
KRISLAI
Klerikalai pasigenda 

Smetonos.
Kristus, kun. Coughlin ir 

kun. Urbonavičius.
Kas gi nusivylę naciais? 
Medikalė parama.

Rašo A. BIMBA

Viskas būtu gerai ir “Lietu
vos Piliečiu Suvažiavimas” bū
tų išdegęs šimtu procentų, jei
gu Smetonos politinė pakale
nta jame būtų dalyvavus.

Smetonos nebuvimą suva
žiavimo labai apverkia kleri
kalų “Draugas” (bal. 13).

Kodėl Smetona nedalyvavo, 
kodėl jo pastumdėlis žadeikis 
suvažiavimą taip įžeidė, pa
siųsdamas Daužvardį būti tik 
“obzervatoriumi,” tai jau ki
tas klausimas. Jis, matyt, ne
nori kompeticijos. Jis dar te
besitiki Lietuvą kada nors val
dyti ir jam nepatinka, kad 
klerikalai taip pat nori ant 
Lietuvos liaudies sprando jo
dinėti.

Amerikos valdžia tarė savo 
žodį apie kun. Coughliną. Ji 
pripažino, kad jo raštai ir pa
mokslai yra Hitlerio propa
ganda. Jo žurnalui “Social 
Justice” atimtos pašto antros 
klasės teisės.

Bet ne taip mano mūsų kle
rikalai. Kadangi ir jie darbuo
jasi Hitlerio naudai, tai jie 
kun. Coughliną laiko beveik 
šventuoju ir didžiuoju mučel- 
ninku.

Pirmutiniai komunistai iškė
lė kun. Coughlino fašistinius 
darbus ir patarė valdžiai tą 
nacių propagandos agentą su
valdyti.

Baisiai dėl to užsirūstino 
“Darbininko” redaktorius kun. 
Urbonavičius ir balandžio 14 
d. štai kokį pamokslą išdro
žė :

“Šis komunistų bedievių rei
kalavimas yra labai panašus i 
Dievo priešų reikalavimą 1942 
metai atgal. KVistue buvo -kari- 
kinamas ir išjuokiamas. Kris
taus priešai šaukė: ‘Šalin su 
Kristum—duokite mums Bara- 
bą.’ Kristus buvo nukryžiavo- 
tas.

“Bedievių reikalavimas areš
tuoti kun. Coughliną yra nie
kas kitas, kaip reikalavimas 
pradėti Katalikų Bažnyčios ir 
jos vadų persekiojimą.

“Kaip anų laikų Dievo prie
šai tikėjosi, kad nukryžiavę 
Kristų galės ir toliau skriausti 
ir išnaudoti žmoniją, taip šių 
dienų bedieviai siekia griauti 
tą Dievo tvirtovę — Katalikų 
Bažnyčią. . .”

Taigi kun. Urbonavičiui fa
šistas kun. Coughlinas yra šių 
dienų Kristus. Kas prieš jį, tas 
prieš visą Katalikų Bažnyčią.

Tas reiškia, kad mūsų val
džia neduodama paštu siunti
nėti Coughlino žurnalo, užda
ro burną pačiam Kristui ir 
griauna Katalikų Bažnyčią.

Šitaip mūsų klerikalai susi
riša su amerikiniais fašistais, 
kurie yra Hitlerio agentai pa
dalinti ir sunaikinti Ameriką.

Ar bereikia geresnio įrody
mo, kad jie svetimi ir pavojin
gi šiai šaliai karinio krizio me
tu ?

Mūsiškiai Urbonavičiai ir 
Prunskiai yra lietuviški Cough- 
linai. Jų redaguojami laikraš
čiai dažnai dar bjauriau pro- 
hitleriški, negu kun. Coughlino 
“Social Justice.”

1936 metais, prakeikęs Nau
jąją Dalybą, darbo partijos 
judėjimą ir komunizmą, pats 
kun. Coughlin atvirai pasakė: 
“Mes esame ant kryžkelio. 
Vienas kelias veda linkui fa
šizmo, o kitas linkui komuniz
mo. Aš imu kelią linkui fa
šizmo.” Ir nesvyruodamas per 
šiuos paskutinius šešius metus 
Coughlinas žygiavo fašizmo 
keliu. Tuo keliu seniai žygiuo
ja mūsiškiai klerikalai.

Nacių teroras Lietuvoje at- 
(Tąsa 5-tam pusi.)
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CUKRUS BUS DAEINAMAS, 
GAUSIME TIK PUSĘ SV.

NACIAI VIEŠAI KARS 
ŽMONES IŠG^SDINIMUI

Washington. — Federate 
valdžia paskelbė cukraus 
naudojimo apribojimą bei 
padalinimą. Pagal šitą pla
ną, kiekvienas žmogus ga
lės nusipirkti tik pusę sva
ro cukraus į savaitę. Cuk
raus naudotojų susiregis- 
travimas įvyks gegužės 4-7 
dienomis. Su balandžio 27 
d. visoks cukraus pardavi
nėjimas bus visai sulaiky
tas iki po suregistravimo.

Užsiregistruojant, kiek
vieno bus klausiama, kiek 
jis ar ji turi cukraus ant 
ranku. Nebus išduodamos 
knygutės ir stampos tiems, 
kurie turi ant rankų dau
giau kaip • šešius svarus. 
Kurie turi tarpe dviejų ir

ŽYMIŲ PERMAINŲ SOVIETŲ 
FRONTE ŠIUO TARPU 

NEĮVYKO

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 16 d. — Naktį balandžio 15-16 nebuvo 

žymių pasikeitimų fronte.
Mūsų kavalerijos vienetas užėmė dvi apgyventas vie

tas.
Priešo kontr-atakos šiauriniame-vakariniame fronte 

tapo atmuštos. Nudėta bei sužeista 750 vokiečių karei
vių ir oficierių.

Balandžio 16 d. nieko svarbaus neįvyko nei .vienam 
fronte.

Balandžio 14 d. buvo nukirsta 20 vokiečių lėktuvų. 
Balandžio 15 d. buvo nukirsta 32 priešo lėktuvai. So
vietai neteko penkių lėktuvų.

Per paskutinių dviejų dienų mūšius viename Lenin
grado fronto sektoriuje mūsų armija sunaikino dau
giau kaip 2,000 vokiečių kareivių ir karininkų.

SOVIETAI JAU SUNAIKINO APIE 36,000 
NACIU LAKŪNU PER 9 MEN. KARO

Maskva. — Žinių agentū
ra “Tass” apskaito, kad nuo 
pradžios karo su hitlerine 
Vokietija, per paskutinius 
devynius mėnesius, Sovietai 
sunaikino nuo 34,000 iki 
36,000 nacių lakūnų. Tie la
kūnai buvo išlavinti dar 
prieš šį karą.

“Tass’ apskaito, kad per 
birželį ir rugpjūtį pereitais

Churchill Aiškinsiąs 
Parlamentui Karo

Strategiją
LONDON. — Neužilgo 

Anglijos parlamentas laiky
siąs slaptą arba uždarytą 
posėdį, kuriame premjeras 
Churchill išduos svarbų 
pranešimą apie Anglijos ir 
Amerikos karinę strategiją. 
Tokį pranešimą Churchill 
galėsiąs padaryti tiktai ta
da, kada jis užbaigs pasita
rimus su Amerikos atsto
vais gen. Marshall ir Harry 
Hopkins.

Nuskendęs Jungi Vaisi Lai
vas, Žuvo 13 ŽmoniŲ

Narai, Brazilija. — Ašies 
submarinas n u s k a n d ino 
Jungtinių Valstijų tavorinį 
laivą “Eugene V. R. Thay
er.” Žuvo trylika jūrininkų

šešių svarų, tie gaus kortas, 
bet bus nuimama po vieną 
štampą už kiekvieną svarą. 
Kas bus sugautas meluo
jant, kiek jis turi cukraus, 
gali būti nubaustas pasėdė
ti kalėjime dešimts metų, 
arba pasimokėti $5,000 bau
dos, arba atlikti abi baus
mes.

Užsiregistruojant, kiek
vienas gaus po 28 štampas. 
Nuėjus į krautuvę pirktis 
cukraus, turėsi parodyti 
knygutę ir krautuvininkas 
paims po vieną štampą. Jei
gu kartais pasitaikytų kny
gutę pamesti, turi rapor
tuoti vietinei tarybai, kuri 
prižiūrės cukraus paskirs
tymo reikalus.

metais vokiečių nuostoliai 
buvo: 7,200 lėktuvų ir 20,- 
000 lakūrnį. Per rugsėjį, 
spalį ir lapkritį priešas 
neteko tarpe 5,500 ir 5,700 
lėktuvu ir nuo 12,000 iki 
15,000 lakūnų. Pradedant 
su gruodžiu pereitų metų 
ir iki kovo pabaigos šiais 
metais Sovietai turėjo ore 
pirmenybę ir priešo nuo
stoliai buvo labai dideli. 
Taigi, pabaigoje devynių 
mėnesių Harp,, galima saky
ti, kad priešas neteko apie 
36,000 lakūnų.

EXTRA
VICHY. — Pierre Laval 

išsirinko sau kabinetą ir 
pristatė Petainui dėl užtvir
tinimo. Pats Lavai pasii
ma vesti užsienio ir vidaus 
Franci jos reikalus, taipgi 
tvarkyti propagandą. Jis 
susidarė kabinetą tuo pa
grindu, kad bus glaudžiai 
bendradarbiaujama su Vo
kietija.

WASHINGTON. — Lau
kiama Jungtinių Valstijų 
paskelbimo naujos politikos 
linkui Vichy Franc ijos. 
“Apyzinimo” politika eina 

.prie pabaigos.

Pierre Lavai Pasiima Galią; 
Francijoj Auga Liaudies 

Bruzdėjimas
Vichy. — Hitlerio agen

tas Pierre Lavai sudarė 
planus dėl “naujos” val
džios Francijai. Petain pa
silieka “valstybės galva,” 
bet Lavai, pagal tuos pla
nus, tampa Franci jos prem
jeru. Tas reiškia, kad jis 
pasiima į savo rankas visą 
faktinąją galią parduoti 
Franci ją Hitleriui.

Balandžio 16 d. Lavai 
pribuvo į Vichy iš nacių 
okupuoto Paryžiaus. Jį at
lydėjo tvirtos ginkluotos jė
gos, nes Lavai puikiai žino 
Francijos liaudies nusista
tymą prieš jį. *

Tuo tarpu Francijos liau-
dis nerimauja ir su didele 
neapykanta pasitinka Lava- 
lo įsigalėjimą.

Okupuoto j Francijos da- 
lyj žmonės vis smarkiau 
priešinasi naciams ir jų 
pakalikam francūzam par
sidavėliam. Slapta francū- 
zų grupė nuvertė traukinį 
nuo bėgių ir užmušė 44 na
cius.

REIKALAUJA TEISTI COUGHLINĄ UŽ 
SKLEIDIMĄ FAŠISTU PROPAGANDOS
Pažangus kongresmanas 

Vito Marcantonio užgyrė 
pašto vedėją Walker už at
ėmimą fašisto kun. Cough
lino žurnalui “Social Jus
tice” pašto teisių. Tos tei
sės buvo atimtos, rekomen
duojant prokurorui Biddle,

Marcantonio toliau sako, 
kad tuomi dar negalima pa
sitenkinti. Šitas fašistas 
kunigas randa kitus būdus 
tarnavimui šalies priešams 
ir skleidimui Ašies propa
gandos.

Kongresmanas Marcanto

TRAUKS TEISMAN KONSPIRATORIUS 
PRIEŠ JUODVEIDŽIUS DETROITE

Washington. — Valsty
bes prokuroras Biddle pa
skelbė, kad Detroite Grand 
Jury išdavė apkaltinimus 
prieš tris individualus, ku
rie sudarė suokalbį ir iššau
kė riaušes, idant neįleisti 
negrų gyventi į Sojourner 
Truth Homes, valdžios kaš
tais pastatytus.

Apkaltinti ir bus teisiami 
sekami: Parker Sage ir 
Garland L. Aiderman, iždi
ninkas ir sekretorius Natio
nal Workers Lygos, ir Vir
gil Chandler, organizatorius 
Seven Mil-Fenelon Improve
ment Associacijos.

Prieš juos išduoti du kal
tinimai: Vienas kaltina su
laužyme įstatymo Section 
51, U. S. Code, už ką kalti
ninkas gali būt nubaustas 
kalėjime sėdėti dešimt metų 
ir pasimbkėti $5,000 baus
mės. Antras kaltina sulau
žyme įstatymo Section 6, 
Title 18, U. S. Code, už ką 
kaltininkas gali būti nu

Pranešama taipgi, kad 
nacių generolas Rundstedt, 
kuris neseniai buvo nacių 
armijos komandierium Uk
rainos fronte, tapo paskir
tas vyriausiu apsigynimo 
komandierium visu Atlanti- 
ko pakraščiu — nuo Hen- 
daye, .Ispanijos rubežiaus, 
iki North Cape, kuris ran
dasi pačiame šiauriniame 
Norvegijos gale. Tai vis esą 
nacių pasiruošimas pasitiki- 
mui Suvienytų Tautų ban
dymo iškelti armiją ir ati
daryti naują frontą prieš

So. Boston, Mass.
Balandžio 16 d. čionai pa

simirė Vincas K. Rimkus. 
Jo lavortas pašarvotas Da
riaus-Girėno Posto svetai
nėje, kampas C ir West 3rd 
St. Palaidotas bus šį sek
madienį, balandžio 19 d., 2 
vai. po pietų. Giminės ir pa
žįstami prašomi dalyvauti 
laidotuvėse.

Rep.

nio yra prezidentas Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo. Jis sako, kad val
džia gerai pasielgė, kai pa
traukė atsakomybėn hitle
rininkus William Dudley 
Pelley, vadą “Silver Shirts;” 
George W. Christians, vadą 
“Crusader White Shirts,” 
ir tokius Robert Noble ir 
Ellis O. Jones. Panašiai 
reikia elgtis ir su kunigu 
Coughlinu, kuris jau užten
kamai žalos padarė su sa
vo anti-amerikoniška pro
paganda.

baustas penkius metus ka
lėti ir pasimokėti $5,000.

Naciai Kareiviai Atsisa
ko Grįžti į Sovietų

Frontą
London. — Belgijos val

džia, kuri randasi Anglijoj, 
gavus nuo savo slaptų agen
tų pranešimą apie nacių ka
reivių atsisakymą grįžti į 
Sovietų frontą. Tie karei
viai buvo paleisti poilsiui ir 
ilsėjosi Belgijoje'. Dabar 
jie nebenori grįžti į tą fron
tą, kuriame tikisi būti nu
dėti. įvykę net rimtų susi
kirtimų su policija, kuri 
bando tuos kareivius sugau
dyti ir grąžinti į frontą.

NEW DELHI, Indiją — 
Anglų armija pasitraukė 
Bu r mos fronte ir padegė 
žibalo šaltinius prie Yenan- 
gyaung.

