališkai į gimimą ir išsi
vystymą hitlerizmo, apnuo
dijančio visą tarptautinį gy
venimą, skleidžiančio kan
čias, mirtį ir sunaikinimą, 
pirmiausia savo gimtiniam 
krašte, o paskui gretimose 
šalyse, ir pagaliau ištisuose 
kontinentuose ir visam pa
saulyje? Aš sakau “ištisuo-

Australiečiai saugo savo pakraščius nuo galimos japonų invazijos.

fe- fegUi

r M
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“Pravda” pastebi, kad Sovietų Sąjun
ga niekad nesulaužė savo sutarties su ki
tomis šalimis, nebando sulaužyti ir su 
Japonija. Bet jei japoniški plėšikai lau
žys—jiems teks dėl to brangiai užmokė
ti.

Be abejo, “Pravda” žino, ką rašo. Jei 
japoniški imperijalistai bandys ką nors 
daryti Tolimųjų, Rytų Sovietų pasienyje, 
Raudonoji Armija jiems smogs smūgį.

Tik taip ir tegalima su plėšikais kal
bėtis !

man pilnai pirma, negu ki
tų valdžių buvo vėl sugrįž
ta prie suvienytų pastangų 
idėjos prieš jį. Net ir dabar 
aš nesu visai tikras, kad ši
ta idėja yra pilnai supran
tama visur, ką jinai reiškia 
ir kas reikalinga pasiryžu
siai kovai prieš bendrą pa
vojų.

Jeigu pirmesniuose ka
ruose buvo reikalaujama di
džiausių pastangų, tai šis 
karas, kuris nulems viską, 
būtinai reikalauja iš tų ša
lių, kurios priešingos hitle- 
rizmui, daug didesnių pa
stangų, daug didesnių pa
siaukojimų. Tose Šalyse tik
tai žmonės be jokio supra
timo apie patrijotizmą, tau
tinę garbę, sąžinę, laisvę, 
tarptautinį solidarumą, ci
vilizaciją—žmonės, kurie ti
kisi iš priešo laimėti Quis-
lingų vietas—korikai, plėši
kai, prispaudėjai savo žmo
nių, žmonės abelnai vadina
mi Penktąja Kolona,—tik
tai tokie žmonės gali užgin
čyti šiandien tokių bendrų 
pastangų ir pasiaukojimų 
reikalą.

Man labai smagu paliu
dyti, kad toj šalyje, kurią 
aš turiu garbę čionai atsto
vauti, tokie žmonės negali 
viešai kalbėti bei rašyti. So
vietų Sąjungos žmonės iš 
pat pradžios pilnai suprato, 
ką Hitlerio pergalė reikštų 
jiems patiems ir kitoms 
tautoms, taipgi visai žmo
nijai, ir kaip vienas žmogus 
stoja į kovą prieš Hitlerio 
gaujas. Šiame kare jokie 
pasiaukojimai nėra perdi- 
deli Sovietų Sąjungos žmo
nėms. Visi fiziškai tinkami 
vyrai metėsi į kovą. O tie, 
kurie pasiliko užfrontyje, 
moterys ir vyrai, dirba die
ną ir naktį aprūpinti kovo
tojus reikmenimis. Ten, kur 
priešas užima, gyventojai 
sunaikina viską, jų pačių 
savastį, daugelio metų dar
bo vaisius, vietoje palikti 
priešui pasinaudoti. Jie su
naikina pastatus, į kuriuos 
įdėta daugelio metų darbas 
ir be galo daug kapitalo, 
idant nepatektų priešui. Jie 
iki tobulumo išvystė parti
zanų kovą priešo užimtose 
teritorijose. Jie kenčia ne
apsakomus sunkumus ir 
nepatogumus, surištus su 
masinių gyventojų išsikėli- 
mu ir kitas sunkenybes, su
rištas su karu. Jie yra pa
sirengę atlikti tokius pat ir 
dar didesnius pasiaukoji
mus ateityje, taip ilgai, 
kaip jie turi jėgų, idant iš
mušti. priešą iš savo krašto 
ir užtikrinti mūsų bendro 
anti-hitlerinio reikalo per-

Toliau Litvinovas, nuro
dęs priešo tvirtas jėgas, ka
dangi jis užgrobė daug kra
štų ir privertė jų x žmones ir 
pramonę tarnauti jam, ati
davęs kreditą Anglijai ir 
kitiems kraštams, vedu? 
siems iki šiol kovą prieš 
Hitlerį, taip pat nuošir
džiai padėkavojęs Anglijai 
ir Jungtinėms Valstijoms 
už suteiktą ir teikiamą So
vietų Sąjungai pagalbą, kal
bėjo:

Bet dabar ne tas momen
tas vienam kitą girti ir vie
nas kitam dovanas skirsty
ti. Vienintelė dovana, ver
ta mūsų suvienytų pastan
gų, gali būti tiktai perga
lė prieš Hitlerį ir jo paka
likus. Bet šita pergalė dar 
turi būti suorganizuota. Iki 
šiol mes tik apžiūrinėjome 
kelius linkui pergalės. Mes 
dar nesuradome tikrojo ke
lio į pergalę. Tačiau būtinai 
reikalinga surasti tą kelią 
mūsų bendroms pastan
goms. Ir mes turime jį grei-

(Tąsa ant 4-to pusL)
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Laiškas iš Požeminės Vokietijos
Rašo K. ERWIN

Neseniai iš Berlyno slaptai buvo išvež
tas ir pasiekė Jungtines Valstijas laiškas, 
rašytas vieno komunistu vado. Laiške nu

šviečiama situacija Vokietijoj Hitleriui pra
dėjus pasalingą užpuolimą ant Sovietą 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.

(Pabaiga)
Šitie aštrėjanti prieštaravimai tarpe 

Hitlerio ir karininkų yra tiktai atspin
dys nokstančio susikirtimo tarpe Hitle
rio ir tam tikros dalies buržuazijos. Šita 
buržuazija labai karštai palaiko Hitlerio 
reakcinę politiką, namie. Neigi jinai 
gailėjosi paramos jo užsieninei politikai 
taip ilgai, kol karas sekėsi ir kol buvo 
galima pasiremti Hitleriu, kad jis pra
ves gyveniman jos imperialistinius pla
nus. Bet šiandien geroka buržuazijos 
dalis bijo ateities. Ne kaip Bismar
kas, Hitleris daro planus be atydos j 
esamą spėkų santykį. Jis tampa vergu 
jo paties idiotiškų supratimų, kurie nie
ko bendro neturi su apgalvota ir pasver
ta politika.

Buvusieji “Deutsch Nationale” ir “Stal- 
helm” pasekėjai rodo ypatingo veiklumo. 
Jie plečia savo veikimą ypatingai tarpe 
aukštesniųjų ir vidurinių tarnautojų. 
Jie jau sako, kad po Hitlerio viešpata
vimo susmukimo Vokietija priklausys 
jiems.

Hitlerio santykiai su katalikais taip 
pat darosi vis labiau įtempti. Nei West- 
phalijoj, nei Rhine, nepaisant pakartoja
mų areštų, katalikai neišpildo nacių rei
kalavimų ir neatsisako opozicijos. Kata
likų judėjimas buvo ir pasilieka vieninte
lis legalis opozicinis judėjimas naciškoj 
Vokietijoj, turintis vadovybę tokių po
litinių figūrų, kurias naciai skaito sau 
kompetitoriais. Naciai žino, kad katali
kai neapkenčia Hitlerio ir žiūri į jį ir 
jo pakalikus — Goering, Rosenberg, 
Hess, Darre ir kitus — kaipo į tarptau
tinių avantiūristų šaiką, kurie pasirin
ko Vokietiją už priemonę pravedimui sa
vo planų. Naciai atsimoka katalikams 
dar didesne neapykanta. Jie kaltina ka
talikus sudaryme valstybės viduryje 
valstybės. -Jie sako, kad katalikų krikš
čioniškasis pacifizmas yra tiktai maska 
defytizmui, kad per popiežių jie palaiko 
ryšius su Anglija, kad jie suokalbiauja 
prieš Hitlerį ir t.t.

Negalima atmesti tos minties, kad jei
gu Hitlerio reikalai dar daugiau pakryp
tų į blogąją pusę, tai naciai imtųsi ko
kio nors didžiulio politinio pasisukimo, 
idant pasilaikyti galioje ir išsigelbėti iš 
bedugnės. Jie gali patys sudaryti “opo
ziciją” iš parinktų, pasitikimų savo pa
kalikų, idant laimėti taiką kaštais Vo
kietijos talkininkų. Kad iš nacių pusės 
galima tikėtis visokių apgavysčių ir 
niekšysčių, tai pilnai parodo tasai Hesso 
misteriškas “pabėgimas.” Užsienyje to
kie nacių manevrai vargiai ką galėtų ap
gauti, bet namie jie galėtų pakenkti tik
rai opozicijai ir suvesti opozicijos judė
jimą į jiems patinkamas vėžes. Užteks 
apie sentimentus valdančioje kempėje.

Daug svarbiau apibudinimui tikros si
tuacijos yra procesai darbo žmonėse. AŠ 
pradėsiu su valstiečiais, arba, teisingiau 
pasakius, su valstiečių moterimis, kurios 
šiais karo laikais sudaro didelę daugu
mą kaimo gyventojų. Iš tikrųjų yra daug 
ko, kas erzina vokietį valstietį ir vokie
tę valstietę — stoka darbo jėgų, kurias 
dalinai atpildo darbas karo belaisvių; 
nacių konfiskavimas visų maistinių gy
vuliu; naciškų viršylų nuolatinis šniukš- 
tinėjimas po visus valstiečių tvartų ir 
klėčių kampus; aštrios pabaudos už be 
leidimo pjovimą gyvulių ir už nelegalę 
prekybą; pašaro trūkumas, kuris katas
trofiškai naikina valstiečių karves, kiau
les ir arklius. Visa tai, tačiau, yra tik 
antrininkės svarbos palyginus su giliau
siu valstietės moters neapkentimu karo 
ir tų didelių nuostolių, kuriuos tas karas 
neša.

