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Šiandien, balandžio 22 d., 
sukaks lygiai dešimts mėnesių 
Vokiečių-Sovietų Sąjungos ka
rui.

Dešimts mėnesiu — daug 
laiko. Ir per tąjį laiką Rytų 
Fronte kasdien ir kasdien vi
rė mūšiai. Didvyriški Raudo
nosios Armijos vyrai mušė vi
sos žmonijos neprieteliu — 
fašizmą — rudąjį žvėrį ir jo 
talkininkus.

Dėka Raudonosios Armijos 
didvyriškumui, iki šiol Angli
ja tapo išgelbėta nuo invazi
jos, Suezo Kanalas yra Jung
tinių Tautų rankose, Artimie
ji Rytai laisvi nuo rudojo žvė
ries.

Raudonajai Armijai dėka, 
Hitleris neteko milijonų karių, 
milžiniškų karo reikmenų kie
kių; “nenugalimoji” jo ka
riuomenė pasidarė nugalima!

Karas prasidėjo pirmąją va
saros dieną — birželio 22 d. 
Praėjo vasara, ruduo, žiema. 
Praslinko jau ir vienas pava
sario mėnuo. Už dviejų mė
nesių ir vėl prasidės vasara 
ir sueis metai, kai verda di
džiausias pasaulio istorijos ka
ras.

Ar iki to laiko bus atida
rytas antras frontas Europoj?

Yra nemažai “militaristinių 
žinovų,” kurie daro spėlioji
mus, kur, girdi, Hitleris pra
dėsiąs savo pašarinį ofensyvą. 
Bet Sovietų Sąjungos žmonės 
tą dalyką žino. Jie žino, kad 
Hitlerio vyriausias dėmesis' 
bus atkreiptas Į Rytų frontą, 
kur verda mūšiai per dešimts 
mėnesių. Rytų fronte tebėra 
ir bus sprendžiamas visos ci
vilizacijos likimas. Todėl kiek
vieno žmogaus, kiekvieno an- 
ti-fašisto pareiga -— žiūrėti, 
kad Rytų frontas būtų aprū
pintas visomis karo reikmeni
mis.

Antra : privalo būti atidary
tas antrasis frontas, kad nu
traukti Hitlerio jėgų iš Rytų 
fronto. Tuomet bestija bus su
naikintas dar šiemet!

Prasidėjus pavasariui, tūli 
mūsų draugai korespondentai 
kažin kaip tai sutingo ar pa
vargo, nes jie liovėsi rašę. Tik 
keletas yra korespondentų, 
nuolat rašinėjančių.

Mes prašome draugus ko
respondentus būti kruopštes- 
niais; prašome dažniau rašyti 
iš savo miestų žinučių.

Mes puikiai žinome, kad 
yra kas rašyti. Visas kraštas 
paskendęs karo darbuose, — 
karinėje gamyboje. Lietuviš
kas gyvenimas taipgi kunku
liuoja naujais įvykiais, nors ir 
smulkiais. Tas viskas reikia 
aprašyti mūsų dienraštyje.

Draugai korespondentai, 
pradėkite ir jūs savo ofensyvą 
—daugiau rašykit.

Niūjorkiškis dienraštis “P 
M” (bal. 20 d. laidoje) iš
spausdino žinią apie So. Bos
tono “Darbininką.”

“Lithuanian paper praises 
Coughlin,” rašo “PM”. Pas
kui dienraštis cituoja iš “Dar
bininko” straipsnį, kuriątae 
buvo rašyta, būk persekioji
mas fašisto, juodašimčio kun. 
Cough lino esąs tolypę^ katali
kų b a ž n y č ios persekioji
mui !. . ,

Gėdą daro tie lietuviai kuni
gai, kurie užtaria tokį fašis
tą, tokį anti-semitą hitlerinin
ką, kaip Coughlinas. Kmitas 
ir kiti turėtų sykį ant visados 
suprasti, kad kun. Coughlinaš 
Amerikos žmonių akyse labai 
nužemino katalikų bažnyčios 
vardą. O kai Kmitas ir Ko. 
užtarauja tą fašistą, tai jis že
mina katalikų vardą Amerikos 
lietuvių visuomenės akyse.