Geneva, bal, 16. — Matyt, | 
kad nacių okupuotuose 
kraštuose žmonių nepasi
tenkinimas toks didelis, jog 
okupantai žada griebtis net 
tokių priemonių, kaip vie
šas korimas, idant juos iš- 
gązdinti. Tokį nacių pa
tvarkymą atspausdino šve
dų laikraštis “Nya Dagligt 
Alebanda.”

Pačioje Vokietijoje liau
dis irgi bruzda. Goebbelso 
laikraštyje “Der Angriff” 
taip vadinamas Vokietijos 
“darbininku vadas” Robert 
Ley bal. 8 d. patalpino grū
mojantį straipsnį. Jis smer
kia žmonių nepasitenkinimą 
karu ir grūmoja aršiomis 
bausmėmis. Tarp kitko, ši
tas nachi šulas sako:

PRIEŠAS BE PERTRAUKOS 
PUOLA CORREGIDOR 

SALOS GYNĖJUS
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, bal. 16. — Karo Department© komuni
katas sako:

L Filipinų karo teatre:
Balandžio 15 d. priešas j)ąda_re penkius lėktuvais už

puolimus ant Corregidor. Mūsų anti-lėktuvinės kanuo* 
lės laikė priešą taip aukštai ore, jog jis negalėjo mūsų 
pozicijas sėkmingai bombarduoti. Nuo pradžios karo 
Corregidore buvo 206 aliarmų. Bet ištikrųjų užpuoli
mų iš oro buvo daugiau, negu aliarmų. Buvo tokių at
sitikimų, kad aliarmas be pertraukos tęsėsi pusę die
nos, o per tą laiką priešas darė keturius ar penkius už
puolimus.

Nuo bal. 9 dienos buvo 65 užpuolimai ant salos iš 
oro. Nepaisant beveik be pertraukos bombardavimo, 
mūsų militariniams įrengimams žalos padalyta labai 
mažai ir mūsų kareivių moralė nei kiek nepažeista.

Mūsų tvirtovės buvo priešo baterijų apšaudomos, ku
rios randasi ant Manila Ba; šiaurinio ir pietinio kran
tų, bal. 15. Mūsų kanuolės atsakinėjo priešui. Pataikyta 
į priešo kareivių koncentracijos kolumnas ant Bataan 
pusiausalio.

Aštrūs mūšiai tebeina ant Cebu salos,
2. Nieko nėra pranešti iš kitų karo sričių.

Kitas Karo Department© Komunikatas Sako:
1. Filipinų teatre:
Priešas iškėlė armiją ant salos Panay prie Iloilo ir 

Capiz. Japonai pribuvo prie salos aštuoniuose laivuo
se, apsaugotuose karinių laivų ugnies ir lėktuvų. Mūsų 
armija ant Panay salos yra kontakte su priešu, bet 
smulkmenų apie mūšius tuo tarpu neturime.

Japonų užpuolimai ant Corregidor tebeina. Mūsų 
ąnti-lėktuvinės kanuolės pataikė priešo bombanešiui.

Mūsų didžiosios kanuolės šaudė į priešo pozicijas 
ant Bataan ir Cavite, padarant priešui daug žalos per 
paskutines 30 valandų.

2. Nieko nėra pranešti kitose karo srityse.
Laivyno Department© Komunikatas Sako:

Tolimuose Rytuose:
1. Jungtinių Valstijų minų rinkėjas “Finch” tapo nu

skandintas per priešo atakas ant Corregidor per pas
kutines penkias dienas.,

2. Iš įgulos nei vienas nežuvo.
3. Nėra kas pranešti iš kitų karo vietų.

Moterys Turi Užimti 
Vietą Karo Darbuose

Washington. — Apskai
tyta, kad jau trūksta vyrų 
darbininkų naujuose karo 
darbuose. Tuos darbus tu
rės paimti moterys. O A- 
merikoje darbui tinkamų 
moterų yra 28,700,000. Jau 
dabar daug milijonų jų dir
ba įvairiose pramonėse.

“žmonės yra lygūs per
augusiems vaikams. Vai
kas yra naivus ir pasitiki
mas, bet jis taipgi pasiry
žęs ir atkaklus ir tas suda
ro daug bėdų. Vaiku nega
lima pasitikėti su peiliu, 
degtukais arba kitais pavo
jingais daiktais.

“Hitlerinė Partija seka ir 
žino kiekvieną vokietį, ne
paisant, kur jis būtų, ir pa
sižymi kad ir mažiausią 
provokaciją, arba kad ir 
mažiausį nepasitenkinimą. 
Mes nedaleisime jokiam as
meniui, nepaisant, kas per 
vienas jis nebūtų, vengti at
sakomybės Fiurjeriui su 
pasiteisinimu, kad jis yra 
atsakomingas savo sąžinei 
arba Dievui.”

Londone Atidarė Mokyklą
Studijavimui Sov. Sąjungos

London, bal. 16. — Sovie
tų ambasadorius Maisky 
oficialiai atidarė mokyklą 
Anglijos mokytojams, ku- 

, riuos Anglijos apšvietos mi- 
inisterija suorganizavo stu
dijavimui Sovietų Sąjungos. 
|Į mokyklą jau susirašė 280 
mokytojų tik vienam Ixm- 

; done.
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Kodėl Neatidaromas Antrasis
Frontas?

Išgyvenome beveik menesį pavasario, 
tačiau apie atidarymą antro fronto Va
karų Europoje dar vis tik tebekalba
ma, o daryti nieko nedaroma! Kai Hit
leris siunta, dūksta; kai jis Franciją 
visai pasiėmė už gerklės ir traukia į fa
šistinę Ašį su visais Franci jos kariniais 
pabūklais — laivais, orlaiviai, etc. — tai 
Amerikoje ir Anglijoje dar vis tik tebe
kalbama. Tiesa, Amerikoje ir Anglijoje 
yra labai daug žmonių — milžiniška gy
ventojų dauguma — kurie griežtai sto
vi už atidarymą Vakarų Europoje fron
to kuo greičiausiai ir už sunaikinimą 
Hitlerio dar šiais metais. Bet tiems 
žmonėms statomos visokios skerspainės 
ir baubai.

Aną dieną šiuo klausimu skaitėme įdo
mų straipsnį, parašytą USA Komunistų 
Partijos pirmininko, Wm. Z. Fosterio. 
Jis pažymi, kad Jungtinėse Valstijose 
yra tam tikra grupė “stiprių elementų,” 
kurie visais galimais būdais priešinasi 
atidarymui antro prieš Hitlerį fronto.. 
Tie žmones, nurodo Mr. Fosteris, argu
mentuoja, būk Jungtinės Valstijos ir Di
džioji Britanija neturinčios užtenkamai 
karinių reikmenų tokiam frontui atida-

Mes šimtu nuošimčių sutinkame su šio
mis Fosterio pastabomis!

Mokslas, Menas, Literatūra Jun
giasi su Šalies Gynyba

Kai Sovietų Sąjungos premjeras, Juo
zas Stalinas, minėjo savo 60 metų sukak
tį, to krašto žmonės, brangindami ir 
gerbdami š*avo vadą, norėjo juo labiau
siai jį pagerbti. Kaip geriausiai buvo 
galima jį pagerbti? Galvojo tarybų vy
riausybė, galvojo žmonės. Ir štai su
rasta priemonė,. kuriai karštai pritarė 
pats jubilėjatas.'

Jeigu visas Stalino gyvenimas ir dar
bai buvo ir tebėra paaukoti visų SSSR 
žmonių labui kelti, tai nutarta ir; Stali
no pagerbimas dar labiau sujungti su 
visų Sovietų respublikų žmonių gėriu bei 
labų. Nutarta kas metai išduoti labiau- 

_ šiai ir geriausiai pasižymėjusiems asme
nims dovanas arba premijas. Jos pava
dintos Stalino (bei staliniškomis) pre
mijomis. Tam reikalui kas metai išlei
džiama milijonai tublių.

Premijos duodamos tiems asmenims, 
kurie per metus geriausiai pasižymėjo 
darbe, išradimuose, moksle, mene, mu
zikoje bei literatūroje. Aukščiausia pre
mija siekia 200,000 rublių. Jų yra kele
tas. Kitos premijos mažesnės, — po 100,- 
000 rublių, 150,000 rublių ir dar kitos — 
po 50,000 rublių.

Šiomis dienomis Sovietų Sąjungos vy
riausybė apdovanojo staliniškomis pre
mijomis visą eilę individualų, Sovietijos 
piliečių, pasižymėjusių savo darbo šako
se.

Karas — ne karas, Sovietuose mokslas, 
technika, literatūra, muzika yra plečia
ma, keliama visa energija. Tas viskas, 
aišku, yra labai glaudžiai susiję su ša
lies gynyba, su karu, vedamu už respu
blikų ir viso pasaulio žmonių laisvę.

Liaudies karas, kokis yra Sovietų Są
jungoj vedamas prieš fašizmą, imamas 
plačiu baru. Jin įkinkytos visos jėgos. 
Sakysime, kai aktualiniame karo fron
te raudonarmiečiai didvyriškai ginklais 
priešą mušą, tai laboratorijose moksli
ninkai tiria, j ieško naujų priemonių prie
šui naikinti; fabrikuose technikai dirba

Sabotažas Prieš Sovietus Yra 
Kenkimas Amerikos

Laimėjimui

ryti. Todėl jie sako, kad antro fronto 
atidarymas ir Hitlerio ^sumušimas turi 
būti atidėtas 1943 arba 1944 metams.

Tokia mintis, toki argumentai yra 
klaidingi nuo pradžios iki galo. Prieš tū
lą laiką žemesnio USA atstovų buto pir
mininkas, Samuel Rayburn, kalbėdamas 
Texas valstijoje pabrėžė, kad Jungtinės 
Valstijos dabar padirba po 3,300 lėktuvų 
kiekvieną mėnesį; jis pabrėžė, kad greit 
šis skaičius lėktuvų padidės ir kad su 
šių metų pabaiga Jungtinių Valstijų fa
brikai padirbs daugiau, kaip 60,000 lėk
tuvų!

Toliau, Mr. Fosteris primena Anglijos 
darbo ministerio neseniai sakytą kalbą, 
kurioje jis pabrėžė, kad šiuo metu Di
džioji Britanija pagamina tiek orlaivių, 
kiek Vokietija. O Jungtinės Valstijos už 
keletos' savaičių pagamins tiek lėktuvų, 
kiek jų pagamina Vokietija, Italija ir 
Japonija, sudėjus kartu!

Prieš keletą dienų SSSR prezidentas 
Kalininas pabrėžė, jog šiuo metu Sovie
tų Sąjunga turi viršenybę ore prieš Vo
kietiją.

Jeigu mes žinome, kad šiame kare or
laiviai vaidina pačią svarbiausią rolę, 
tai štai jums orlaiviai. Štai, kas daugiau
siai orlaivių pagamina! Štai, kas turi ant 
jų viršenybę.

Jei paimsime kitus karinius reikmenis, 
jų gamybą, surasime, kad bus ta pati 
proporcija. Vadinasi, naujas frontas 
prieš Hitlerį galima atidaryti tuč tuo
jau.

Komunistų Partijos pirmininkas pri
mena ir tą kiekvienam žinomą tiesą: 
teikimo Sovietų Sąjungai amunicijos 
(nepaisant, kaip tas svarbu) ir kitų ka
ro reikmenų neužtenka. Neužtenka ir 
Britanijos komandų veiksmų, nors jie 
galėtų būti labai ryškūs. Nenugalėsime 
Hitlerio ir bomberiais, nors bombarda
vimas Vokietijos fabrikų yra labai svar
bus dalykas. Reikalingas naujas frontas! 
Reikalingas frontas Vakarų Europoje. 
Jungtinės Tautos turi visko daugiau, 
kaip Ašies valstybės. Tik reikia noro ir 
pastangų, o tas viskas galima būtų at
sukti prieš mūsų neprietelius greit ir 
ryškiai.

Ir Mr. Fosteris baigia šiais žodžiais:
“Žmonijos likimas reikalauja, kad pa

vasarinis Hitlerio ofensyvas būtų sutik
tas dar didesnio Jungtinių Tautų ofen- 
syvo, — tokio, kuris sunaikins jį ir jo 
darbus.”

ir galvoja, kaip surasti būdus greites
niam ir geresniam ginklų gaminimui; 
kur nors Uraluose, kur nors Kazaksta- 
ne, kur nors Sibire ar Kaukaze — geo
logai kasinėja, j ieško naujų gamtos šal
tinių, kuriais būtų galima labiau šalis 
aprūpinti būtinai reikalingais dalykais. 
Agronomai ir kiti žemės ūkio specialistai 
rūpinasi derliaus pakėlimu. Kompozito
rius Šostakovičius, naktimis saugoda
mas Leningradą nuo v.okiškų bombų, die
nomis sukūrė Septintąją Simfoniją; dra
maturgai rašo naujas dramas, pritaiky
tas reikalui, paimtas iš dabartinio gyve
nimo, kad jos akstintų piliečius dides
niam pasiaukojimui krašto gynybai. Be
letristai kuria naujas apyšakas, kelian
čias žmonių dvasią; žurnalistai aukojasi, 
dirba fronte, aprašydami kovas; filmi- 
ninkai meistriškai daro istorinių mūšių 
nuotraukas, kurios bus įdomios, kol ci
vilizuoti žmonės gyvens.

Viskas tas, kaip matome, labai susiję 
su karu, su krašto gynyba.

Ir štai šiomis dienomis staliniškos do
vanos tapo išdalintos visiems tiems, ku
rie jų buvo verti. Ne visus mes gavome 
vardus tų, kuriems premijos teko, — bet 
čia ne tiek patys vardai svarbūs. Svar
bus principas!

Štai kai kurie vardai tų, kurie stali
niškomis premijomis buvo apdovanoti:’ 
Sergiejus Iliušinas ir Aleks. Jakovlevas 
— po 150,000 rublių už išradimą orlai- 
vininkystės srityje; A. Joffė — 200,000 
rublių už pasižymėjimą matematikoje; 
akademikas N. Zelinksis — už pasižy
mėjimą organinėje chemijoje. Kiti žy
mieji Sovietijos piliečiai — muzikai, dra
maturgai, novelistai, šokikai, aktoriai, 
žurnalistai, etc., etc., už pasižymėjimus 
savo darbo srityse.

Suraskite kurią nors kitą šalį, kuri ka
ro metū, pavojų metu taip rūpestingai 
paisytų savo mokslininkų, menininkų, 
muzikų, rašytojų, artistų gyvenimo!

Turime laikyti galvoje ir tai, kad rau
donarmiečiai, orlaivininkai, jūreiviai, 
partizanai, pasižymėję kare su ruduoju 
žvėrimi, nacizmu, savo ruožtu yra nuolat 
ir nuolat apdovanojami; turime atsimin
ti, kad žuvusiųjų fronte "didvyrių pasi
likusios šeimos yra ne tik aprūpinamos 
pensijomis, bet ir apdovanojamos dova
nomis, Had jos galėtų gyventi ir tęsti ko
vą, kurioje didvyriškai žuvo jų tėvai, vy
rai, sūnūs.