Reikia atminti, kad Vokietijos vals
tiečiai neša pačią sunkiąją naštą nacių 
nuostolių Rytmiame Fronte.

Hitleris yra priverstas palikti geroką 
dalį pramoninių darbininkų namie kari
nei gamybai. Bet valstiečiai yra geras 

• kanuolėms pašaras. . Štai kodėl valstie
čiai, vyrai ir moterys, taip yra susirū
pinę šiuo karu. Ir jų nepasitenkinimas 
nėra vien tik pasyvus nusiskundimų ir 
apsiverkimų išsireiškimas. Jie priešingi 
karui ir kovoja prieš jį savotišku būdu. 
Jie šiurkščiai atsineša linkui nacių vir
šininkų ir sabotažuoja jų įsakymus. Bū
na susikirtimų tarpe nacių viršininkų ir 
pavienių valstiečių, kurie virsta susikir
timais tarpe viršininkų ir ištisų kaimų. 
Yra buvę tokių atsitikimų, kad valstie
čiai net kelių kaimų susitarė sumažinti 
pristatymą valstybei žemės ūkio produk
tų. Jokie patrijotiški atsišaukimai nepa
darė jokios įtakos į valstietes moteris 
ir naciai buvo priversti pasišaukti pa
galbon policiją.

Dar blogiau naciams su jų pozicija 
link darbininkų. Vokietijos darbininkų 
klasė šiandien toli gražu ne ta, kokia 
buvo prieš šešius mėnesius. Karo pa
gimdyti kentėjimai paakstino darbinin
kus į veikimą. Kaip kokio kūjo kirčiai, 
Raudonosios Armijos smūgiai fronte 
daužo masių pasyvumą ir oportunistinį 
nusistatymą, kuris išaugo iš ilgų metų 
socialdemokratinės vadovybės darbinin
kų judėjime ir paskui iš ilgų metų nacių 
nesuvaldomo teroro,—nusistatymą prisi
taikyti prie sąlygų. Darbo masės, ir nė 
tik jos vienos, laukia karo pabaigos. 
Daugmeninis liaudies balsas fronte ir 
užfrontyje vis garsiau ir garsiau šau
kia vardą Adolfo Hitlerio. Kaip ta gy
vatė, Hitleris stengiasi išsirangyti nuo 
atsakomybės už milijonų vokiečių gyvy
bę.

Kaip staiga užmesta šviesa, šis plėši
kiškas karas prieš Sovietų Sąjungą pa
rodo Vokietijos imperialistinės buržua- 

■ zijos grobikišką politiką. Darbininkų 
J masės sveikina Raudonosios Armijos pa- 
J sisekimus ir savo pokalbiuose to visai ne

beslepia. Savo desperacijoje nacių vadai 
eina nuo vienos kraštutinybės prie kitos, 
nebežinodami kam taikyti savo smūgius. 
Nacių vadovybė yra išleidus instrukcijas 
savo organizacijoms, kuriose patariama 
diskusuojant su darbininkais statyti “ar
gumentus,” paremtus daugiau logika, 
negu revolveriais. Aišku, kad toks pa
tvarkymas labai sunkus naciškam pro
tui suvirškinti, nes jo tas protas visuo
met kertasi su logika. O juo( sunkiau, 
kadangi naciai patys pradeda prarasti 
pasitikėjimą Goebbelso iškeptais argu
mentais. Nežiūrint to, sekdami Goebbel
so pėdomis, jie bando išgąsdinti darbi
ninkus naujo Versailio baubu. Į tą jų 
baubą darbininkai labai sveikai atsako: 
“Sovietų Sąjunga neveda karo už grobi
mą. Ji kovoja prieš nacišką Vokietiją, 
kuri ją užpuolė. Naciai turės nukentėti. 
O tai juo geriau Vokietijos žmonėms!”

Pastovių anti-fašistų įtaka įmonėse 
auga. Masių pasitikėjimas jai auga. Ma
sės pradeda vis daugiau ir daugiau per
sitikrinti, kad mes, komunistai, buvome 
teisingi, kuomet mes persergėjome, kad 
Hitleris sublokš Vokietijos liaudį į be
dugnę. Mūsų įtaka auga taipgi dėl to, 
kad masės žino mūsų rekordą kaipo 
nuosaikių kovotojų prieš visus Vokieti
jos imperialistų grobikiškus planus. Jos 
šiandien mumyse mato drąsius ir pasi
ryžusius kovotojus už taiką.

Darbininkų masės myli Thaelmaną, 
kuris per aštuonius metus randasi nacių 
nelaisvėje. Jų supratime Thaelmano var
das neatskiriamas nuo mūsų partijos ir 
nuo jos kovotojų už naują ir laisvą Vo
kietiją. Masės pradeda priimti mūsų 
obalsius.

Bet labai stiprus užtvaras veiklaus 
masinio judėjimo prieš Hitlerį vystymui
si yra paslydus mintis, jog mus vokiečius 
išlaisvins Raudonoji Armija ir todėl 
mums nereikia skubintis su savo kova 
prieš jį.

Mes bandome nugalėti šitą nuomonę 
atsargia ir suprantama propaganda. Ne
mažai darbo reikia atmušimui bailiško 
tūlų anti-fašistinių elementų bandymo 
paslėpti klausimą atsakomybės, kurią 
mūsų darbininkų klasė ir liaudis neša 
už šį karą prieš Sovietų Sąjungą. Šitie 
elementai sako: “Tiktai naciai yra atsa- 
komingi už anti-sovietinį karą ir už 
Vokietijos armijos įsiveržimą į Sovietų 
Sąjungą.” .

Kad naciški nenaudėliai yra atsako- 
mingi, žinoma, niekas neabejoja. Bet 
mes sakome, kad taipgi tie, kurie savo 
neveiklumu ir tylėjimu paskatino nacius 
prie tos kriminalystės, irgi ima dalį at

sakomybės. Kas tik tyli, tas pasistato 
dalyvautojo nacių kriminalystėse. Anti
fašizmas, kuris užsidaręs keturiose sie
nose ir nieko neveikia, yra pasidavimas 
ir nėra joks anti-fašizmas. Mums reikia 
ne tokio apgailėtino platoniško anti-fa- 
šizmo, bet anti-fašizmo, kuris veda ko
va, v

Mums reikia darbų, o ne žodžių, nes 
tiktai darbais kiekvienas mūsų nuošir
dus anti-fašistas ir mūsų darbininkų 
klasė ir liaudis įrodys, kad jie nieko ben
dro neturi su Hitleriu. Tiktai veikimu jie 
galės nušluoti nacių kriminalysčių re
kordus — tokių kriminalysčių, kokių is
torija pirmiau nebuvo mačiusi.

Pagaliau pati didžiausia sunkenybė, su 
kuria mums tenka susidurti, tai nugalė
ti smulkiaburžuazinį prietarą, tarpe dar
bininku linkui sabotažo klausimo. Ta
čiau sabotažo veiksmai daugėja su kiek
vienu karo mėnesiu. Negali būti jokios 
abejonės, kad šitie veiksmai dar daugiau 
padidės su karo besitęsimu. Masės im
sis ir kitų kovos formų, ypatingai strei
kų. Kai kuriose vietose streikų klausi
mas jau ima apčiuopiamas formas. Pa
vyzdžiui, Ruhr krašte mainierių žmonos 
sako: “Be anglies Hitleris negalės vesti 
karo. Jeigu mūsų vyrai atsisakytų'eiti 
į kasyklas, Hitleriui būtų galas ir galas 
šiam karui.”

Reikia pripažinti, kad naciai puikiai 
mato, kad padėtis gali paaštrėti ir jie 
daro žygius jos pasitikimui. Rekrutavi- 
mas užsienio darbo jėgų į Vokietiją rei
kalingas ne tik tam, kad Vokietijos pra
monei tos spėkos reikalingos. Bet rei

Jungt. Valstijų kovojąs karo lėktuvas skraido viršuje Wake salos, Ramiajame 
Vandenyne (tą salą turi užėmę japonai); Jungt. Valstijų karo jėgos buvo už
puolusios Wake salą ir padare japonams daug nuostolių.

mą nedėldienį po pirmam — 
gegužės 3 d., š. m.

Turim porą našlių, kuriom 
pagelba labai reikalinga. Pa
sirūpinkim jom.

Stasys Kuržinskas.

Philadelphia, Pa.

Bolševizmo Baimes Liga Apsėdo Smeton- 
adolfacią Bendrą Frontą

(Feljetonas eilėse)
Ach, strošna nelaimė juos vargšus apnyko,— 
Užmušt bolševizmą liežuviais nevyko ...
Svajota jų laimė, kaip sapnas pranyko.
Šmėkla raudonoji gyvus praryt tyko!

Kas kada tikėjo, jog ateis gadynė, 
Kad spalva raudona kai kam bus kankynė?
Ir dar ne by kokiem, bet aukštai mokytiem,— 
Minias vadovauti seniau numatytiem!

Dabar visi mato, kad taip atsitiko: 
Kas tik kiek raudona—-baidykle paliko! 
Kaip tik nors biskelį raudono pamato, 
Baimė bolševizmo kaip drugys juos krato!

Ar būtų mokytas, garsus advokatas, 
Nacių pasamdytas “tikras demokratas,” 
Arba aukšto luomo unaravas ponas, 
Arba švento stono nutukęs klebonas,

Jei tik turi siekį į garbę,, į lobį,
Tyko pasiglemšti juo didesnį grobį, 
Nori pasiekt būklę tinginio-dykūno, 
Kad nereikt’ kamuoti ištyžusio kūno;

Visi tie, ką turi stiprų patraukimą, 
Kuriuos dieną naktį pakusa vis ima 
Įsigyti galią, patapti valdonais,
Nors minios juos šauktų pikčiausiais šėtonais,—
Toki tik išgirdę žodį: “bolševizmas,”
Kaip nuo piktos dvasios, tuoj žegnotis imas! 
Melus, maldas, keiksmą tuojau pavartoja, 
Kiek pajėgų turi, bolševizmą tvoja!
Bet jų sunkus' darbas pasekmių neduoda, 
Nors verda didžiausį juodos smalos puodą.
Vis mato, vis jaučia raudoną baisūną, 
Šiurpuliai baisiausi vis purto jų kūną!
Baimė bolševizmo nuolatos juos graužia, 
Kaip sloga baisioji lyg spaustuvais spaudžia. 

kalingas ir tam, kad naciai nori sutverti 
rezervus streiklaužių, jeigu darbininkai 
sustreikuotu.