Padoresni, drąsesni lietuviai 
katalikų kunigai turėtų viešai 
pasmerkti “Darbininką” už
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Kuibiševas. — Pietuose 
maršalo Timošenkos armija 
muša priešą ir palengva 
stumiasi pirmyn. Mūšiuose 
jau yra naudojami ir Ame
rikoje gaminti lėktuvai.

Tuo tarpu šiauriuose So
vietų laivyno kanuolės nu
skandino šešius vokiečių 
laivus ir nukirto 27 priešo 
orlaivius.

Gi iš Maskvos gautas 
pranešimas, kad pereita 
sekmadienį tapo nukirsta 
31 nacių lėktuvas, o Sovie
tai neteko 12 lėktuvų. Gi 
taipe balandžio 5 ir 11 tapo 
nukirsta 112 priešo lėktu

vų. Sovietų nuostoliai siekė 
33 lėktuvus.

Maskvos radijas pranešė, 
kad per kovo mėnesį tapo 
nukirsta 1,000 priešo lėktu
vų. O per balandžio pirmas 
dvi savaites tapo nušauta 
500 priešo lėktuvų. Prane
šėjas sako, kad jis buvo pie
tiniam fronte ir savo aki
mis matė didelį daugį su
kuoptų karo pabūklų, kurie 
bus paleisti darban prieš 
nacius. Sniegas jau baigia 
nutirpti, liaudis visur lau
kia didelių susikirtimų su 
priešu, kuris rengiasi pada
ryti ofensyvą.

LAIŠKAS DARBO UNIJOMS Už 
IŠLAISVINIMU E. BROWDER

E-----------------------------------------------------------

New York. — Piliečių 
Komiteto Išlaisvinimui Earl 
Browderio pirm. Warren 
Billings išsiuntiėjo visoms 
Amerikos darbo unijoms 
specialį atsišaukimą. Bill
ings prašo unijas tarti savo 
žodį už paliuosavimą E'arl 
Browderio iš Atlantos kalė
jimo.

• Laiške Billings primena, 
kad kovo 28 ir 29 dienomis 
įvykęs kongresas tarė savo 
žodį varde pusketvirto mili
jono amerikiečių. Dabar tu
ri prabilti visos darbo uni
jos. Vardan tautos vienybės 
ir ailmėjimo šio karo, Brow
derio išlaisvinimas yra bū
tinai reikalingas.

’Pagerbė Atmintį Žy
maus Darbininkų 

Vado
Balandžio 18 d. New Yor

ke pasimirė Jack Johnstone, 
nenuilstantis d a r b ininkų 
klasės veikėjas ir kovotojas. 
Tai buvo žymus veikėjas 
Komunistų Partijos.

Komunistų Partijos Na- 
cionalis Komitetas praneša, 
kad gauna šimtus laiškų ir 
telegramų nuo darbo unijų 
veikėjų ir šiaip visuomeni
ninkų, išreiškiančių partijai 
užuojautą ir gilų apgailes
tavimą dėl Johnstono mir
ties.

“Būkite tikri, kad tas pa
vyzdys, kurį jis paliko,” ra
šo prezidentas CIO unijos 
Mine, Mill and Smelter 
Workers Lokalo 58, Mike 
Stepanek, “pasiliks mūsų 
širdyse ir bus paverstas vei
kimu.” Tai tik vienas iš 
daugybės >nuoširdžių apgai
lestavimų ir pasižadėjimų 
Johnstono idėjas pravesti 
gyvenimam

tai, kad jis talkininkauja anti
semitui Coughlinui.

