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Lietuvos Raudonąjį Kryžių 

Pasmaugė.
Hitlerininkai Jį Atgaivino.
Žmonės Giria Amerika.
Už Tą Patį Hitlerininkai

Smerkia Sovietų Sąjungą.
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

“Gaunama žinių, kad Lietu
vos Raudonasis Kryžius gruo-
džio pradžioje buvo uždary
tas ir perorganizuotas į Savi
tarpinės Pagalbos Draugiją.

“Deutsche Zeitung im Ost- 
land” praneša, kad Rygoje 
pradėjęs eiti savo pareigas 
Vokietijos Raudonojo Kry
žiaus įgaliotinis Ostlandui. . .

“Laiškai turi būti rašomi vo
kiečių kalba. Juose gali būti 
ne daugiau 25-kių žodžių.” 
• šitaip rašė “Naujienos” • 
sausio 26 d., 1942. ,

Menševikų laikraštis, kuris 
styrai iki šiol tarnavo Hitle
riui, vadinasi, pasakė, kaip |
viskas Lietuvoje yra. Raudo-į 
nojo Kryžiaus nebėra, visur; 
veikia vokiečių “raudonasis 
kryžius” ir lietuviai priva-į 
lą laiškus rašyti vokiečių ) 
kalba, sako “Naujienos”, nes 
kitaip jie bus numesti į gur- pripažinti Pierre 
bą! kaipo Francijos žmonių va-

--------  I dą. Į jo įsigalėjimą Vichy 
Kitas lietuviškas laikraštis, ’ valdžioje ši šalis žiūri su 

Ameri- pasipiktinimu, nes tas reiš- 
ra- kia Francijos griežtą pasu

kimą linkui fašistinės A- 
šies. Mūsų valdžia atvirai 

| apkaltino, kad Vichy val
džia dabar ima instrukci
jas iš Berlyno.

Mūsų valdžia atšaukia iš 
Francios ambasadorių Lea-, 
hy, kad jis padarytų; rikos 
--------- v _. _ ap-e vįSą Francįjos valdžios, kuri yra 
situaciją Francijoj ir dėl įsikūrus Afrikos, kolonijoje.

šiandien I pasitarimo su juomi apie I tolimesnis Amerikos santy- 
tebestovi; tolimesnius Amerikos san- kius su Vichy valdžia.

kurį leidžia kunigai, 
ka”, iš kovo 
šė:

“Vokiečiai
duotis ir patį 
nąjį Kryžių.”

1942,

privertė likvi-
Lietuvos Raudo-
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Lėktuvai Pleškino Japoniją!
■E

Amerika Atšaukia Ambasa- ANGLAI IŠSPROGDINO 6,000 
ŽIBALO ŠALTINIŲ BURMOJdorių iš Franci jos

Washington. — Jungtinių
Valstijų valdžia atsisako

Lavalą,

žodžiais, mes iki šiol 
pilnai įsitikinę, kad 
Raudonojo Kryžiaus 
Ir kaip jis gali gy-j

Kitais 
buvome 
Lietuvos 
nebėra. 
VUOti, kuomet pačios Lietuvos pranešimą 
Hitleriui nebėra. Ten, kur ka-’ ! 
daise buvo Lietuva, i 
Hitlerio žemlapy.j 
“Ostlandas”. Jeigu kokia nors 
organizacija Lietuvoje tebe
veikia, tai ji negali vadintis 
“Lietuvos”, bet privalo vadin
tis “Ostlandu.”

Deja, hitlerininkų laikraš
čiams tas pats dalykas galį 
būti ir gali nebūti. 'Jiems vis 
tas pats. Vakar Hitleris Lietu
vos Raudonąjį Kryžių pa
smaugė drauge su visu kraštu, 
su Lietuva, šiandien “Naujie
nos” “Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių” atgaivino ir spausdi
na jo pranešimus, 
“Išvežtų Rusijon 
žmonių sąrašą!”

Kiti pro-naciški 
laikraščiai nori būti dar ge
resni ir už menševikų laikraš
tį. Jie vadina išvežtuosius 
“tremtiniais”.

Nesvarbu, kaip ten pagaliau 
Lietuvoje yra, bet svarbu, kad 
pronaciška lietuviškoji spau
da sukuria tą, ko visiškai pa
saulyje nėra!

spausdina
Lietuvos

lietuviški

tykius su Vichy valdžia.
Leahy atšaukiamas prezi

dento Roosevelto įsakymu. 
O spaudai pranešimą apie 
tai padarė veikiantis vals
tybės sekretorius Welles.

Tapo iškelta aikštėn tas[ 
faktas, kad Vichy atstovas! 
Washingtone pirma duoda 
Vokietijos agentams peržiū
rėti pareiškimus, kuriuos 
paskui įteikia Amerikos val
džiai. Taip buvo pasielgta 
su Francijos. nota dėl Ame- 

užgyrimo Laisvos

London. — Gautas prane
šimas, kad Burmoje anglų 
armija pasitraukė iš Mag-

.darni anglai spėjo išsprog
dinti 6,000 žibalo šaltinių. 
Toj apylinkėje viso buvo 8,- 
000 šaltinių ir padarydavo

we, svarbaus žibalo garny- per menesį 1,000,000 galio- 
bos centro. Bet pasitrauk-Inu žibalo.

i Karo Sekretorius Žada Grei

RAUDONOJI ARMIJA EINA PIRMYN 
SMOLENSKO FRONTE, APSUPA PRIEŠU

London, bal. 17. — Radi
jas iš Maskvos praneša, 
kad Raudonoji Armija mu
ša priešą Smolensko fronte, 
atima iš hacių vieną po ki
to apsidiTitinimus. Mūšiai 
ir Sovietų pasisekimai eina 
apie Demidovą, už 40 mylių 
į šiaur-vakarius nuo Smo
lensko.

i
Tuo' tarpu iš; Stockholm© 

praneša, kad Raudonoji Ar
mija jau esanti pasiekus vi
sai artimus prie Smolensko 
punktus.

Kadangi Smolenske na
ciai yra tvirtai apsidrūtinę, 
tai spėjama, kad Raudonoji 
Armija bandys juos ten ap
supti iš visų pusių ir sunai
kinti^________

SOV. LĖKTUVAI DAUŽĖ SUO- 
MIJOS-NORVEGIJOS UOSTUS

Pereitą šeštadienį buvo® 
radijo pranešta, kad labai 
sėkmingai Sovietų lėktuvai 
dare užpuolimus ant Suomi- i —_ u..

Lavai Hitlerio Agentas

tu Laiku Ofensyvą
. Washington, bal. 17. — 
Jungtinių Valstijų karo se
kretorius Henry L. Stim
son spaudos reporteriams 
pareiškė, kad mūsų armija 
jau beveik pilnai paruošta 
ofensyvui ir kad ofensyvas 
prieš priešą bus pradėtas 
taip greitai, kaip pasirodys 
praktiška. Tokį pareiškimą 
Stimson padarė, kai buvo 
paklaustas, ar Jungtinės 
Valstijos turi strategišką 
planą vedimui šio karo iki 
pilnos pergalės.

Stimson priminė reporte- 
riams, ką jis pareiškė po to,

kai japonai padarė užpuoli
mą ant Pearl Harbor. Jis 
tada sakė, kad diktatorius 
gali greičiau susimobilizuoti 
ir pradėti užpuolimą, negu 
demokratija. Bet vėlesniuo
se karo laipsniuose demo
kratija pajėgs autokratiją 
sudaužyti. Jis toliau nuro
dė, kad pradžioje nei Ame
rikos armija, nei žmonės 
nebuvo pasiruošę dideliam 
karui, todėl ėmė laiko 
siruošti.

Stimsonas f sako, kad 
sų armijos ūpas labai 
kus.

pri-

mū- 
pui-

600 LĖKTUVU BOMBARDAVO VOKIE
ČIU INDUSTRINIUS CENTRUS

Talkininkų Lėktuvai
Bombardavę Yokoliamą, 

Tokio, Cobio ir Nogio /
Naktį iš penktadienio į 

šeštadienį Tokio radijas nu
stebino visą pasaulį prane
šimu, kad didelis skaičius 
Suvienytų Tautų lėktuvų 
pasirodė ant pačios Japoni
jos ir pleškino bombomis 
jos miestus ir industrinius 
centrus .

Radijas sakė, kad ypatin
gai smarkiai buvo bombar
duojama pati Japonijos sos
tinė miestas Tokio, labai 
svarbus industrinis centras 
Yokohama, taipgi miestai 
Cobio ir Nogio.

Japonų radijas nepasakė, 
kurios šalies tie lėktuvai

buvo. Sakė tik, kad “priešo” 
lėktuvai buvo atlėkę ir 
bombardavo.

Kas liečia padarymą ža
los, tai radijo pranešėjas 
sakė, kad žalos tepadarė vi- 

i sai mažai.
Kol kas, rašant šią žinią, 

apie šitą užpuolimą ant Ja
ponijos dar nėra pranešta 
iš niekur kitur. Nei Wash- 
ingtonas, nei Londonas ne
patvirtina.

Japoų radijo pranešėjas 
nepadavė, iš kur tie orlai
viai galėjo pribūti, ar nuo 
.sausžemio kur nors, ar nuo 
jūrų. 

Reikalauja Sulaikyti Žudymą Mūšy Jūri 
ninku Atidarant Antrą Frontą

New York. — Jūrini.nkųj Vokietiją. Priešo tikslas
Maritime National Unijos yi-a nuskandinti tiek Ameri-

kos jūrininkų, jog laivai ne
begalėtų nugabenti Euro
pon amerikiečių armijos ir 
ginklų.

Juo ilgiau nebus antro 
juo ilgiau nebus

Ne tik tas mums yra svarbu. | jos ir Norvegijos uostų, ku 
Svarbu ir tas, kaip šiandien 
pro-naciai Amerikoje palaiko 
ryšius su Hitleriu. Atsiminkim, 
Amerika su Vokietija yra ka
ro stovyje jau per keturis mė
nesius. Visokį ryšiai tarp šių 
dviejų kraštų yra nutraukti. 
Jokių tiesioginių susisiekimų 
nebėra.

Bet, štai, lietuviški hitleri
ninkai Amerikoje gauna iš 
Berlyno pranešimus. Ancevi- 
čius, matyt, sukaitęs ten dar
buojasi, kad pakenkti Ameri
kai, kad pakenkti visoms 
Jungtinėms Tautoms, kad pa
dėt Hitlerio agentams!

Lietuviški hitlerininkai su
kūrė Lietuvos Raudonąjį Kry
žių (kada jiems prireikė) ir 
smalina šiandien jie to „“Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus” 
vardu, kaip pašėlę!

Jie skelbia net 12,000 tūks
tančių “tremtinių” vardus ir 
pavardes. Tame sąraše, vei
kiausiai, bus dalis, vardų tų, 
kurie išvežti Vokietijon karo 
darbams dirbti.

Tegu!

riuos kontroliuoja naciai. 
Pasekmingas u ž p u o limas 
padarytas ant Suomijos 
uosto Petsamo ir Norvegi
jos uosto Narvik. Sakoma, 
kad Sovietų lėktuvai padarė 

• priešui didelių nuostolių.

Sušaudė Dar 35 
Francūzus

London. — Gautas pra
nešimas, kad okupuotoje 
Franci jo j Hitlerio budeliai 
sušaudė dar 35 francūzus. 
Tai buvo paprasti civiliniai 
žmonės, kurie buvo suimti 
atkeršijimui už francūzų 
veiklą prieš okupantus.

Maskva. — Sovietu laik
raštis “Pravda” padarė per
žvalgą Pierre Lavai įsiga
lėjimo Vichy valdžioje. Ben
dradarbis Zaslavsky sako:
. “Lavalo ypatoje Franci
jos valdžia gavo ne papras
tą ‘kolaboratorių,’ bet pa
prastą Hitlerio šinkorių. 
Visą savo gyvenimą Lavai 
save parsidavinėjo kam 
.nors. Jį yra papirkę apga- 
vingi biznieriai, bankiniai 
.spekuliantai, stambieji fi- 
nansieriai.” O dabar Lavai 
,yra parsidavęs Hitleriui.

London, bal. 18. —r Tai® 
buvo šešta iš eilės diena, 
kuomet' be jokio pertrauki
mo Anglijos lėktuvai leidosi 
į Europos industrinius cen
trus ir juos daužė. Šiandien 
užpuolime dalyvavo šeši 
šimtai lėktuvų ir padarė 
priešui labai daug žalos.

Anglijos apsigynimo mi
nisterija sako, kad kadangi 
anglai veda nuolatinį lėktu
vais užpuolimą, Vokietija 
turi nuolatos laikyti pilnam 
parengime 1,500,000 savo 
kareivių vakarinėje Euro
poje jūrų pakraštyje. Svar
bu ir tas, kad anglai pra
dėjo nacius bombarduoti 
tiesiog dienos laiku.

Tyrinės ir Trauks At
sakomybėn Coughliną

Nuskandino Italų Laivą
London. — Anglijos sub- 

marinas torpedavo ir nu
skandino' Italijos didelį 
transportinį laivą Vidurže
mio Jūroje. Į laivą pakliu
dė dvi torpedos ir nuskan
dino į septynias minutes.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New York. — šioje srity

je išvogta milionai galionų 
gazolino ir tepalų. Manoma, 
kad dalis jų šmugeliškai 
perleista nacių submari- 
nam. Areštuota du asme
nys.

prezidentas Joseph Curran 
išleido pareiškimą ir atsi
šaukimą j Amerikos val
džia ir visuomene. Jis nu- 

C v
rodo, kad galima sulaikyti fronto
skandinimą Amerikos jūri-! ofensyvo prieš Ašį, tuo dau- 
ninkų tiktai atidarant an- giau nukentės Amerikos jū- 
trą frontą prieš hitlerinę rininkai.

ŠAUKIA PASITARIMĄ DEL
LAVINIMO KARO LAKŪNŲ

Washington. — Pradžioj 
je gegužės mėnesio bus su
šauktas Suvienytų Tautų 
pasitarimas dėl lavinimo 
karo lakūnų. Pasitarimas 
šaukiamas Kanadoje. Pasi
tarime dalyvaus tos šalys, 
kurios turi būrius lakūnų, 
lavinamų Jungtinėse Vals
tijose ir Kanadoje. Pasita
rimą šaukia prezidentas

Kaitina Laivų Statymo 
Kompaniją Sabo- 

tažavime

Kuibyšev. — Sovietų ka
riuomene prakirto nacių-fi- 
nų liniją Karelijoj į šiau
rius nuo Leningrado; už
mušė per 1,800 priešų.

Po to, kai prasidėjo tarp 
Amerikos ir Japonijos karas, 
iš Kalifornijos tapo išvežta‘vi
sa eilė japonų. Jie buvo per
kelti kiton J. V. vieton gyven
ti. Ar kas nors iki šiol tuos 
Japonijos potencialius agentus

vadino “tremtiniais” ? Ar kas 
nors iš Amerikos patrijotų dėl 
to Amerikos vyriausybei išme
tinėjo ?

Niekas niekad!
Kiekvienas pagiria Ameri

kos vyriausybę už tai, kiekvie
nas sako: gerai ji padarė, iš
gabendama potencijalius prie
šus iš strategiškų vietų.