Kai mes suimame tuos visus reiški-

Jau kelintu kartu viešu
mon iškyla liūdni dalykai, 
kad prezidento Roosevelto 
patvarkymai teikti militarę 
pagalbą Sovietų Sąjungai 
jos didvyriškoj kovoj prieš 
Hitlerį ir jo razbaininkų 
saiką yra tiksliai sabota- 
žuojami.

Visai neseniai buvo iškel
ta viešumon, kad siunčiami 
ginklai ir amunicija į So
vietų Sąjungą atsidūrė ne 
ten, bet Texas valstijoj, tai 
yra, Jungtinių Valstijų pie
tuose. Kaip tai panašu į tai, 
kaip senojoj caristinėj Ru
sijoj būdavo siunčiami gin
klai ir amunicija į frontą, 
o atsiduria toliau nuo fron
to.

Laikraštukas “In Fact”, 
kurį redaguoja gabus lite
ratas George Seldes, nuo 
balandžio 13 dienos, veik vi
sas pašvęstas išnumeravi- 
mui to sabotažo, kuris ve
damas ginklų ir kitų reik
menų pristatyme Sovietų 

{Sąjungai. Jis iškelia baisus 
Sąjungai. Jis iškelia baisius 

. faktus, kad laivus į Sovietų 
Sąjungą krovė Jarka Corp., 
15 Whitehall Street, New 
Yorke, kurios vedėju yra 
vengras Frantz Jarka, 
kuris Pirmame Pasaulinia
me Kare Amerikoj buvo 
internuotas, kaipo šios ša
lies priešas, kuris viešai yra 
susirišęs su Hitlerio šalinin
kais.

Ir laikraštukas įvardina 
net 8 laivus, paduoda, ką jie 
vežė, kurie visi, apart vie
no, buvo lioduoti Jarka 
Corp, ir nei vienas nepasie
kė Sovietų Sąjungą. Vienų 
kroviniai taip buvo sudėta, 
kad jie pasileido laive, lai
vą privertė atsiskirti nuo 
konvojaus, nes jis negalėjo 
spėti su kitais plaukti, ir 
tada nacių submarinai juos 
nuskandino. Kiti buvo pri
versti grįžti atgal į prie
plauką, kad išnaujo perkro
vus reikmenis. Vienas lai
vas po 9 dienų kelionės tu
rėjo grįžti atgal ir tokiu bū
du sugaišo net 24 dienas. 
Kiti laivai blogai sukrauti 
sulūžo, nuo vieno denio ban
gos nuplovė į jūrą kanuo- 
les ir tt.

Nacionalė Marinų Unija 
reikalauja prieš sabotažą 
griežtų žygių. Iš priežasties 
blogo sukrovimo ne vien tie 
reikmenys nebuvo Sovie
tams pristatyti, bet net 
Amerikos jūrininkų žuvo.

Admirolas M. E. Simons, 
komandierius Ketvirto Lai
vyno Distrikto, viešai pada
rė pareiškimą, kad “ma
žiausiai pusė” visų siunčia
mų dalykų žūva Atlanto 
Vandenyne ir daugelis tų 
laivų buvo taikomi į Sovie
tų Sąjungą.

O pavasaris čia pat. Ilgai 
būbnyta Hitlerio olūnsyva 
gali prasidėti bile dieną. Vi
sas svietas, kam tik rūpi 
laisvė, supranta, kad tik So
vietų Sąjunga laiko tas bar
bariškas Hitlerio ir jo tal
kininkų jėgas nuo galutino 
pavergimo Europos, Azijos, 
Afrikos ir Amerikos. Visi 
suprantame, kad jeigu prie
šai sumuštų Raudonąją Ar
miją, tai jie užpultų mus 
Amerikoj ir iš mūsų gražių 
miestų, miestelių liktų tik 
baisus kapinynas, milionai : 
mūsų sūnų, o kartu ir civi
lių žmonių—vyrų, moterų

jaunuolių ir vaikų žūtų.
Tą simrasdamas Ameri

kos generolas MacArthur 
sakė, “kad civilizacijos vil
tis rymo ant garbingųjų vė
liavų garsiosios Raudono
sios Armijos.” Prezidentas 
Roose veltas reikalauja, kad 
parama būtų teikiama So
vietams. Anglijos vadas 
Beaverbrook, p r e m j e r as 
Churchill ir to paties reika
lauja.

Tai Kas gi Sabotažuoja?
Sabotažą prieš pagalbą 

Sovietų Sąjungai ir kad pa
dėjus Hitleriui karą vesti, 
veda įvairūs civilizacijos 
neprieteliai. Vieni iš jų į 
laivus reikmenis blogai su
krauna, . atlieka kenkimo 
darbą, kad tie reikmenys 
nebūtu laiku arba ir visai Y 
pristatyti. Kiti praneša 
Hitlerio ,submarinams apie 
išplaukimus laivų iš prie
plaukų. Treti veda spaudoj 
ir žodžiu nacių propagandą, 
kad skaldžius Amerikos pi
liečių vienybę, kad baugi
nus žmones “komunizmu,” 
“Stalinu”, “Sovietais”. Pa
staroj srityj dirba ir lietu
vių tarpe ta spauda, kuri 
nuolatos talpina Hitlerio 
propagandą. Rašo graud
žius verksmus zapie lietu
vius išvežtus į Sovietų Są
jungą, o užtyli ir paslepia 
Hitlerio barbarišką terorą 
Lietuvoj.

Mr. Archibald MacLeish, 
direktorius Faktų ir Skaitli
nių prie Kongreso Knygyno, 
kalbėdamas New Yorke, 
laike pietų Pagalbai Sovie
tų Sąjungos, pareiškė, kad 
Amerikoj yra grupes žmo
nių, įskaitant ir tam tikrą 
spaudą, kurie geriau sutik
tų, kad Amerika karą pra
laimėtų, negu jį islaimėtų 
su tais žmonėmis, kurių jos 
nemyli.

Tokios grupės yra susi
spietę aplink kunigą Char
les Coughliną ir leidžia lai
kraštį “Social Justice”, ku
riam Amerikos paštas už 
nacišką propagandą jau at
ėmė teises siuntinėjimo. To
kios grupės yra ir lietuvių 
tarpe, “kogliniečių”—“Dar
bininkas,” nacių propag. 
skleidėjai, “Keleivis/’ “Nau
jienos”, “Naujoji Gadynė”, 
Vienybė”, “Draugas” ir ki
ta ta spauda, kuri niekina 
Sovietų Sąjungą, Amerikos 
talkininkę, o slepia Hitle
rio barbarizmą!
Rusai Gelbėja Mūs Gyvastis 

. Ar gi šiandien reikia įro
dinėti, kad kiekvienas Rau
donosios Armijos laimėji
mas, kiekvienas pasiseki
mas, tai yra kartu ir mūsų 
pasisekimas? Juk tai aišku 
ir kūdikiui? Juo daugiau 
nacių ir žmonijos priešų iš
naikina Raudonoji Armija 
ir Sovietų partizanai, tai 
silpnesnės darosi “Ašies” 
jėgos, mažiau reikės Ame
rikos sūnums lieti kraują, 
mažiau amerikiečiai turės 
padėti galvų kovoj už ap
gynimą savo laisvės, namų, 
fabrikų, šeimynų ir pasauli
nės civilizacijos!

Jau vien iš šio ' taško 
imant, iš Amerikos karo lai
mėjimo taško^ kiekvienas 
turėtų atminti, kad ar tai 
rusų, anglų, serbų partiza
nų laimėjimas, tai yra kar
tu ir Amerikos liaudies lai
mėjimas. Kaip lygiai iš ki- dar neturinčių 45 m.

“Laisvės” Radio Programos Klausytojai!
Jūsų Reikalas Palaikyti Tą Programą.

Gegužės-May 3 d., Brooklyno “Laisvės” Radio Kliu- 
bas rengia balių palaikymui kultūriško lietuvių balso ir 
muzikos ant radio. Balius įvyks A.L.P. Kliubo Salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne.

šis balius yra visų pažangiųjų lietuvių norinčių turė
ti švarią amerikoniškai lietuvišką radio programą. Taigi 
visų pažangiųjų lietuvių reikalas yra' rūpintis, kad šis ba
lius būtų sėkmingas, kad jis duotų gražaus pelno ant to
liau palaikyti “Laisvės” Radio Programą.

Balius prasidės 6-tą vai. vakaro ir tęsis iki vidurnak
čio. Įžanga 50c. Gera orkestrą šokiams ir bus gerų val
gių ir visokių gėrimų.

Brooklyno “Laisvės” Radio Kliubas kviečia brookly- 
niečius prisidėti prie kliubo. Metinė duoklė tik $1.00. 
Jūsų doleris per radio suteiks lietuvių kalboje pasaulines 
Jūs doleris per radio suteiks lietuvių kalboje pasaulines 
žinias, jūsų doleris padės skambėti oro bangomis lietu
viškai dainai. Radio palaikymui parama reikalinga tuo
jau. Kas išgalite tuojau.stokite į kliubą ir kiekvienas dar
buokimės, kad sukviesti daug svečią į balių.—Komisija.

> ■ . . . v.

tos pusės:—ar tai vokiečių, 
vengrų, finų, japonų, ar ita
lų laimėjimas, tai kartu yra 
ir Amerikos pralaimėjimas.

Ir kas kenkia Sovietų Są
jungos laimėjimams, kas 
kenkia pristatyme jai reik
menų, už kuriuos ji net už
moka, tas tuo pat kartu 
kenkia ir Amerikai. Šiuo 
supratimu turi kuogiliau- 
siai persiimti kiekvienas są-

žiniškas žmogus, kiekvienas 
laisvės ir civilizacijos apgy
nėjas, kiekvienas Amerikos 
laisvės šalininkas ir naudo
ti visas galimas jo jėgas, 
kad sulaužius hitlerininkų 
veiklą Amerikoj, kad pada
rius juos nekenksmingais, 
kad padėjus Amerikai ir 
jos talkininkėms karą lai
mėti.

D. M. šolomskas.

Vieno amunicijos fabriko darbininkės Philadelphijoj 
rodo apsilankiusiems J. V. kariams, kaip jos dirba ka
rinius reikmenis fabrike, kuris pirmiau dirbo grama- 
fonus.

Įsakymas 45-65 Metų Amžiaus Vyrams

Visi vyrai, kurie su vasario 
16 d., 1942 m. arba pirmiau, 
sulaukė 45 m. amžiaus, ir vi
si tie, kurie dar nesulaukė 65 
metų amžiaus balandžio 27 
d., 1942 m., turi nuvykti į sa
vo vietinį Selective Service 
Board, pirmadienį, balandžio 
27 d. ir užsiregistruoti pagal 
įsakymą iš Selective Service 
Sistemos Tautinio Ofįįso.

Selective.; Service valstijų di
rektoriai buvo autorizuoti pra
dėti registravimą šeštadienį, 
balandžio 25 d., ir laikyti ofi
sus atidarytus sekmadienį, ba
landžio 26 d., jeigu jie tiki, 
kad negalės apsiveikti su re
gistravimu paskirtoje dienoje. 
Vietinės vietos bus atidarytos 
nuo 7 vai. ryte iki 9 vai. va
kare.

Užregistravimas vyrų tarp 
45—65 metų amžiaus grupės 
užbaigs valdžios surašymą 
tautos vyrų jėgų, bet šios gru
pės vyrai nebus šaukiami ar- 
mijon pagal Selective Train
ing and Service Aktą. Tos pa
čios informacijos bus užrekor- 
duotos ant registravimo korte
lių, kokios surinktos praeitais 
trejais registravimais vyrų,

Nebus laikoma jokia loteri
ja vyrams tarp 45—65 metų 
amžaus, nes jiems nereikės 
tarnauti su militarinėm jėgom, 
bet jie gaus serijini numerį, 
kuris bus užrašytas ant regis
tracijos kortelių.

Selective Service Ofisas pa
tarė vietiniams ofisams atsar
giai pasirinkti vietas užregis
travimams, kad senesniems 
vyrams nereikėtų keliauti per 
toli ir kad jiems neprisieitų 
per ilgai laukti.

Kiekvienas vyras turės pa
duoti jo vardą,* jo gyvenimo 
vietą, jo pašto adresą, adresą 
asmens, kuris visada žffto, kur 
jis randasi,' jo darbdavio Van
dą, adresą kur dirba ir prie 
kokio darbo dirba.

F.L.I.S.—Common Council.

Svaigalai Naikina 
Sveikatą

nius į krūvą, tik tuomet mums darosi su
prantamiau, kodėl Raudonoji Armija ro
do stebuklus Rytų Fronte, kodėl šiandien

Sovietų Sąjungos sumanumu, drąsa ir 
pasiaukojimu remiasi viso civilizuoto pa
saulio likimas!

Ann Arbor, Mich. — Dr. 
Haven Emerson, Columbi- 
jos Universiteto profesorius 
emeritus, labai pasmerkė 
svaiginančių gėrimų varto
jimą. Jis’ mario, kad daž- 
niausiai darbininkai suser
ga ir neateina į darbą iš t 
tos priežasties, kad jie var- 

itoja sunkius svaigalus.



ONUTĖ — BUS BIRUTĖPoetas A. Rūkas Žuvo 
Kovoje už Laisvę

Pereito ketvirtadienio “Laisvėje” Jonas 
Šimkus pranešė, kad mūšiuose su hitlerinin
kais Lietuvoje krito du amerikiečiams žinomi 
asmenys. Vienas jų JUOZAS JURGINIS, 
prieš kelis metus lankęsis Amerikoje ir čia 
palikęs daug' asmenišku draugų, o antras— 
A. RŪKAS, žymus lietuvių poetas.

Nesinori tai žiniai tikėti; rodosi, taip būtų 
smagu, kad ji nebūtų teisinga!...

Daugiau A. Rūko poezijos tilps “Šviesos” 
num. 2-ram š. m. žemiau mes talpiname trum
pą ištrauką iš A. Rūko poemos “Audringi Me
tai”. Ši poema vaizduoja 1905 metus Rusijoj 
ir Lietuvoj :

Ak, lai padūksta, pasiunta dar ponai
paskutiniam šokime.
Jiems nepakart, neišpiaut milijonų!
Ir nesukaustyt, ne!
Tas šauksmas kad ėjo nuėjo!
Liepsnoja maganatų dvarai.
Visa Rusija sujudėjo,
Visoj Rusijoj negerai.
Tas šauksmas kad ėjo nuėjo
lig pat tolimos Lietuvos.
čia žmonės dėl laisvės kentėjo, 
čia žmonės ir mirė dėl jos.
Į gatvę, į kelią, j aikštę
išėjo tauta alkana,—
užvirto, užgriuvo, sutraiškė. ..
Gana kryžiavoti. Gana!
Jau caro paveikslai liepsnoja,
jau dreba ir caro tarnai...
Bus jau šviesiau Lietuvoje, 
žmogui gyvent bus gerai.