Berlyne ir kituose miestuose organi
zuojami ginkluoti f batali jonai, į kuriuos 
priimami tiktai ištikimi, nacių pasekėjai 
— organizuojami dirbtuvėse, pasiteisi
nant, kad tokie ginkluoti būriai reikalin
gi apsigynimui nuo priešo parašiutistų. 
Darbininkai nedaro klaidos, kuomet jie 
šituos batalijomis skaito ginkluotais 
dirbtuvių sargais, kurių primutinė par
eiga bus nuslopinti darbininkų nerimą. 
Paskutinėmis keliomis savaitėmis nacių 
viršytos iškraustė iš kampinių stubų žmo
nes ir sukėlė josna nacių šeimas. Čia 
taipgi darbininkai gali matyti, kad na
ciai nori įsteigti kulkasvaidžių gūštas, iš 
kurių galėtų kontroliuoti gatves iškilus 
riaušėms.

Pagaliau darbininkai yra nemažiau 
pasipiktinę tuomi, kad naciai visoje ei
lėje miestų gatvių kampuose įtaisė ap
kasus, iš kurių jie gali apšaudyti net 
kelius blokus. Kaip diena aišku, kad na
ciai ruošia dar vieną karą — karą prieš 
savo liaudį.

Aš baigiu šį laišką rašyti tą dieną, ka
da Hitleris paskelbė karą Amerikai. Pa
tarlė sako: “Kuriuos dievai nori sunai
kinti, pirmiausia jiems protą atima.” Už
puldamas Sovietų Sąjungą, Hitleris pasi
rašė sau mirties dekretą. Užpuldamas 
Ameriką, jis tik paskubina nacių reži
mo susmukimą.

Jau vėlyba naktis ir nejauki tyla ap
gaubė Berlyną. Šitokia tyla paprastai 
pasireiškia prieš audrą...
Berlynas, gruodžio 11, 1941.

Mahanoy Gty, Pa.
SLA 211 kp. laike trijų mė

nesių susirinkimą, kuriame pa
darė keletą puikių tarimų, ku
riuos žemiau pažymiu :

1. Atliko Pild. Tarybos bal
savimą. Balsai išsidalino seka
mai: Bagočius 2, Laukaitis 48, 
Klinga 15, Mažukna 5, Ker- 
ševičius 60, Vinikas 41, Masy- 
te 24, G ūgis 6, Bachunas 40, 
žebrys 21, Mockus 27, Miku- 
žiūtė 10, Brazauskas 44, Nor
kus 25, Kriaučialis 14, Jatul 
11, Biežis 35, Baltrušaitienė

28, šliupaitė 5. Iš dviejų šimtų 
su virš ,narių, dalyvavo susi
rinkime 70 ir visi balsavo.

2. Nutarta nupirkti Suv. 
Valst. Apsigynimo Boną ver
tės 100 dolerių.

3. Išnešė papeikimą F. J. 
Bagočiui už grąsinimą tuliem. 
laikraščiam teismu ir kad ne
būtų eikvojami SLA pinigai 
savo ypatos gynimui, nes to
kiam darbui SLA 211 kuopa 
nepritaria. Tai visi gražūs dar
bai. Bet turim vieną ir negra
žų, t. y., dar SLA 211 kp. yra 
skolinga praėjusio seimo dele
gatam su virš 70 dolerių. O 
sekančiame susirinkime bus 
renkami delegatai sekančiam 
seimui. Kažin, ar ir vėl žlug- 
sim 400 dolerių skylėn? Kad 
tą išvengti, dalyvaukime kuo 
skaitlingiausiai sekančiam su
sirinkime, kuris pripuola pir

Neduoda pakajaus nei naktį, nei dieną, 
Tartum ylom bado fašistą kiekvieną!
Ar būtų jie baliuj, ar puotoj girtųjų, 
Ar jaustus aukščiausiai tarpe išrinktųjų,— 
Visur juos sekioja tas baubas raudonas, 
Vis kužda į ausį: “Nebūsi tu ponas!”

Miega jie, ar valgo, eina ar važiuoja,— 
O už vis ‘ pikčiausia, kada ką meluoja, — 
Ta prakeikta baimė nervus jiem kutena: 
“Laimės bolševizmas!” nuolatos graudena.
Kur tik jie nežengtų, vis tas pats šėtonas, • 
Visur juos gainioja vanagas raudonas!
Jieško išėjimo, kur čia būt pabėgti?
Hitlerio šešėlyj bando pasislėpti!
Kuomet jie gazietas rašo, redaguoja, 
Juos šmėkla raudona baisiai atakuoja .. . 
Baimės nukamuoti, skuba jie, planuoja, — 
Nereikia stebėtis, kad daug primeluoja!
Kai baimė raudona ricierius apsėda, 
Nuodai fašistiniai sielas kai suėda.
Tuomet jiem teisybė palieka be naudos: 
Kančios palengvėja, kai meluose maudos!
Ką £uri brangiausio, viską atiduotų, 
Kad nuo tos baisybės kaip išsivaduotų; 
Kad tą klaikią baimę šalin nuvarytų, 
Kad vietoj raudono,—svastiką matytų!-
Nors jų frontas turi “daktarų” kaip šieno, 
Bet specialisto neturi nei vieno,
Kurs mokėt’ išgydyt išsvajotą baimę, 
Galėtų suteikt jiem sveikų žmonių laimę.
Nelaimė jum, ponai, .kad “daktarai”, jūsų 
Visi baisiai serga fašizmu iš Prūsų! — 
Jie užvis didžiausi jūs fronte ligoniai, 
Jiem labiausiai gręsia rimčiausi pavojai...

Paulius.

Turime Nesusipratimelių . . .

Mūs miesto lietuvių biznie
rių sąryšyj pasireiškė nesusi- 
pratimėliai arba, kaip sako
ma, dalykai pradėjo būt pa
našūs į Babilonijos bokštą, — 
negalime susikalbėti. Sąryšio 
pereitam susirinkime paaiškė
jo, kad valdyba rašė net tris 
draustus laiškus šios organiza
cijos sekretorei p. Grigaliūnie
nei, bet ji valdybos kalbos ne
suprato .. . Dabar tas nesusi
pratimas pavestas į mūsų 
draugijos gerb. advokato ran
kas ir jis įgaliotas prakalbinti 
p. G. ir iškolektuoti iš jos 
draugijai priklausomus pini
gus. Tuomi advokatu yra gerb. 
Chaladinas, mūsų organizaci
jos narys. Jis, manau, iškrypu
sius iš vėžių dalykus pataisys.

Balandžio 8 d. mes, gerbia
mi biznieriai, turėjome susirin
kimą, kuris, kaip kad mūs 
prezidentas p. Staniškis sakė, 
buvo sušauktas tuo tikslu, kad 
apkalbėti dalykus apie mūšų 
“beibę” draugiją, kuri turi tik 
tris metus amžiaus, ir kurią 
mūs gerbiama sekretorė pali
ko netinkamoj padėtyje. Ką 
dabar mes, biznieriai, darysi
me ? Aš pareiškiu, kad mes tu
rėsime dėti visas savo žmo
niškas pastangas, kad apvaly
ti tą mūs jauną organizaciją 
nuo nešvarumų ir duoti jai 
augti ir bujoti; turėsime mes 
ją, tą mūs biznierių draugiją, 
pašvarinti, kad ji būtų taip 
čysta, kaip ji yra gimusi!

Dabar, gerbiami skaitytojai, 
aš jau pradedu suprasti, kad 
vardas “ponas” yra didžiausia 
nelaimė ir sarmata ne tik mū
sų tautai, bet ir mūsų šiai 
garbingai organizacijai. Per 
tuos nelabus “ponus” mums 
tenka nukentėti. Atsimenu, 
kaip pirmiau būdavo koks 
progresyvus žmogus norėdavo 
prie mūs šios garbingos orga
nizacijos prisirašyti, tai “po
niški” elementai būdavo sten
giasi tokį asmenį kaip galint 
neįsileisti į komitetus, nes jis, 
mat, būdavo “negana poniš
kas.” Bet dabar aiškiai mato
me, kad poniškumas dažnai 
yra susirišęs su kai kuriais ne
švarumais . . .

K Kubietis.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę**



Ketvirtas Puslapis
BSSę »

Benjaminas Kordušas
APYSAKA *

Parašė Jonas Marcinkevičius

1

2—10 — 42 — 52

LAISVE
ac

Vėl Litvinovo Balsas: Dabar Mes Stengsimės 
Sutriuškinti Hitlerį

So. Boston, Mass
Kętvirt., Balandžio 16, 1942

i
4

-■

X

A

M

(Tąsa)
Gėda jai vargšei, toks žvairas...
— Kaip gi saulelė šildo, pone Kordu

ose? — palikęs pasišiaušusia gūnia ap
dengtą arklį ir, priėjęs arčiau, tarė žilas 
senis.

Kordušas įsismeigė.
— O ką, gerai vac panie. Tik neturiu 

garbės pažint.
— Aš, pons, nuo Paberžės. Gyvų ly

dekų atnešdavau. * Mėgdavai ponas ir 
duosniai užmokėdavai.

— Taip, taip, atsimenu. O dabar ne- 
bežuvauji?

— Nebėr pone. Iš miesto ponaičiai su
važiuoja, ir varles išgaudo, —< nusijuokė 
senis ir jo veidas susiraukšlėjo.

— Tai ką, Petreli, — atsigręžė senis į 
Petrą, — sako, licitacija?

— Nagi, žiūrėk, žydai, kaip vapsvos 
apie karves.