Bet kaip tik dėl to paties 
“Naujienos,” “Draugas,” “Vie
nybė” ir kiti hitleriški laikraš
čiai Amerikoje Sovietų Sąjun
gą prakeikė!

Can you beat it ? I

Atostogos Reikalingos, 
Bet Turi Būti Su

tvarkytos

Washington. — Valstybės 
prokuroras Biddle pareiškė, 
.kad bus pradėtas platus ty
rinėjimas kun.. Coughlino Washington. — Jungtinių 
finansinės padėties ir jo lei-1 Valstijų karo vice-sekreto- 
džiamo žurnalo “Social Jus- rius • Patterson pareiškė, 
tice.” Biddle sako, kad nėra kad Amerika, Anglija ir So- 
jokios abejonės, jog “Social vietų Sąjunga jau daugiau 

yra pardavikiško! pasistato tankų, negu fašis-
turinio ir tie, kurie jį lei- tu Ašis. Patterson ragino 
džia ir už jį atsako, turi šios šalies pramonę ir dar- 
būti patraukti atsakomy- bininkus tiek pasmarkint 

karo pabūklų gamybą per 
kad 1943 

metais galima būtų sumušt

Justice”

Washington. — War Pro
duction Boardo pirminin
kas Donald M. Nelson kal
bėjo apie darbininkų vaka- 
cijas šią vasarą. Jis nuro
dė, kad vakacijos yra rei
kalingos, nes jos duoda pro
gą darbininkams panilsėti 
ir susistiprinti. Tačiau dąvL 
mas atostogų turi būti taip 
sutvarkytas ir pravestas, 
kad jos nepakenktų karo 
gamybai per vasarą.'

bėn.
Kun. Coughlino interesų šešis mėnesius, 

tyrinėjimas pavesta federa- 
liam prokurorui William P. 
Maloney.

Camden, N. J. — John į 
Green, prezidentas laivų | 
statymo darbininkų unijos, ’ 
viešai pareiškė, kad jis yra 

Rooseveltas ir K a n a d o s; pasirengęs įrodyti, jog lai- ■ 
premjeras King. vų statymo kompanijų

------- 'sai eikvoja darbininkų 
VICHY FRANCIJA PER- gas ir materijolą. Tokį 

VEDUS KELIS LAIVUS i reiškimą Green padarė 
NACIAMS Ivo laiške House Navai 

fairs Komiteto pirmininkui 
Carl Vinson.

Štai, sako Green, New 
Yorke Greenpoint laivų sta- i 

I tymo kompanija panaudojo I 
[mechanikus perėitą vasarą J 
pagražinimui namų ir far- 1 

- mų, kuomet jie turėjo dirb- 
iti prie laivų statymo. Arba I 
štai Bethlehem kompanijos | 
bosai Fore River ir Statėn J 
Islande tiesiog ragino dar- 

ibininkus tinginiauti darbe!

Maskva. — Sovietų žinios 
teigia, kad Vichy Francija, 
pervedė kelis savo karo lai-[ 
vus naciams, ir jau vokie-1 
čių jūreiviai ir oficieriai už-. 
ima francūzų vietą tuose I 
laivuose.

(Vichy Francijos valdžia 
to nepripažįsta.)

ATIMSIĄ Iš NACIŲ 
DNIEPROPETROVSKĄ

bo- 
je- 

pa- 
sa- 
Af-

Washington. — Amerikos 
lakūnai, sakoma; penkis 
kartus daugiau sunaikino 
japonų orlaivių, negu japo
nai — amefikiečių orlaivių.

Maskva. — Sovietinės ži
nios sako, kad Raudonoji

Ašį, o gal jau ir šiemet pra- .Armija neužilgo galės atimt 
dėt ofensyvą prieš ją. |iš vokiečiu didelį pramonės

------------------- Į centrą Dniepropetrovską,
Maskva. —Raudonoji Ar-[Ukrainoj.

mija per kelias paskutines' -------------------
dienas užmušė dar virš 3,-i. 1
000 vokiečių Kalinino fron- kad jie užėmę Gebu miestą giau karo reikmenų negu 
A. ; Filipinuose. vasario mėnesį.

PADIDĖJO AMERIKOS 
PAGALBA SOVIETAM 1
Washington. — Amerikos 

vyriausybe raportavo, jog 
kovo mėnesį šiemet Jungti
nės Valstijos nusiuntė So- 

Tokio. — Japonai skelbia? vietams 150 procentų dau-

te.
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Carnegie-IIlinois Steel Co. darbininkai ( Rankin, Pa.), priklausą prie Steel Work
ers Organizing Komiteto (CIO) sumušė visus rekordus geležies gamyboje; per 
sausio mėnesį jie pagamino 47,782 tonus spižo.

Tą pačią dieną, kai karo sekretorius 
sakė spaudos atstovams apie mūsų ka
riuomenės busimuosius veiksmus, kitas 
žymus Amerikos žmogus, karinės garny-' 
bos direktorius, Mr. Nelsonasnpareiškė, 
kad šiuo metu Jungtinių Taųcų karinė 
gamyba jau pralenkia fašistinių Ašies 
valstybių karinę gamybą. Jis sakė, kad 
Amerikos, Anglijos ir Sovietų Sąjungos 
fabrikai šiuo metu pagamina daugiau 
karinių reikmenų, negu Vokietija, Ita
lija ir Japonija sudėjus sykiu. O tai tik 
pradžia. Turime atsiminti, kad mūsų 
krašto fabrikai tik ką pradeda įsisma
ginti karo gamyboje. Už savaitės-kitos 
—toji gamyba bus didesnė. O už mėne- 
sio-kito — ji kur kas paaugs. Ir taip 
viskas eis ir eis, kol karas tęsis, kol fa
šistinės Ašies valstybės bus sunaikintos.

Kitais žodžiais, yra visos galimybės 
atidaryti Europoje antram frontui dar 
šiemet fašistinei Vokietijai nugalėti. Tik 
reikia veikti.

Pereitą savaitę anglai smarkiai bom
bardavo Vokietijos miestus, — berods, 
tai buvo ryškiausi oro žygiai, kokius An
glija kada nors padarė prieš Vokietiją. 
Gaįimas daiktas, jog tas viskas buvo 
paruošimui kelio į antrąjį frontą.

Raudonoji Armija vis didvyriškai ve
da ofensyvą Rytų Fronte. Japonijos 
miestai taškomi. Amerikos kariuomenė 
grūdinama mūšiams. Tas pats, be abe
jo, daroma ir Anglijoje.

Taigi, yra vilties, kad busimieji keli 
mėnesiai bus nulemia karą mėnesiai ir 
kad jie nulems Jungtinių Tautų naudom

Apie Illinois Nominacijas
“Vilnis rašo:
“Nominacijų balsavimai Illinois valsti

joj jau praėjo. Partijos nominavo savo 
kandidatus. Centralinis klausimas po 
nominacijų susiveda prie to: kas.,lapkri
čio* menesį bus išrinktas į Jungtinių 
Valstijų senatą—republikonas Wayland 
Brooks, ar demokratas Raymond Mc- 
Keough.

“Nominacijose demokratai surinko 
daugiau balsų, negu republikonai. Tas 
labai svarbu. Svarbu, kad Paul Douglas, 
kuris nominacijose buvo McKeough opo
nentas, tuoj ištiesė ranką laimėtojui ir 
veiks su juo bendrai. Tuo būdu užtikrin
ta vienybė demokratų eilėse. Kas link 
republikonų, tai Brooks’ui ne visi jie pri
taria.

“Nuo dabar, iki pačios rinkimų dienos, 
reikia rūpintis, kad senatorium nuo Illi
nois būtų išrinktas ne Brooks, bet Mc
Keough.

“Klausimas eina apie pačią Illinois 
valstijos garbę. Visa demokratinė vi
suomenė, visa darbininkija, bepartyviai 
turi susivienyti, kad mūsų valstiją at
stovautų žmogus ne reakcinio “tribūniš- 
ko” plauko, bet nuoširdus karo ir demo
kratijos rėmėjas McKeough.

“Wayland'Brooks priklauso tai reak
cininkų grupei, kurie mano, kad šį karą 
Amerikos žmonėms užkorė Rooseveltas, 
kad tai lyg ir jo privatinis karas, o ne 
Amerikos žmonių karas.

“Tokia bjauri propaganda vedama pa
šnabždomis ir viešai.

“Todėl mes ir sakome, kad išlinkimas 
tokio Brooks’o būtų smūgis karo išga
lėms, būtų smūgis Amerikos demokrati
jai ir didelė patieka jos priešams.

“Reikia dirbti gyvu žodžiu ir raštu, 
kad ateinančiuose rinkimuose laimėtų 
McKeough!”

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

Act of March 3, 1879

HITLERININKŲ BAUBAS 
APIE “KOMUNIZMĄ”

Pagaliau Ir Tokio!
‘ Šiuos žodžius rašant (šeštadienį) at
eina džiugių žinių iš Ramiojo Vandeny
no: z Japonijos sostapilis, Tokio miestas, 
buvo bombarduotas iš oro, be abejo, 
bombarduotas Amerikos bomberių. Bom
barduoti ir kiti miestai. Esą1 padaryta 
dąug nuostolių, sugriauta apie 400 na
mų, etc., etc.

Mes sakome, “džiugios žinios.” Nor- 
mališku laiku, aišku, tokios žinios ne
galėtų būti džiugios, nes kas gi nori ma
tyti griaunamus miestus, į pelenus ver
čiamus fabrikus, namus, ir kt. pabūklus. 
Bet mes gyvename karą — karą, kurį 
pradėjo Berlyno - Romos - Tokio galva
žudžiai. Šitie galvažudžiai jau yra iš
griovę daugybę miestų Chinijoj, Filipi
nuose, Burmoje, Malajuose, nekalbant 
apie Europą. Sakome, žinios džiuginan- 

' čios, nes mes puikiai žinome, kad tik tuo
met, kai karas bus perneštas į tas šalis, 
kurios užpuolė ramųjį pasaulį, jis bus 
greičiau laimėtas.

Y \

Rbikia atiduoti didelį kreditą mūsų 
amerikiniams lakūnams. Jau ne sykį jie 
parodė didelės drąsos,, pasišventimo ir 
supratimo, kaip priešą pulti. Jų nese
niai padarytas “vizitas” Filipinuose (iš 
Australijos) parodė, kaip jie puikiai mo
ka įvertinti padėtį ir apeiti. • visokias 
skerspaines pasiekimui savo tikslo.

Jų dabartinis užpuolimas ant Tokio, 
aišku, reikalavo dar didesnio sumanumo, 
pasišventimo ir drąsos. Šiuos žodžius ra
šant, nežinome, iš kur tie bomberiai nu
lėkė apšventinti Tokio miestą. Vienas 
yra aišku, kad jie turėjo nulėkti iš la
bai toli, kad jie turėjo susitikti su dide
lėmis skerspainėmis.

Tai gera pradžia. Mes tikimės, kad šis 
žygis bus tęsiamas, kad mūsų oro saka
lai aplankys dažniau japoniškus miestus 
ir atmokės plėšikams tiek, kiek jie yra 
verti.

Mūsų Ofensyvas Arti!
Karo sekretorius Henry L. Stimson 

pareiškė spaudos korespondentams per
eitą penktadienį, kad Amerikos kariuo
menė yra greit ruošiama ir ji pradėsian
ti ofensyvą “greičiausiai galimu laiku.”

Tai raminanti žinia, tai svarbi žinia 
kiekvienam anti-fašistui.

Masės žmonių Amerikoj ir An- 
glijoj jau senokai reikalauja atidaryti 
antrąjį frontą Europoje, — jos reikalau
ja sunaikinti Hitlerį ne kitais metais, bet 
šiemet. O tam yra visos galimybės.

Lėktuvų gamybos darbininkai Farmingdale, N. Y., Įteikia U.S.A, karo sekreto
riaus padėjėjui Robert A. Lovett karo orlaivį P-47; jis buvo pagamintas darbinin
kų liuoslaikiu. ' >

Hitlerio apmokami ir 
taip jam atsidavę agentai 
Amerikoj skleidžia propa
gandą baugindami žmones 
“komunizmu.” Tai jų tiks
las, kad pakenkti glaudiems 
Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos ryšiams bendroje kovo
je prieš barbariškas Hitle
rio ir jo talkininkų jėgas. 
Airijoj Hitlerio agentai 
baugina žmones ne vien 
“komunizmu,” bet dar dau
giau Anglijos “p r o tęs to
nais,” būk esančiais Airi
jos katalikų priešais. Ten 
Hitlerio agentai iškasa net 
keli šimtai metų atgal an
glų papildytus “griekus.”

Mr. Joseph E. Davies, 
žymus amerikietis, kuris 
per du metus buvo Jungti
nių Valstijų ambasadoriu
mi Maskvoj, pateikė straip
snį po antrašte: “Ar Ko
munizmas Pa v o ji n g a s 
Miirns?” Ir Jis ten tarpe 
kitko rašo: •_

Mes vedame pavojingą 
karą. Mūsų padėtis begali
niai'pavojinga. Pas mus in- 
dividualai ir firmos naudo
jasi laimingu demokratijos 
gyvenimu. Natūralu, kad 
jie priešingi pakeitimui šios 
sistemos. Bet turint tą min
tyj,- reikia turėti ir protą.

Ką aš mačiau Europoj— 
rašo Davies, — tai vyriau
siai Hitlerio ofensyvą pro
pagandos dar pirm karo 
pradžios. Ją vedė, (1) kad 
demokratinė parlamentari
nė tvarka yra bevertė ir ne
protinga dabartiniame pa
saulyj; (2) kad būk Euro
pos žmonėms pasilieka pa
sirinkti tik vieną iš dviejų 
arba nacizmą arba komu
nizmą.

Tai Hitlerio propagandos 
linija. Ir jis daug laimėjo 
pirm ginklais pradėjo karą. 
Jis baugino Europos žmo
nes “raudonais,” o paskui 
patsai pasirašė nekariavi- 
mo sutartį su “raudonais,” 
kad išlaimėti laiko, kad pa
vergti Europos žmones, ku
rių jis ketino “civilizaciją 
ginti nuo raudonųjų.” Kol 
Europos tautų laisvę naiki
no, tol tylėjo apie “raudo
nus.”

Gi 194D metų vasarą jis 
pradėjo desperatišką gemb- 
lerystę — karą prieš Sovie
tų Sąjungą ir vėl prisiden
gė skraiste “gelbėtojo nuo 
raudonųjų.” Jis manė visus 
apjungti prieš Rusiją. Bet 
jo planai neišdegė, kaip ir 
kariniai planai neišdegė su
naikinti Rusijos armiją į 
šešis mėnesius laiko.

Nacių Propaganda.
Ir dabar užsieny j yra na

cių organizacijų, kurios iš
lavintos taikos metu vado
vystėj Ernst Bohle ir dabar 
veda 'propagandą. Jų • vy
riausias tikslas skleisti pa- 
skalus apie ^^komunizmą,” 

būk komunizmas grūmoja 
Amerikai. Tai yra dalis vo
kiečių karinės ofensyvos. 
Jų tikslas paskleisti nesusi
pratimą tarpe Apvienytų 
Tautų, kurios kovoja prieš 
Hitlerį, štai kur yra pag
rindas Amerikoj žmonių 
bauginimui komunizmu.