JURGIS STRAKšYS.

Pavasario Naktis
Išeik naktyj, žvaigždėm danguj palijus, 
Išeik iš miesto į žieduotą lanką— 
Kažkas širdyj nutrauks nerimastingą giją, 
Kutens vėjelis rankom tavo plaukus.
Ir tu pajusi žemės ramų sapną, 
Ir tu išgirsi tylų josios balsą, 
Nualpęs žiedą dar myluosi kvapų 
Ir lūpom gersi jojo midų skalsų.
Čia dieną rankos bėrė duonos sėklą— 
Artojo sielą čia visur išvysi,
Čia didžią prasmę tau primins net sliekas, 
Arba lapelis, po dalge nuvytęs...
Ir mėnesienai srūvant melsvam skliaute, • 
Išgirsi švelniai prašnekant žiogelį— 
Tai tavo džiaugsmas liesis sriautų sriautais, 
Suradęs žemėj tikrą savo kelią.
Tik tu išeik nakty į platų lauką, 
Išeik iš miesto, žvaigždėmis palijus— 
Kutens vėjelio rankos tavo plaukus, 
Širdyj nutrauks nerimastingą giją. .. 
1940.

VL. MOZŪRIŪNAS.

Pavasario Daina
Priėjau aš prie sprogstančios ievos 
Ant šakelių gyvų pumpuras skėtės . 
Ir pakvipo beržais man ir pievomis 
Baltu sodu, daržu prie klėties.

Ir prisiminiau laišką truputį
Sunkia ranka rašytą man,
Kad pas juos jau pavasaris kūtėj 
žvengia bėris ir prašos laukan.

Taip, brolau, ledą upės sulaužė 
Į laukus greit išeisi verst vagą 
Ir pas juos suoks armonika graudžiai 
Saulėlydžiams tolumoj degant.

Pilsi-grūdus plačia savo sauja 
Purią eisi žemę, traktorių arti 
Ir matysi gyvenimas naujas 
Išdžiovina tau prakaitą kartų.

Tai tada pamatysi tu tyliai,
Pasidėjęs ranką ant sieto, 
Kad, gerai brolis sakė ir gyrė 
Valdžia mūsų, valdžia sovietų.

Priėjau aš prie sprogstančios ievos 
Tarp šakelių jaunų pumpurynas skėtės— 
Ir pakvipo beržais man ir pievomis, 
Baltu sodu, daržu ten prie klėties.

1940.
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LMS REIKALAIS
Kuopos Parėmė LMS

Keletas mūsų broliškų kuopų ir vėl įstojo 
į Lietuvių Meno Sąjungą ir tuomi parėmė 
mūsų meno darbą. Iš East St. Louis, Ill., LLD 
49 kuopa prisiuntė $3.00. Tai reiškia įstojo 
į LMS kaipo broliška kuopa. LDS 135 kp., 
Linden, N. J., draugė O. Vertelienė prisiuntė 
$5.00. LDS 67 kp., Montello, Mass., per Thos. 
Bartkus, prisiuntė $5.00. Gi LDS 50 kp., 
Brooklyn, N. Y., per K. Milenkevičių, pri
siuntė $3.00. Binghamtono LDS 6 kp., kuri 
yra nuolatiniu LMS nariu, jau prisiuntė duok
les už 1942 metus, šios kuopos iždininkas An
tanas Garnys prisiuntė sykiu ir d. Stasio Ja- 
silionio mokestį už 1942 m. Iš Pittsburgh©, 
nuo LLD 87 kuopos, per J. Kazmi r, gavome 
aukų $2.00.

Mes laukiame dar daugiau kuopų ir pa
vienių narių atsiliepimų su finansine parama 
Lietuvių Meno Sąjungai. Su finansais, kokius 

/turime, mažai ką galėsime padaryti. O naujų 
dainų išleidimui turime. Numatoma ir naujų 
veikalų išleisti.

Kitos Mūsų Problemos
šiuo tarpu Clevelando Aido Choras sustojo 

veikęs. Choras turi finansų ir yra dirvos jam 
veikti, bet dėlei kai kurių priežasčių jis lio
vėsi veikti. Tos priežastys mums mažai žino
mos, tai apie jas nei nekalbėsime. Vienok vie
tiniai veikėjai turėtų dėti pastangų chorą at
gaivinti.

Yra ir kitų kolonijų, kuriose galėtų chorai, 
teatro grupės veikti, bet neveikią. Karas, ži
noma, kenkia jaunimui dalyvauti meno veiki
me. Bet yra ir kitos priežastys. Kartais LMS 
vienetai neveikia dėl stokos veikėjų, dėl klai
dingos nuotaikos kolonijoj.

Viena iš bendrų priežasčių, kad meno vie
netai kai kuriose kolonijose neveikia, yra sto
ka lavintų meno darbui vadovų—chorvedžių, 
režisierių, organizatorių. Kai kurie mūsų cho
rai turi svetimtaučius mokytojus. Tai reiškia, 
jog tarpe lietuvių yra didelė stoka lavintų 
muzikų. Net čia, šalę Brooklyno, Bangos Cho
ras (Elizabethe) negali atsistoti ant kojų dėl
to, kad sunku gauti chorvedis-dė.

Imkime Mass, valstijos apskritį; Tai koloni
ja, kur menas tarpe lietuvių kadaise klestėte 
klestėjo. Ten buvo eilė chorų. Ten veikė ir 
meną pakėlė prieš keletą metų Mikas Petraus
kas. Petrauskas kūrė muziką, mokino solistus, 
vadovavo chorus, rašė apie meną ir davė pre- 
lekcijas.

Todėl darosi išvada, jog čia, tarpe amerikie
čių lietuvių, reikalinga menininkų, tokių kaip 
buvo Mikas Petrauskas. Sakysime, jei atsiras
tų toks žmogus Mass, valstijoj. Ten jis galėtų 
kūrti, vadovauti chorus, lavinti solistus, duo
ti prelekcijas. žinoma, galėtų pasidaryti ir ga
na gerą gyvenimą. Ypatingai tokiam darbui 
tiktų iš Lietuvos atvykęs muzikaš-mokytojas.

šias problemas reikėtų gerai pagvildenti 
mūsų menininkam ir veikėjam, šiuos klausi
mus reikia kelti LMS apskričių konferencijo
se.

Meno-Kultūros Klausimai
Mūsų judėjimui reikia pakilti kultūriniai, 

meniškai. Kultūros reikia kiekvienam—jau
niems ir seniems. Imkime muziką. Surasime, 
kad lietuviai muzikalūs žmonės. Bet muzikos 
supratimas, ši meno apšvieta. mūsų tarpe že
mai stovi.

Kad turėti supratimą apie muziką, jos kū
rėjus, dvasinį ir jausminį jos pobūdį, ne būti
nai reikia būt muzikantu. Yra žmonių, kurie 
nenaudoja nei jokio muzikos instrumento, bet 
plačiai apsipažinę su muzika ir jos kūrėjais, 
teorija.

Kad praplėsti šios meno šakos žinojimą, 
yra darbas mūsų muzikų—chorvedžių, kompo
zitorių. Manau, kad paskaitos, arba eilė straip
snių per mūsų dienraščius, daug galėtų duoti 
medžiagos muzikos srityje:

1. Klasiška ir moderniška .muzika. Reikia 
nušviesti skirtumai tarpe šių dviejų kokybių 
muzikoje. Reikia parodyti dvasiniai, ideologi
niai, technikiniai ir socialiai skirtumai. Kuom 
ši muzika skiriasi nuo viena kitos? Yra mu
zikos kritikų, kurie visai neskirsto muziką į 
klasišką ir moderniškąją.

2. Muzikos istorija. Kaip muzika prasidėjo, 
kaip ji vystėsi, kas davė jai pradžią. Kokiose 
socialėse sąlygose ji augo ir tt.

3. Muzikos instrumentai. Būtų žingeidi pa
skaita apie muzikos instrumentus. Kaip jie at
sirado, kada, kurios tautos šioj srityj pasirodė 
pirmesnės.

4. Biografija. Eilė straipsnių bei paskaitų, 
manau, būtų galima duoti biografijos srityje 
apie muziką. Paėmus žymesnius muzikus- 
kompozitorius, nušviečiant jų kūrybą, jų gy
venimą, galima duoti eilė' gerų paskaitų.

5. Opera, orkestrą, baletas—irgi geros te
mos straipsniams ir paskaitoms. V.Bovinas.

Jungt. Valstijų dailininkas Thomas Hart Benton nupiešė šį paveikslą, pavadintą 
“Invazija.” Šis ir kiti meno kūriniai yra išstatyti vienoje New Yorko miesto me
no parodų. “Invaziją” dailininkas paaukos Jungt. Valst. vyriausybei.

V. V. Majakovskis: Poetas, Dailininkas
Rašo dailininlcas J. Kuzminskas.

Ona Stelmokaitė įžymi tar
pe Newarko lietuvių profesijo- 
nalė, vaidins “Birutės” rolę, 
ruošiamoj Sietyno Choro, Mi
ko Petrausko operetėje “Biru
tė.” Ona Stelmokaitė jau nuo 
seniai dalyvauja sietyniečių eį- 
lėse ir yra gražiai atsižymėjus 
pirmesniuose operečių persta
tymuose.

Ona Stelmokaitė

Apie tąjį “geriausią, talentingiausią mūsų 
tarybinės epochos poetą” (Stalinas), mūsuose 
buvo nemaža rašoma, o, kad jis buvo ir didelis 
revoliucinis dailininkas—beveik nieko. Todėl 
privalu žinoti, ką šis žmogus TSRS vaizdinio 
meno istorijai yra palikęs.

O juk Majakovskis savo poetinius gabu
mus pastebėjo vėliau, negu dailininko, bet 
ir tapęs poetu, jis tęsė ir dailininko darbą. 
Vaizdinis menas buvo toji sritis, kame jau
nasis Majakovskis svajojo kūrybiniai pasi
reikšti. Ir iki 1912 metų vaizdinį meną jis 
laikė savo būsima profesija, savo būsima are
na, iš kurios kovojo už didelį demokratinį me- 

. na.
Palinkimas į vaizdinį meną jame pasireiškė 

dar priešmokykliniame amžiuje. Kada Maja- 
kovskių šeima gyveno Kutaisyje, piešimas 
jam ir jo seseriai buvo maloniausias užsiėmi
mas.

1903—4 metais jo sesuo Liudmila Vladi
mirovna, besirengdama įstoti į Maskvos Stro
ganovskio mokyklą, mokėsi piešimo pas vie
nintelį ten esantį dailininką, baigusį meno 
Akademiją—Kutaišį Krasnuchą. Kaž kaip vie
ną kartą ji Krasnuchai parodė brolio pieši
nius. Pamatęs jame dailininko gabumų, Kras- 
nucha pradėjo Majakovskį veltui mokyti, čia 
jis piešė geometrines figūras, gipsinius or
namentus, bareljefus.

Tėvui mirus, Majakovskių šeima persikelia 
į Maskvą, čia jisai kartu su savo jaunesniąja 
seserim Olga lanko Stroganovskio mokyklos 
vakarinius ir šventadienio kursus.

1908 metais Majakovskis įstoja į Stroga
novskio mokyklą, mokosi piešimo atkvarėlės. 
Tuo laiku jame pradėjo pabusti ir poeto sie
la, bet vaizdinis menas, vis dėl to nustelbė šį 
polinkį dar ir dėlto, kad poetiniai bandymai jo 
nepatenkino: dargi savo artimiesiems jis jų 
nerodė.

Tuo laiku ir namuose jisai nesiskyrė su sa
vo piešimo albumu. Visų daugiausia jį traukė 
prie portreto piešimo. Jau ir pačiuose anksty
vuose Majakovskio eskyzuose pasireiškė pa
linkimas prie portreto ir šaržo, kas ir prida
vė jo piešiniams savotišką stilių.

Stroganovskio mokykloje mokėsi jis vos ke
letą mėnesių, nes buvo areštuotas, pasodintas 
kalėjiman. 1908—9 metų mokslo ir kūrybos 
darbą nutraukė jame pakilusi revoliucinė vei
kla. Tada jis turėjo tik 15—16 metų, o jau 
RSDRP (bolševikų) narys, patyręs areštus .ir 
kalėjimą, susirišęs su slapta spaustuve, da
lyvavęs pabėgant politiniams katorgininkams 
iš Novinskio kalėjimo. Taigi neteko užbaigti 
gimnazijos ir išeiti iš Stroganovskio mokyk
los.

Ir vis dėlto, kaip jo sesuo Liudmila Vladi
mirovna pasakoja, jis ne kartą išreiškė savo 
gilų tikėjimą, kad menas turi būti jo revoliu
cinės kovos pagrinde arena, jog jis įstengia ir 
įstengs padaryti daug, kad būtų sukurtas nau
jas demokratinis menas. O kad šitai įvyktų, 

" reikia netik “teisingo santykio su gyvenimu,” 
bet \r mokyklos ir “patyrimo mene.” “Jeigu 
iš manęs atims tai, ką esu perskaitęs, kas be
paliks?—Marksistinis metodas. Bet ar ne į 
vaikiškas rankas pateko šis ginklas? Juo nau
dotis lengva, jeigu turi reikalo su saviškių 
mintimis. I: ei kas, jeigu susitinki su priešais? 
Ką aš galiu pastatyti prieš užgulusią ant ma
nęs senesnių estetiką? Argi nepareikalaus iš 
manęs revoliucija rimtos mokyklos? Tada aš 

užėjau pas partijos draugą—Medviedevą; no
riu dirbti socialistinį meną. Serioža ilgai juo
kėsi: žarna plona!

Vis dėlto manau, kad jis nedavertino ma
no žarnos. Aš nutraukiau partinį darbą. Aš 
sėdau mokytis... Maniau, eilių rašyti negaliu. 
Pasigailėtini bandymai. Stvėriausi tapybos” 
(Pol. sobr. soč. V. V. ^Majakovskovo, GICKL, 
1937, tom dopolnitelnij. Avtobiografija “Ja 
sam”).

Prieš įstodamas į tapybos, skulptūros ir sta
tybos mokyklą Majakovskis mokosi dar pas 
S. J. Žukovskį ir P. Keliną. Pastarasis šiaip 
aprašo savo mylimą mokinį, kuris 1910 metais 
pas jį atėjo:

“Ir štai atėjo jaunuolis. Aukšto ūgio, stor- 
balsis. Aš net pajuokavau:

—Jums šaliapinu būti!
—Ne, mane daugiau tapyba traukia, štai 

atnešiau jums piešinių, pažiūrėkite—kaip. Aš 
jau mokiausi Žukovskio studijoje, bet ten man 
nepatinka. Daugiausia ten poniutės dirba, štai 
man ir patarė pas jus nueiti...”