Beje, “Laisvėje” dar yra 
apie Coughliną brošiūros — 
“Ko Nori Kunigas Coughli
nas?” Knygutės kaina tik 5c.

Nors ši brošiūra parašyta 
prieš kelis metus, tačiau ji ir 
šiandien yra aktuali.

Jos reikėtų paskleisti žmo
nėse. Gaunama “Laisvės” 
knygų sankrovoje.

Vėliausios Žinios
Tokio. — Balandžio 21 d. 

Japonijoj miestuose vėl bu
vo “aliarmas.” Radijas ne
sako, ar buvo nauji užpuoli
mai iš oro, ar ne. Matyt, Ja
ponijos valdovai yra išsi
gandę naujo užpuolimo.

, Washington. — Ant Pa- 
jiay salos amerikiečių armi
ja buvo priversta pasitrau
kti dviejose vietose.

, London. — Fra nei jos Vi- 
,chy valdžia pavedė Japoni
jai laivų su 60,000 t. įtalpa.

Vichy. .— Naciai nužudė 
dar 20 francūzų.

Newark, N. J. — Federal 
Bureau of Investigation 
žmonės padarė kratas pas 
vietos vokiečius, nužiūri
mus simpatijose Hitleriui. 
Kratos daryta 60 namų.

Chiny ir Anglų Armijos 
Pradėjo Veikti Išvien

London. , — Amerikiečio 
Stilwell vadovaujama chi- 
niečių armija laiku pribuvo 
į Burma ir išgelbėjo anglus 
prie miesto Yenangyaung. 
Suvienytomis spėkomis chi- 
niečiai ir anglai atmušė ja
ponus, uždavė jiems skaudi! 
smūgį ir atsiėmė miestą. 
Anglams į pagelbą atėjo 
chinieeiai iš už dvidešimties 
mylių.

Mūšyje chiniečių žuvo 
100, o japonų 500.

Tuo tarpu iš Chungking 
praneša, kad chiniečių ar
mija pasitraukia Sittango 
fronte. Pasitraukimas pra
vedamas pagal planą.

Prašo Laikraščius Pa
gelbėt Atmušt Priešų
New York. — Laikraščių 

leidėjų konvencijoj kalbėjo 
direktorius Office of Facts 
and Figures ponas Miac- 
Leish. Jis nurodė, kad fa
šistinė Ašis pradės taip va
dinamą “taikos ofensyvą,” 
idant padalinti Suvienytas 
Tautas ir.po vieną atskirai 
jas sunaikinti. MacLeish 
ragino laikraščių leidėjus 
būti pasiruošusiais tą fašis
tų propagandą tinkamai at
mušti.

Sovietų Kanuolės
Pasiekia Smolenską

LAVAL RAGINA FRANCIJA
ATSIDUOTI HITLERIUI

London. — Centralinė So
vietų armija, vadovaujama 
generolo Žukovo, jau visai 
arti prie nacių labai apdrū- 
tintų pozicijų Smolenske. 
Raudonosios Armijos sun
kiosios kanuolės jau galin
čios pasiekti priemiesčius ir 
juos apšaudyti. Tai reiškia, 
kad Sovietų armija tėra už 
kokių 20 mylių nuo miesto. 
O Smolenskas randasi tik
tai už 50 mylių nuo Baltgu- 
dijos.

Žukovo armija eina lin
kui miesto iš šiaur-rytinės 
pusės.

Vokietijos radijas pripa-

pažįsta, kad Raudonoji Ar
mija padarė lokalinių atakų 
šiauriniam ir centraliniam 
frontuose, bet, girdi, tos 
atakos tapc^ atmuštos.

Netherlands radijas pra
neša, kad centrai iniam 
fronte naciai meta naujus 
rezervus ir bando Žukovo 
atakas atlaikyti. Per dviejų 
dienų kovą .<pame fronte ta
po nudėta l;300 vokiečių.