Apie Sovietų'Sąjungą.
Kalbant apie “rusišką 

komunizmą,” pirmiausiai 
reikia pasakyti, kad klasiš
ko komunizmo Sovietų Są
jungoj dar nėra, apart ideo
loginio mokinimo apie jį, 
kaipo' aukščiausią tvarką. 
Sovietų Sąjunga tai dar nė- 
2—Hitlerininkų baubas 
ra komunistinė valstybė. Ji 
net vardą nešioja “Sąjunga 
Socialistinių Sovietų Respu
blikų.” Valdžia praktikuoja 
socialistinę demokratijos 
formą.

Industrializacija Sovie
tuose reikąlavo milžiniško 
pasiaukavimo iš* Šovietų 
gyventojų ... Žinoma, bolše
vikai neatsisako nuo savo 
idėjų... Sovietų liaudies 
didvyriškomis pastangomis 
pravesta keli Penkių Metų 
Planai ir industrializacija 
padarė taip galingą Sovie
tų Sąjungą, kad ji galėjo 
su 20,000 Sovietų pasiga
mintų tankų atlaikyti per
eitais metais 30,000 Hitle
rio tankų...

Aš mačiau tuos puikius 
Sovietų fabrikus, kuriuos 
jie pasistatė. Aš mačiau ir 
tą džiaugsmą, kurį reiškė 
darbininkai juos pastatę ir 
ten dirbdami...

Kas liečia komunizmo pa
matinio mokslo, tai jis sa
ko: “nuo kiekvieno pagal jo 
tinkamumą ir kiekvienam 
pagal jo reikalą.” Bet juk 
taip nėra dar Sovietų Są
jungoj, ten kiekvienas gau
na mokėti pagal jo darbo 
vertę ir mokėti u^ ekstra 
darbą. Net yra darbas la
bai populiarus nuo šmotų...

Rusijoj sistema gal būti 
ir yra ta laboratorija, iš 
kurios veikimo daug mes iš
mokstame. Ir Mr. Davies 
mano, kad Amerikoj žmo
nės dabar yra už demokra
tinę santvarką, kad baugi
nimas “komunizmu” jokio 
pagrindo neturi. Ir jis rašo, 
kad pirma bent kokios kri
tikos Sovietų Sąjungos 
tvarkos, tai mes, amerikie
čiai, pirmiausiai turime at
minti, .kad Sovietų Sąjunga 
yra musų talkininkė šiame 
kritiškame kare. Mes turi
me atminti, kad priešas 
džiaugsis iš kiekvieno nesu
sipratimo, kuris bus pas
kleistas jo priešininkų eilė
se. Pirm leisti skleistis pro
pagandai apie “komunizmo 
pavojų,” mes neturime už
miršti, kad tai bus Hitleriui 
pagelba, o ne Amerikai. 
Mūsų' pirmas darbas dabar 

yra išlaikyti suvienytą 
frontą, kad sumušti Hitlerį.

Tokią mintį pravedė Mr. 
Davies. Kiekvienas sąžinin
gas Amerikos apgynėjas, 
kuriam tikrai rūpi apginti 
mūsų iškovotas laisves, su
pras, kad Amerikai jokio 
pavojaus nėra iš Sovietų 
Sąjungos. Kad Amerikai

MOKSLININKAI BROWDE- 
KIO IŠLAISVINIMO 

KOMITETE
New York. — Tom Moo

ney numirus, Piliečių Komi
teto Išlaisvinti Earl Brow-* 
derį pirmininku tapo iš
rinktas Warren Billings. 
Dar sekami mokslininkai ir 
visuomeninkai įstojo į tą 
komitetą: Dr. Abraham 
Flexner, Director Emeritus, 
Institute for Advance Stu
dy; Prof. Thomas Addis, 
Stanford Universiteto; 
Judge Edward Totten, Min
neapolis, Min.; Prof. Sopho- 
nisba P. Breckenridge, Chi- 
cagos Universiteto; Prof 
Henry Pratt Fairchild, New 
Yorko Universiteto; Dr. 
Max Yergan, negrų vadas 

Fašistai Neatgaus
Ore Pirmenyhes

“Pravda” rašo, kad Vo- šies priešlėktuvines patran-
kietijos fašistai šimtais me
ta įvairių rūšių lėktuvus į 
frontą prieš Sovietų Sąjun
gą, kad atgauti oro pirme
nybę prieš Raudonąjį Orlai- 
vyną. Visuose svarbesniuo
se frontuose mūšiai aštrė
ja. Daugelyje fronto vietų 
Hitlerio divizijos yra ap
suptos ir jo orlaivynas ga
vo naują darbą—pristatyt 
saviškiams maisto ir amu
nicijos. Aišku, kad Hitleris 
karą pradėdamas su Sovie
tų Sąjunga nenumatė tokią 
misiją savo lėktuvams. Jis 
manė, kad jie, kaip pasiutę 
vanagai, laisvai skrajos virš 
Sovietų Sąjungos ir dras
kys jos kūną.

Vokietijos fašistų oro 
nuostoliai auga su kiekvie
na savaite. Raudonasis Or
laivynas daug išmoko ir pa
tyrė, kaip geriau naikinti 
“neįveiki amą” Hitlerio 
“Luftwaffe.”

Pirma Hitlerio liežuvnin- 
kai šaukė, kad jų oriai vynui 
kenkia “rusiška žiema”.
Žiema jau pasibaigė, atė
jo Hitlerio išgarsintas “pa
vasario ofensyvo” laikas ir 
jo lėktuvai turi naują misi
ją šerti savo divizijas, ku
rias Raudonoji Armija dar 
žiemą apsupo ir pastatė į 
pavojų. Hitleris kasdien vis 
pikčiau ir pikčiau rėkia, 
kad jo lėktuvai turi aprū
pinti tas divizijas.

Hitleris jieško ir naujos 
taktikos oro kovoms, jo in-

Pirmad:, Balandžio 20, 1942

pavojus yra kaip tik iš Vo
kietijos pusės, kuri ginklais 
ir savo naciška propaganda 
pasiryžus sunaikinti Ame
rikoj santvarką ir fašistus 
pastatyti viešpačiais ant 
Amerikos žmonių, o mūsų 
žmones padaryti jų vergais.

Užtenka prisiminti tik 
tą, kad Hitlerio razbainin- 
kų šaika save skaito geriau
sia žmonijos veisle, kad vi
si kiti žmonės yra prastes
nės rūšies, maišyti su gyvu
liais.

Ir kas Amerikoj vis sklei
džia melus prieš komunis
tus, kurie visomis jėgomis 
gelbėja Amerikos valdžiai 
karo laimėjime, kas sklei
džia baubą prieš Sovietų 
Sąjungą, kurios piliečiai 
milionus gyvasčių jau pa
aukavo už jų ir mūsų lais
vę, tas yra niekas kitas, 
kaip Hitlerio pagelbininkas, 
kaip sutvėrimas, kuris 
šeškiškai smardina, kuris 
nori, kad Amerika pralai
mėtų karą, kuris nori fašis
tų viešpatavimo mūsų šalyj.

V. S.

ir mokslininkas; Ferdinand 
Smith, vice-pirmininkas Na
tional Maritime Union.

Paskelbdamas naujų na
rių surašą, Komitetas pa
žymi, kad pastangos Brow- 
derį išlaisvinti pasiekia 
aukščiausiį laipsnį. Po ne
seniai įvykusio Kongreso 
tam tikslui, šimtai įvairių 
organizacijų ir pavienių pi
liečių kreipėsi pas preziden
tą Rooseveltą su prašymu 
Browderj paliuosuoti iš ka
lėjimo.. - Komitetas ragina 
visus demokratiją ir laisvę 
mylinčius žmones tęsti sa
vo pastangas^ toliau be jo
kios pertraukos.

kas. Bet juk tai jau atsi
sakymas nuo viešpatavimo 
ore; jeigu Hitlerio žmogžu
džiai ir toliau mano “vieš
patauti ore”, tai kam tada 
jiems priešlėktuvinės nau
jos patrankos?

Kaip matome, kartu su 
fašistų pasaka, kad jų ar
mija “nesumušama”, su
smuko ir antra pasaka, kad 
jų orlaivynas “viešpatauja 
ore”. Raudonoji Armija, 
Raudonasis Orlaivynas, ar
tilerija, priešlėktuvinės pa
trankos, tankiečiai ir raita- 
rija išmoko kaip atsakyti į 
kiekvieną priešo smūgį ir 
atsakyti dar galingesniu 
smūgiu.

r

Ragina Valdžią Parduoti 
Pieną po 5c. už Kvortą

Albany, N. Y. — Valsti
jos senatorius Muzzicato 
įnešė seimelin rezoliuciją,
kuri labai svarbi žmonių 
sveikatai. Jis siūlo, kad 
valdžia paskirtų $15,000 ir 
sudarytų komisiją studija
vimui pieno problemos. Toks 
studijavimas turi tęstis vie
nus metus. Muzzicato sako, 
kad galima taip sutvarkyti 
pieno problemą, jog varto
tojams galima jį parduoti 
po 5 centus už kvortą. Tuo 
tarpu dabar kai kur pieno 
kvorta kaštuoja nuo 18 iki

žinieriai išranda naujos rū- 19 centų.
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V. V. Majakovskis: Poetas, Dailininkas
Rašo dailininkas J. Kuzminskas.

(Pabaiga)
Daugelis dailininkų dirbo buržuaziniams 

užsakytojams menkiausios vertės daly
kėlius. Kartu su* dekadentizmu, baigė savo 
amžių natūralistinės buities vaizdavimas, ku
rio žymiausias atstovas buvo Makovskis. Po 
“menas menui” šūkio vėliava rinkosi antivi
suomeninis elementas. Tokioms sąlygoms 
esant išėjo gyveniman rusų futuristai, pasi
skelbę save “meno revoliucionieriais” ir metę 
šūkį: be gailesčio naikinti “senėnų estetiką.” 
Pikasso ir Sezanno drąsūs formalistiniai j ieš
kojimai, atvežti iš Franci jos ir pasėti rusų 
dirvoje, buvo futuristų įvertinti, kaip iššūkis 
praeities pasenusiems meniškiems principams.

Labai sunku buvo tuo laiku jaunam daili
ninkui, nusprendusiam ne pilvu rūpintis, bet 
kovoti iki mirties meno pasaulyje, nauju gink
lu ir už naujus idealus ir įstoti į socialistinio 
realizmo kelią. To kelio j ieškodamas, Maja
kovskis eina aplinkiniais takais, prisiglaudžia 
prie kūbofuturistų ir tampa jų vadu.

Bet šiuose j ieškojimuose ir svaičiojimuose, 
jis, kaip šventenybę, išsaugojo savo svajonę 
apie socialistinį meną, štai šitai ir išskiria 
jį iš pat pradžios nuo jo kovos draugų. Ten, 
kur pas juos tiktai anarchistiniai — bohemiš
ki formaliniai eksperimentai, pas Majakovskį 
paslėptai arba aiškiai jaučiama narsus socia
listinio meno troškimas ir didelė buržuazinei 
visuomenei neapykanta. “Nėra meno kūrinio, 
—rašo jis savo autobiografijoj,—kuris labiau 
patrauktų mane, kaip Markso ‘Prakalba’.” 
Kaip jo draugas Burliukas pažymi, Majakovs
kis “galėjo mintinai cituoti ištisus Markso 
“Kapitalo” puslapius.”

Futurizmą jis suprato kaip kovą prieš bur
žuazinį meną, kaip areną, iš kurios jis galėjo 
kapoti seno pasaulio idealistines viršūnes: kul
tūrą, estetiką, moralę..

1913 metais staigus Majakovskio posūkis 
nuo tapybos į poeziją įvyko todėl, kad jo lite
ratūrinės išsivystymo perspektyvos tapo pra
našesnės. Jam, savo gabumus išbandžiusiam 
vaizdiniame mene ir poezijoje pati istorinė 
perspektyva parodė kelią į literatūrą.

Kaip tapyboj, taip ir poezijoj Majakovskis 
nesilaikė “naujojo meno” teorijos ir prakti
kos. Išlaikydamas savo kūrybinį veidą jis iš 
futurizmo estetikos ima tik tai, kas buvo rei
kalinga arba atrodė reikalingu jo meniškajam 
išsivystymui.

Tapyboje ir piešinyje jis teoretiškai priėmė 
lozungą apie linijos, formos ir spalvos savis
tovią reikšmę, bet praktikoje susilaikė nuo be- 
siužetinių kompozicijų, apnuogintai plikų, for
malinių būdų.

Priešrevoliuciniame laikotarpyje, Majakovs
kis savišką stilių surado tiktai portrete. Juose 
jisai paprastai atsisako nuo modeliavimo pa
galba šviesos ir šešėlių ir pasitenkina kontū
riniu piešiniu. Kituose atvejuose šešėlius už
lieja akverėle arba tušu pagalba nuorūkos, po- 
pierio gabalo arba degtuku.

Majakovskis moka pabrėžti asmens tipiškus 
bruožus, jo charakteringiausią rakursą ir, jais 
naudodamasis, pasiekia tinkamo raiškingumo 
(I. Repino. D. Burliuko, N. Briko portretai). 
Tai priduoda daugeliui portretų satyrinio cha
rakterio, nors dar nepereina į šaržą.

Majakovskio portretai savo meniškuoju 
principu yra svetimi futuristų portretams, ku
riems daugeliu atvejų, žmogaus veidas yra tik-J 
tai proga išspręsti vienokiai arba kitokiai fonf| 
mos problemai.

Tuo žvilgsiniu yra labai įdomūs K. čukovs^ 
kio atsiminimai apie Majakovskio susitikimą 
su Repinu 1914 metais. Repinas labai nekentė 
futuristų ir Majakovskio poleminio atkaklu
mo. Bet didelio meistro instiktu Repinas pa
juto, kad Majakovskyje slypi didelis poetas ir 
dailininkas, milžiniška gyvenimiškoji jėga. 
Apie Majakovskio portretus Repinas pasakė: 
“Ir šis žmogus įsivaizduoja, kad jis futuristas. 
Pas jį kiekvienam štriche—patsai materinis 
realizmas. Ir kaip šmaikščiai jisai piešia, kaip 
temperamentingai! Velnioniškai talentingai! 
Ir anatomiją puikiai žino ir fiziologas pui
kus. .. Ne, tai ne diletantas, tai meistras. O 
futurnai—jis svetimas...”

1914 metais Majakovskis rašo:
“Tas ne dailininkas, kuris ant puikaus obuo

lio, paguldyto natiurmortui, nepamatys pakar
tųjų kališe.”

Revoliucija Majakovskiui atidarė priėmimą 
prie naujų vaizdinio meno formų, grąžino jį 
prie profesionalio dailinfnko darbo. Jo teptu
kui priklauso 1917 metų karikatūros, vaiz
duojančios Nikalojų II. Jis daro savo knygoms 
viršelius, kino filmoms plakatus, patsai kaipo 
aktorius dalyvauja filmose ir kuria joms sce- 
nerijas. Taip pat daro eskyzus dekoracijoms 
ir kostiumams “Misterija—-Buff” pastatymui.