“Vieną kartą jis man sako:
—Petrai Ivanovičiau, gerai jūs portretus 

tapote, bet meskite juos tapyt, pradėkite ką 
nors kitą. Juk portretą geriau kaip Velaskezas 
niekas nepadarys. Jūs ką nors kitą bandytu
mėte.

Aš sakau, kad nesu taip kultūringas, nie
kuomet užsienyje nebuvau, štai jums, jauni
mui, nuverstumėt visas šias caro bjaurybes, 
ir pranyktų gi tada visi rubežiai, o aš su ju
mis į Madridą nuvažiuočiau.

—Bus, Petrai Ivanovičiau! Netolimoje at
eityje tikrai bus!”

P. Kelinas toliau pasakoja: “Aš — Serovo 
mokinys ir dažnai savo mokiniams pasakojau 
apie Serovą: apie senovinę liniją, jos papras
tumą, apie jo pažiūras į meną, rodžiau jo dar
bų reprodukcijas, vedžiausi į Tretjakovo ga
leriją. Majakovskis Serovą labiausia pamė
go. Kada Serovas numirė . (1911), Majakovs
kis buvo jo laidotuvėse ir pasakė kalbą.

Atsimenu, po laidotuvių sakau jam:
—Aš jums labai dėkingas, kad jūs taip ge

rai atsiliepėte apie Serovą.
—O jis atsakė:
—Palaukite, Petrai Ivanovičiau, mes jus 

dar netaip palaidosime?
1911 metų rudenį Majakovskis išlaikė egza

minus į Tapybos, Skulptūros ir Statybos Mo
kyklą ir buvo priimtas į figūrinę klasę. Čia 
jis susipažino su Dovidu Bųrliuku, kuris jį su
pažindino su dailininkų — futuristų grupe. 
Praslinkus dviem mėnesiams, vakarykštis <zne- 
dasimokėlis” jau dalyvauja “Jaunuomenės Są
jungos” parodoje, o nuo 1912 metų pasidaro 
teoretikas ir “naujojo meno” propagandistas.

Įdomu, kas rišo Majakovskį su futurizmu? 
Ir kaip suderinti jauno Majakovskio nuotaiką 
su “betendenciniu”, “kairios krypties”, forma
listiniu metu.

Reikia žinoti, kad ano meto vaizdinis me
nas neturėjo tolimesnių perspektyvų. XVIII 
amžiaus viduryje pasireiškusi kaipo revoliuci
nė meniškoji jėga, bet sustingusi peredvižnikų 
estetinėse tradicijose, baigė savo amžių. Vyra
vo dailininkų grupės “Mir iskusstva” ir “Ru
sijos dailininkų sąjunga”, kurių kūryba buvo 
apolitinė, estetizmo persunkta ir uždaro po
būdžio.

(Pabaiga pirmadienį)

Newarke “Birutė” bus sta
toma gegužės 9 d., šv. Jurgio 
svetainėje, 180 New York 
Avė.

\ Brook lyne bus gegužės 10 
dį, The New National Hali, 
167 Driggs Ave. Įžanga abie
juose perstatymuose po 75c.

Easton, Pa.
Truputis Įspūdžių Iš 

Pittston, Pa.

Balandžio 12, sekmadienio 
rytas buvo gražus ir saulutė 
tankiai šyptelėdavo iš po de
besų. Sėdome į auto-mašiną ir 
marš per Pocono kalnus lin
kui anglių kasyklų. Bet kal
nuose atradome tikrą žiemą: 
sniego buvo pilna visur, vėjas 
šėlo ir taršė*, pustė sniegą, ga
lima jaust, kaip stūmė maši
ną nuo vieškelio.

Už poros valandų jau mes 
ir Pittstone. Užėjome pas fo
tografą S. Rauduvę.

—Na, kaip biznis einasi?
—Prastai,—sako.
Kiek pasikalbėjus, einame 

pas antrą fotografą A.xValin- 
čių, kuris pamatęs mus nu
džiugo. Sako, gerai, kad at
važiavote, nes L.L.D. 12 kuo
pa ruošia vakarienę stuboj pas 
draugę M. Pacenką.

Apie 7-tą valandą jau mes 
sėdėjome prie stalo, prie gar
džių valgių, kuriuos pagami
no Pacenkienė. Pavalgius, su
sipažinome su visais draugais, 
bet pasikalbėjimą daugiausiai 
turėjau su Juozu Visockiu ir 
Vincu Grumbliu, kurie papa
sakojo, kad anglių kasyklos 
dirba po 3-4 dienas į savaitę. 
Uždarbis būtų neblogas, jeigu\ 
dirbtų pilną laiką, nes mainie- 
riai padaro po $10 ir daugiau 
per dieną. O paprasti darbi-** 
ninkai - leiberiai padaro po 
$7 į dieną. Darbininkai pri- , ? 
klauso prie Angliakasių Uni
jos, bet skundėsi, kad neku- 
rie unijos viršylos kreivai sau
go jų reikalus. Jie mano, kad 
toki viršylos, su tam tikrais iš- 
rokavimais, pataikauja kom
panijai.

Vakarienėj dalyvavo dau- . > 
giau kaip dešimts šeimynų. 
L.L.D. kuopa gerai gyvuoja— 
turi 30 narių.

Važiuojant atgal vėlai nak
tį per Pocono kalnus, apsisto
jau valgykloj išsigert kavos, 
šeši drūti pusgirti vyrai ke
lia baisų lermą, staugia, ir 
klykia, o vienas spiegiančiai 
giedojo, kaip gaidys, antras 
lojo šunies balsu, kiti kriuk
sėjo ir žviegė kaip kiaulės, o 
ir tėmijo mane. Baigiant kavą 
gert, atėjo iš lauko du steita-

(Tąsa 5-me pusi.)



Ketvirtas Puslapis DXISVB šeštad., Balandžio 18, 1942

Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 54

Chicagos Žinios

(Tąsa)
XVII

Prabėgo žiema.
• Ašarojo, plūdosi žmonės. Sūriom aša

rom, girtom dainom, kumščių grūmoji
mais vijo jie vargą, skurdą, priespaudą 
iš savo grįtelių. Sumenkę, suvytę, bai
mės, netikrovės ir nusivylimo sužalotom 
širdim keikė viską. Keikė dykaduonius, 
keikė valdžią, pinigus, keikė žemę. Ir 
prašvito saulė. O saulė jau nusijuokė 
skaisti, mylima, viską gaivinanti. Atėjo 

•pavasaris. Sužaliavo laukai, krūmai, 
miškai, net akmenys. Sugrįžo paukščiai, 
nuskrido toliau nuo palangių, suko gūž
tas ir pripildė brangią Lietuvos žemelę 
čiulbėjimais, dainom. Išlindo kirminas, 
atgijo vabzdys, linksmai rausėsi kurmis. 
Ir aptilo barniai. Ir visi, kas tik gy
vas, vėl įtempė savo jėgas darbui, vėl įsi
kinkė į gyvenimo vežimą. Vabalai ir 
paukščiai, vabzdžiai, medžiai, geri ir blo
gi žmonės vėl prigulė prie juodos žemės, 
čiulpė iš jos gyvybės sultis ir garbino ją. 
Ir vėl liko žemė visų motina. Vėl žemės 
krūtys buvo pilnos pieno, sveikiausioj o 
maisto.

Du skelbimai buvo tilpę laikraščiuose, 
kad Kordušas parduoda savo dvarą. Ke
letas miestiečių nepatingėjo atvykti į 
Vietą, kalbėjosi su Kordušu, siūlė pini
gus, bet jis nepardavė. Laukdamas pir
kėjų, Benjaminas nerimastavo, laukė jų 
nuoširdžiai, o kai tik kas praverdavo du
ris, jis šiurkščiai, tiesiog grūste grūsda
vo lauk. Pasiliko kaip buvęs.

Pradžioje buvo įpuolęs į apatiją. Išti
sas dienas gulėdavo lovoje ir sočiai val
gydavo. Visiškai ną^idomėjo, ką jo ūk- 
vedis Dūnaitis daro, kaip tvarko ūkį. Il
gainiui, savaitė po savaitės jį užgulė 
slogutis. Vėl brangus liko šis žemės kam
pelis, bet vėl pyko jis ant grįtelninkų, 
naujakurių, vėl slaptose mintyse geidė, 
kad vėjas zuperį nupūstų, kad sėja duo
tų ketvirtą, penktą grūdą. Kodėl? Svar
biausia todėl, kad Kordušas jautė vėl 
čia liksiąs, vėl šiaip ar taip bendrausiąs 
su kaimynais, matysiąs jų piktus veidus. 
Pikti, pikti jų veidai, piktos širdys. Kaip 
aš galėjau tuomet ištižti, vis dažniau ši
taip galvojo Benjaminas, ir jo širdis vis 
kietėjo ir kietėjo. O širdis kaulu virto, 
kai nugirdo, kad Adomonis jau lieknelę 
apsitvėrė...

Nemaža prie Kordušo pasyvumo ir ne
aiškaus ryžtumo prisidėjo ir Raiskis. Jis 
tikrai netrukus buvo atvykęs pas jį ir 
įkalbėjo bendrom jėgom pirkti malūną.

— Pirk, pone bajore, jeigu taip nori 
malūnininkas būti,—pašiepė Raiskį Kor
dušas. — Kiek išgaliu, pinigais priside
du, bet prie to brudo, kol gyvas nepri
eisiu !
) O svarbiausioji priežastis, — Morta. 
Visom išgalėm stengėsi Kordušas tą 
priežastį sumažinti, suspausti į žirnio 
grūdą, bet ne visuomet įstengė. Jau trys 
mėnesiai Morta kažkur dingo, niekam 
žodžio nesakiusi. Pradžioje dar nieko. 
Visi tylėjo, tik Matūza lakstė po kaimy
nus, skundėsi, o Mikasė verkė. Kaimy
nai ramino jį įrodinėdami, kad boba iš 
ratų, ratams lengviau. Bet* Matūza py
ko ir nerimo. Būtų išėjusi tarnauti, bū
tų bent per kitus žodį tarus. Neskriau
džiau jos, galvojo, mylėjau. Nepabėgo ji.

Vėliau ir visa apylinkė sušnibždėjo, pe
čiais sugūžčiojo. Meisteris Kristijonas 
darbo kad ir neužbaigė, nes Matūza ir 
jam pritrūko pinigų, bet apie Mortą iš
pasakojo, ką buvo žinojęs ir girdėjęs. 
Nuo jo neatsiliko kiti. Iš ten, kur Morta 
ilgą laiką tarnavo, atvažiavo žmonės su 
bekonais ir apie dingusią Mortą pripasa
kojo, primesavojo... pradėjo aiškėti 
baisi istorija, kažkas, apie ką anksčiau 
visi tartum susitarę tylėjo. Morta buvo 
pono Kordušo mylimoji!

Penki šimtai litų, kuriuos Kordušas 
anuomet davė, nuskambėjo varpais, nu
aidėjo šūviais.

— Penki šimtai litų! Tik pagalvot rei
kia, — pirmoji kalbėjo Sūrantienė kai- 
minkoms. — Žinau aš jį. Ar čia seniai 
jis ir pas mane vanagu atplasnojęs bu
vo. Lauk senį išvijau.

Šitos pasakos plonais ir storais bal
sais aidėjo plačiai, plačiai, o garsiausiai 
buvo girdėti už Matūzos lango, Matūzos 
troboje ir širdy. Matūza tylėjo, žvairom 
akim švytruodamas į kaimynus. Dar 
gnibesnėm rankom glostė jis Mikasę, ra
mino ją, į akį pabučiuodavo. Bet Mika

sės akys greit užsimerkdavo, ir Matūzos 
ranka atšokdavo nuo jos, kaip nuo ug
nies. Tegu ir pats raganius bus jos tė
vas — ji mano, — galvojo Matūza. Ji 
mano, mylimoji Mikasiukė, nieko nekal
ta. Tik vis dažniau tyli. Vis dažniau 
verkia, vis dažniau iš jos rankų iškrin
ta šaukštas ar dubuo. Ir kaip ji sumen
ko. Tos pūslikės jau nebe tokios kietos 
ir stačios, lūpikės nebe raudonos, aukšto
joje kakčiukėje atsirado raukšlių.

Sūnus lopšyj klykė ir tik retai ranku
tėm žaizdavo. Ak nėra Mortos! Nėra 

/kam pavaduoti. Kur ji?
Ir nutarė, tvirtai nutarė Matūza nu

eiti pas Kordušą.
Neramiai, skaudžiai galvodamas, at

ėjo Matūza iki didžiųjų dvaro vartų ir 
stabtelėjo, tartum nusigandęs. Taip labai 
jis skubėjo, eidamas visą pašnekesį su 
Kordušu, apie kurį iš anksto tris dienas 
galvojo, rodos, mokėjo kaip Tėve mūsų, 
o štai dabar nebesusigaudo. Prisimygęs 
dairėsi, bene pamatys ką nors išeinant. 
Pasiklaustų, gal Kordušas kur išvykęs 
ar pasijodinėti išjojęs. Tik vieną kartą 
jis čia yra buvęs. Nežino nė pro kur 
įeiti. Tačiau tuomet parko takeliai bu
vo švarūs, gražutėliai. Pro žydinčius 
krūmus, meniškai susodintus medžius, 
kryžiavosi takeliai žole nusėti, verbe
nom ir degančiom raudonom pinavijom 
nusodintais kraštais.

Kad ir daug pikto apie dvarininkus iš 
mažens girdėjęs, Matūza vis dėlto kurį 
laiką jautė dvarui savotiškos pagarbos ir 
nusistebėjimo. Ypač nuostabu,buvo klau
sytis kalbant, kad šitoj o dvaro savinin
kas akis į akį kalbėjosi su caru.

Dabar štai viskas apleista, ištrypta, 
nulaužyta, lyg po gaisro ar vokiečių oku
pacijos, — perbėgo mintis, o per širdį 
dilgtelėjo švelnus liūdesys, krustelėjo 
kažkas panašu į gailestį, nors pagarba 
ir susižavėjimas dvaru, jo paslaptingais 
bei neprieinamais gyventojais seniai bu
vo dingęs jo sieloje. Frontas, nauja so
cialinė sąmonė perdažė ir Kordušo dva
rą kita spalva, kitom mintim.

— Tai vis, mat, bajoras su savais gir
tuokliais, — numykė, Matūza ir, koja pa
spirdamas žabarus, akmenis nuo tako, 
artėjo prie rūmų. — O kad mokėtų gy
venti — švilpauk tokiam palociuj.

Buvo išmainęs Matūza arklį, gavęs 
didelį, juodį kaulainį, smarkų bėgūną. 
Sūranto arklys buvo daug lėtesnis ir 
rambesnis. • . ■

— Kai arklys žvengė mano ūkyje, tai, 
rodos, žiurkė. Niekas nepastebėjo. Bū
čiau čia^2^ visi šnekėtų. Mikasiukė sė
dėtų ant fotelio ir radijų klausytųsi, •— 
staiga apsaldino mintys vargšę širdį. — 
Išdirbčiau ūkį taip, kad Jėzus, Marija!