Tik dabar Kordušas suprato, dėl ko 
Matūzai pasišalino iš vidurio rinkos ir į 
šį kampą ėjo taip sunkiai, taip neno
rom, lyg į karstą. Prie ilgų, nukramty
tų, vadinamųjų barjerų, uodegom, lyg 
krapylais, švaistės karvės, žemę kapstė 
keletas arklių, stovėjo ratai...

Pagalvodavo Kordušas apie grafą 
Przidirskį, Raiskį net Kantickienę. Gra
fas Przidirskis, be abejo, jo dvarą nu
pirktų, tačiau kažkokia gėda, net trupu
tėlis pavydo neleido į Przidirskį šiuo rei
kalu kreiptis, jam pasiūlyti. Raiskis — 
nei šilta nei šalta. Jis bajoras, lenkas, 
gal ir pinigų turi. Maloniausia jam būtų 
dvarą parduoti Kantickienei, bet ji, be 
žilstančių plaukų, šypsenos ir ašarų—el
geta. O parduoti reikia. Pinigai tirpsta 
ne tik tarp pirštų, tirpsta prie jų net ne- 
prisilietus. Ūkyje šeimininkauja Dūnai- . 
tis, o Kordušas vistiek nieko nežino, ne
mato ir nenori matyti. Tiesa, patinka 
jam, kad Dūnaitis, iš tėvų jau prisiklau
sęs, kaip tikrieji ponai mėgsta gyventi, 
užčiuopia jo skonį. Jis dėkingas už kai 
kuriuos patarimus. Bet vis dėlto — ga
na!

Ilgai svarstęs kam parduoti, kiek už jį 
paimti, kaip sutvarkyti likusias skolas, 
jispasišaukė Dūnaitį.

Ūkvedis žydėjo sveikata. Pečiai jo, ro
dos, dar paplatėjo ir, kai jis įėjo pas 
Kordušą, kvepėjo lydytu sviestu, kum
piais ir degtine.

— Na, kaip reikalai, panie? — paklau
sė Kordušas.

— Auksiniai, vielmožny panie.
— Tik aukso nematyti.
— Auksas, vielmožny panie, ilgai... 

Kol išvalo, kol perdirba, kol sulydina...
— No, no, no. Geras advokatas iš mos- 

ci būtų. Sėsk. Noriu rimtai pasikalbėti.
—Matot, vielmožny panie, dėl to kuilio, 

tai aš pats nežinau, — staiga susirūpino 
Dūnaitis, — buvo sveikas, sveikutėlis ir, 
ot, ką tik nu dvėsė...

— Ak, vėl kuilys! Dosc tego. Juk aš 
Andriui sakydavau...

--- Vielmožny panie, kaip ūkvedis, tu
riu viską pranešti. Man, rodos, čia ir 
bus Andriaus darbas.

— Kaip Andriaus?
— Kuo nors jį užšėrė. Užvakar pra

dėjo negaluoti. Aš dar ponui nenorėjau 
sakyti, šiandien jau nugaišo. Pasikviesiu 
veterinorių, skrosiu ir įrodysiu. Andrių 
reikia iš čia išvyti!

—Permokėjot už tą kuilį, o jis buvo 
nereikalingas. Norėjau anksčiau pabar
ti. Bet tiek to. Panie Dūnaitis, aš noriu 
parduoti dvarą.

Dūnaitis tiesiog atvirto iš išgąsčio.
— Kodėl?
— .Ot, taip. Išvažiuoju iš Lietuvos. Su

rask gerą pirkėją, garbės žodis!
IJgai Dūnaitis klaidžiojo akim po kam

barį, o staiga susiraukšlėjus kakta rodė, 
kad tas dvaras jam šimtą kartų bran
gesnis, negu Kordušui.

Bet, vielmožny panie, paklausykit 
martęs. Apsigalvokit. Viskas juk gerėja, 
pamatysit, kas bus po poros metų.

— Varžvtinės, panie Dūnaitis,
— Netikiu. Ponas turit galvą, išbri

sk. ..
— Panie Dūnaitis, man nepatinka, kai 

Ūkvedžiai per daug patarinėja. Ne brist 
aš, jnon cher ami, bet važiuot noriu. Pa
sakyk man, kiek galiu už savo turtą gau
ti?

Dūnaitis ir nusiminė ir supyko.
, — Turtas, vielmožny panie, jeigu da
bar parduosit... ne kažin ką sveria...

— Aštuoniasdešimt ha su beržynėliu, 
rūmais, arkliu! Ką čia, panie Dūnaitis 
kliedi!

— Taip, tai taip. Negi, vielmožny pa
nie, užmiršot. Kiek dar be manęs išpar- 
davėt. Aš pats neseniai tris ha užparda- 
viau...

— Pardavei!!! O kokią teisę turėjai?
— Pono nebuvo, bernui reikėjo algą 

sumokėti, išgrįsti kelią. Atsimenat, viel
možny panie, kai tamsta liepėt kelią iš
grįsti.

— Už kelią tris ha?
— Vielmožny panie, jei manim nepasi

tiki, galiu ir šiandien išeiti. Tamstai pa
tikėjau, mečiau tarnybą. Dirbau, kaip 
galėjau. Atskaitomybę su vesiu centą su 
centu.

— No? no. Nerozpaczaj. Centai glups- 
tvo. Bet kodėl tu žemę pardavei? Ir do
kumentus ... Juk be manęs dokumentų 
nepadarei?

— Pardaviau, vielmožny panie, Sūran
tui. Pagal beųdrą įgaliavimą. Vielmož
ny panie, atsimeni, kad pasirašei? Be 
tamstos galiu viską daryt, kad tik būtų 
ūkis...

— Psiakrev, Sūrantui! Ir pinigus su
mokėjo?

— Dar trys šimtai liko.
— Atimti, iš Sūranto atimti! Aš ne

pasirašysiu jokio dokumento ir tuoj grą
žinu pinigus!

— Po keturis šimtus už ha ne kiękvie-. 
nas duos. O jie švelnūs žmonės. Tegu 
aria, panie.

— Visi jie vienodi, bolševikai, chamai, 
— taip susinervino Kordušas, kad net 
šokinėjo kėdėje. — Grąžinti pinigus, 
psiakrev! Juk, panie Dūnaitis, žinojai, 
kad aš pinigų turiu. Jie visą žemę...

Dūnaitis nei supyko nei nustebo. Tik 
kairįjį lūpų kampą kiek kramtydamas, 
žiūrėjo į Kordušą linksmom, šiek tiek 
svaigstelėjusiom akim.

— Ponas ant manęs pykstat, o aš da
rau, kaip sau, arba kaip tikram ponui. 
O t, pav., koplytėlė. Ten pono Kprdušo 
protėviai, ten amžiną atilsį ponia, apie 
kurią ir tie bolševikai su pagarba kalba. 
Reiktų koplytėlę atremontuoti: išdažyti 
sienas, naują stogą...

Kordušas klausės.
• — Galima būtų menininką pasikviesti. 

Panelę Švenčiausią nulipdytų, pono tė
velius iš akmens iškaltų. Vielmožny pa
nie, sakot, išvažiuosit. O kaipgi bus su 
grabais, su senoliais? Ateis koks muži
kas Adomonis ir lieps nugriauti.

—. Tssss!! — sušnypštė Kordušas.
— Matot, pone, tiesą sakau. Pamaty

sit, laikai pagerės. Aš jau susitariau su 
meisteriais, jie- ir rūmo kampą atremon- x 
tuos, kaip naują padarys. Argi, vielmož
ny panie, nepastebėjot, kas padaryta iš 
anų kampinių kambarių: išnešti seni ra
kandai, bulvės, kopūstai ir kitas šlamš
tas. Švaru, tik grindys reikia išvaškuoti. 
Stovylas galima statyti!
<- No, no, no, dosc, — burbtelėjo Kor

dušas, bet Dūnaitis pajuto pataikęs į pa
čią jo sielos esmę.

— Tvenkinį, vielmožny panie, liepėt 
apgenėti, iškirsti — padaryta. Karvės 
jau nebe tiek, kaip anksčiau, pieno duo
da. Kas sėlenų negauna, o pas mane vi
suomet kiek reikia. Užvakar už pieną 
jau atsiskaitymą gavau. Du šimtai ketu
riasdešimt litų per mėnesį. Tolyn, vis eis 
geryn.

— No, no. Aukso pilna, tik aš jo ne
matau. Kodėl anksčiau su manim neat
siskaitei, nedavei pinigus?

— O kaipgi. Anąkart 620 litų, vielmož
ny panie, aavįau.

— Tiesa, tiesa, o už ką?
— Ūkis, panie Kordušai. Čia už kiau

šinį, čia už šį, čia u? tą. Tiesa, keturis 
beržus pardaviau, tačiau nė nežymu; 
Mano tėvas, vielmožny panie, senio Przį- 
dirskio pusę miško, parduodavo ir tai 
nieko. Aš žinau; ponams tik pinigus 
duok, — šyptelėjo Dūnaitis.

Kordušas atslūgo. Dūnaitis tokiu sva
riu argumentu stojo prieš jo sumany
mus. Tėvų,, senolių grabai. Tiesą jis sa
ko. Jei nebūtų geroje šeimoje augęs, ši
to nesuprastų.

Pūtė dūmus, kramtė papirosą, sagstė 
Dūnaitį akim čia švelniai, čia vėl gelian
čiai, j ieškojo savy energijos atsispirti 
prįeš šį, sviestu kvepiantį žmogų, bet ne
rado.

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
tai surasti, arba jis gali bū
ti užkirstas pirma, negu 
mes ten pribusime. Išriši
mui tų problemų, kurios 
šiandien stovi prieš mus 
mes turime pradėti nuo 
karnų aksiomų:

1. Pergalė negalima 
sunaikinimo Hitlerio.

2. Hitleris negali būti 
naikintas vien užblokadavi- 
mu Vokietijos arba vien 
bombardavimu Vokietijos 
miestų. Jį galima sunaikin
ti tiktai mūšio lauke.