Bet šie visi bandymai yra epizodinio cha
rakterio. Už tai jo darbas prie “Satyros lan
gų ROSTA” pasireiškė kaip naujas etapai ne 
tik jo kūryboje, bet ir įėjo į sovietinio vaiz
dinio meno, istoriją. Kas gi buvo tieji “Saty
ros langių?” Tai popierio lapai, kuriuose ka
rikatūromis ir eilėraščiais buvo labai aštriai' 
pliekiama .visa tai, kas stojo prieš komuniz
mą. Jie atstojo ir plakatą ir trumpą laikrašti

nę informaciją ir satyrinį žurnalą. O atsirado 
iš sieninio laikraščio.

PiKjnutiniai “Satyros langai” pasirodė 1919 
metų rudenį, kada kraštas įtemptai kovojo su 
stipriomis balt, ir infervent. jėgomis. Sudžiū
vusią bado šmėkla jie stengėsi uždusinti jau
nąją Tarybų respubliką. Priešų skleidžiami 
gandai sklido po visą šalį. Jiems nutildyti rei
kėjo galingo šūkio, plakato ar paprasto rai
žinio. Bet rotacinės mašinos buvo išgriautos, 
litografijos neveikė, laikraščiai išeidavo su 
pertraukomis.

Tų pat metų rudenį Majakovskis pamatė 
lango vitrinoje vieną pirmųjų “ROSTA saty
ros langų”. Jie ką tik buvo pradėti leisti dai
lininko M. M. čeremnickio iniciatyva.

čia Majakovskis įdėjo visą savo politinį 
temperamentą. Jis sustiprino jų agitacinę 
kryptį, nustatė vėlesnį “Langų” charakterį, vi
siems piešiniams telpantiems lape suteikė vie
ną temą, kurią eilėraštinis lozungas paaiškino.

Greitai “Langus” išmoko dauginti. Vienoje 
vietoje dailininkai nupiešdavo piešinius ir nu
siųsdavo reikiamon vieton, o ten, pagalba tra
faretų parašydavo tekstus. Taigi, jų tiražas 
pasiekdavo apie 100—150 egzempliorių. Mas
kvą pasekė kiti miestai, Leningradas, Sarato
vas, Bakų. “Satyros langai” lietė pačius pik
čiausius klausimus: jie telkė kovon Vrangelį 
ir Denikiną, šaukė į susirinkusius, atidengė 
sabotažninkus ir apsileidėlius, agitavo už sėk
mingą sėją.

“Sunkiausio trimečio revoliucinės kovos 
protokolinis užrašas, išreikštas spalvų dėmė
mis ir lozungų skambumu,”—taip sakė apie 
juos Majakovskis.

šie “Satyros langai” buvo nepaprastai grei
tai piešiami, nes įvykiai tai reikalavo ir nuo 
jų greito išlipinimo priklausė naujų kovotojų 
skaičius. “Būdavo, telegrafo žinia apie fron
to pergalę per — keturias — dešimt minučių 
—ar valandą jau kabojo gatvėje išreikšta 
spalvuotu plakatu.” Per dvejus metus Maja
kovskis padarė virš trijų tūkstančių piešinių, 
o parašų susidarė antras rinkinys.

Darbo tempas ir aplinkybės reikalavo politi
nio aštrumo, raiškumo, primityviškumo, ap
leisti nereikšmingas piešinio detales. Eilėraš- 
tinio šūkio tekstas tampriai rišosi su pieši
niu, papildė ir aiškino jį... Ką ponai irvrange- 
liai liaudžiai neša. ..” “žemę liaudžiai, darbi
ninkams laisvę, benamiams prieglaudą,” iro
niškai klausė poetas. O piešinys paaiškino, kad 
Vrangelio supratimu žemės liaudžiai užtenka 
trijų aršinų po kapo kryžiumi, laisvė' pakei
čiama kartuvėmis, o beturčiui prieglauda— 
kalėjimas.

“Laikui, bėgant,—prisimena Majakovskis,— 
mes taip išlavinome ranką, kad sudėtingą dar
bininko siluetą galėjome užsimerkę nupiešti ir 
linija, nuo kurios pradėjome, vėl susiliedavo 
su baigiamąja.” Nors ir skubiai buvo dirba
ma, bet jis nesumažino dailininkams statomų 
reikalavimų. Jie jį dirbo visu rimtumu, įtempę 
savo jėgas, lavindami revoliucinį skonį, pa
keldami plakatinio meno kvalifikacijas.

Šis darbas dirbamas “Languose ROSTA” 
turėjo milžiniškos politinės reikšmės kitiems 
dailininkams, rodąs kelią į aktyvią kovą už so
cializmą.

Tasai stilistinis įgudimas, kurį Majakovskis 
Jrt5įį^lamas piešinius dėl “Langų ROSTA” 

buvo jo panaudotas ir iliustratyvinėj 
g&frikoj. 1923 metais išeina dideliu tiražu jo 

.’imitacinės poemos “Pasaka apie dezertyrą”, 
^‘šalin samagoną!” ir kt. su jo paties iliustra
cijomis. Šios jo iliustracijos yra kontūriniai 
piešiniai, arba piešiniai, kuriuose jungiasi juo
das ir baltas. Jose žmogus atvaizduotas už 
aplinkos arba aplinka kokia—nors viena deta
le charakterizuojama. Kartais toji detalė tam
pa atskira iliustracija. Jei šias iliustracijas 
palyginsime su ^Langais ROSTA”, pamatysi
me, kad čia tematinis diapazonas prasiple
čia peisažu, kuris taip pat atliktas apibendrin
toje, labai lakoniškoje manieroje.

Majakovskio iliustratyvinė grafika gimi- 
niuojasi su “Langais ROSTA” ir vienodu vai
zdų traktavimu (buržujas, kulokas, baltasis 
generolas), satyriniu šaižumu ir agitaciniu 
piešiniu.

Ilgam Majakovskis išlaiko savo dėmesį pla
katui—tai masinei vaizdinio meno rūšiai. Pa
gal jo eskyzus yra padaryti dešimtys plakatų, 
pramonės, profesinio darbo ir sanitarinėmis 
temomis. Majakovskis aiškiai juto, kad kova 
valstybinės prekybos su dar nepranykusia tuo 
metu privačia prekyba, turėjo didelės politinės 
reikšmės. Daugel reklamų ir plakatų padary
ta pagal jo eskyzus.

“Grynojo meno” šalininkai, su panieka žiū
rėję į masinės poezijos ir grafikos formą, 
smerkė Majakovskį—poetą už šių dienų opių 
klausimų temas, už darbą laikraštyje, už rek
lamines eiles. Jie kaltino Majakovskį—daili
ninką už paprastą raižinį, už piešinius dėl 
“Langų ROSTA”, už plakatus. Bet jų estetinis 
užsidarymas buvo visuomet poetui kenksmin
gas—tam revoliucijos tribūnui, kuris poezijos 
.kalba ir vaizdinio meno pagalba kalbėjo su 
milijonais. Jo supratimu, menas suprantamas 
milijonų žmonių, — tai pirm visko geras me
nas, didelis menas, pilnakraujis menas. O dėl

Raudonosios Armijos kariai paėmė šitą vokiečių, kanuolę, kaipo karo grobį; dabar 
ji bus atsukta prieš pačius ruduosius žvėris, prieš nacius.

AUKŠČIŲ AUKŠČIAUSIEJI
Jeigu nesuvarjavojo, tai ba

la žino, kas ten atsitiko su 
aukščiausio ant aukščiausių 
Eselia prezidento makaule. Jis 
ėmė, pasiraitę rankoves ir — 
pykšt, pykšt — pasiuntė lietu
viškiems laikraščiams telegra
mas, šūdu grūmodamas, kam 
jie neužsimerkia prieš Eselia 
viršininkų negabumus vedime 
tos organizacijos reikalų.

Tas, nedurniausis ant nedar
niausių prezidentas šokinėja, 
kai gaidys prieš jautį, kam tie 
laikraščiai kalba apie švaisty
mą organizacijos gero be ato
dairos. Nugi, vyručiai, kaip 
jau nekalbėsime, bet apie pu
sei milijono turto išgaruoti ant 
šviežio oro, kuris buvo sudė
tas per kruviną procę lietu
vių darbo žmonių Amerikoj, 
tai nėra tik nusispjauti, kad ir 
ne tos organizacijos nariui, 
kad ir pašaliniui. Jeigu nebūt 
šviesesnių žmonių, kas visuo
meniniais reikalais rūpintųsi, 
tai tūli netašytgalviai, biesas 
žino, kur numarmėtų su vi
suomenės gerove ir turtu, nors 
jie tą darytų ir gerais norais.

Nu, lai jau būnio tas Eselia 
aukščiausis ant aukščiausių, 
švenčiausis ant švenčiausių ir 
teisingiausis ant teisingiausių 
prezidentas ant prezidentų ir 
jo ta taryba, bet ar ne juokin
ga, kada žmogus pyksta už 
kritiką neekonomijoj ir klai
das, o tuo pat' sykiu elgiasi 
taip, už ką kritikuojamas jis 
ir jo bendrai. Va, dabar tos 
telegramos laikraščiams! Juk 
jos kaštavo kelis dolerius. O 
ar jos ištikrųjų buvo reikalin
gos siuntinėti ir tiek pinigų 
be reikalo leisti? Bile protin
gas, kad ir fandrinis, kurių 
daugelis sudaro Eselia, pasa
kys, jog nebuvo reikalo. Kad 
ir advokatas, ir tai gali žinoti, 
jog ta organizacija turi kitas 
priemones, per ką panašius 
reikalus galima atlikti.

Kuriems gi vėjams Eselia 
leidžia savo laikraštį? Juk jei
gu jau galima per tą laikraš
tį ambicninkams savo politinę 
uodegą riesti, tai galima ir to
kius dalykus atlikti, kaip or
ganizacijos reikalus. Bile pro
tingas, ekonomiškas, gabus ir 
rūpestingas viršininkas būt to
kius grąsinimus atspausdinęs 
tame laikrašty, jeigu jau bu
vo reikalas; ir tie grasinamie
ji būt taip gerai nuo to “dre
bėję,” kaip ir nuo tų telegra
mų, kurios organizacijai kaš
tavo net keli doleriai. Tuomi 
viršininkai ir savo garbę būt 
“apgynę” ir organizacijai be

reikalingų išlaidų 'būt nepada
rę.

Taip, taip, tokios išlaidos 
tik keli centai, palyginus su 
šimtais ir tūkstančiais. Nors ir 
teisingam, bet neišmintingam, 
neapsvarstančiam ir nepaisan
čiam kito gero, tokios išlaidos 
tik nusispjauti . . . Tačiaus a- 
merikiečių patarlė sako: Kas 
nepaiso cento, tas neturi ir do
lerių. Tame svarbiausis daly
kas, kada eina kalba apie tū
lus viršininkus darbo žmonių 
pašelpinėse organizacijose.

Taigi, nepaisanti tokių ma
žų išlaidų, puolasi labai grei
tai ir į dideles — į teismus sa
vo niekeno nenuplėštos gar
bės apgynimui. Kas 1 tokiems 
aukščiausių aukščiausiems vir
šininkams kito centas, kada jo 
nereikia iš savo kelinių kiše- 
nio mokėti, ar jie būt tik keli 
centai, ar dešimtimis tūkstan
čių. Tame ir priklauso tinka
mumas ir netinkamumas būti 
pašelpinės organizacijos aukš
čiausių aukščiausiais viršinin
kais . . .

Nu, daleiskime, Eselia pa
duoda ant sūdo tuos kelis 
laikraščius už niekeno nenu
plėštos šlovės savo aukščių 
aukščiausių viršininkų. Kas gi 
iš tų laikraščių būt galima 
gauti? Juk pas juos pinigo 
tiek, kiek akmeny vandens. 
Tai nieko iš jų ir negautum, 
jeigu ir atsitiktų toks stebuk
las, kad kas atrastų juos kal
tais nuplėšime nenuplėšia- 
miems garbės.

Bet kiek tokis tąsymasis po 
teismus kaštuotų organizaci
jai? Advokatai juk už tyrą 
orą netarnauja. Vienas jų kyt- 
ras, kitas dar kytresnis. O imsi 
kuo kytriausį, gal dar ir kelis, 
nes tai nemažas dalykas, ne
maža pūslė' — aukščiausių 
aukščiausius viršininkus reikia 
ginti, arba, geriau sakant, — 
plauti, idant jokis krislelis ant 
jų nebūt kieno užmestas. Už 
tokius darbus advokatams bū
tinai reikia delnus dikčiai ir 
dikčiai vilginti, kas pasiekia, 
paprastai, ne į dešimkes, ale 
į dešimtis, tūkstančių.

Tas jau aišku bile Eselia 
nariui, ir neaukštus mokslus 
ėjusiam, kad ir fandriniui 
Newarke, ar Brooklyne kriau- 
čiui, ar Scrantono mainieriui, 
ar Chicagos stockyardininkui, 
ar Naujosios Anglijos audėjui 
ar kurpiui, jog tokias sumas 
galima daug naudingesniems 
organizacijos reikalams su
naudoti, kaip antai, jaunuolių 
moksle šelpimui, senelių prie

glaudai ir jų šelpimui.
Ir kas ištikrųjų susuke ma

kaulę tiems aukščių aukščiau
siems Eselia viršininkams? 
Labai lengva tas nuspėti. Yra 
žmonių, kurie džiaugiasi ir 
pasitenkina savo pasisekimais 
visuomeniniame darbe. Bet 
yra žmonių, kurie stačiai pa
sigeria nuo pasisekimų visuo
meniniuose darbuose, pradeda 
varjavoti ir kandžioti kitus, 
mėgindami atimti jiems teisę 
veikti visuomenei.

Kaip tik taip atsitiko ir su 
Eselia aukščių aukščiausiu 
prezidentu ir ta taryba. Nese
niai buvo Eselia nominacijos 
į naują valdybą. Ir kaip ten 
buvo, kaip ne, aukščiausių 
aukščiausieji gavo po du-tris 
tūkstančius balsų, o jų opo
nentai tik tiek šimtų. Tas tuos 
viršylas ir išvarė net iš lygsva
ros.

Matome, Jog ta aukščiau
siųjų grupė yra tas tipas, ku
ris nesvietiškai save myli ir 
neapkenčia demokratijos, nors 
ta grupė tik ir pasiekė dabar
tinį savo stovį tik todėl, kad 
Amerikoj rado demokratiją, 
kur jų užmačiai ir gabumai 
galėjo liuosai vystytis. Jeigu 
jie visą amžių būt turėję gy
venti Lietuvoje, tai labai gali
mas daiktas, jog toks aukš
čiausių aukščiausis preziden
tas ir jo gengė gal viso labo 
būt buvę aukščiausiais skerd- 
žiais ar tik paskui kiaulės 
stimburį vaikščioję. . .

A. Gilmanas.

Marlyn, Pa.
Draugo S. Pečiulio Netekus
Jaudinanti, liūdna žinia pra

bėgo mūsų, mainierių apylin
kę .. .