Prasidėjo padidintas ori
nių jėgų veikimas šiauriuo
se. Sovietu lėktuvai atmu
ša vokiečiu lėktuvu atakas 
ant Raudonojo Laivyno.

Raudonoji Armija prade-

Vichy, Francija. — Bal. 
20 d. naujai įsigalėjęs Pier
re Lavai per radiją kalbėjo 
i francūzų tautą. Jeigu iki 
šiol jis dar dangstėsi mas
kavai šioje prakalboje at
virai ragino francūzus su
dėti visą viltį ant Hitlerio. 
Lavai sako, kad vienintelis 
Francūzijai išganymo ke
lias, tai susitaikymas ir vie
nybė su Vokietija.

Lavai sakė: “Mes esame

priversti pasirinkti vieną iš 
dviejų: Arba tapti dalimi 
naujos Europos, arba iš
nykti iš civilizuoto pasau
lio.” Jis siūlo “tapti naujos 
Europos dalimi,” tai yra, 
pilnai darbuotis išvien su 
hitlerine Vokietija.

Visoje Frakcijoje eina di
delis masių nepasitenkini
mas Lavalio įsigalėjimu. 
Prancūzai žino, kad jie bus 
pakinkyti į Hitlerio karinę 
mašiną.

žįsta, kad sudrūtinta So
vietų divizija buvo įsiver
žus į tarpą dviejų nacių ar
mijų, bet, girdi, ji buvo at
gal atstumta ir vokiečių li
nija tapo ištiesinta. Taipgi 
nacių radijo pranešėjas pri-

jo didelį spaudimą prieš vo
kiečius Leningrado srityje 
palei Volkhovo upę ir prieš 
suomius palei upę Svir. Į 
rytus prie Ladoga ežero 
Raudonoji Armija pasivarė 
pirmyn dvi mylias.

Willkie Laimėjo Republikonus
_____________ ' s---------------------------------------------

Chicago, Ill. — Republi- A J Šmita
konų Partijos Nacionalio **• Oiimao
Komiteto susirinkime lai
mėjo Wendell Willkie pozi
cija. Komitetas vienbalsiai 
pasisakė už kooperavimą su 
valdžia, už tęsimą karo iki 
pilnos pergalės, prieš Ame
rikos izoliaciją tarptautinė
je politikoje.

Susikirtimas buvo dėl to 
punkto, ką Amerika turi 
daryti ateityje. Ar jinai tu
ri pasitraukti iš tautų vie
nybės, kaip kad padarė po 
Pirmojo Karo, ar pasilikti 
su talkininkėmis ir palaiky
ti pasaulyje taiką? Senato
rius Taft pasiūlė tokią re
zoliuciją, kurioj tuo klausi
mu nieko nesakoma. Gi 
Willkie rezoliucija aiškiai 
.pasako, kad po karo Ameri
ka turi išvien darbuotis, su 
kitomis tautomis palaikyme 
pasaulyje taikos.

Gavome pranešimą, kad 
A. J. Šmitas, Philadelphia, 
Pa. smarkiai pašinu-rakšti- 
mi susižeidė ranką. Turėjo 
2 valandų operaciją iki 
daktarai išėmė pašiną.

Neseniai Šmitas sirgo 
sunkiu gripu. Dabar pasi
taikė skaudi nelaimė. Šmi
tas yra žymus veikėjas 
Philadelphia oj e. Jis taipgi 
yra Literatūros Draugijos 
Centro Komitete.

Reiškiame drg. šmitui ir 
jo šeimai daug simpatijos 
del šios nelaimes.

Kerštan Naciai Sušaudė 
30 Nekaltų Francūzų

atidėjo debatus apie dar.
BININKŲ ALGAS IR VALAND.

 ®.