3. Vyriausias gi mūšio 
laukas dabartiniu laiku ran
dasi Sovietų Sąjungos teri
torijoje, kur milžiniška vo
kiečių divizijų dauguma 
yra sukoncentruota, taip 
pat tos divizijos, kurias 
jam pavyko gauti iš Rumu
nijos, Vengrijos ir kitų pa- 
kalikiškų šalių. Ten jos su
koncentruotos dabar ir bus 
sukoncentruotos ant toliau.

4. Raudonoji Armija įro
dė, kad šitas divizijas gali
ma sumušti, nugrūsti atgal 
ir sunaikinti.

5. Visiškas sunaikinimas 
ir pilnas nugalėjimas Hit
lerio reikalauja konkrečių 
suvienytų pastangų Sovietų 
Sąjungos ir Didžiosios Bri
tanijos, su tam tikra pride
damąja pagelba Amerikos 
Jungtinių Valstijų.

Uždavinys aiškus, kaip 
paprastam piliečiui, 
profesionaliam strategui: Ši
to uždavinio pravedimas, ži
noma, turės tam tikrų sun
kumų ir rizikų, bet kas ka
da tikėjo, kad bus lengva 
arba kad be keblumų bus 
galima nugalėti Hitlerį ir 
tamsiąsias jėgas, kurias jis 
pagimdė? Tačiau aš esu 
tikras, kad darbas galima 
atlikti taip greitai, kaip tik 
tie, kuriems jis reikia atlik
ti, įsitikins, kad tai nėra 
klausimas vienos ar kitos 
intriguojančios teorijos, ku
rią galima vartelioti tik lai
ko turint, arba kurią gali
ma saugiai ignoruoti, bet 
kad tai yra toks daiktas, 
kuris būtinai reikalingas, 
verstinas, ant kurio rymo 
pergalės galimybe ar nega
limybė.

Tarpe daugybės frontų, 
kuriuose Suvienytos Tautos 
kariauja, be abejonės, yra 
tokių, kuriuose negalima 
tikėtis pergalės dar per il
gą laiką ir kur, be to, gana 
daug nepasisekimų galima 
skaityti n e i š v e n gįamais. 
Taip dalykams stovint, argi 
mes neturime kreipti spe
ciali dėmesį į vienintelį 
frontą, kuriame suvienytos 
pastangos turi didelę progą 
laimėti didelę pergalę, kas 
daugiau negu atlygintų ne
pasisekimus? Tas be galo 
svarbu ne tik padrąsinimui 
Suvienytų Tautų ir uždavi
niui smūgio Ašies šalių mo
ralui, bet taipgi suardymui 
Hitlerio planų laimėti savo 
pusėn pasilikusias neutra- 
liškas šalis.

Aš nemanau, gerbiami ir 
gerbiamosios, kad kuris 
nors iš mūsų norime tęsti 
tokią situaciją, kurioje, ka
da tik atidengiame laikraš
tį arba užsisukame radiją, 
mes skaitome arba girdime, 
kad priešas užėmė naują 
strategišką* punktą, kad 
priešas turėjo naujų perga
lių ir laimėjimų, kad jis ne
nuilstančiai diplomatiškai 
darbuojasi, o tuo tarpu mes 
tik galime spėlioti, kur 
mums bus naujas smūgis 
užduotas — šiauriniam so
vietinio fronto sektoriuje 
ar pietiniam,‘ Turkijoj, Šve
dijoj, Ispanijoj, Čypiiise, ar

se-

be

su-

taip

ne laikas pri- 
išblaškyti savo

kam reikalingos 
pastangos—su-

Maltoje. Tas jau , faktas, 
kad mes turime tokį platų 
lauką spėliojimui, parodo, 
kaip paranki yra priešo po
zicija, kaip mes turime iš
blaškyti savo spėkas. Argi 
ne laikas mums priversti 
Hitlerį sukti sau galvą ir 
laukti, į kur jojo priešai 
taikys savo sekamus smū
gius, kurioj dalyje konti
nento jie iškels savo armi
jas? Argi 
versti jį 
spėkas?

Tai štai 
suvienytos
vienytos pastangos ne ab- 
straktėje formoje, arba ka
da nors, ateityje. Aš turiu 
mintyje suvienytas pastan
gas dabar, konkrečiam tik
slui, idant supliekti Hitlerį 
vieninteliam fronte, kuria
me galima jį supliekti. Per
galė gali būti labai toli, jei
gu bus daromu taip, kad 
viena šalis turės nualinti 
savo vyriausias spėkas 
šiandieninėse militariškose 
operacijose, kuomet tuo 
tarpu kitos šalys laikys jas 
kokioms ten operacijoms 
neaiškiai ateičiai. Mūsų pa
stangos turi būti suvienytos 
bendram veikimui.

Bet vien tik sumušimas 
priešo ir pasiekimas perga
lės nėra mūsų galutinas tik
slas. Suvienytos pastangos 
taipgi reikalingos galuti
nam išnaikinimui naci-faši- 
stinio medžio su visais jo 
nuodingais vaisiais, užgy- 
dymui tų žaizdų, kurias pa
darė šis kraujo ištroš
kęs karas, sukūrimui naujo 
pamato ateities ekonomi
niams ir politiniams tarp
tautiniams santikiams. Man 
atrodo, kad juo lengviau 
mes dabar pasieksime su
vienytų pastangų, visi ko
vos dalyviai padarydami 
vienodus pašiau kojimus, 
tuo pasekmingesnės bus mū
sų bendros pastangos suor-

Žinyčios Bazaras ir Penny Sale
Seniai lauktas bazaras ir ♦

“penny sale” Įvyks balandžio 
(April) 16, 17 ir 18 d.d., ket
virtadienio, penktadienio ir 
šeštadienio vakarais, Lietuvių 
žinyčios Svetainėj, 2 Atlantic 
St., So. Boston, Mass.

Prašome visų ateiti Į šį ba- 
žarą ir “penny sale.” Prane
šame, kad jūs galėsite gauti 
daug gražių daiktų ir labai 
pigiai. Turėsime visokių daik
tų, kurių dar ir nematėte. Ta
čiau viską galėsite gauti, tik 
už vieną centą.

Visas pelnas eis Į žinyčios 
palaikymą, padengti padary
tas išlaidas per žiemos laiką, 
kaip tai: kuras, šviesa ir kiti 
reikalingi daiktai. Primename, 
kad visiems reikia remti žiny
čios bazarą, nes žinyčia yra 
pati reikalingiausia visiems 
pažangiems žmonėms, nes 
kovoja už darbininkų teises 
prieš fašizmą.

Prašome visus drauges
draugus ateiti Į šiuos parengi
mus.

Žinyčios Bazaro Komitetas.

ji 
ir

ir

Wilkes Barre, .Pa.
Dalyvaukite Bankiete

Kaip vienas iš komisijos na
rių, noriu padaryt trumpą ir 
svarbų pranešimą, gerbia
miems “Laisvės” skaitytojams, 
apie Lietuvių Progresyvi Kliu- 
bą ir jo rengiamą bankietą. 
Bankietas Įvyks ateinanti sek
madienį, balandžio 19 d., 6:30 
vai. vak.,-Sterling Hotel.

Kodėl aš kviečiu dalyvauti 
bankiete ? Todėl, kad minėtas 
kliubas yra grynai bepartyviš- 
kas, bet pilnai pirmeiviškas! 
štai keli faktai: Kuomet buvo 
šauktas prieškarinis šios ša
lies pirmeiviškų organizacijų 
kongresas — mūsų kliubas tu
rėjo ten atstovą; kuomet ban
ditas Hitleris atplėšė Klaipė
dą nuo Lietuvos, tai mūsų 
kliubas aukavo $25 Klaipėdos 
pabėgėliams; kuomet Hitlerio

ganizavimui taikos— tikro
sios taikos, paremtos vie
nybe ir teisingu užsilaiky
mu.

antroji ranka — Japonija už
puolė mūsų šalies teritoriją •— 
Filipinus, tai mūsų kliubas re
mia mūsų valdžios apsigynimo 
karą, — nusipirko už $100 
apsigynimo bonų ir aukavo 
$5 Raudonajam Kryžiui, žo- ' 
džiu sakant, mūsų Liet. Prog
resyvia Kliubas žengia su pro
gresu ir todėl jis vertas parė
mimo.

Antra gi vertus, pats ban
kietas bus labai puikus: Lyros 
Choras ir jo merginų sekste
tas gražiai padainuos. Bus du 
labai gabūs ir atsižymėję 
juokdariai. Dainuos Valukai, 
Stučkiūtė ir kiti. O už vis 
svarbiausia, tai kad programos 
pildyme dalyvaus net iš 
Brooklyn© pagarsėję dvi solis
tės: V. Tamkiūtė ir Ad. Ro- 
kiūtė.

Gi vakarienė bus pirmos 
rūšies. Orkestrą bus iš 8 mu
zikantų, kuri grieš angliškus 
ir lietuviškus šokius. Alaus 
bus, kiek kas pajėgs išgerti. O 
.Įžanga tik $2.

Kaip matot, tai bus bent 
bankietas ir dar ne bile koks 
bankietas. Argi neverta jame 
dalyvauti ?

Beje, išmeskite iš galvos 
mintį, būk jums netinka hote- 
lyj dalyvauti.

Dar kartą primenu: nepa
mirškite sekmadienio, 6:30 
vai. vak.

J. Vilkelis.

Redakcijos Atsakymai
Korespondentui, Waterbu

ry, Conn. — Dėkui už žinutę, 
bet, kaip būsite veikiausiai pa
stebėję, mes tuo pačiu klausi
mu parašėme pasinaudodami 
United Press žinių agentūros 
paskelbimu. Kai turėsite pla
tesnių žinių apie minimą tra
gediją — prašome parašyti.
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DEFENSE 
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IV STAMPS

BALTIMORES LIETUVIU 
IŠKILMES

Tradicijine Baltimore® Lietuvi ii Iškilme

LAISVĖS PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužes-May 31 dieną
19 4 2

Graži muzikale programa
Bus daug svečiy iš kitij miestij

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AVĖS., BALTIMORE

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

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksto Įsigyti įžangos bilietus
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Karinė Taryba New 
Yorkui; Baus Dis

kriminavimą

Liaudis Priešinas Davi 
mui Dieso Komite

tui Pinigą

Jau Veikia Filipiniečiai-
Amerikiečiai Partizanai

Albany, N. Y. — Valsti
jos seimelis priėmė bilių, 
pagal kurį bus įsteigta New 
Yorko Valstijos Karinė Ta
ryba. Jinai rūpinsis ir civi
linio apsigynimo reikalais.