Balandžio 8 d., 9 valandą 
vakare, Jeffersono ligonbuty-
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dūlys (tumor).
Stasys Pečiulis buvo gerai 

žinomas ne tik žemosios Penn- 
sylvanijos angliakasiams, o ir 
plačiai lietuvių pažangiajai vi
suomenei Amerikoj. Jo vardas 
nekartą skambėjo darbinin* 
kiškoje spaudoje (ypač dien
rašty j “Laisvėj”), kaip duos- 
niai rėmusio mūs spaudą ir 
šiaip darbininkiškus reikalus.

Taip pat ir mes, minersvill- 
iečiai, i)- visos šios apylinkės 
progresyviai lietuviai su mir- 
čia Stasio Pečiulio netekome 
svarbaus ir darbštaus draugo 
progresyvėse organizacijose.

Jam mirus, visi šios apylin
kės pažangūs lietuviai' pajuto 
širdgėlą, simpatiją, norą kuom 
galint jam atsilyginti už jo 
darbštumą ir nuoširdumą gy
venant jam mūsų tarpe. Į jo 
šermenis suvažiavo iš visos 
apylinkės miestukų jo priete- 
liai, draugai bei pažįstami, 
kaip tai: iš Shenandoah, Ma- 
hanoy City, Girardville, Ash. 
land, Frackville, St. Clair, - 
Port Carbon, Pottsville, Tama
qua, Coaldale ir kitų vietų. 
Gulintį jo kūną vakarais ir 
dienomis liūdėsyj budėjo vis 
naujai atsilankę jo draugai bei 
pažįstami.

Laidotuvių metu skaitlingai 
dalyvavo žmonės iš virš pami
nėtų vietų, kad atiduoti jam 
paskutinį patarnavimą bei at
sisveikinimą. Tai skaitlingiau
sios buvo laidotuvės, kokias 
kada nors yra matęs Marlyn 
miestukas.

Išleidžiant Stasio kūną iš 
namų į Ramybės Kalnelį (ka
pines), drg. Stasys Kuzmickas’ 
sugiedojo gedulu giesmę — 
“Nelaisvės sunkios nukanky- * *' tas.” Giesmė pagilino visų liū
desį ...

Leidžiant karstą į duobę, 
drg. S. Kuzmickas pagiedojo 
“Neverkit pas kapą.”

' Kalbą ant kapo teko pasa
kyti šių žodžių rašytojui.

Laidotuvių direktorius P. V. 
Tucinas, kaip parinktas pro- 
fesijonalas, savo užduotį atli
ko kuopuikiausiai. Mrs. Tu- 
cinienė (P. V. Tucino žmona) 
labai daug teikė simpatijos ve- • 
lionio šeimai.

Gyvos gėlės puošė jo kars
tą nuo šių jo artimųjų: nuo 
žmonos, duktės ir sūnaus Sta- 
šio; nuo Pienaičių šeimos; nuo 
senukės Ramanauskienės su 
šeima. Nuo organizacijų buvo 
vainikai: LLD 14 kp., LLD 9 
Apskričio, LDS Minersvillės 
kuopos ir nuo dirbtuvės darbi
ninkių, kurioje drg. Pečiulienė 
dirba.

; Tai dabar bus aišku, kaip 
J yra svarbu būti pažangiosios 
| visuomenės eilėse ir turėti 
'daug simpatingų draugų. •

’ Truputis iš Biografijos
Velionis Stasys Pečiulis yra 

gimęs Lietuvoje, Suvalkijoj, 
Vilkaviškio apskrityje, Oška- 
halių kaime.

Į šią šalį atvažiavo būda
mas 21 metų, nenorėdamas ei
ti tarnauti caro kariuomenėn.

Amerikoje išgyveno 30 me
tų. Atvykęs pirmiausiai apsi
gyveno Mahąnoy City, Pa., ir 
dirbo ankliakasyklose. Vėliau
atsikėlė gyventi į Minersville, 
Pa. čionai taip pat dirbo ang- / 
lies kasyklose. Tik pirmajam 
pasauliniui karui užėjus ir
darbams pradėjus geriau eiti,

prie viršutinh 
laiką , gyveni 
Philadelphijoj 

metus grįžo at

Stasys Pečiulis
je, Philadelphijoj, mirė Stasys 
Pečiulis. Mirė jis po sunkios 
operacijos, kuri buvo daroma 
galvoje, nes ten augęs skau

to, kad kurti didelį meną, reikia, kad giliam 
idėjiniam turiniui, atatiktų didelė, drąsi, tiks
liai surasta forma. Turinys, nesuradęs savo 
tikros formos, visuomet bus pažemintas, daž
nai ir miręs. Majakovskio novatoriškumas, jo 
forma—tai visuomet turinio atidengimas. Vi
si Majakovskio pasisakymai apie meną yra la
bai tampriai surišti su klausimu apie ko
kybę ir, reiškia, apie forfną, nes meniško vaiz- 
,do kokybė, jo idėjiškumas pasireiškia per for
mą.

Kūrybiniai Majakovskio—dailininko ir Ma
jakovskio—poeto keliai glaudžiai susipina. Jie

sujungti tuo pačiu revoliucijos alsavimo 
ritrhu, ta pačia kova su pasenėjusia praeities 
estetika, tomis pačiomis pastangomis pakelti 
agitacinį meną į nepasiekiamas meniškas auk
štumas.

'‘Dėlto,—kaip sako N. Beliavski, kurio 
straipsniu: “Poetas — dailininkas”, mes pla
čiai pasinaudojome (Tvorčestvo 1940, 4 Nr.), 
studijuodami Majakovskį—dailininką—reikštų 
palikti neatvertus įdomius ir svarbius kūrybi
nės tyografijos puslapius, “geriausio, talentin- 
giausio mūsų tarybinės epochos poeto.”

Stasys gavo 
darbų. Tūlą 
Chester’y ir 
Apie 1921—2 
gal į Minersvillę ir dirbo krau
tuvėj už pagelbininką. Kiel 
vėliau įsisteigė nuosavą krat 
tuvėlę Marlyne, kur dirbo iki 
pereito kovo mėn. 15 d., tai 
yra, kol liga neparbloškė jį į J 
lovą.

Stasys mirė sulaukęs 50 me- [ 
tų amžiaus, palikdamas nuliū- I 
dime savo gyvenimo draugę 
Aleną; dukterį Aleną, 17 me
tų ir sūnų Stasį, kuris dar lan
ko pradžios mokyklą.

J. Ramanauskas.
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Kariuomene Duoda Septynis Aukštus 
Apdovanojimus už Herojizmą

choras eina pirmyn visais at
žvilgiais. Raportas priimtas.

Valdybos raportuose pasi
rodė, kad viskas tvarkoj. Dar
bai yra gerai ir tvarkingai at
likti. Finansų stalas irgi užtik-

pašvęsti visuomeniniams rei
kalams.

Mūsų moterys mezgėjos 
taipgi, neatsilikdamos pavasa
rinėje ruošoje, jaučiasi perpil
dytos darbais, tai ir mezgimas

(Tąsa)
—Tyliau, vaikuti. Einam ot čia...
Abu nuėjo nuo verandos prie tvenki

nio. Krūmai jau buvo iškirsti, net išge
nėti. Kotrina bailiai dairėsi į šalis susi
rūpinusi. Skausmingai virpąs jos veidas 
ir ryškiai paraudusi nosis Matūros širdy 
sukėlė gailesčio. Bet širdis jo nenustojo 
kunkuliavusi, akys nenusiblaivė. Par
duoda lenko šmotas, parduoda! Adomo
nis, sako, turi maišus pinigų. O iš kur? 
Ne pa... gi jam kas.

—Mat, vaikeli, tu vis tais šautuvais 
giriesi. Pasirodo, su šautuvais nieko. 
Galvos reikia...

— Ne galvos, Kotrina, bet su velniu 
..reikia susidėti, žuliku, vagim būti!

— Jaip, taip... Girdėjau, uogele, kad 
ir tau sunku?

— Ką čia slėpsi. Gerai žinai, Kotrina, 
kad nesu laidokas. Juodas jautis tiek 
netempė, kiek aš. Du kartus varžė — at- 
sigyniau. Žinai, klojimas sudegė... Po 
šitos nelaimės nebeišsipainiosiu.

— Vargšelis... Nėra teisybės. Aš, ro
dos, visą amžį nė šapelio svetimo. Die
vui melsdavaus... O senatvėj neturėsiu 
kur galvos priglausti.

—Žinoma, Kordušas ištruks galvą.
— Tyliau, vaikeli, tyliau. Tu nežinai, 

kad čia kiekvienas medis ausis turi.
— Panaitė jau išvažiavo. Į Lenkiją?
— Dievai žino.
— Tamsta, ir kalbi ir myki, — net su

pyko Matūza. — Aišku, kad į Lenkiją.
Ilgai pagalvojęs, nutęsė:
— Galėtų trūkti sau galvas visi, kad 

tik žmonėms skriaudos nedarytų!
Kotrina smalsiom akim peržvelgė Ma- 

tūzą, nusagstė jo šaulišką uniformą, 
įsismeigė į sutrūkusias rankas, žvairas, 
neramiai bėgiojančias akis ir sunkiai at
siduso. Matūza žiūrėjo į priekį, neva 
koplytėlę, bet matė Kotrinos žvilgsnius 
ir suprato, kad ji taiko klustelėti apie 
Mortą. Matūza šito vengė. Jis gerai su
prato, kad Kotrina žino visą paslaptį. 
Gal galėtų pasakyti jam dar daug nau
jo, bet, ot, ir geidė, ir bijojo. Bijojo ne- 

• įeiti pas Kordušą, kaip staugiantis liū- 
. tas.

— Kontrolius, sako, Kordušą labai 
skriaudžia? — nieko kito nesugalvojęs, 
paklausė Matūza.

— Žinai, vaikeli, ir pykstu ant pono 
ir vėl jo gaila, — noriai šnekėjo Kotri
na. — Kas gi iš jo beliko. Nebe ponas, 
bet ligonis. Valandą kitą dar supranta, 
kur ir kaip gyvena, o paskui, žiūrėk, pa- 
dūksta, sukvailėja, visokių pazanų rei
kalauja. Ne mūsų žmogus, sunku jį su
prasti, gali, vaikeli, kaip nori sakyti. 
Sakai, Dūnaitis jį skriaudžia. O kas jo, 
Matūza, neskriaudžia? Kas nenori. Tas, 
svieto perėjūnas Dūnaitis, kuilį ar už 
penkis tūkstančius nupirko, arklį gal už 
kita tiek, įkalbėjo atremontuoti koply
tėlės vidų... Ai man, negi viską išskai
čiuosi. Kuilys nudvėsė... Nenoriu aš ant 
sąžinės grieko imti, bet gyvuliui ką nors 
uždavė. O kas kitas, jei ne sodininkas.

į Dažnai susipjauna jiedu, kaip šunes. 
S Pora kartų ponas išjojo, žiūrim, arklys 

šlubuoja ant paskutinių kojų. Kad būtų 
H bent pardavęs, vis šimtelis, kitas. Net 

/ supyko, kai Dūnaitis pasiūlė parduoti 
Adomoniui. Nušauti liepė. O sodininkas, 
kas jam. Nužudė tokį gražų gyvulį ir 
čia pat netoli užkasė. Vadinas, arkliu, 
kuriuo ponas jodinėjo, Adomonis nejos!

Kotrina šyptelėjo ir vėl bailiai apsi- 
\ žvalgė, šventadienio tyla viešpatavo 
1 aplinkui. Net šunes nė karto nevamp- 
1 telėjo.
i — Ir pikta ir gaila, Matūzai. Iškvietė 
< Dūnaitis iš Kauno tokį bizūnėlį su juo- 
I da, plačia skrybėle. Aš jau iš karto 
i žvilgterėjus pagalvojau, kad ir tas nupe- 
] šios ponui ūsą. Taip ir buvo. Apžiūrėjo 
I koplytėlę ir kad nupasakojo, tai nupasa- 
I ko j o. Naują Panelės švenčiausios stovy- 

lą lipdyti, sienas jurginais numaliavot. 
Amžiną atilsį ponią ir senelius iš kie- 

r čiausio akmens iškalt ir, kaip šventuo
sius, įstatyt į jvisas kertes. Lenkiškai, 

| z pranokai tauškėjo ir apsuko ponui galvą.
Pats sodininkas, man sakė, kad tas bi- 
zūnėlis keturis tūkstančius gavo ir, ži
noma, su tuo Dūnaičiu pasidalino, nes 
Panelės Švenčiausios stovylėlę šiaip taip 
sulipdė, o daugiau nei dūko, nei sluko. 
Tiek pinigų, tiek pinigų, sakau tik... 
Jei ne. tas unaras, tiek pinigėlių buvo 
gavęs. Sūrantas manai ščyrai mandra- 
vot pradėjo? Ai, ai...

— Tai, manai, kad jis jau plikas?
— Ne daugiau, jei vieną kitą šimtelį. 

Ir nereik ant jo, vaikeli, per daug pykti. 
Juk ir tau, rodos, penketą šimtelių vidu
ry rinkos davė.

—Davė... davė, bet už ką!
Kotrina nusigando Matūzos akių. Nu

sigręžė nuo jo ir pamatė, kad Adomonio 
nugara jau dingo už vartų.

—Nuvesk, Kotrina, parodyk, pro kUK 
rias duris pas jį užeiti.

— Gerai, aš parodysiu, bet tu pats nu
eik. Mikasiukė, sakai, serga... Ak, Die
ve, Dieve...

Kotrina staiga išsigando ir pajuto šir
dy karčią nuosėdą, kad su juo taip ilgai 
kalbėjosi. Ji nujautė, kad šis žmogus 
Kordušą gali pražudyti, pražudyti su 
malonumu.

—Kai įeisi į verandą — tuoj po deši
nės. Man reikia į kiemą, į kiemą, vai
keli ...

Pabarbeno Matūza į duris virpančiom 
rankom, bet tvirtai pasiryžęs su juo pa
sišnekėti, kaip lygus su lygiu.

Kordušas pravėrė duris ir nustebo.
— Laba diena...
— Dzien dobry.
— Sekmadienis, sakau, užeisiu pas po

ną Kordušą.
— Aha, taip... Kuo galiu patarnauti?
— Nieko, taip... pro šalį eidamas, ma

nau, pažiūrėsiu, kaip ponas gyvenat.
— Aha, aha. Tik, ot, aš šiandien labai 

laiko neturiu.
Kordušas stovėjo duryse piktas, kaž

kaip atšiaurus. Akys vengė Matūzos vei
do. Ir šaulio uniforma jį sudrebino. Dvi
kova: kirvis, — prisiminė.

— Aš neilgam. Žmona sunkiai susir
go. Daktaras toli...

— Na, tai, aha! Prašau...
Įėjo į vidų. Kordušas atsisėdo prie 

stalo ir sėdėjo nejudėdamas, kaip stovy- 
la. Smalsavo, kokiu reikalu Matūza jį 
aplankė. Ką jam pasakys. Į tas žvairas 
akis sunku įsižiūrėti. Gal ir jis viską 
žino? Gal atėjo?... Bausmė visuomet 
baisesnė, kai ji aplanko žmogų netikė
tai, — perbėgo mintis Kordušo galvoj.