Talkininkų Laivai ir Lai-{ 
vynai Turi Būt Suvienyti i

Washington. — Iš Angli
jos sugrįžęs Harry Hopkins 
išdavė raportą prezidentui 
Rooseveltui. Susi rinkime 
taipgi dalyvavo valstybės 
.sekretorius Cordell Hull ir 
Amerikos a m b a sadorius 
Anglijai John G. Winant.

Po pasitarimo su prezi
dentu, Hopkins padarė 
spaudai pareiškimą. Jis nu
rodė, kad priešo jėgas ne
reikią nedakainuoti. Ypa
tingai svarbu, kad talkinin
kų laivai ir laivynai veiktų 
išvien, būtų pilnai panaudo
ti prieš Ašį.

Mesta Bomba į Hitlerio 
Agentą Nepataikė

Vichy. — Mieste Rouen 
naciai sušaudė 30 nekaltų 
francūzų. Tie žmonės buvo 
paimti iš koncentracijos 
stovyklos be jokio konkre
taus apkaltinimo. Tai buvo 
nacių atkeršijimas už tai, 
kad prieš keliąs dienas jų 
traukinys tapo nuverstas 
nuo bėgių ir katastrofoje 
žuvo 44 nacių kareivių. Ši
tokiuose atsitikimuose nevi
donai ima nekaltus žmones 
ir masiniai šaudo, idant į- 
varyti baimę francūzų tau
tai.

Vėl Kunigo Coughlino Žur
nalas Negavo Pašto Teisių

Washington. — Pašto ve
dėjas Walker neleido paštu 
siuntinėti ir antrą kun. 
Coughlino žurnalo “Social 
Justice” numerį. Tuo tarpu

Vichy. — Vienas francū- “Grand Jury” šaukia.
zas patrijotas paleido bom- Coughlino tėvus pasiaiškin-
bų į nacių agentą Doriot. 
Doriot sakė' prakalbą ir 
agitavo už nacius. Bomba 
sprogo, bet7 Hitlerio agen
tui nepataikė.

ti, ką jie žino apie savo sū
naus įplauįąs. Mat, prieš 
kiek laiko kunigas pareiš
kė, kad žurnalo išleidimas 
pereina į jo tėvų rankas.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas patarė se
natui atidėti svarstymą bi- 
liaus, kuris yra nukreiptas 
prieš darbininkų algas ir 
darbo valandas. Senatas jo 
patarimą priėmė ir šio 
klausimo svarstymą atidėjo 
vienai savaitei. Tuo tarpu 
prezidentas rengiasi visai 
tautai pasakyti prakalbą 
apie “infliaciją.” Matomai, 
jis duos savo pasiūlymus, 
kaip infliacijai užbėgti už 
akių. Laukiama jo pasiūly
mo dėl “užšaldymo” pro
duktų kainų, taipgi pelnų. 
Ar jis ką nors siūlys ir dar
bininkų algų klausimu, sun
ku iš anksto pasakyti.

Organizuoti darbininkai 
griežtai priešingi algų “už
šaldymui.”

Naciai Pripažįsta Aš
trias Kovas Visuose

1

Frontuose
Berlin. — Vokiečiu Vy

riausioji Komanda pripažįs
ta, kad šiauriuose ir centre 
eina labai aštrūs mūšiai, 
kad Raudonoji Armija daro 
puolimus. Tačiau tie už
puolimai esą a t m ušami. 
Taipgi sako, kad nacių oro 
jėgos pradeda smarkiau 
veikti.

Vokiečiu komanda skel
bia, kad’ vokiečių lėktuvai 
apdaužę Kaukaze uostus ir 
dirbtuves. Jie apdaužę So
vietų tavorinį laivą Juodo
joj Jūroj. Naciai pietuose 
nudėję 21 Sovietų lėktuvą, 
patys nepraradę nei vieno.

Vokiečiu komanda skel
bia, kad prie Leningrado 
vokiečiai ir suomiai vedą 
“apsigynimo mūšius” ir pa
darą didelius Sovietų spė
koms nuostolius.