Šitokios mintys, lyg tyčia įstrigo į gal
vą, ir Matūza piktai nusikeikė.

— Daryk, ką nori, o tie kraugeriai vis 
dar ponai!

Kad ir piktas, bet truputį nedrąsus, 
Matūza pro verandą įėjo į didelį pustam
sį kambarį, kur viešpatavo karsto ramy
bė. Žvalgės į duris, norėjo skambinti, 
bet... už verandos išgirdo moterišką 
balsą. Nusmalsintas jis išėjo.

— O tamsta ko?
Priešais stovėjo Kotrina. ~
— Pas poną.
— Ponas dabar su seniu Adomonių.. 

Gal jau palauktum... Kaip gi pačios 
sveikata?

Buvo girdėjęs apie Kotriną, kad ji iš*- 
tikimiausia Kordušo tarnaitė, pažinojo 
ją piktą, niūrniančią, o šiandien kokia 
ji bičiuliška, artima., Apie Mikasiukę 
klausia.

Matūza nusišypsojo.
— Nei šio nei to...
— Po palago...
— Taigi, po gimdymo paįro jos sveika

ta.
Urnai susigriebė, kad Kotrina gali pa

klausti kito ko.
— Ale kaip jau čia Adomonis? — lyg 

nieko dėtas, šyptelėjo Matūza.
— Bene nežinai? Toks dorobkevičius, 

kad oi. Ponas, matyt, dvarą jam parduo
da, — priėjo Kotrina ir pašnibždom. — 
Tik niekam, susimildamas.

— Ką tu kalbi?
— O kam gi kitam? Pinigų turi veži

mais. Poną vistiek išlicituos...
‘ — Vagys! — net sušuko Matūza. — 
Mes su šautuvais, o jie... Sūnus vis! — 
net krauju paplūdo Matūzos akys.

(Bus daugiau)

Lietuvių Kultūros Ratelis Re
mia Kovų Už Laisvę

Per keletą metų Chicagoj 
Lietuvių Kultūros Ratelis ir jo 
choras -smarkiai darbavosi 
kėlime lietuvių liaudies meno. 
L. K. Ratelio nariai jautė tą 
būtiną reikalą, kad Chicagos 
lietuvių sueigose, parengimuo
se skambėtų lietuviškos liau
dies dainos, kurias šių dienų 
Lietuvos jaunimas dainuoja, 
kaip kad jų tėvai ir protėviai 
dainavo.

L. K. Ratelis per keletą me
tų darbymetės, perstatė tris iš 
kaimiečių, gyvenimo muzika- 
liškus veikalus ir tris komedi
jas. Chicagos lietuviai mėgo 
Ratelio parengimus, į juos 
skaitlingai atsilankydavo. Ne
žiūrint, kad Ratelių choras 
turėjo nemažai išlaidų, bet jo 
iždas išaugo iki virš šešių šim
tų dolerių.

Užsiliepsnojo pasaulyje nuo
žmusis karas. Užpuolė barba
rai mūsų tėvynę Lietuvą. Ją 
pavergė. Užpuolė mūsų nau
jąją tėvynę Ameriką. Po visą 
kraštą iškilo šauksmas, kova 
už laisvę, už demokratiją!

Ratelio nariai matydami tą 
gyvą mūsų šalies gynimo rei
kalą, nupirko Jungtinių Vals
tijų Apsigynimo bonų už 300 
dolerių. Raudonajam Kryžiui 
paaukavo $50 ir Rusijos Karo 
Pagalbai $25.

Rengia Pikniką
Dėl naktinio darbo ir kitų 

priežasčių, choras vyrų skai
čiumi sumažėjo. Choro pamo
kos yra nutrauktos, bet ben
dras Ratelio veikimas eina 
normale’ vaga.

Pereitam susirinkime tapo 
perrinkta biznio komisija, į 
kurią įėjo veiklesni nariai ir 
dabar smarkiai ruošiasi prie 
pikniko, šis Ratelio piknikas 
bus daug skirtingesnis nuo ki
tų. šis piknikas bus suruoštas 
ne tam, kad Rateliui liktų pel
no, bet kad kuo nors padėti 
mūsų šaliai ir mūsų sąjungi
ninkams laimėti karą.

Smulkmeniškiau pikniko pla
ną paskelbsime vėliau.

*" ♦ ** • • "*
Mažas Incidentas

Mėnuo laiko atgal į Rate
lį įstojo tūlas ^Antanas Va
liukas. Bet pereitame susirin
kime prieš Valiuką buvo pri
duotas skundas, po kuriuoi pa
sirašė keturi Ratelio nariai. 
Tame laiške buvo iškelta, kad 
jo rekordas visuomeniniame 
veikime, o ypatingai tirtoj Su
valkiečių Draugijoj rodo jo 
charakterio kapriziškumą, vis
ką tempti ant savo kurpalio. 
Tatai Rateliui gali atnešti ne
naudos ir bereikalingų kapri
zų ir ginčų. Laiške buvo atsi
kreipta į narius, kad pirma 
protokolo priėmimo Valiuko 
narystės klausimas būtų ap
svarstytas. Jei kas bus netin
kamo, tai sugrąžinti jam įsto
jimo mokestis ir paliuosuoti 
nuo narystės teisių.

Skundą apsvarsčius, trimi 
ketvirtadaliais balsų pik Va
liukas buvo paliuosuotas nuo 
narystės ir grąžinta jam įstoji
mo mokestis.

Koresp.

Per: Savaitę 1,000 Kraujo 
Aukotojų

Karui plintant vis daugiau 
ir daugiau reikia kraujo su
žeistų gelbėjimui, žmonės nuo
širdžiai atsiliepia į Raudonojo 
Kryžiaus atsišaukimus aukau
ti kraujo. Per savaitę apie 
1,000 asmenų lankosi į Raudo
nojo Kryžiaus įstaigą, 616 So. 
Michigan Ave., ir aukauja 
kraujo.

Chicagoję veikla gerai Su
tvarkyta, sako šios įstaigos 
viršininkas J. B. Forgan. Pra
lenkia kitus miestus ne tik au
kų sukėlime, bet ir kraujo 
“bonkos” — sandėlio pripil
dyme. •

Raudonojo Kryžiaus parei
gūnai prašo įr toliau žmones 
aukauti kraujo.

Dabar šiame mieste smal
kiai darbuojasi dėlei pirmo

sios pagalbos. Yra 125,000 
žmonių, kurie mokinasi pirmo
sios pagalbos. Viršaus 20,000 
asmenų, daugiausia moterų, 
lanko sveikatos klases. Mote
rys mokinasi, kaip apsaugoti 
sveikata.

Daugiau 16,000 moterų mo
kinasi, kaip eiti slaugių parei
gas. Tai nebus pilnos slaugės, 
bet reikale jos galės patar
nauti sužeistiems ir sergan
tiems.

Kalbant apie kraujo auka- 
vimą ir apie darbą, tenka pri
siminti ir apie aukų rinkliavą. 
Iki šiol Raudonajam Kryžiui 
į karo fondą Chicagoj jau 
suaukavo $4,173,087.

Westville, Ill.
Mainieriai su CIO; Pasiuntė 

Telegramą Rooseveltui

Lietuviai Remia Raudonąjį 
Kryžių

Jungtinės Mainierių Unijos 
1944-5509 lokalai vėl pareiš
kė, kad pilnai palaiko prezi
dento Roosevelto užsieninę po
litika hitlerizmo sunaikinimo 
siekiuose. Taipgi šie lokalai 
pareiškė, kad pasilieka su 
CIO, kad stovi su Philip Mur
ray.

Vermilion apskričio Industri
nių Unijų Taryba reguliariam 
susirinkime balandžio 10 d. 
nutarė pasiųsti telegramą Ful
lerton Fulton, Illinois valstijos 
CIO unijų direktoriui, kad 
užgiria Sam Levino išrinkimą 
Illinois CIO tarybos preziden
tu.

Taipgi ši taryba pasisakė 
už produkcijos padauginimą, 
kad. greičiau ašis būtų sutriuš
kinta.

Pasiųstuos laiškuos CIO 
prezidentui Murray ir prezi
dentui Rooseveltui Vermilion 
apskričio CIO Taryba pažy
mėjo, kad mainieriai trokšta 
matyti, kad eitų sparčiau karo 
laimėjimo pastangos pirmyn 
iki bus pasiekta pilna perga
le.

Lietuvių Tarpe
Kiek laiko atgal čia įvyko 

pramoga Raudonojo Kryžiaus 
paramai. Buvo daug žmonių,

liko pusėtinai pelno dėl karo 
paramos.

Pas mus seniai nebuvo pra
kalbų. O dabar toks svarbus 
momentas: žmonės vis dau
giau nori žinoti apie karą. 
Būtų gerai, kad mūsų koloni
jos kuri nors organizacija su
rengtų prakalbas.

LDS kuopa gražiai auga ir 
vis gauna naujų narių. Dabar 
ypač kuopos veikimas gerai 
eina, nes šiemet seimas įvyks 
Chicagoj. Manau, kad mes ga
lėsime pasiųsti pilną delegaci
ja.

Daugiau darbuokimės žmo
nių apvienijimui ir karo lai
mėjimui. Vykime lauk viso
kius “apyserius” ir hitlerinės 
propagandos agentus.

Mainierio Duktė.

SCRANTOjPA.
Paskutinis Užkvietimas į Prof. 

Vytauto Bacevičiaus
Koncertą

Nors Scrantono Lietuvių Pa- 
šelpinis Kliubas turi išsirinkęs 
specialų komitetą dėl V. Ba
cevičiaus rengiamo koncerto ir 
į tą komitetą įeina K. Genis, 
(kaipo kliubo pirmininkas), P. 
Pėstininkas ir Jonas Švarcas, 
bet plačiai tame reikale dar
buojasi ir pašalinės ypatos, pa- 
gelbėdamos pardavinėjime ti- 
kietų.

Labai gerai padarė rengė
jai, kad užkvietė ir Birutą Ra
moškaitę už dainininkę, nes ji 
Scrantone dar nėra dainavus; 
serantoniečiai išgirs gerą dai
nininkę. Jai akompanuos A. 
Geniuke.

Kadangi šiame koncerte bus 
daug ir svetimtaučių, tai pa
tartina lietuviams pribūt į lai
ką, nes pradžia 8:15 vai. vak.

Nekuriems lietuviams nėra 
gerai žinoma svetainė Cham
ber of Commerce, todėl patar
tina eiti Mulberry gatve iki 
YMCA, o po tam skersai’ gat
vę,—ir svetainės durys; taip 
pat svetainę labai lengva su
rast, nes stovi tik skersai gat
vę nuo City Hali. O jau mies
to rotušę (City Hali), manau, 
kad visi serantoniečiai žino.

Todėl nepamirškit balan
džio 20 d. Visi į Vytauto Ba
cevičiaus koncertą.

Bilieto kaina:—$;1.00, 75c. 
if 50c. T. D.

Pittston, Pa.
Nors šiuo tarpu anglių ka

syklos dirba neblogai, bet 
abelnai viskas atrodo apmirę: 
didesnė pusė “bizniavų” namų 
tušti-apleisti, daugumoje ban
kų paimti; gyvenami namukai 
ir taip išdaužytais langais. 
Taigi, vaizdas prastas... šiaip 
išdirbysčių nedaug, tai jauni
mas, kuriem nereikia stot į 
armiją, išvažinėjo į kitas vals
tijas darbų jieškoti.

Šio mėnesio 12-tą, vietinė 
LLD kuopa turėjo vakarienę. 
Nors buvo tik privatiška, bet 
svečių turėjome ne| iš Easton, 
Pa., tai drg. V. Stankus ir ke
letas iš Wilkes Barre, Pa. 
Kiek teko nugirsti, tai atsi
lankiusieji vakariene buvo pa
tenkinti, o rengėjai taip pat, 
nes pelno atliks suvirš desėt- 
kas dolerių. Prie tam dar par
duota keletas tikletų dėl Ba
cevičiaus koncerto, kuris įvyks 
20 šio mėnesio, Scrantone.

Teko nugirst, jog nesusipra
timai tarp Plymoutho kapų šė- 
rininkų gal tuojau bus baigti, 
jei ne teisme, tai gal draugiš
kai, kaipo lygus su lygiais. 
Būtų geriau, jei draugiškai, 
nės per teismus, tai tik advo
katai laimi, bet ne teisybės 
jieškotojai. O šiandien “dole
ris kalba, doleris tyli.”

A. ValinČius.

Detroit, Mich.
Packardo Darbininkai Auko

jasi Karo Pastangoms

Packardo darbininkai loka- 
lo 190 ne tik skubiai dirba- 
gamina bombanešiams inži- 
nus, bet deda pastangas, kad 
savo lėšomis, ir darbu paga
minti visą bombanešį. Tam 
yra pradėtas vajus tarpe dar
bininkų ir jau renkamos aukos 
visuose skyriuose. Pradžiai 
jau sudėta $6,326.17.

Bendrai imant, Detroito dar
bininkai derbi visas pastangas, 
kad karo reikmenų, gamyba 
būtų varoma visu galimu grei
tumu ir pilnu atsidavimu.

Darbininkas.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

BALTIMORES LIETUVIŲ 
IŠKILMĖS 

z «

Tradicijinė Baltimorės Lietuvių Iškilmė

LAISVĖS PIKNIKAS
I ■

Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
1 9 4 2

Graži muzikalė programa
Bus daug svečių iš kitų miestų

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AVĖS., BALTIMORE

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

-T—      > -          —   •——     — — —

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus
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MUŠĖ NĖŠČIA MOTINA; 
IŠVARYTI IŠ LIGONINĖS

Chicago, Ill. — Pagaliau 
viršininkai buvo priversti 
išvaryti iš County Hospital 
Dr. Hanford ir sargą Bo- 
linsky. Buvo išaiškinta, kad 
kovo 1 d. negrei nėščiai mo
tinai Mrs. White pribuvus į 
ligoninę, ją gydytojas ap
mušė. Paliudijo Miss Shan
non, kuri buvo tą motiną

atvežus ligoninėn. Kai Miss 
Shannon bandžius daktarą 
sulaikyti, tai sargas ją at
stūmęs ir smarkiai iškolio- 
jęs.

Po to kilo smarkūs pro
testai prieš šitą gydytojo ir 
sargo brutališkumą. Paga
liau ligoninės viršylos buvo' 
priversti masių balsą iš
klausyti.

Motinos Užmušėjas Jaunuolis Kreipės pas 
Kunigą ir Gavo Leidimą Pasimatyt

Waterbury, Conn. — Lie
tuvis jaunuolis Yešinskas, 
kuris pereitą sekmadienį 
kirviu nužudė savo motiną 
Yešinskienę, 45 metų am
žiaus, laikomas kalėjime be 
kaucijos. Motina tapo pa
laidota ketvirtadienį.