— Prašau sėsti. Prašau.’
— Sūnų sulaukiau, gal ponas Kordu

šas girdėjote? —■ virpėjo Matūzos balsas.
— Oi, ne, ne. Nesidomiu, rūpesčių tu

riu.
Šiuo savo sakiniu nepatenkintas, lyg 

pasiteisindamas, šyptelėjo.
— Tai ką, džiaugies, žmona džiaugia

si? Užaugęs ministeris bus, a?
—Koki mes, toki ir vaikai bus, pone.
Nusmelkė, net suskaudo Matūzai šir

dį. Nebe toks Kordušas, koks buvo ru
denį. Visai pražilęs, kiek papurtusiu, nuo 
per sotaus maisto ir ilgo miego, veidu, 
pykčiu degančiom akim. Įdomu, koks jis 
buvo jaunas? Taip, jis Mikasės tėvas, 
kažkas, tartum gyvas šnibždėjo Matūzai 
į ausį.

Savo ruožtu Kordušas vis akyliau se
kė Matūzą ir prisiminė, kai jam kratė 
ranką ir verkė gavęs 500 litų. Ne, jis ne
bus zuchvalec, laidak. In homm tres com- 
me ii f aut, net šyptelėjo Kordušas. Tik 
ta uniforma, psiakrev!

—Tai ką, panie Matūza, antstolis dar 
neapsilankė? Gal pinigų reikia?

Šitai taręs, Kordušas visai suminkštė
jo, rodos, net nudžiugo Matūzos apsilan
kymu.

—Reikėjo su žmona ateiti. Seniai ją 
bemačiau. Gražią žmoną turi, panie Ma
tūza. !

Nagi pasiuto. Šypsosi, kalba, rodos, 
geras dėdę kalbėtų. Tur būt, ne' jis... 
Negalėtų taip.

—Dėkui, pone, pinigų nereikia. Man 
vistiek. Grabas!

—No, no, no. Savo valdžią turi, kare 
buvai ir taip dvasia puolei.

Vėl suvirpo Matūza, vėl suspaudė jam 
širdį.

—Aš poną atėjau paklausti, už'ką ma
no žmonai tuomet 500 litų davei?

Susičiaupė Matūza ir piktai sutraukė 
antakius.

—Kaip tai?
—Na taip. Nei iš šio, nei iš to. Dabar 

visą žiemą apylinkės bobos man ramybės 
neduoda.

Kordušas krustelėjo, ir pirštai jo bar
beno į staldengtę.

—Pavydi, panie Matūza’; z
—Pone, aš rimtai ^klausiu?

(Bus daugiau) 8

Garbės Medalis, Aukščiausias 
laipsnis, duotas tiktai 95 as

menims praeitame kare.
Per pirmus tris mėnesius 

karo, daugelis karininkų ir 
kareivių, ypač tie, kurie dar 
laikė Bataan pussalį Filipinuo
se, jau buvo rekomenduoti 
gauti apdovanojimus už ypa
tingus atsižymėjimus.

Su v. Valstijų armijoje yra 
septynios dekoracijos, kurio
mis armija apdovanoja savo 
karžygius. Paprastai, vyriau
sias karininkas rekomenduoja 
karininkus arba kareivius tuoj 
po jų atsižymėjimų ir jeigu jis 
turi autoritetą padaryti apdo
vanojimus, jis duoda kopiją 
įsakymo kartu su medaliu.

Garbės Medalis (Medal of 
Honor) yra seniausias ir aukš
čiausias laipsnis, su kuriuomi 
tauta apdovanoja savo didvy
rius. Jis buvo įkurtas pagal 
kongreso aktą 1862 m. Tas 
laipsnis ne dažnai duodamas. 
Prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą 
tiktai 1,723 Garbės Medaliai 
buvo duoti ir per Pasaulinį 
Karą tiktai 95 iš 4 milijonų jį 
gavo.

Garbės Medalis įteiktas 
kongreso vardu, ir, kad būti 
jo vertas, kareivis arba kari
ninkas turi ypatingai atsižy
mėti per mūšį su priešu, rizi
kuodamas savo gyvybę, ir at
likdamas daugiau, negu jam 
paskirta.

Atsižymėjusios T a r nystės 
Kryžius (Distinguished Ser
vice Cross) yra antras iš eilės 
aukščiausias laipsnis, šis apdo
vanojimas buvo įkurtas kong
reso 1918 m. ir yra duodamas 
tiems, kurie būdami kariuome
nėje atsižymi ypatingu heroiz
mu militariniuose veiksmuose 
prieš ginkjuotą priešą. Per 
Pirmąjį Pasaulinį Karą šis 
laipsnis buvo duotas 6,379 ka
rininkams ir .kareiviams.

Atsižymėjusios Tarnystes 
Medalis (Distinguished Ser-‘ 
vice Medai) buvo įkurtas 1918 
m., ir yra duodamas tiems, ku
rie tarnaudami ginkluotose jė
gose ypatingai pasitarnauja 
savo valdžiai, atlikdami labai 
svarbų darbą. Per Pirmą Pa
saulinį Karą 1,917 Atsižymė
jusios Tarnystės Medalių bu
vo įteikta.

Sidabrinė žvaigždė (Silver 
Star) yra apdovanojimas, ku
ris atsirado 1935 m. ir duo
damas tiems, kurie pasižymi 
karo veiksmuose. Kad nors 
daug vyrų cituojami įsaky
muose dėl ypatingų narsumų 
karo veiksmuose tik 11,517 
narių ir buvusių narių armijos 
prašė ir gavo šią dekoraciją.

Purpurinė širdis (Purple 
Heart) laipsnis buvo įkurtas 
1782 m. Per daugelį metų ne
buvo vartojamas, bet 1932 m. 
vėl buvo grąžintas. Jis duoda
mas karininkams ir karei
viams, kurie garbingai sužeis
ti per kovą. Spėjama, kad 
186,500 ypatų verti šio laips
nio, bet tiktai 77,958 ligi šiol 
gavo.

Kareivio Medalis (Soldiers 
Medai) buvo įkurtas 1926 m., 
if yra duodamas tiems, kurie 
pasižymi heroizmu, bet ne ak
tu alėj kovoj su priešu.

Atsižymėjusio S k r aidymo 
Kryžius (Distinguished Flying 
Cross) buvo įkurtas 1926 m. 
Jis yra įteiktas tiems, kurie 
tarnauja Armijos Oro Korpu
se, ir kurie yra atsižymėję nuo 
balandžio 6 d., 1917 m. hero
izmu, arba ypatingais veiks
mais laike skraidymo. Tiktai 
vienas toks ordinas duodamas 
karininkui arba kareiviui; ant
ram atsižymėjimui duodama

Ąžuolo Lapelių Krūvelė (Oak 
Leaf Cluster), ši dekoracija 
nešiojama prie Atsižymėjusio 
Skraidymo Kryžiaus kaspinė
lio. Armija duoda kitus tryli
ka tarnystės medalių už įvai
rius mažesnio laipsnio narsu
mus, ir neseniai įsafcė duoti 
tris kitus: The' American De
fense Service Medai, The 
Army of Occupation of Ger
many Medal ir Army Good 
Conduct Medal.

F.L.I.S.—Common Council.

Chicagos Žinios
.................... .. \ 

Iš Keistučio Kliubo Mėnesinio 
Susirinkimo

Balandžio 5 d., Velykų die
ną, kada visi pietavo ir kiau
šinius daužė, keištutiečiai, ne
galėdami pakeisti susirinkimo 
dienos, turėjo laikyti savo su
sirinkimą. Narių atsilankiusių 
buvo labai mažai.

N. Klimas, pirmininkas, ati
darė susirinkimą. Lietuvių 
Keistučio Kliubo Choro nariai 
suteikė patriotiškumą, sugie
dodami “The Star Spangled 
Banner.”

Atstovas iš Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto Dr- 
jos nuo Bridgeporto pranešė, 
kad ta draugija norėtų prisi
dėti prie Keistučio Kliubo ir 
pranešė kiek narių ir turto tu
ri. Kliubo valdybai pavedė 
tartis šiame reikale.

Parengimo pikniko komisi
ja pranešė, kad darbas eina 
sklandžiai. Daržas yra paim
tas Sunset Park dėl birželio 28 
d. Komitetai laiko mintyj ga
soline ir tajerių racijonaliza- 
vimą ir numato, kad gali būt 
apsunkintas nuvažiavimas, tai 
j ieškos artimesnės vietos. Ra
portas priimtas.

Konstitucijos reikalas buvo 
atidėtas iki pusmetinio susirin
kimo, nes ant šio susirinkimo 
buvo per mažai narių dėl skai
tymo prirengto projekto.

Choro 'komisija pranešė, 
kad choras turėjo permainą 
mokytojo ir kad dabar mokina 
jauna moteriškė, Onutė Met- 
ricks. Komitetas sako, kad

rino, kad finansai yra Visi 
tvarkoj. Finansų stalas darba
vosi nuo 11 vai. ryto.

Susirinkimas buvo anksti 
uždarytas, nes esanti reikalai 
buvo greit apsvarstyti. Visi na
riai išėjo turbūt svečiuotis ir 
kiaušinių daužyti, taip kaip 
kiti nariai, kurie ir nesuspėjo 
dalyvauti susirinkime.

Keistučio Kliubo naujų na
rių gavimo vajus tebeina. Visi 
jaunuoliai iki 25 metų yra 
priimami veltui. O augesnieji 
—su mažu įstojimo mokesčiu. 
Kliubas turi gražaus turto, 
apie 1,500 narių ir moka po 
$5 ligos pašalpos, $300 pomir
tinės. Patartina visiems būti 
šio Kliubo nariais.

Korespondentė.

Chicagiečiai Pasižymėjo
Filipinuose x

Tarpe kitų chicagiečių Fili
pinų salų, ypač Bataan, gyni
me dalyvavo ir nemažai lie
tuvių. Povylas Zeineris, Kot
rinos Zeinerienės > sūnus, daly
vauja Filipinų gynime. Nuo jo 
seniai negauta laiško, šiuo lai
ku tėvai nežino kur Povylas 
randasi, bet jis pirmiau rašė, 
kad jie puikiai pasirengę 
pliekti užpuolikus.

Pirmiau, buvo rašyta, kad 
chicagiečiai gerai pafeižymėjo 
Filipinuose.

Povylas Zeineris yra Kot
rinos žebraitienės brolis.

A. Dėsna.

Great Neck, N. Y.
Moterų Veikla

Mūsųi veik kaimišką gyveni
mą pavasaris palietė daug 
daugiau, negu didmiesčio gy
ventojus.

Saulutė kuopdama aukštyn 
dausose gausiai skleidžia vis 
daugiau savo gaivinančiai 
karštų spindulių ant mūs mai
tintojos žemelės. Kiekvienas 
gyventojas darbininkas savo 
sodyboje sujudo sukruto gy
viau darbuotis, kad paspėti 
sykiu su atbundančia gamta. 
Todėl mažiau laiko belieka

kiek apsistojo šiuo laiku. Bet 
tai tik laikinai, — atsikvėpi- 
jnas; kaip tik sustiprinsim vil
nų fondą, tai ir vėl imsimės 
darbo.

Jau buvo spaudoje žymėta 
nekurie mūsų mezgėjų darbo 
vaisiai, šį sykį tenka tik dapil- 
dyti.

Vėlesniam LDS 24 kuopos 
mezgėją komisijos raporte pa
žymėta sekančiai: N. Lipskie- 
nė numezgė 9 svederius (5 su 
rankovėm, 4 be rankovių) ; tai 
darbščiausia iš visų mezgėjų; 
ji yra motina sūnaus lakūno, 
kovojančio su fašistiniais bar
barais.

Lukauskienė numezgė dvi 
poras pančiakų • Olga Lukaus- 
kiūtė — šaliką; Kutkienė 
— 4 poras pančiakų; Kupčins
kienė — 4 poras pančiakų; 
Pilvinienė — 2 svederiu; Mar
cinkevičienė — 2 svederiu 
(vieną su rankovėm, kitą be 
rankovių) ir porą pančiakų; 
A. Smaidžiūniūtė — 1 svede- 
rį; A. Lideikienė — 2 svede
riu.

Viso 16 svederiu, 11 porų 
pančiakų ir vienas šalikas.

Pinigų sukelta $35.
Vėliausiai priduota ir nepa

skelbta Kasparienė iš Port 
Washington, kuri aukojo $1; 
Marcinkevičienė $1.05.

Pinigai jau išsibaigė, taipgi 
ir vilnos; bet darbas tęsiamas 
ir ant toliau. Negalima per 
daug pasigirti dideliais dar
bais. Kad ir neskaitlinga gru
pelė mūs darbšęiųjų draugių, 
bet atlieka labai pagirtiną ir 
prakilnų darbą. Mes ir jaučia
mės šiek tiek įdėjusios energi
jos naikinimui fašizmo.

Mezgėja.

VICTORY

BUY
UNITED 
STATES 
DEFENSE
BONDS

AND
I STAMPS

BALTIMORES LIETUVIŲ 
ISKILMES=

Tradicijine Baltimores Lietuvių Iškilme

LAISVĖS PIKNIKAS
X

Jau artinasi. Ruoškimės įame dalyvauti

FOR

VICTORY
BUY 

UNITED STATES

BONDS * STAMPS

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
1042

Graži muzikale programa
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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



35,000 KAREIVIŲ IR 25,000 
CIVILIŲ PATEKO PRIEŠUI

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, bal. 17.—Karo Departmentas pada

rė sekamą pranešimą:
1. Filipinų karo teatre:
Nors tiesioginio susisiekimo tarpe Bataan pusiau- 

salio ir Corregidor salos nebuvo per daugiau kaip sa
vaitę laiko, tačiau apskaitoma, kad Bataane randasi 
priešo rankose 35,000 amerikiečių ir filipiniečių ka
reivių, keletas tūkstančių nekariaujančių, ir apie 25,- 
000 civilinių žmonių. Per paskutines kelias dienas ne
gauta jokių davinių apie sužeidimus ir užmušimus ka
ro fronte, bet galimas daiktas, kad nuostoliai dideli 
abiejose pusėse.

Balandžio 9 d. Bataane buvo 5,536 sergančių ir su
žeistų kareivių įvairiose ligoninėse.

Palyginamai tik mažas skaičius kareivių ir visos ar
mijos slaugės, kurių ten buvo 60, buvo perkelta į Cor
regidor iš Bataano balandžio 9 dieną.

2. Nieko nėra pranešti iš kitų karo sričių.
Kitas Karo Departmento Komunikatas Skamba:
1. Filipinų teatre:
Bėgyje paskutinių 24 valandų mūsų artilerijos ugnis 

nutildė tris priešo baterijas, kurios šaudė į mūsų tvir
toves iš Cavite ir Bataano.

Corregidor ir Caballo salas priešo lėktuvai puolė 
penkius sykius, skrisdami grupėmis nuo dviejų iki aš- 
tuonių. Mūsų prieš-lėktuvinės kanuolės pataikė į vie
ną japonų bomberį, kuris, tikimasi, tap'o sužeistas taip, 
jog susidaužė, nors to negalima buvo patvirtinti.

Pranešta apie aštrius susikirtimus ant Panay salos, 
kur priešas iškėlė armiją Capiz ir Iloilo.