Be to, gubernatorius Leh
man pasirašė seimelio pri
imtą senatoriaus Mahoney 
pataisymą prie Civilių Tei
sių įstatymo, kad būtų skai
toma prasižengimu bet ku
riam darbdaviui karinės 
gamybos pramonėje diskri
minuoti prieš darbininkus 
dėl jų rasės, tautybės bei 
religijos. Iki šiol daugelis 
darbdavių diskriminuodavo 
prieš negrus arba žydus, 
taipgi prieš ateivius.

Washington.—Nors Kon
gresas yra nutaręs pratęsti 
Dies Komiteto gyvavimų, 
bet kol kas tam tikslui dar 
nėra paskyręs pinigų. Dies 
reikalauja trijų šimtų tūks
tančių dolerių, Atstovų Bu
to komitetas vėl atidėjo 
svarstymą paskyrimui pini
gų. Prieš skyrimą pinigų 
šitam reakcionieriui pakilo 
didelė banga protestų viso
je Amerikoje.

Washington. — Karo De
partment© k o m u n i katas 
praneša, kad jau susiorga
nizavo ir plačiai pradėjo 
veikti filipiniečiai ir ameri
kiečiai partizanai ant japo
nu užimtų salų. Jie puola 
ir naikina priešą ten, kur 
tik jį sučiumpa.

Filipiniečiai ir amerikie
čiai partizanų organizavime 
ir veikime pasimokino nuo 
Sovietų Sąjungos žmonių.

Paryžiuje dar Septyni 
Nacių Nuteisti Mirtin
Geneva. — Čia gautas

Pasiima Visų Karo Jėgų Va
dovybę Savo Rankosna 

Australijoj

Sidney, A u s t r a 1 ija. — 
Australijos premjeras John 
Curtin paėmė į savo rankas 
vadovybę visų karinių spė
kų. Jis tampa Apsigynimo 
ministeriu. Curtin veiks iš
vien su generolu MacArthu-

pranešimas, kad Paryžiuje' ru> kuris vadovauja visoms 
nacių karo lauko teismas karinėms Suvienytų Tautų 
nuteisė septynius žmones operacijoms šiame 
mirtin. Jie buvo kaltinami .fronte, 
priešnaciškame veikime.

Tas pats pranešimas sa-j 
ko, kad tas j 
teismas teisia dar 27 fran- 
cūzus. Teisiamųjų tarpe yra 
dvi moterys.

karo

, . . Sekretorius Knox Priešpats karinis! n
Smitho Bilių

Federate Valdžia Aprūpins 
Apsigynimo Reikmenimis

Washington. — Federalė 
valdžia neužilgo aprūpins 
apsigynimo .reikmenimis tas 
sritis, kurioms grūmoja 
priešo atakos iš lėktuvų. 
Jau dabar tam tikslui Of
fice of Civilian Defense yra 
paskyręs $20,000,000. Tokį 
pranešimą padarė šios įstai
gos direktorius ponas 
mes Landis.

Ja-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

gus motyvus.
Pavyzdžiui, kartais mes pa

imame ar tai draugą, ar tai 
kuopą už pavyzdį gero pasi
darbavimo. Ar tas reiškia, kad 
mes jau neigiame visus kitus 
draugus bei kuopas?' Nieko 
panašaus. Tai darome su tik
slu pakelti ūpą, paskatinti ki
tus draugus ir kuopas neapsi
leisti, taipgi geriau pasidar
buoti.

Jeigu kuris draugas jaučia
si, kad jis dar geriau darbą 
atliko už aną, paimtą už pa
vyzdį, gero velydamas judėji
mui, parašys laiškutį, pasigirs, 
kad jis 
vo. Jis 
vyzdžiu

Taip
lenktynės. O tokių lenktynių 
mūsų judėjimui labai reikia.

dar geriau pasidarba- 
tada taps kitiems pa- 
gero pasidarbavimo.
susidaro draugiškos

Deja, ne visi draugai taip 
atsineša. Išgirsi jau rūjjojant, 
pykstant, “kodėl mane pamir
šo”, o aną iškėlė! Nebenori 
darbuotis, įsivaizduoja sau 
priešus ten, kur jų visai nėra. 
Prisimena istoriją, kad jis dar 
ir pirmiau buvo “paignoruo- 
tas.”

Meskime, draugai, į šalį šitą 
nereikalingą rūgimą. Nei vie
nas mes, kurie dirbame prie 
laikraščių, prieš jokį draugą 
jokių blogų tikslų neturime. 
Dažnai mes sukame galvą, 
kaip čia surasti būdus, kad 
veikimą pagerinti, kad išju
dinti draugus ir organizacijas 
kolonijose.

Išgirdę, kad ten ir ten gerai 
pasidarbuota, daug gero pa- 

' daryta, džiaugiamiesi ir nori
me ta naujiena su visais pasi
dalinti ir visus padilginti prie 
smarkesnio ir geresnio veiki-

------ ——

Chicago, III
13-kos Asmenų Konferencija 
Išrinko 20 Žmonių Tarybą

Atbėgusių iš Berlyno Klerika
lų ir “Socialistų” , “Tautinė 
Taryba” Kooperuos su Smeto
na.—Nei Žodelio Prieš Nacius. 
—Užmiršta Amerikos Himnas

Mitingėlis, į kurį susirinko 
apie šimtas žmonių, šį ketvir
tadienį, Dariaus ir Girėno Sa
lėj, atidengė įdomų faktą— 
kad trylika asmenų 
rinkti 
Tiesa, 
tik 12 
ir čia
nes kalbamoje konferencijoje 
faktiškai dalyvavo 7 ar 8 de
legatai, likusieji vien “atsto
vauti.”

gali iš- 
d vi dešimties tarybą,

į tarybą kol kas įeina 
(daugiau neturėjo), bet 

kas nors netvarkoje,

dienį įvykusiame mitinge visi 
kalbėtojai rėkė prieš totalita
rines valstybes — duodami 
suprasti, kad tuo parodo į So
vietų Sąjungą. Prieš nacius— 
nei žodelio. Ir aišku : tie Prun- 
skiai, Vileišiai ir Labanauskai, 
kurie su speciale misija iš Vo
kietijos buvo išleisti, juk ne
nori ir nemano atakuoti jų 
nacinius globėjus ir inspirato
rius.

Koks tų ponų nusistatymas 
Amerikos ir jos kovos atžvil
giu, paaiškėjo iš vieno fakto: 
sudainavę Lietuvos himną, jie 
užmiršo esą Amerikoje—jie
Amerikos himno nedainavo. 
Tai simboliška. Tai taip pat 
logiška. Toj anti-demokrati- 
nėj, kad ir kamoflažuotoj, na
cinė} atmosferoj Amerikos 
himnui ištikrųjų ne vieta. Esa
me tikri, kad Vileišis ir Ga- 
baliauskas, Prunskis ir visa 
kompanija Berlyne būdami 
noriai nacių ‘Tlorst Vassel” 
himną dainavo, v

Bet to užteks. Tų tipų repu
tacija yra pakankamai aiški 
tarp Amerikos lietuvių, kad 
reikėtų daug aiškinti. Tie, ku
rie savo spaudoje sistematiš- 
kai veda nacinę propagandą 
(kaip tai konstatavo bešališ
kas, įtakingas leidinys “The 
Hour”) dar kartą demonstra
vo savo penktakolOnišką vei
dą, t

Gale norisi pastebėti, kad 
nors mitinge pirmininkas ne
nustojo pabrėžti vienybės rei
kalą, prezidiume sėdintieji 
klerikalai beveik visi savo vie
tas apleido, kada “fanerinių” 
socialistų atstovas Januškis 
kalbėjo, o Grigaitis baisiai 
raukėsi, kada šimutis buvo 
perstatytas kaip “žymiausio 
lietuviško visuomenės organo 
redaktorius” . . .

Reporteris.

d.d., bet pasirodė, kad šiuom 
tarpu supuola į vieną laiko
tarpį labai daug įvairių pa
rengimų, tai mes savąjį paren
gimą turėjom atšaukti. Drau
gai vyrai turėtų apsižiūrėt, 
kad neužeit kitiems už akių, 
nes tas padaro daug nesma
gumų.

Penktas Puslapis

Susirinkimui užsibaigus, mū
sų draugės kliubietės turėjo 
Velykų margučių, tai visos sy
kiu praleidome smagiai laiką 
ir pasivaišinome. Buvo pagei
davimų, kad ir ateityje po su
sirinkimų turėti draugiškus 
pasikalbėjimus ir užkandžius.

M.

Hartford, Conn.
Moterų Kliubo Veikla

Balandžio 5 d. įvyko Mo
terų Kliubo susirinkimas.

Nors narių suėjo nedaug, 
bet buvusios gyvai svarstė pa
keltus klausimus. Prisirašė 
viena nauja narė.

Susirinkimus nutarėm laiky
ti šeštadieniais, 7:30 vai. va
karais. Sekantis susirinkimas 
įvyks gegužės 2 d., š. m.

Šis susirinkimas paskyrė 
$10 kaip auką medikalei pa- 
gelbai Sovietų Sąjungos.

Jau seniau buvo nutarta pa
pirkti apsigynimo boną, tai 
dabar draugė O. Giraitienė 
jau nupirko už $37.

Rankdarbių paroda atidėta 
rudeniui. Mes jau buvome pa- 
ėmusios svetainę dėl rankdar
bių parodos balandžio 19—26

Lietuvių Kuro Kompani j a
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą saro arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

<♦>

<♦>
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.