Naciai Bijo Naujo 
Fronto

. London. - - Kad Hitleris 
vra išsigandęs Suvienytų 
Tautų bandymo atidaryti 
Europoje naują frontą, tai 
parodo jo vėlesni žygiai. 
Štai, tapo įsakyta visiems 
belgams išsikraustyti iš 
.Sambre ir Meuse sričių. Tos 
vietos tapo užminuotos. 
Hitleris mano, kad čionai 
gali Suvienytos Tautos iš
skelti armiją ir atidaryti 
naują frontą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kearny, N. J., bal. 20. — 

Gaisre žuvo Hazel Davis ir 
jos motina, 71 m. amžiaus. 
Gi jos vyras ir du vaikai 
smarkiai apdegę ir randasi 
ligoninėje.

Sandwich, Mass. — Tavo- 
rinis laivas įvažiavo ir nu
skandino stovintį laivą. 
Vanduo tėra 50 pėdiį gilu
mo.

Watertown, N. Y. — Da
niel W. Cahill pasmaugė sar 
vo pačią Kateriną, 71 metų 
amžiaus ir paskui bandė 
pats nusinuodyti. Jis yra 78 
metu amžiaus.

New York. — 15,000 ju
damų paveikslų teatrų pasi
žadėjo suvienytomis spėko-' 
mis padėti armijos ir laivy
no pašalpos vajui.

St. Paul,’ Minn. — Susi
rinkime American College 
of Physicians buvo rodoma 
mechaniška ausis, vadinama 
“symballophone,” kuri suse
ka žmogaus kūne garsus. 
Sakoma, kad šis išradimas 
galėę pagelbėti ištyrimui 
žmogaus širdies veiklos.

Maskva. — Pranešta, kad 
Vokietijos mieste prie Nu- 
renberg maistu tapo nunuo
dyta 60 italų ir francūzų 
importuotų darbininkų. Vo
kietijos chemikai išrado 
naują sviestą ir padarė iš
bandymą ant importuotų 
darbininkų. D a r b ininkai 
mirė baisiausiose kančiose.

Maskva. — Lakūnas Gro
mov rašo, kad naciai pra
dėjo smarkiau veikti ore. 
Bet jis sako, kad Sovietų 
lėktuvai juos išmuša taip 
greitai, kaip tik su jais su
sisiekia ir sueina i mūšį.

Washington. — Karinė 
Žmogaus Pajėgų Komisija 
sako, kad neužilgo bus įves
ta sistema, kurioje karinė 
gamyba turės pirmenybę 
ant pareikalavimo darbinin
kų. Darbdaviamą bus už
drausta varžytis už darbi
ninkus.

Hanover, Mass. — Natio
nal Fireworks dirbtuvėje į- 
vyko eksplozija. Du darbi
ninkai užmušti ant vietos ir 
vienas sužeistas.
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Nereikia Pavėluoti

Sukako dešimts mėnesių, kai Rytų 
' Fronte verda mūšiai. Atsimename tų ne

paprastą birželio 22 dieną, kai didžiau
sia pasaulyje kariuomenė, geriausiai 
ginkluota kariuomenė užpuolė Sovietų 
Sąjungą. Visoki galvočiai, visi karo rei
kalų žinovai prieš tai buvo mums karto
ję ir kartoję, kad įvyktų didžiausi ste
buklai, jei Sovietų Sąjunga, užpulta hit
leriškos Vokietijos, galėtų atsilaikyti 
bent keletą mėnesių.

“Stebuklai” įvyko! Pasaulio pabaisa, 
— hitleriškoji kariuomenė, — suklimpo. 