2. Nieko nėra pranešti iš kitų karo sričių.

APDAUŽEM priešo spėkas, 
NUSKANDINOM 1 LAIVA

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 17. — Balandžio 16-17 naktį fronte ne

įvyko svarbių pasikeitimų.
Mūsų laivai Barents Jūroje nuskandino priešo trans

portinį laivą 10,000 tonų įtalpos.
Vienas mūsų armijos vienetų, kuris veikia Leningra

do fronte, padarė priešui didelių nuostolių. Atėmė iš 
priešo daug kulkasvaidžių ir didžiųjų kanuolių, didelį 
skaičių šautuvų ir geroką kiekį amunicijos.

Keletas partizanų būrių, veikiančių Leningrado apy
linkėje, apjungė savo jėgas užpuolimui ant didelio vo
kiečių garnizono. Partizanai užmušė 683 vokiečius, jų 
tarpe vieną pulkininką. Jie taipgi išsprogdino amuni
cijos sandėlius ir dvi žibalo stotis, sunaikino keturius 
tankus ir pagrobė vieną kulkasvaidį, nemažai šautu
vų ir didelį kiekį amunicijos.

Balandžio 17 dieną mūsų kariuomenė pravedė už
puolimo operacijas keliuose fronto sektoriuose ir pa
gerino savo pozicijas.

Balandžio 16 dieną mes nukirtome 15 vokiečių lėk
tuvų. Mes netekome penkių lėktuvų.

SOV. SĄJUNGOJE VEDA KAMPANIJĄ 
UŽ PAKĖLIMĄ JAVŲ DERLIAUS

Kuibiševas. — Visoje So
vietų Sąjungoje pradėtas 
plačiausias vajus už geriau- 
sį apsėjimą laukų, idant pa-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

22 d. balandžio, 3 vai. dieną, 735 
Fairmount Ave. Visus narius kvie
čiame dalyvauti. Bus svarbių dalykų 
svarstoma. Kurie nesate pasimokėję 
duoklių, pasimokėkite, gausite naują 
knygą, kuri įdomi ir kiekvienam na
riui bus žingeidi skaityti.
F. Balčiūnas, Sekretorius (92—94)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

kėlus derlių maitinimui ar
mijos ir civilinių žmonių. 
Liaudies Komisarų Taryba 
patvarkė, kąd vietiniai so
vietai turi teisę panaudoti, 
visus galinčius dirbti vyrus, 
tarpe 14 ir 55 metų amžiaus 
ir motęris tarpe 14 ir 50 
metų, žemės ūkio darbams 
per šį pavasarį ir vasarą.

Sovietų vyriausybė pa- 
, skelbė, kad į dvi dienas 
liaudis išpirko daugiau na
cinės karo ypaskolos bonų, 
negu buvo prašyta. Buvo 
norėta sukelti 10 bilijonų 
rublių, bet sukelta 68 mili
jonai rublių daugiau.

Worcester, Mass.
KOVO 22 SOV. SĄJUNGOS 

MEDIKALEI PAGALBAI 
ĮVYKUSIOJ VAKARIE

NĖJE AUKOS

Aukojusių Vardai
Moterų LLD 155 kp. . .$25.00
J. Skeltis ...................... 10.00
J. Skliutas .................. 5.00
G. Kanopkis . . ............. 5.00
F. J. .Repšys ................ 5.00
V. Jaučius ................... 5.00
John špakauskas ........ 5.00
J. M. Liikas ................ 5.00
Ignas Lojzaravičius . . . 5.00
Jonas GirdauskaSj........  5.00
City Lunch .................. 5.35
Negarsinkit į Laikraštį 5.00 

»

Aukojo po du doleriu:
M. Kropienė, Gaigalai, K. 

Siemen, Frank Balčiūnas, P. 
Butkevičius, Petrauskai, A. 
Pilkauskas, Marion Petkūnas, 
A. Samulėnienė, iš Fitchburg, 
Mass, ir J. Jokaitis.

Aukojo po vieną dolerį:
J. Bacevičienė, J. Green, V. 

Valuntukevičienė, P. Bace- 
vich, E d. Kiely, From a 
Friend, M. Mazurkienė, M. 
Novikienė, A. Vasiliene, J. 
Žukauskas, K. Mikelionis, D. 
žemeikis, M. žukienė, J. Do- 
vidonis, L šupėnas, P. šušas, 
W. J. Kostuk,,B. Mizara, W. 
Vilkauskas, iš Nashua, N. II., 
P. Banionis, M. Stankiene, 
Kudarauskai ir V. Pačesas.

Aukojo po 50 centų:
P. Jusius, John Sinkus ir P. 

Ragaišis.
Aukojo po 25 centus:

Z. Dremblik, S. Repikla ir 
M. Lotauskas.

Moterų LLD 155 kuopa Ve
lykų dieną per vakarienę su- 
aukavo sekanti draugai ir 
draugės:

P. Sadauskas $5.00; F. J. 
Repšys $2.00; po $1: A. Bal
čiūnienė, D. Jelskienė, D. J. 
Jusius, J. Daugėla, M. Mazur
kienė, M. Norvaišienė, F. Skei
vienė, M. K. Sukackienė, J. 
Green ir A. Pilkauskas; po 
50c.: M. Valuntukevičienė, A. 
Kalokauskienė, Gaigalai ir S. 
Valančauskas; I. šupėnas 
45c.; po 25c.: D. Plokštienė, 
D. 'Žemeikis ir E. Trosk.

Varde Medikalės Pagelbos 
Komiteto, ačiū drg. J. Karso- 
kienei, Aido Choro mokytojai, 
už paaukavimą savo viso už
darbio, tai gausi auka. Taipgi 
ačiū atsilankiusiai publikai už 
atikas, kurios yra priduotos 
centraliniam komitetui. Viso 
$158.00.

Ši suma yra vien tik aukos. 
Pelnas nuo vakarienės dar nė
ra priskaitytas. Kuomet viskas 
bus sutvarkyta, vėliaus bus 
paskelbta, kiek pelno liko.

F. J. Repšys, Pirm.

Užgyrė Statymą 100 
Naujų Submariny

Washington. —- Atstovų 
Butas vienbalsiai užgyrė pa
siūlymą paskirti $900,000,- 
000 pastatymui dar 100 
submarinų, kad sudrūtinus 
Amerikos karo laivyną. Vi
sų tų submarinų bendra 
įtalpa bus 200,000 tonų.

Darbo Vienetas Alei 
viams-Priešams

Nacijonalai Japonijos, Vo
kietijos ir Italijos, kurie buvo 
iškraustyti iš militarinių vietų 
galės prisidėti prie Suv. Tau
tų karo veiklos, įsirašydami į 
“darbo vienetas”, prezidento 
Roosevelto įsteigtas.

“Darbo vienetų” programa 
yra dalis prez. Roosevelto pa
stangų įsteigti sistemą, kuri 
veiks “ne tik pripažinti, bet ir 
vartoti sugabumą ir patyrimą 
grupių ir asmenų, kurie naci
jonalai priešingų šalių ir dėlto 
turėjo apleisti militarines vie
tas.”

Įsirašymas į “darbo viene
tą” yra savanoringas; nebus 
jokios prievartos. Bet tikima, 
kad tūkstančiai japonų, vokie
čių ir italų ateivių prisidės.

Prezidento egzekutyvis įsa
kymas įsteigė “War Reloca
tion Authority”, sulig kurio 
ateiviai iškraustyti iš militari
nių zonų savanoriai įsirašys į 
“War R e 1 o c a tion 
Corps.”

Jis yra 
ergency 
vadu bus 
er, buvęs

Work

ti f Em
ir jo

PASTABOS
Anglijos dvasiškiai ragi

na savo šalies gyventojus 
melstis už... Sovietų Są
jungos armiją, kad ji sėk
mingai sumuštų Hitlerio 
govėdas.

Labai džiugu, kad Angli
jos dvasiškija “gelbsti” So
vietams ... maldomis.

Bet jeigu Sovietų Raudo
noji Armija ir liaudis dau
giau melstųsi, o mažiau ka
riautų, tai Hitlerio go vedos 
jau seniai būtų visą Sovie- 
tiją užvaldę. Ne maldoje, 
bet ginkle galybė.

šventraštyje pasakyta: 
“Kas pakels ginklą, tas pats 
nuo ginklo žus.”

Hitleris, pakėlė ginklą. 
Bet jeigu prieš jį nebus pa
statytas ' galingesnis gink
las, o vien tik maldos, tai 
jis niekad nežus. Todėl ger

ko
de-

Ei-

' Walter Crook, kongregaci- 
jonų bažnyčios klebonas 
Jamesporte, L. L, pranešė sa
vo pavapi jonams, jog jis aplei
džia klebonystę^ kad “padėti 
sutrumpinti karą.” Jis išėjo or
laivių dirbtuvėn, Farmingdale.

biami dvasiškiai, remdamie
si šiuo šventraščio tezių, 
turėtų savo liaudį kviesti 
Sovietams pagalbon ne. mal
da, bet ginklu.

Kada Anglijos dvasiškiai 
meldžiasi, kad dievas padė
tų Sovietams nugalėti Hit
lerio govėdas, tai mūsų dva
siškija elgiasi atbulai. Ne
seniai vienas draugas turė
jo reikalą su lietuvių kuni
gėliu Maspethe. Prisiminus 
dabartinę Lietuvos padėtį, 
kunigužis nemikčiodamas 
pasakė: abudu, Stalinas ir 
Hitleris^-nggeri, bet jeigu 
jau pasirinktRįš jų vieną, 
tai Hitlerį.

Vadinasi, mūsų lietuviš
koji dvasiškija pasirinko 
Hitlerį ir, veikiausiai, mel
džiasi už jį, kad jo go vedos 
Sovietiją užkariautų.

Plačiai pagarsėjo lakūnas 
p u 1 k i ninkas Lindberghas 
gavo darbą pas Fordą.

Savo laiku Lindberghas 
iškilo, kaip sakalas, bet kuo
met hitleriniais kvepalais 
pasišlakštė, tai nutūpė, kaip 
vabalas.

kada jis priglaus po savo 
skvernu Martiną Diesą, ku
ris, bejieškodamas tarpe \ 
komunistų ir darbininkiškų 
organizacijų šalies išdavi
kų, pats pradėjo atsiduoti 
fašistiniu raugu.

Trejybės spauda (socia
listų, tautininkų ir klerika
lų) rašo, kad jeigu Sovietų 
armija grįš Lietuvon, tai 
Lietuvos liaudis su ginklu 
ją pasitiks. Kitaip sakant: 
kuomet Sovietų armija su
muš Hitlerio govėdas ir jas 
grūs per Lietuvą atgal į 
Vokietiją, tai Lietuvos kle
rikalai, tautininkai ir socia
listai gins hitlerininkus

Aš 
kodėl x____ _ o___
su Hitleriu? Nejaugi jis už
miršo savo žmonos tauty
bę? ,0 gal tam tikrais su
metimais ir Hitlerį užta
ria ?...

stačiai nesuprantu, 
ponas Grigaitis «ina

NOTICE is hereby given that License No. 
KL 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 .
444 Melrose St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7614 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 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 been issued to the undersigned 
to sell beer and wind at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 216—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JENNIE MANCARUSO
BrooįJją, N. X-

Reikalauja Atsakymo Lavalpi 
Atidarymu Naujo Fronto
Cleveland, Ohio. — Dien

raštis *“C 1 e v e 1 a n d Plain 
Dealer” bal. 16 d. laidoje 
pataria Amerikos valdžiai 
nebežaisti su Betaino Fran
ci j a. Kai dabar Lavai pa- 
.siima galią, ši šalis ir An
glija tuojau turi atidaryti 
naują frontą prieš Hitlerį. 
Tai, pasak laikraščio, bus 
geriausias Lavalui atsaky
mas, ką apie jį mano Jung
tinės Valstijos.

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 AVg. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

“Laisvėje” galima gauti
Apsigynimo Bonai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRlangleį 5-3622

163 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

dalis Office 
Management 
Milton S. Eisenhow- 
žemės vartojimo

ordinatorius žemdirbystės 
partmente.

Prezidentas autorizavo 
senhower įvykdyti iškrausty-
mą visų ateivių priešų iš mili- 
tarinių zonų, kuriuos nepraša
lino armija ir kiek galima pa
rūpinti šiems tinkamo darbo 
pramonėj, komercijoj, žem
dirbystėj arba prie viešų pro
jektų.

Eisenhower nustatys darbo 
sąlygas, valandas ir mokesties 
ratas darbo vienetams. Jis 
padės jiems sutvarkyti ir apsi
dirbti su savo asmeniniu tur
tu militarinėse vietose ir ben
dradarbiaus su Alien Property 
Custodian Leo T. Crowley, 
formuluoti bendrą nusistaty
mą kaslink turto , suimto nuo 
priešų nacijonalų. Tikima, kad 
šios vienetos galės prisitaikin
ti prie žemdirbystės. Japonų 
nacijonalai iškraustyti iš mi- 
litarinių zonų prie 
pakraščio jau dirba 
burokų laukuose.

Ateiviai, kurie
“darbo vienetas,” bus skiria
mi prie tinkamų darbų, surištų 
su karo produkcijos veikla. 
Kurie įsirašys, turės tarnauti 
per visą karo laiką. Įsteigimas 
šios War Relocations Authority 
padės išrišti darbininkų stokos 
problemą vakaruose.

F.L.LS.—Common Council.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

[rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brodklyn

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

Tel. GLenmoro 5-6191

Lindberghą priglaudė
Fordas. Dabai* lauksime,

Kada Lietuvoj Smetona 
viešpatavo, tai Amerikoj 
savo pakalikams Gedimino 
medalius prie krūtinių pri- 
saginėjo. Dabar turėtų tą 
patį padaryti ir Hitleris su 
socialistų, tautininkų ir kle
rikalų laikraščių redakto
riais, nes jie irgi darbuojasi 
Hitlerio naudai.

V. Paukštys.

Lietuviu Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo 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
LIEI’OS ŽIEDŲ. PIRMO KUOPIMO

Pacifiko
Colorados

įsirašys į

F. W. Shalins
(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

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

K

Gamtos 
Saldumynas 

% Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTE 
67 Battery St., No. Abington, Ma-sx.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nčra tikras bičių medus.

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai L

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 ....
5 svarai ............................

X

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

57 Battery St.

No. Abington, Mass.-

.85
$1.25
$3.00

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkiūti. •

1113 Ml. Vernon St •
Philadelphia, Pa. •
Telefonas Poplar 4110 •

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.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St. 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

&tal 
adresas;

* LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levanda us kai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

BRIDGEPORT, CONN.
Pranešimas Lietuviams

Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likeriu 
krautuvę. Tai krautuve, kurioje parduodama 

daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIEfAMS IR PARĖMS
Tokiems pakilioms mes parduodam viską už labai žemas kainas

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

Telefonas 4-8779
P. ą. SEKITE MUSŲ SPECIALŲ SAVAITES
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Žentas T^islapis

New W|«kzM^2 Žinioj
IŠSMILKYKIM LAUK PRALAIMĖJIMO 

SPAUDA SAKE MACLEISH
Pereitą penktadienį New 

Yorke kalbėjo Archibald Mac- 
Leish, Office of Facts and 
Figures direktorius, Amerikos 
Laikraščiu Redaktorių Drau
gijos suruoštame pokilyje 
Waldorf viešbutyje.