1)

<♦>

į)

Washington. — Laivyno 
sekretorius Frank Knox 
pareiškė House Navy 
Affairs Komitetui, kad jis 
priešingas priėmimui Smi- 
tho biliaus, kuris panaikin
tų Algų ir Valandų Įstaty
mą ir kitus darbininkams 
prielankius pat varkymus. 
Šis bilius, jeigu būtų priim
tas ir taptų įstatymu, tiktai 
pakenktų karinei gamybai, 
pareiškė Knox.

Daugelis kitų žymių žmo
nių liudijo prieš Smitho bi- 
lių. Už biliaus priėmimą 
kalbėjo tiktai f asistuojantis 
Melvin Hart.

DRAUDŽIA VOKIEČIAM
KILNOTIS

Sao Paulo, Brazilija. — 
Valdžia uždraudė šios pro
vincijos vokiečiams važinė
ti iš vietos į vietą be spe
cialaus policijos leidimo. 
Prieš kelias dienas valdžia 
suareštavo daug vokiečių ir 
japonų šnipų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, balandžio 19 d., L. 

D. Svet., 920 E. 79th St., įvyks L. 
Darb. Pašalpinčs Draugijos paren
gimas. Kviečiame narius ir ne na
rius dalyvauti. Bus įvairumų, ir ge
ra orkestrą šokiams. Pradžia 5 vai. 
dieną. Šis bus paskutinis parengi
mas šioje svetainėje šiame 

(89-91)
sezone.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 19 d., 2 vai. dieną. Salėje 
408 Court St. Kviečiame narius da
lyvauti šiame susirinkime. Kurie dar 
negavote knygos “Tarybų Galybė,’’ 
gausite šiame susirinkime. — C. An- 
driūnas, F. S. (89-91)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. ruošia draugišką pa- 

riukę dėl geresnio susipažinimo nau
jų draugų su senais, kad galėtų 
vieningai veikt abelname darbinin
kiškame judėjime. Įvyks 18 d. ba
landžio, Jurginėjc salėje, 180 New 
York Avė. Pradžia 6 vai. vakaro. 
Vakarienė bus 7:30 vai. Kviečiame 
dalyvauti. — Kom. (89-90)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. ruošia speciali vaka

rėlį dėl 
tadienį, 
cott St. 
draugus

narių ir simpatikų, penk- 
balandžio 17 d., 29 Endi- 
Pradžia 8 v. v. Kviečiame 
dalyvauti. — Kom.

(89-90)

PHILADELPHIA, IM.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadineį, 16 d. ba
landžio, 735 Fairmount Ave., 8 v. v. 
Prašome narįų dalyvauti, atsivesk!-

mmjU***»*W' ■ 487..Č9.).

Ar šiaip ar taip, tas de
šimtis susikompromitavusių 
pro-naciniu veikimu klerikalų 
ir sbcial-fašistų ištiesė ranką 
smetonininkams, priimdami 
punktą savo rezoliucijoj, ku
ris skamba sekamai: “. . .kon
takte su vietiniais Lietuvos 
valstybės pareigūnais veikti 
prie Lietuvos atstatymo. . . ”— 
reiškia, kartu su Smetonos pa
statytais konsulais. Ketvirta-

LIEPOS ZIKDV. PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St.. No. Abington, Miuss.

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

Prisiunčiame į 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............... 85
5 svarai........................ $1.25
Galionas, 12 svarų . . . $3.00 
5 Galionai, 60 svarų .$13.00
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

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 8-0770

Clement Vokietaiti*
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-1179

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais.
kalui 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

F. W. Siūdins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

<♦>

<♦>

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
>

>

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Štai Geriausias Alus Brooklyne
adresas • 1

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

!>

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

Uniied States
Defense Stamps

Vėliau jas
pakeisite į

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

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

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

★ ★★
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

: CHARLES J. ROMAN :
• 9
« (RAMANAUSKAS) «

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

4- 4- 4*
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

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

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuoti; Ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

J0SEPH ZE1DAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

BRIDGEPORT, CONN.

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

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

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

[ . IT’S ŲUST rrKTB « 
TINDING MONEYŲ1

Religijinių daiktų department 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 1

• , j
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Padarykime Gerą Pradžią Ką Veikia Lietuviai Profesionalai

Nieko negali būti svarbesnio 
kaip parengimas geram tiks
lui. Jūsų kooperacija daug ga
li padėti padaryti parengimą 
pasekmingu. Vienas tokių pa- 
rengimų-pietūs įvyks ateinantį 
sekmadienį, balandžio 
ril) 19 d., 1942, lygiai 
dieną.

Parengimas svarbus
kad tai bus pradžia prisiren
gimo prie LDS seimo, kuris į-

(Ap-
1 vai.

tuomi,

vyks Chicagoj. žinote, kad 
reikia sukelti kapitalo, jei no
rime gerai pasirodyti seime.

Todėl kviečiame LDS na
rius ir svečius dalyvauti ir pa
daryti parengimą pasekmingu.

Prie gerų pietų turėsime ir 
alaus.

šokiams gros G. Kazakevi
čiaus orkestrą.

Tikietas $1.25.
Komisija, Trys Petrai.

Pro-Nacis Siuntinėjęs Kariam 
I litlerinę Propagandą

Fed erai ės valdžios agentai 
Yorkvillėj areštavo Hubert 
Schmuederich, naturalizuotą 
Amerikos pilietį, kuris išsiun
tinėjęs šimtus prohitleriškų 
brošiūraičių kariams į armijos 
kempes. Federaliai agentai 
dedą pastangas nustatyti, iš 
kur jis gavo tuos karių adre
sus.

Schmuederich, kaip sako P. 
E. Foxworth, Federalio Tyri
nėjimų Biuro direktorius, yra 
gimęs Vokietijoj, Hartene. 
1919 metais tarnavęs Vokieti
jos armijoj ir nuo 1922 metų 
skleidęs hitlerizmo propagan

ir platinąs 
organizacijos literatūrą 

1938 metų. Tos brošiūrai- 
kaip ir visi pronacių raš- 
yra bjauriai prieš-žydiš-

dą. Jisai čia vadinąsis vadu 
pilkmarškinių, nacių organiza
cijos Amerikoje 
tos 
nuo 
tės, 
tai, 
kos.

Tas nacizmo apaštalas lan
kęsis Vokietijoj 1933 m. ir 
Vokietijoj ir Italijoj 1938 m. 
Jis prisipažinęs nesiregistra- 
vęs draftui, sakydamas: “Nors 
esu naturalizuotas pilietis, ta
čiau aš negalėčiau kariauti už 
šią šalį, būtų priešais mano 
principus.”

Šaunus Kabareto 
x Vakaras

j ūsų 
links- 
Kaba-

Jūs esate kviečiami, 
draugai yra kviečiami į 
mavimą LDS Builderių 
reto Vakare.

Jeigu jūs norite praleisti ra
miai, rimtai vakarą, neikite. 
Sulyg planų, kaip skelbia ko
mitetas, šis bus didelio juoką-, 
vimo-šposavimo vakaras. Ma
lonėkite palikti namie savo iš
didumą ir nedrąsą. Ateikite 
pasiruošę linksmintis.

Dabar apie smulkmenas:- 
Kabareto Vakaras bus šešta
dienį, balandžio 25-tą, Laisvės 
salėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Linksmavimas prasidės 8 
vai. vak. ir tęsis iki jūs norė
site eiti namo, žadama gera 
programa—“floor show,” šo
kiai prie Jurgio Kazakevičiaus 
orkestros, ir visų mėgiami ska
numynai. Lėšos dalyvumui ta
me visame tik 40c. M. S.

Įtas partizanams visur, mato
mai, turės didelio pasisekimo. 
Stanley Teatras; 7th Avė. ir 
42nd St., perpildytas žiūro
vais.

Vietos spauda irgi labai ge
rai apie jį atsiliepė. Daily 
News pavadino “galingu” ir 
davė trijų ir pusės žvaigždžių 
kreditą. PM pareiškė, kad re
komenduotinas kiek vienam 
pamatyti.

Rekordiniai ilgai tame teat
re išbuvus filmą “Mergina Iš 
Leningrado” rodoma daugely
je lokalinių teatrų Brooklyne, 
Bronxe ir pačiame New 
Yorke.

Pastaraisiais 1 a i k ais 
miesto- teatrus vienu kartu 
na po keliolika sovietinių 
džių, senesnių ir naujųjų.

Liet. Profesionalų Draugija 
paskutiniam savo posėdyj at
siklausė dalyvavusių narių, ką 
jie veikia šiam karui ir kraš
to žmonių labui. Gauta įdo
mių davinių. Pasirodo, kad 
Draugijos nariai visomis jėgo
mis įsikinkę į šalies gynimo 
darbą. Pilno raporto šiuo kar
tu paruošti nepavyko, nes dau
gelis narių posėdyje dalyvauti 
negalėjo, tad ir informacijų 
apie jų veiklą negauta. Nors 
šis sąrašas ir nepilnas,/ tačiau 
jisai rodo, kad New Yorko 
apylinkės Liet. Prof. Draugija, 
nors nedidelė narių skaičium, 
—dirba gal būt daugiau savo 
krašto vyriausybei, nei kita 
kokia lietuvių organizacija. 
Tai pavyzdis!

Sekami nariai dirba ve ko
kiose įstaigose:

Dr. E. Žukauskas—veikian
čio j kariuomenėj.

Dr. A. Stalkus—veikiančioj 
kariuomenėj.

Dr. V. Simman—veikiančioj 
kariuomenėj.

Dr. J. Valukas—Selective 
Service, First Aid, Alternate 
Zone Warden.

Dr. J. Paulonis — Atsargos 
Majoras, Selective Service.

Dr. A. Petriką — Selective 
Service, First Aid. 1

Farmaceutas P. Kundrotą— 
Zone Warden.

Farm. E. Latunik — Sector 
Warden, First Aid.