Yešinskas prašė ir polici
ja jam leido pasimatyti su 
kunigu. Būdamas tikintis,! 
veikiausia jis norėjo prieiti 
išpažinties.

Policija suteikia daugiau 
žinių apie tą visą baisią tra
gediją. Kai jaunuolis su mo-

tina susibarė pereitą sek
madienį, tai motina atsigu
lė, o sūnus nuėjo į skiepą. 
Ten jis rado kirvį ir už pen
kiolikos minučių sugrįžo. 
Penkius ar šešias sykius 
kirto motinai per galvą. 
Motinos galva buvus taip 
suskaldyta, kaip sutriuškin
tas kiaušinis.

Kad neleidus jaunuoliui 
kalėjime nusižudyti, polici
ja iš jo atėmė diržą, kakla
raištį, čeverykų šniūrus ir 
kitus daiktus, kuriais būtų 
galima gyvastį sau atimti.

Išmetė iš Darbo 9 Pa- 
trijotiškus Darbininkus

Cleveland, Ohio. — Tik 
todėl, kad Thompson Pro
ducts Co. dirbtuvėje darbi
ninkai prie savų mašinų 
prisilipdė kortas su War 
Production Boardo obal- 
siai smarkiau dirbti ir dau
giau pagaminti, bosai pava
rė iš darbo devynius darbi
ninkus. Darbininkai yra 
automobilistų^ unijos nariai. 
Darbininkų skundas per
duotas — War Production 
Boardui.

Laivyno departmentas 
praneša, kad A11 a n t i k e 
priešo submarinai nuskan- 

• dino du Amerikos laivus. 
Tai buvo gana maži tavo- 
riniai laivai. Abiejų laivų 
įgula susidėjo iš 66 jūrinin
kų. Iš jų tik trys žuvo, o 
63 tapo išgelbėti.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5441 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 444 Melrose St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ETTORE WEGHER
414 Melrose St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7514 has been issued to the undersipnecL 

- to sell beer, wine and liquor at retail under’
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 427 'Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BARON
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 807 Sutter Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMANUEL M. OSTERFELD
807 Sutter Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nc. 
RW 796 has be»n issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 216—1lh Ave., Borough of Brooklyn, 

’ County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JENNIE MANCARUSO
216—4lh Ave., Brooklyn, N. Y.

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- 
drtūnas, F. S. (89-91)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

D. Svet., 920 E. 79th St., įvyks L.
. Pašaipi nės Draugijos paren- 

g . Kviečiame narius ir ne na
rius alyvauti. Bus įvairumų, ir ge
ra orkestrą šokiams. Pradžia 5 vai, 

 

dienąY^Šis bus paskutinis parengi
mas šioje svetainėje šiame sezone. 

(89-91)

MURRAY IR GREEN PASMERKIA BAN- Majoras Kelly Sveikina
Slavą Tautą Kongresą Įbininkišką gazietą - dienraštįDYMĄ UŽŠALOYT DARBININKŲ ALGAS

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijų Victory Board turė
jo pasitarimą su prezidentu 
Rooseveltu. Varde Boardo 
pareiškimus padarė Phil. 
Murray ’ir William Green. 
Varde vienuolikos milijonų 
organizuotų darbininkų jie 
pasakė, kad jie griežtai 
priešingi taip vadinamam 
“užšaldymui” dar bininkų 
algų. Toks u ž š a 1 d y mas 
reikštų, kad darbininkams 
būtų uždrausta reikalauti 
aukštesnių algų, o darbda
viams būtų uždrausta dar
bininkams mokėti aukštes
nes algas.

Aišku, kad toks algų už
šaldymas būtų didžiausias

smūgis darbininkams, kuo
met šiandien pragyvenimo 
reikmenys ir randos ’taip 
daug yra pakilusios ir dar 
vis kyla aukštyn. Tokį algų 
užšaldymą Kongrese bando 
pravesti aršiausi reakcio
nieriai, stambių korporaci
jų pastumdėliai.

Organizuoti darbininkai, 
pasak Murray ir Green, ne
žada tylėti, kai ant jų yra 
bandoma suversti visa karo 
kaštų našta. Jie toliau nu
rodė, kad organizuoti dar
bininkai yra pasirengę at
likti didelius pasiaukojimus 
vardan karo laimėjimo, ta
čiau tokį pat pasiaukojimą 
turi parodyti ir kitos socia
linės grupės Amerikoje.

Chicago, Ill. — Chicagos 
miesto majoras Kelly pilnai 
pritaria šaukiamam slaviš
kų tautų kongresui. Savo 
laiške kongreso šaukimo ko
mitetui, Kelly nurodo, kad 
šis kongresas turi aukštus 
tikslus ir jis vėlina jam 
pilno pasisekimo.

Šis kongresas įvyks De
troite balandžio 25 ir 26 die
nomis.

VI

Vladas Cigas, kuris ir sako: 
Misis Vauriene, duok Stankui

nistai, gąuna po $1 į valandą 
ir aukščiau. Darbų yra viso
kių. Iš kitur atvažiavę lengvai 
darbus gauna.

Apsivedimai
Balandžio 11, L. Jukniutė 

ištekėjo už P. Stefan. Vestu
vių puota buvo pobažnytinėj 
salėj. Dalyvavo giminės ir jų 
draugai.

V. J. Stankus.

■M
“Laisvę” ant vienų metų. Var
de “Laisves,” tariau ačiū. ’

Tą patį vakarą einu pas be- 
kerį, draugą L. Tilviką. Sakau 
jam:

—Laisves gaspadorius Buk- 
nys prisiuntė dvi serijas bilie
tų Maynard pikniko, tai gal 
kiek nupirksi.

—Gerai, sako, kelis pirksiu. 
Aš sakau,—ką jau čia kelis, 
pirk visą knygelę už $3.15.— 
O. K.—atsakė Laisvės patri- 
jotas. Antros knygutės jau iš- 
pardaviau 16 bilietų. Nors po 
tą mažą šapelį, paukštelis su
suka lizdelį.

Darbai pas Mus Eina Gerai
Nors W.P.A. darbai neužsi

darė, pas mus bedarbių nėra, 
visi dirba dieną ir naktį, sep
tynias paras. Paprasti darbi- 
ninkai-leiberiai gauna po 60c. 
į valandą ir aukščiau. Lavinti 
darbininkai, velderiai ir maši-

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

ydžio, 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

I

I

'■ 
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Easton. Pa
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

truperiai-policmanai, Kurie
susėdo ir paprašė kavos. Aš 
be baimes smukau į mašiną ir 
leidausi namų link.

Pasidarbavimas “Laisvei”
Vakare nebuvo kur eit, tai 

patraukiau pas Oną Vdurie- 
nę pasikalbėt. Ten buvo ir

9

labai svarbios įstaigos 
aukas suteikimui medi- 

pagelbos kovotojams

Gamtos 
Saldumynas 
:-i Sveikatai

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

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-8022'

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio. •

.85
$1.25
$3.00

KONČIAUS BITININKYSTE
07 Battery St., No. Abington, Mass.

F. W. Skolins 
(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

APfilIA THEATRE 1050 Washington Street £11 vLLv 1 HE/11 IXL Boston, Massachusetts
TIK VIENĄ DIENĄ!

NEDĖLIOJ, BALANDŽIO 26-tą, 1942
Nuolatinis rodymas nuo 1 vai. iki 10:30 vakare

“PEASANTS”
Viena iš geriausių filmų šiais laikais

Taipgi kiti trumpi UI AKin HC IGY” 
judžiai, tarp jų Lz Vzl JV 1

Dieną 12:30 iki 1 vai. 25c. — 1 iki 5 vai. 35c. — 5 iki užsidaro 40c. 
(jyriskaitant taksus) ::: Vaikam 15c visą dieną

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

LIEPOS 2IEOV, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ 

MEDUS
(100% PURE HONEY)

I

Nicaraguos Respublika 
Bus Ištikima Suvie- 

nytom Tautom
Managua. — Nicaraguos 

respublikos prezidentas So- 
moza kalbėjo kongrese, pa
gyrė Jungtines Valstijas ir 
pareiškė, kad Nicaragua ei
na išvien su Suvienytomis 
Tautomis prieš fašizmą. So- 
moza sakė, kad Nicaraguos 
valdžia priėmė Jungtinių 
Valstijų pasiūlymą lavinti 
lakūnus karo reikalams. Jis 
pasakė: “Dabartinėje kovo
je tiesos ir teisingumo prieš 
brutališką jėgą ir neapy
kantą mes esame pasiryžę 
paaukoti pačią gyvybę.”

Havana. — Kubos prezi
dentas Batista pasirašė 
įstatymą, kuris įveda cen
zūrą prieš tuos laikraščius, 
kurie simpatizuoja fašisti
nei Ašiai. Tiesioginiai tas 
paliečia falangistų laikraš
tį “Diario de la Marina.”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

nešė didelį nusivylimą lietu
viškiems menševikams. Jie 
taip buvo Hitlerio malonei įsi
tikinę, jog nemanė, kad jis 
juos taip negražiai suvils. -Juk 
jie buvo vieni iš pimlutinių 
paskelbti, kad Hitlerio gau
joms užpludus Lietuvą, “Lie
tuvos nepriklausomybė tapo 
atsteigta.” Juk jų leidžiamas 
“Jaunimas” šaukė: “Three 
cheers for Hitler.”

Dar ir dabar jie negali nu
traukti ryšių su hitlerine Vo
kietija. Jie tebetalpina nacių 
propagandą, gaunamą iš Lis- 
bono.

Pagaliau jie oficialiai per 
“Naujienas” užgiria lietuviškų 
Hitlerio pastumdėlių, pasivadi
nusių Lietuvos “piliečiais,” su
važiavimą ir jų suorganizuotą 
hitlerinę “Lietuvos Tautinę 
Tarybą.”

Jų žmogus (Januškis) įei
na ton Tarybon už viee-pirmi- 
runką.

Dvi 
renka 
kalės 
prieš hitlerizmą. Russian War
Relief ir United China Relief 
atlieka tikrai didelį žmonišku
mo darbą. .

Tas organizacijas ir jų va
jus reikia paremti,

400 Lėktuvų lydėjo 
Anglų Bombnešius

Anglu Torpediniai Lėktuvai 
Atakavo Ašies Laivu 

Konvojų
London, bal. 16. — Bu

vo padarytas toks didelis 
lėktuvų užpuolimas ant Vo
kietijos ir nacių okupuotų 
kraštų, kokio gal niekados 
pirmiau nebuvo. Vien tiktai 
bombanešius lydėjo keturi 
šimtai greitųjų lėktuvų. Už
puolimas ėjo dieną ir naktį.

Kokie nuostoliai padary
ta priešui, dar sunku ap
skaityti. Žinoma, kad susi
kirtime ore anglų lėktuvai 
nukirto penkius nacių lėk
tuvus.

Cairo. — Anglijos torpe
diniai lėktuvai užklupo ir 
daužė Ašies laivų konvojų 
Viduržemio jūroje. Tapo 
nudėti du nacių lėktuvai, 
kurie laivų konvojų lydėjo. 
Spėjama, kad keletą priešo 
laivų pavyko nuskandinti 
bei sužaloti. Užpuolimas 
ant konvojaus padarytas 
bal. 16 d.

M.aistui
Vaistams
Sveikatai t

Japonai Užpuolė Turtin
gą Panay Salą

Washington. — Gautas 
pranešimas, kad japonai įsi
veržė ir okupavo Filipinų 
salą Panay. Tai viena iš 
turtingiausių ir svarbiausių 
salų. Joje labai daug pa
gaminama cukraus.

Šita sala randasi į šiau
rę nuo Gebu salos, kurią 
pereitą savaitę užpuolė' ja
ponai. Tame įsiveržime da
lyvavo 12,000 japonų karei
vių. ”

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6830

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakaro 
Nedaliomis ir Šventadieniai* i 
10-12 ryte

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

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

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

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

Medaus kaina 
Kvorta, 3 svarai .... 

5 svarai ........................
Galionas, 12 svarų . . .
5 Galionai, 60 svarų .$13.00 
KONČIAUS BITININKYSTĖ

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

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”, 

1 nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

a^esas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ/IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, k 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

* LIETUVIŠKA ★

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. '
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreeų 8-7179

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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, 
Telefonas Poplar 4110

Rhcingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽĖIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVĘNUE 
Brooklyn, N. Y.

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

BRIDGEPORT,,CONN

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žemas kainas

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

Telefonas 4-8779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES
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NewY>rto^/žjžg^2lnloi
PASKUTINIS PAKVIETIMAS PIETŲ

Majoras Atsikirto
Jo “Gailėtajam”

“As nesitikiu būti paliuo-

Jūs jau esate pastebėję ap
rašymuose Laisvėj ir Tiesoje, 
kad LDS 1-ma kuopa ruošia 
iškilmingus pietus. Dabar tik 
noriu priminti, jog komisija 
yra prisiruo.šusi gardžiai pa
valgydinti atsilankiusius ba
landžio (April) 19 d., nedė- 
lioj, 1 valandą, Laisvės svetai
nėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne.

Kaip visiems yra žinoma, 
jautiena kepta mėsa ir prie 
jos keptos bulvės ir visi pri- 
smokai yra sveikas maistas. 
Vienok nepigiai atsieina. Bet 
mes bilietus padarėme tik po 
$1.25. Tokiu būdu mes duo
sime progą LDS 1 kuopos vi
siems nariams sueiti nors kar
tą į metus susipažinti, paval
gyti kartu ir išsigerti. Bus ir

šokiai. Pavėlavusieji pietų ga
lės ateiti tik pasišokti prie ge
ros Geo. Kazakevičiaus orkes
trus. Vien šokiams įžanga tik 
40 centų.

Tikslas rengimo šių pietų 
buvo jau plačiai aiškintas. Ta
čiau nebus perdaug dar kartą 
priminti. Tai yra priešseiminis 
parengimas sukėlimui pinigų 
pasiųsti delegatus į seimą, 
Chicagoje. Tokiu būdu LDS 1 
kuopos nariai privalėtų visi 
dalyvauti ir atsivesti simpati- 
kus. Kurie išgali paaukoti 
kvortą degtinės ar vyno, pra
šomi paaukoti. Komisija bus 
už tai dėkinga, tars žodį kuo
pos vardu, o kuopai sukelsime 
daugiau finansų.

Trijų Petrų Komisija.

Pirma Tokia Pramoga 
Vilny Fondo Naudai

Parvažiavo Iš Armijos 
Atostogoms

Algirdas Pavilionis, Laisvės 
skaitytojos V. šibeikienės sū
nus, parvyko iš kariuomenės 
trejetai savaičių atostogų, po 
kurių jis siunčiamas orlaivyno 
kadetų mokyklon.

Prašome Pažymėti Sa
vo Kalendoriuje

Laikykite mintyje tą dieną, 
subatą, balandžio 25-tą. Nes 
tą dieną yra rengiama Caba
ret Nite balius. Nedarykite jo
kių kitų deitų, nes lauksime 
visų Laisvės Svetainėje.