Savo ryškioj ir stiprioj kal
boj MacLeish begailestingai 
tvojo tai spaudai, kuri tarnau
ja skaldymui Amerikos žmo
nių ir skleidžia karo pralai
mėjimo dvasią. Amerikos karo 
pastangom pritariančioji spau
da, sakė jis, per ilgai leido 
tiems neištikimiems 
leidėjams džiaugtis
mybe nuo ištikimųjų laikraš
čių atakos.

»■ 'Praktikuojantieji ir nuolati
nį defitizmą, sakė MacLeish, 
daro viską išvengti atsakomy-

spaudos 
neliečia-

bes valdžiai už savo darbe
lius. Jie labai saugosi, kad 
prieitų tik taip arti atviros iš
davystės, kaip gali prieiti ne
patraukti atsakomybėn už iš
davystę.

Toki laikraštininkai, sakė 
jis, “kurie smogia iš už to dvi
prasmiško ir abejingo šešėlio, 
kur išsireiškimo laisvė užtems
ta iki išdavystės,“ jie turi būti 
sumedžiota patrijotiškų žur
nalistų.“ Bet, toliau sakė 
MacLeish :

“Laikraščiai prasikaltę ar
šiausiomis k r i m i nalybėmis 
prieš respubliką nebuvo nu
bausti per saviškius . . .”

MacLeish taip pat stipriai 
pasmerkė tuos, kurie skleidžia 
propagandą prieš Amerikos 
talkininkus Rusiją ir Angliją.

Mokina Daržininkystės

Distriktų Perribavimo 
Bilius Pralaimėjo

Muziejus Nerizikuoja 
Brangiu Palaiki]

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

Dar Galite Imti X-Ray 
Paveikslą Už $1

Štai baland. 16 d. biznierių 
skelbimai:

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., Kūras, 
J. Klasčius, savininkas, 
496 Grand Street.
Walter Shabunas, 
Real Estate ir Insurance, 
306 Union Avė.
J. šapolas ir J. Vaiginis, 
tavernas, 
147 Thames Street.
Petras Kapickas, tavernas, 
32 Ten Eyck Street.
Biznieriai, kurie norite pa

sigarsinti per Laisvės radijo 
programą, prašomi priduoti 
pagarsinimus ne vėliau, kaip 
antradienio rytą dėlei sekamo 
ketvirtadienio programos.

Prašome Laisvės radijo prog
ramos rėmėjų remti biznie
rius, kurie garsinasi per mūsų 
programą. Praneškite biznie
riams, kad girdėjote jų garsi
nimus per Laisvės radijo prog
rama.

Eva T. Mizarienė,
Anaunceris.

Dr. Charles Prest, kovai 
prieš džiovą, draugijos sekre
torius Brooklyne, pavadino 
džiovą tikrąja “penkta kolo
na“ ir ragino prieš ją kovoti 
užtikrinimu savęs ir savo na
miškių, kad- nesergate džiova. 
O tai, pirmoj vietoj, galima iš
tirti X-Spindulių paveikslais.

Kad kiekvienam būtų priei
nama traukimasis tų paveiks
lu, sekamomis dienomis ir vie
tose dar galima nusitraukti tik 
už $1 :

Balandžio 20 ir 27-tą, 293 
Schermerhorn St., nuo 2 iki 
6 po pietų ir nuo 7 
karo.'

Balandžio 21-mą, 
No. 49 patalpose,

iki 9 va-

1 iki 9 po piet, taipgi toj 
vietoj balandžio 22-rą, 
9:30 ryto iki 12 per pie-

Unija Neužmiršta 
Kariuomenės

Jungtinė Elektristų, Radijo 
ir Mašinistų Darbininkų Uni
ja, CIO, nutarė paaukoti $5,- 
000 vertės radijo setų Armijos 
Pagalbos Draugijai — ŪSO. 
Unija supirko juos iš Įvairių 
išdirbėjų ir patvarkė, kad jie 
būtų pasiųsti ŪSO kliubams.

Mokyklos 
kampas 

Graham Ave. ir Maujer St., 
nuo 
pat 
nuo 
tus.

Balandžio 23-čią, Mokykloj 
186-toj, 19th Avė. ir 76th St., 
nuo 10 ryto iki 3 po pietų.

Balandžio 28, Mokykloj 84, 
Glenmore Avė. ir Watkins St., 
nuo 1 iki 3 po piet ir toj pat 
vietoj balandžio 29-tą, nuo 10 
ryto iki 3 po piet.

Balandžio 30-tą, Mokykloj 
185-toj, Ridge Blvd, ir 86th 
St., nuo 10 ryto iki 5 po piet.

Patartina visiems pasinau
doti ta proga.

Džiova iš pradžių yra pagy
doma ir ankstybu sulaikymu 
jos plėtotės apsaugome savo 
šeimos narius ir sandarbinin- 
kus nuo užkrėtimo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas jvyks 
antradieni, balandžio 21 d. Šapolo- 
Vaiginio Svet., 147 Thames Street. 
Pradžia 7:30 v. v. Nariai, pasisteng- 
kite dalyvauti, o kurie galite atsi
veskite ir naujų narių prirašyti. La
bai būtų pavyzdinga, kad nuo šio 
susirinkimo, mūsų kuopos nariai pa- 
simokėtų šimtu nuošimčių už visus 
metus. Koresp. (92—93)

Pagerbė Už Pakėlimą 
Produkcijos

PARDAVIMAI
Aštuonių kambarių vienos šeimy

nos namas. Arti mokyklų, bažnyčių, 
traukinių.
284 Grant Avenue, tarpe Fulton ir 
Atlantic gatvių, Brooklyne. $2,900.

(92-94)

Rezidencinėje sekcijoje,

Laivyno ir New Yorko mies
to valdžios viršininkai pareiš
kė pagarbą ir padėką Dokų 
Statybos Unijai ir G. W. Ro
gers Konstrukcijos Ko. - su jos 
darbininkais už rekordiniai 
greitą pastatymą prieplaukos 
prie Mariners Harbor, Staten 
Island. Ją pastatė per 43 
nas, 23 dienom greičiau 
mesnio rekordo tokiam 
darbui.

die- 
pir- 
pat

Namai Su Unijos Žyme
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 
j pusininkus. Dėl daugiau informaci
jų, prašome kreiptis: Paramount 
Restaurant. 216 Broadway, kampas 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

91-93)

Seniau pirkdavomėsi tik kos
tiumus ir tūlus kitus drabužius 
su unijos žyme (label). Da
bar, statybos darbininkams 
taipgi tapus unijistais, jau ir 
ant namų dedama unijos Mlei- 
belis.”

REIKALAVIMAI
Reikalingi du stiprūs vyrai prie 

krau«»ynio darbo. (Warehouse 
woik). Nuolatinis darbas, gera alga. 
Kreipkitės asmeniškai į Rubin 
Bros., 120 Freeman St., Brooklyn, 
N. Y. (91-93)

Prie 35-tos prieplaukos, gale 
Hamilton Ave., rasta lavonas, 
kaip tyrimai rodo, ilgai išbu
vęs vandenyje. Skenduolis esąs 
A. J. Anderson, 56 m., jūrinin
kas.

Pereitą penktadienį New 
Yorko valstijos senate per
svarstyta distriktų perribavi
mo bilius, kuris vėl pralaimė
jo, atmestas.. Už bilių balsavo 
21 prieš 27. Pravedimui bi- 
liaus reikalinga yra gauti di
džiuma, 26 balsai.

Dėl distriktų perribavimo 
ginčas tęsiasi jau per 25 me
tus. Tūluose iš distriktų gyven
tojų skaičius daug padidėjo ir 
jie gautų daug didesnę atsto
vybę, jeigu būtų pravesta per- 
ribavimas. Tarpe laimėtojų 
būtų ir labai tirštai apgyven
tasis New Yorko Harlemas.

Įnešta Bilius Apsaugoti 
Miestą Nuo Pasiliki

mo Be Daktarų
Tarybininkas A. Clayton 

Powell įnešęs Miesto Tarybon 
bilių, kuriuomi siekiama ap
saugoti miesto ligonines nuo 
likimosi be daktarų.

Ligoninėse praktikuojančių 
daktaru ir medicinos studentų 
išleistas aplinkraštis sako, kad 
tokia stoka gali susidaryti dėl 
jaunų daktarų išėjimo kariuo
menėn. Miesto ligoninėse 
praktikantams daktarams (in
ternes) moka tik $18 per mė
nesį, tad pareina po 
to cento per valandą 
landi] savaitėje. O 
valdžia moka tarp
$260 per mėnesį už tokios pat 
rūšies darbą. Esamose sąlygo
se, sako aplinkraštis, miestas 
neatlaikys kompeticijos su fe- 
derale valdžia.

puspenk- 
šimto va- 
federalė 
$120 ir

Brooklyno Muziejaus vedė
jai į mūs apsigynimą žiūri su 
pilnu pasitikėjimu, kad New 
Yorko miestas ir visas pajū
ris yra gerai apsaugotas, kad 
mūs ginkluotų jėgų bus didvy
riškai kovojama atmušti prie
šus, jeigu jie pasiektų mūsų 
pajūrį. Bet ir nerizikuoja 
brangių palaikų, istoriškų kul
tūros kūrinių ir - praeitį paro
dančių liekanų, jeigu, nelai
mei, priešas prasiveržtų pro 
apsaugos linijas ir miestą, ta
me tarpe ir muziejų, apmėtytų 
bombomis ar apšaudytų iš lai
vyno k an uolių.

Iš muziejaus iškraustoma 
kitur, kuri manoma esant sau
gesnė vieta, daugelis brange
nybių, kurios išliko pereituose 
mūsų šalies ir svetimų šalių 
karuose. Jų slėptuvė neskel
biama.

Ne viskas iškraustoma, kam
bariai paliekama, kaip buvę. 
Menama, kad paties muzie
jaus bildingas atlaikytų gana 
stiprius smūgius, o langų stik
lai kai kurie visai prašalina
ma, o kiti padrūtinama vielon 
įlietų, netrūkstamu stiklu, ku
rių šrapnelių skeveldros ir 
eksplozijų trenkimai neišdau
žytų apart tiesioginio pataiky
mo juosna bombomis ar sun
kiaisiais šoviniais.

delnų nuo darbo

šimtų lankytojų,
Botaniško Daržo

šiemet daugelis žmonių ne 
tik nori būti daržininkais sa
vo prie narni] turimame kam
pelyje žemes, bet ir nori žino
ti, kaip iš daržininkystės tu
rėti daugiau naudos apart už
trinų ant 
darže.

Iš trijų 
Brooklyno
kursų, sale o tų kursi] vedėjas, 
daržininkystės žinovas Free, 
didžiuma nusimano apie' prak
tišką daržininkystę daugiau, 
negu pereito karo metu nusi
manęs tūlas botanikos profeso
rius, kuris darže nepažinęs 
daržovių — apie jas žinojęs 
tik iš knygų. Didžiuma, sako 
jis, klausia labai praktiškų 
klausimų. Daug4 daržininkystės 
klausimų, kaip ir bile klausi
mų, atsakoma gerai vaduojan
tis logika. Tačiau yra tokių, 
kurie supainioja nesusipažinu- 
sį su problema. Pavyzdin, tūla 
moteriškė buvus įsitikinus, 
kad jeigu morkų šaknys sie
kia iki desėtko colių gilyn, 
tad ir sėklos reikalinga sodin
ti giliai. Jeigu ne kursai, aiš
ku, jos darže morkos nebūtų, 
sudygusios ir, veikiausia, būtų 
išbarus sėklų pardavėją.

Kursų vedėjas perspėja ne
patyrusius daržininkus iš kar
to nesigriebti per plačiai. Pra
džiai, sako jis, gana 40 per 
20 pėdų ploto. Jo aprokavimu, 
tinkarhai užvedus, iš tokio plo
to turi pakakti daržovių šei
mos reikalams nuo ankstybo 
pavasario iki apšalant.

Free pataria nesodinti plot-

Daugiau Vinių

Darbininkų Unijos ir Pilieti
nės Organizacijos Priešin

gos Kapojimui Budžeto

Vinių išdirbėjams duota už
sakymas padaryti 72,000 tonų 
vinių per mėnesį. Didesnis pa
reikalavimas vinių gavosi iš 
priežasties daugiau vartojimo 
medžio statyboje, kada meta
las išėjo Į karą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Vadovaujantieji organizuotų 
darbininkų vadai, CIO ir AFL 
viršininkai, taipgi daugelis lab
daringų ir pilietinių grupių, 
tame skaičiuje ir eilė paties 
majoro LaGuardijos kabineto 
narių, aštriai kritikuoja majo
rą dėl jo pasiūlyto budžeto se
kamiems budžeto metams, pra
sidėsiantiems su liepos 1-ma.

Įvairių organizacijų atstovai 
viešose budžeto diskusijose, ku
rios tęsėsi visą dieną pereitą 
ketvirtadienį, nurodinėjo, kad 
budžetas turi atatikti karo lai
mėjimo akstinimo, aukšto mo
ralo palaikymo reikalavimams. 
Jie reikalavo, kad būtų atšauk
tas nukapojimas trijų milijonų 
dolerių paskyrų švietimo reika
lams ir kad siūlomi nukapoji- 
mai sveikatos, pasilinksminimo 
ir kitose visuomenei patarnavi
mo srityse nebūtų vykdomi.

Clifford T. McAvoy, buvęs 
labdarybės komisijonieriaus pa
vaduotojas, dabartinis Didžiojo! 
New Yorko Industriniu Unijų 
Tarybos įstatymdavystei atsto
vas, pareiškė, kad “CIO vy
riausiu siekiu yra daryti viską 
esamą jo galioje padėti laimėti 
karą. Mūsų pažvalgos į miesto 
budžetą’ išimtinai paremtos tik 
tuo siekiu,“ sakė jis.

Jis toliau nurodinėjo, kad 
norint budžetą padaryti tarnau
jančiu tam siekiui, jis turi būti 
pakankamas išlaikyti patarna
vimą visuomenei aukščiausiame 
laipsnyje, taipgi jis turi būti 
pakankamu palaikymui miesto 
darbininkų moralo ir pragyve
nimo lygio nustatytomis algo
mis.

Komunistų atstovas Gerson 
sakė, kad majoro siūlymas 
“strymlainiuoti“ budžetą būtų 
geru dalyku, bet, sakė jis, tūli 
to “strymlainiavimo” posūkiai 
kliudo visų patrijotiškų new- 
yorkiečių siekiams. Jis irgi pro
testavo, kad nepakeliama mies
to mažiausia apmokamų darbi
ninkų algos, taipgi prieš maži
nimą paskyrų pašalpai ir švie
timui.

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 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

■ ---------------

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandą
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 SlNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne Už išrėdymą

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

K

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

CRECXTi 

TERMS’

i Ufc-Į r.

CREDIT 

TERMS

Į’5
•>•‘24%.

Geriausia vieta pirkt laikro 
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "f? Ji

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 Hewes St. eleveiterio stoties.

PUBLIC

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.