Farm. V. Semon — Sector

Warden.
Farm. Ch. Lelis — Senior 

Warden.
Inž. A. Renkė—Defense En

gineer.
Adv. A. Wentz — Special 

Service.
Chemikas F. Sinton — Air 

Raid & Fire Monitor.
Ekonomas L. Grigonis—Ae

ronautic Service.
Apklausus posėdžio 1 daly

vius, kurie yra pirkę Defense 
Bonds’ų, pasirodė, kad išpirk
ta nevisai mažai — net už 
$9,050.00.

Nutarta šiuos duomenis, 
kad ir nepilnus, paskelbti lie
tuvių spaudoje, kad visuome
nei parodžius, ką veikia New 
Yorko apylinkės profesionalai 
ir tuo patim ruožtu paskati
nus kitas organizacijas bei 
pavienius lietuvius prie uoles
nio darbo šio karo laimėjimui.

Kadangi šiuo metu veik vi
si mūsų Dr-jos nariai užimti 
vienokiu ar kitokiu darbu ka
ro vedimo srityje, o šis darbas 
reikia atlikti dažniausiai tik 
vakarais, tad nutarta—kol ka
ras tęsis—eilinių posėdžių ne
laikyti, nes nariai vistiek jų 
lankyti negali. Valdyba įpa
reigota šaukti posėdžius tik 
nepaprastam reikalui ištikus.

L. P. Dr-jos Valdyba:
Farm. E. Latunik, prez-.
Dr. J. Walukas, vice-prez.
Dr. A. Petriką, sekr.
Farm. P. Kudrota,

kasininkas.

Miestas Pradėjo Laivynui
Paramos Vajų

Laisvės Radio
Laisvės Radijo Programoje 

šią savaitę ir vėl tikimasi la
bai įdomių dalykų. Ir abelnai 
Laisvės programos visada turi 
įdomumo ir gauna vis naujų 
klausytojų, kurie liekasi jos 
patrijotais. ši programa bus 
balandžio 16-tos vakaro 6:30, 
iš stoties WBYN, 1430 klcs.

Gražiai Atsiliepia Apie 
“Partizaną Brigadą”
Pereitą pirmadienį pirmu 

kartu Amerikoje pradėtas ro-
• dyti naujas Sovietų judis 
“Partizanų Brigada,” pašvęs-

PO 
bū- 
ju-

Padėkos Žodis Draugam
širdingai dėkojame drau

gam Michelsonam, Žilinskam, 
Matusevičiams, Dobiniams už 
surengimą mums mažos “pa
rinkęs” 25 metų jubilėjumi ži
nybinio gyvenimo, taipgi už 
puikias dovanas, įteiktas mum 
laike “parės.”

Taipgi dėkojam A. Lisajū- 
tei už puikų gyvą kvietką; 
jaunimui, Keistučiu! Michelso- 
nui ir kitiems jaunuoliams, ku
rie dalyvavo mūs “parėj,” už 
gražius linkėjimus mūsų atei
čiai. širdingai dėkojam J. Ka- 
čergiams už puikią dovaną, 
kurią prisiuntė iš Jersey City. 
Dėkui dukterei Virginijai ir 
sūnui Edvardui už puikias do
vanas.

Dar sykį 
svečiams ir 
minėms už 
gramomis.

Draugiškai,
K. K. Kreivėnai.

“New Yorko Miestas atliks 
savo dali, kaip visuomet atlik
davo,” pareiškė majoras La 
Guardia, atidarydamas kampa
niją sukelti mieste milijoną 
dolerių laivyno paramai.

Lėšos iš to fondo būna var
tojamos ne tiesioginiam laivy
no budavojimui, bet marinin- 
kams ir jų šeimoms pagelbėti. 
Visoj šalyje sukels $5,000,000.

Iškilmingose c e remonijose 
ant Miesto Salės laiptų taipgi 
dalyvavo Thomas E. Dewey ir 
eilė Laivyno Pagalbai Draugi-' 
jos viršininkų.

Admirolas Marquard, trečio

distrikto komandantas, nega
lėdamas asmeniškai dalyvauti 
“dėl tuojautinių karinių pa
reigų,” atsiuntė laišką, kurį 
skaitė Laivyno Pagalbai Drau
gijos sekretorius McCain. Laiš
ke admirolas prašė aukoti 
draugijai “kaip išraišką savo 
meilės ir pagarbos . . . savo 
mylimiems, valandoje, kada 
jiems pagalba reikalinga.” Jis 
nurodo, kad dėl karo laivyne 
tarnaujančių, skaičius “padau
gėjo šešeriopai ir mūsų 
pasiskleidė kovoti po 
vandenynus.” Tas, sako 
rolas, reikalą pagalbos 
dina daugeriopai.

laivai 
visus 

admi- 
padi-

MOTERŲ ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo ir 

mezgėjų susirinkimas įvyks šio 
ketvirtadienio vakarą, balan
džio 16-tą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Kviečiamos ir ne 
narės. Valdyba.

Praradęs Atmintį Tėvas 
Vos Neprarado Vaikus

Z*

Važiuodamos automobiliuje 
su tėvu Charline ir Joan Pat
ten, 5 ir 3 metų, užsinorėjo 
čokoladinio pyrago ir palikęs 
jas mašinoje tėvas nuėjo pyra
go pirkti. Tačiau tuo tarpu 
jam pasikartojo atminties pra
radimo ataka, kurią jis gavęs 
prieš porą metų nuo sužeidi
mo auto nelaimėj}

Išvaikščiojęs veik per visą 
naktį, pagaliau jis atsipeikė
jo gana, kad įeit į restauraną 
ir pasisakyti, kad jis praradęs 
atmintį. Nuvežtas policijos 
stotin, klausinėjamas, po tūlo 
laiko jis atsiminė savo vardą 
ir kad jis paliko mergaites 
kur nors mašinoj. Policija su 
juo važinėjo po miestą, per iš
tisas valandas mergaičių j ieš
koti, bet be pasekmių. Paga
liau Joseph Levy, 90-06 205th 
St., Queens Village, pastebė
jo mergaites ir pranešė polici
jai.

Po išlaukinio pyrago per 
15 valandų, mergaitės, alka
nos ir sušalusios, pavalgydin
tos policijos stotyje ir nuga
bentos vaikų prieglaudon iš 
kur jas atsiėmė jų senutė.

Lokalas 65-tas Stoja Už 
Antrą Frontą

šeši šimtai šapų stevardų, 
atstovaujanti ,16,000 narių 
Urmu Pardavinėtojų ir Sandė
lių Darb. Unijos 65-to Lokalo, 
unijos metinėj konferencijoj 
pereito pirmadienid vakarą 
nutarė pranešti J. V. valdžiai, 
kad lokalas stoja už antrą 
frontą. Jie sako:

“Yra būtinas reikalas smog
ti Hitlerį iš užpakalio, atida
ryti naują frontą.”

Unija sako, kad šimtai jos 
narių mūsų šalies ginkluotose 
jėgose kaip tik to pageidauja 
ir kad visi kiti pasiruošę vis
kam už pergalę ant fašizmo. 
Šimtai, gal tūkstančiai narių 
šios unijos dar išeis kariuome
nėn, kadangi unija susideda 
didžiumoj iš jaUnų žmonių.

MacArthur sagučių New 
Yorke jau išparduota virš 
300,000.

New Yorko valstijos seime
lis nutarė sudaryti Karo Ta
rybą su Lehmann priešakyje. 
Miestų majorai įgaliojami va
ri ovaut policijos ir gaisragesių 
jėgoms laike atakų iš oro.

Monte Carlo Ballet Russe 
pasilieka Metropolitan Operoj 
iki bal. 26-tos, tik pakeičia 
programą.

Prokuroras Amen irgi pase
kė majorą LaGuardia smerki
mu teisėjų už praplitusią mies
te gemblerystę.

Nepaklausęs plėšikų pakel
ti rankas, S. Trofanoff, 32 m., 
mirė nuo pašovimo restaurane, 
856 91h A v?., N. Y.

South Ozono Park gyvento
jų pilietinės grupės prašo pra
vesti Independent subvės Van 
Wyck Blvd, šaką, kad page
rinti privažiavimą į Idlewild

i orlaivių stotį.
__________

Federai ė Grand Džiūrė 
Brooklyne įkaitino 11 vyrų ir 
1 moterį kaipo šmugeliavusius 
iš Jungtinių Valstijų platina
mą.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs
Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

’ IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

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

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

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

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENe

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

,09 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVcrgrecn 7-8451 .

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SUN AI

dėkojame visiems 
draugams bei gi- 
sveikinimus tele-

Scena iš puikaus Sovietų judžio “Partizanų Brigada,” 
dabar rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

Pirmą Gegužės Dirbs 
Talkininką Naudai

Darbininkai kailių dažytojų 
firmos Goodman & . George, 
Walter Ave. ir 140th Street, 
Bronxe, savo šapos mitinge nu
sitarė šiemet Pirmą Gegužės 
dirbti ir pusę tos dienos už
darbio atiduoti talkininkų ka
ro pagalbai.

Darbininkai taip aukštai į- 
kainuoja Pirmą Gegužės, kad 
savo kontrakte su firma buvo 
įrašę tą dieną legale švente. 
Didžiuma tos šapos darbinin
kų yra jauni italai.

Jie taip pat pasisakė už 
antrą frontą prieš Hitlerį ir 
tuo klausimu pasiuntė rezoliu
cijas Rooseveltui ir CIO pre
zidentui Murray.

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda namas su bizniu arba 

biznis be namo. Bučernė ir grosernė, 
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., 
Kearny, N. J.

(86-91)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie namų 

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

TEATRO MĖGĖJAMS
Flatbush Teatre šią savaitę 

vaidina Orsono Welles veika
lą “Native Son.” Vaidina tie 
patys aktoriai, kurie per 28 
savaites sėkmingai vaidino ei
lėje miestų. Įžangos nuo 
iki $1, nupigintos ketv., 
ir sekm. popiečiais nuo 
iki 50c.

40c. 
šešt. 
25c.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

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.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

41.7 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 barščiai

O?"” Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį .

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių V daržovių—virtų ir žalių

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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 DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.