Atradus parengimų kalendo
riuje vakarą liuosu, moterys 
kliubietės ir mezgėjos nuspren
dė jį panaudoti Amerikos la
bai populiariai žaismei — 
“bingo.“ Ji visų labai mėgs
tama, kaipo smagi priemonė 
liuoslaikio praleidimui, bet 
mes, užsiėmę daugybe kitų 
darbų, niekad pirmiau neren- 
gėm.

Bingo pas mus pirmu kartu 
rengiama šį ketvirtadienį, ba
landžio 23-čios vakarą, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Įžan
ga tik 15c.

Mėgstantieji pažaisti ar pa
žiūrėti prašomi atsilankyti. 
Pasilinksminsite ir, svarbiau
sia, paremsite Vilną Fondą. 
Kiekvienas centas eis tik tam 
tikslui. Norintieji pasivaišinti, 
čia taipgi ras tam progą.

LDS 1 Kuopos Pietuose 
Dalyvaus Svečių

Nedėlioj, 1 vai. dieną, Lais
vės Svetainėj įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 1 
kuopos pietai. Kartu su vieti
niais dalyvaus svečiai: Senas 
Vincas, A. J. Šmitas iš Phila- 
delphijos; V. J. Valaitis iš 
Conn, valstijos ir Dr. J. J. 
Kaškiaučius, P. Janiūnas ir ki
ti, nes tą dieną įvyks Literatū
ros Draugijos CK posėdis.

Įvyks Įspūdingas Koncertas
Sovietą Sąjungos Karo 

Pagalbai

Geriausios kloties Algirdui.
Algirdo pavyzdingai tarny

bai kariuomenėj, be abejo, pa
deda jau ne nuo šiandien toj 
šeimoj įsigyvenusi meilė lais
vės ir neapykanta pavergėjo 
fašizmo. Anais metais, kada 
Ispanija buvo užpulta fašiz
mo, liejama jos liaudies krau
jas, Algirdo motina buvo vie
na iš uoliausių Ispanijos liau
dies rėmėjų. Tuomet jos Al
girdas buvo tik vaikiščias, mo
tina nei nesapnavo tuomi pa
dedanti mušti tą patį priešą, 
prieš kurį už kelių metų jos 
sūnui teks kariauti. Ji tiktai 
žinojo, kad kur nors tolimoj 
Ispanijoj fašizmas nori pa
vergti žmones ir to užteko, 
kad prieš jį kovoti taip, kaip 
ji išgalėjo. Ji pašvęsdavo va
landų valandas rinkimui nuo 
cigaretų mažyčių gabalėlių 
švino, kad iš jų sudaryti de- 
Sėtkus svarų metalo mušimui 
fašizmo Ispanijoj.

Dr. Vahikas Prigyde Pirštą
Pasikalbėjau su Roku ži- 

džiūnu, spaustuvės darbinin
ku. Dirbant ant raidžių renka
mos mašinos “Amerikos“ 
spaustuvėj, mašina buvo jam 
veik visai nukirtus dešinės 
rankos didįjį pirštą. Jis pats 
neturėjęs vilties, kad būt ga
lima tą atkirstą šmotą prigy- 
dyti. Prašęs daktaro nupjauti. 
Bet daktaras jam atsakęs: 
“Ne tu gydytojas, aš.“

Taip gerai sutaisė, kad jau 
ligonis baigia pasveikti su čie- 
lu pirštu. Tai, sako, ačiū Dr. 
Valukui.

Brooklynietis.

Šis balius bus ypatingas to
dėl, kad svetainė bus paruošta 
taip, kaip tikras kabaretas. 
Bus visokių valgių ir gėrimų. 
Prie to, bus įvairi muzikalė 
programa. Įžanga tik 40c. šo
kiams gros Jurgio Kazakevi
čiaus orkestrą, kuri visiem pa
tinka, nes jie moka grot sma
gias polkas, fox-trotus ir val
elis.

Jūs atsiminsite šį vakarėlį 
ant visados, nes žinome, ir ga
lima sakyt, kad užtikriname, 
jog turėsite labai linksmą lai
ką. Tuo pačiu sykiu pagelbėsi- 
te jaunuoliam sukelt finansų 
važiavimui į LDS seimą, kuris 
šiemet bus Chicagoj. Nepa
mirškite! balandžio 25-tą!

M.S.

Šimtas policistų atsisakę im
ti detektyvų pareigas iš bai
mės prarast reputaciją sekio- 
jant gemblerius.

Bondsai Telegramomis

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija su leidi

mu pardavinėti alaus. (Beer Li
cense). Biznis išdirbtas per 20 me
tų. Gera proga geriems biznieriams. 
Galima pirkti visą biznį arba įeiti 
į pusininkus. Dėl daugiau informaci
jų, prašome kreiptis: Paramount 
Restaurant, 216 Broadway, kampas 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

91-93)

REIKALAVIMAI
Reikalingi du stiprūs vyrai prie 

kraustymo darbo. (Warehouse 
work). Nuolatinis darbas, gera alga. 
Kreipkitės asmeniškai į Rubin 
Bros., 120 Freeman St., Brooklyn, 
N. Y. (91-93)

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 names. Pardavimo priežastis, 
liga. Kreipkitės laišku arba asmeniš
kai. A. Griwert, 142 Schuyler Ave., 
Kearny, N. J.

(86-91)

Davimas apsigynimo bondsų 
dovanoms taip įėjo madon, jog 
Postal Telegraph įvedė specia
li skyrių, kuris bondsus, kaip 
ir paprastą telegramą, prista
tys bile kur Jungtinėse Vals
tijose, sumokėjus persiuntimo 
nuo 65 iki 90 centų ir sumą 
bondsui.

Pajūrio Sargyba Užims 
Manhattan Beach

Pajūrio sargyba užima visą 
buvusį Manhattan Beach už jį 
sumokant rezorto savininkui 
Day $5,500,000. Didesnė pusė 
tos sumos, $3,478,500, jau su
mokėta. Tūkstančiai pirčių- 
maudynių užleis vietą bara
kams.

To pat savininko valdomam 
gretimai esančiame Brighton 
Beach būsią įrengta daugiau 
maudynių ir kitų pajūriuose 
vasarotojų - linksmautojų pa
traukimui patogumų.

Užtiktą Namuose Nuteisė 
5 Metus Kalėti

Louis. Miller, 23 m.,'nuteis
tas nuo 5 iki 10 metų kalėti. 
Anot policijos liūdymo, Miller 
buvęs pagautas Jono Leko 
namuose, 123 Marine Avė. Le
kas, kuris dirba naktimis, per
eito sausio 21 popietį pabudęs 
iš miego pamatęs neprašytą 
“svečią“ Millerį savo namuo
se, kurį sučiupęs ir išlaikęs iki 
pribuvo policija.

Dovanokite!
Tai ne atsiprašymas, bet 

prašymas dovanų. Bingo yra 
tokia žaismė, kurios laimėto
jas turi gauti dovaną. Mezgė
jos jau turi gražių dovanų, bet 
dar neužtenka. Kas turite ver
tingų daiktelių, be kurių gali
te apsieiti, dovanokite vilnų 
fondo “parei.“ į

Komisija.

15 Dieną Už Laukimą 
Hitlerio

I ■■■....... «

Gustave Gneiser, 66 m., bu- 
čeris, kaip skundėsi Julia Me
yers teisme, BMT traukinyje 
dėl kokios tai priežasties nu
žiūrėjęs ją ir atsistojęs prieš 
ją naciškai atsaliutavęs ir pra
dėjęs šaukti: “Iš kur jūs, visi 
žydai, atsiradote? Palaukite, 
ateis Hitleris ir sumes jus vi
sus į koncentracijos kempes.“ 
Gneiseris už tai pats atsidūrė 
daboklėj 15-kai dienų, su tei
sėjo pastaba, kad baustų dau
giau, jeigu ne jo senas am
žius.

Galėsiąs Sveikinti 
Hitlerį

Brooklyne teisėjas Surpless 
nuteisė Williamą Grohs, Vokie
tį naturalizuotą pilietį, 90 d. 
kalėti už girtu būnant šūka
liojimą “Heil Hitler.” Jis tei
sinosi buvęs girtu, nežinojęs, 
ką darąs. Bet teisėjas, pasa
kęs, kad girtas išsiplepa įą, 
ką negirtu būdamas galvoja, 
dar pridėjo, kad jis turės pro
gos apsimąstyti, o po to gal ir 
Vokietiją pasiekti, kur galė
siąs “heilauti“ Hitlerį, kiek 
tinkamas, kad ir per dieną ir 
naktį.

Majoras Užtarė 
Policistus

Savo reguliarėj radijo pra
kalboj į miesto gyventojus ma
joras LaGuardia užtarė poli
cistus, kurie tapo įkaitinti dėl 
neganėtinoz saugojimo loterijų 
įstatymo.

Majoras sakė, kad dėl ne
vykdymo to įstatymo esą daug 
kalti teisėjai, kurie lengvai 
praleidžia prasikaltusius tam 
įstatymui. Jis sako, kad poli- 
cistai, matydami žymius aš- 
ipenis ir aukštus viršininkus 
gembleriuojant arkliukais, gal 
nemanė prasikalstą lengvai 
praleidimu numerių pardavi
nėtojų.

Majoras taipgi išsireiškė, 
jog labai nesuderinama, kad 
laižybos lenktynių vietovėje 
legalu, o užtvoryje jau nele
galu. Bet, sakė jis, aš esu pri
saikdintas saugoti įstatymus, 
taip pat yra prisaikdinti ir tei
sėjai. Jeigu jie netiki gemble- 
riavimo įstatymui, jie turi iš 
teisėjų pasitraukti ir kandida- 

Įtuoti įstatymdavystėn.

Šio sekmadienio popietį, pra
dedant 2:30 vai., Cosmopolitan 
Opera House, 135 W. 55th St., 
N. Y., įvyks koncertas su labai 
turininga prgrama. Jį rengia 
Amerikos Rusų Komitetas tei
kimui medikalės pagalbos So
vietų Sąjungai.

Toji programa taip pat tai
koma paminėti 700 metų su
kaktį nuo istoriškos Aleksand
ro Nevskio pergales ant kryžio
kų.

Programos sudarymui vado
vavo Lehman Engei, ‘ Lehman 
Engel Singers direktorius. Jon 
įeina garsūs kūriniai ir išpil
dyme dalyvaus žymios meno 
pajėgos — Princeton Univer
siteto Glee Kliubas iš 60 balsų, 
vadovybėj Merrill Knapp; Sa
rah Lawrence Kolegijos Cho
ras iš 65 balsų, vadovaujamas 
William Schumano; Annos So- 
kolovos šokių grupė; taipgi so
listai Igor Gorin, radio ir ju- 
džių dainininkas; Zinka Mila- 
nov, dainavus Metropolitan 
Operoj, ir Maxim Panteleieff. 
Bus ir dramatiškų vaizdų. Bi
lietai nuo 55c iki $3.

su otų nuo atsakomybės už ap
saugą žmonių gyvybės New 
Yorke tol, kol aš esu majoru. 
Tie iš mūs, kurie turime atsa
komybę, nesitraukiame. Mes 
nesame pavargę. Amerikonai 
niekad nepavargsta!“

Taip atsikirto majoras La 
Guardija, nors neįvardydamas, 
Daily News redaktoriui, kuris 
savo vedamajame tą dieną, į- 
kandžiai suminėjęs eilę majo
ro susikirtimu su kitais valdi
ninkais miesto ir nacijonaliais 
reikalais, bąigia perstatymu 
majoro nervų “ligoniu“ ir siū
lymu “vakacijos.“

Kaip kitaip majoras būtų 
galėjęs atsakyti tokiam laik
raščiui, kuris visame majoro 
darbe apsigynimui tik prieka
bių j ieškojo.

Nepatinka tam laikraščiui 
nei Roosevelto politika. Men
kiausi reikmenų apribojimai 
dėl karo Jam laikraščiui atro
do “baisiausia kančia“ Ame
rikos žmonėms, kurie visai dėl 
jų nesiskundžia. MacArthuro 
atmušimo priešų proga tas 
laikraštis teikėsi užpelnytai iš
garbinti MacArthurą, kad ta 
proga debtelti, būk Rooseveltą 
žmonės gali “greit užmiršti,“ 
nors dėkui ne kam kitam, kaip 
tai pačiai Roosevelto valdžiai 
toks žmogus, kaip MacArthur, 
iškelta jam atatinkamon aukš- 
tumon ginkluotų jėgų vadovy
bėj.

Tam laikraščiui, kaip atro-

d o iš jo rašty, norėtųsi, kad 
Amerikos žmonės raudotų ir 
burnotų ant valdžios dėl nuė
mimo kelnėms “kafsų,“ dėl 
aprihavhno dviračių, panaudo
jimo gembleriavimo mašinų 
karo metalams ir 1.1., ta pro
ga užmiršdami, kad jie turi

kovoti ir laimėti karą prieš 
Hitlerį ir visą fašistinę Ašį.

Pradedant balandžio 20-ta 
įvedama naujos taisyklės tak- 
sikų kursavimui vidurmiestyje 
trafiko pagerinimo sumeti
mais.

PAGERBIMUI 2-jų RUSŲ

“PETERSBURG NIGHTS”
Sovietų pagarba Dostojevskiui 

Tuip pi:t: ‘’Sovietų Moterys1

LITERATŪROS MILŽINĘ!

‘ THE LIVING CORPSE”
su V. FRANCEN ir GARY MOR1.AY 
Ix>vo Tolstojaus apysakoj.

ir Naujausios karo žinios iš Rusų Fronto

PAVASARIO OFENSYVA^
1242—1942 m.

Minint 700 metų Sukaktį žygio, kur

Aleksandras Nevskis 
triuškinančiai sumušė Vokiečių Armiją 

EPIŠKAS ATVAIZDINIMAS RUSU PERGALIU 
PRIEŠ ĮSIVERŽĖLIUS v

BALETAS : ORKESTRAS^: CHORAI : SOLISTAI 

JUDAMIEJI PAVEIKSLAI

Garsūs Amerikiečių ir Rusų Artistai 
žymūs kalbėtojai.

Sekmadienį, Balandžio 19 d., 2:30 P. M.
COSMOPOLITAN OPE* A HOUSE

135 WEST 55th St. NEW YORK

AMERICAN RUSSIAN COMMITTEE FOR MEDICAI 
AID TO THE USSR.

55 West 42nd St. Tel. Pen. 6-3370 or Pen. 6-8481
Tikietai: nuo 55c. iki $8.30 — gaunami ofise

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

I 3 IT’S OUST LfKl v 
BINDING MONEYTJ

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

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-79G4 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE c

(c

c
K

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

★

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

c

409 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y, 
’ Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENŪ ir SENAI

c

c

g

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
C

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Eūropiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
i®’ Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

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