{Šiandien ji yra mušama ir stumiama at
gal. Stumiama atgal, tiesa, lėtai, biskis 

; po biskio, tačiau yra stumiama.
Tuojau, kai tik šis karas prasidėjo, 

Stalinas pasakė, kad nėra pasaulyje ka-

4

i

riuomenės, kurios nebūtų galima nugalė
ti. Jeigu taip, tai ir vokiečių kariuomenė 
galima nugalėti. Ir šiandien labiau negu 
kada nors tie žodžiai pasidarė teisingi.

Taip, Hitlerio kariuomenę galima nu
galėti ir visiškai sunaikinti, nepaisant to 
fakto, kad už jos nugaros stovi visos Eu
ropos fabrikai ir resursai. Tiesa, dar ji 
nėra jiugalėta, dar ji nėra sumušta, bet 
ta kryptimi jau daug padaryta; jinai jau 
gerokai apdaužyta. Toji kariuomenė jau 
ne ta, kokia buvo prieš dešimts mėne
sių. Ir ji niekad tokia nebus!

Šiandien kalbama apie naujo fronto 
Europoje atidarymą. Tuo reikalu kalbą 
ne tik mūsų kariuomenės vadai, ne tik 
ministerial, ne tik laikraščių redaktoriai, 
bet ir plačiosios žmonių masės, kuriomis 
karo vedimas labiausiai remiasi. Jeigu 
Hitleris yra pasirįžęs šiemet laimėti ka- 

* rą, tai Jungtinės Tautos privalo būti pa- 
sirįžusios šiemet sumušti Hitlerį! Šito- 
kis kontr-obalsis yra keliamas Jungtinė
se Tautose. Ir tai yra teisingas obalsis.

Nereikia nei aiškinti, kad be Jungtinių 
Valstijų kooperacijos, be jų tiesioginio 
dalyvavimo, naujo fronto atidafymas nė
ra įmanomas. Mes esame realistai ir su
prantame, kad tik mūsų kraštas Ameri
ka ir Anglija tegali atidaryti naują fron
tą Europoje.

Todėl kiekvienas anti-fašistas privalo 
juo labiau rūpintis karinės gamybos pa
didinimu, visų karinių šalies pastangų 
didesniu parėmiau. O mūsų krašto vy
riausybe ir kariuomenės vadai privalo 
rūpintis naujo fronto atidarymu Euro
poje juo greičiausiu laiku, kad jis nebū
tų pavėluotas. Iniciatyva dabar turi būti 
rankose Jungtinių Tautų, bet ne Hitle
rio!

Lenkai Surašinėja Niekšus

Iš Londono pranešama, kad šiuo metu 
Lenkijoje tam tikri žmonės, lenkai pa- 
trijotai, veda surašinėjimą visų vokiškų 
niekšų, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisideda prie kankinimo bei žudymo 
Lenkijos žmonių.

Iš viso tokių nacių jau surašyta virš 
100,000. Jų priešakyje stovi patsai di
džiausias niekšas, Hans Frank, einąs 
Lenkijos general - gubernatoriaus parei
gas. ...........................

šis sąrašas daromas tam, kad po ka
ro Lenkijos žmonės galėtų suvesti ata
tinkamas sąskaitas su visais nenaudė
liais.

Nereikia nei aiškinti, kad tokis sura
šinėjimas yra daromas ir Lietuvoje. Nes 
Lietuvoje naciškų niekšų proporcionaliai 
yra tiek pat, jei ne daugiau, kaip Lenki
joje. Tie niekšai gali nūnai kankinti Life- 
tuvos žmones, kaip tik jie nori. Bet ateis 
laikas, kai jie bus pašaukti prie atsako
mybės. Ir atsakyti turės ne tik vokiški 
naciai, bet ir lietuviški jų pastumdėliai,

Š. hi. gegužės niėhėsio 10 d. Čikagoje 
įvyks “Vilnies” bendrovės šėrininkų Su
važiavimas.

Mūsų dienraščių leidėjų, kaip “Lais
vės” taip ir “Vilnies,” metiniai suvažia
vimai esti ne kokios tai paprastos pra
mogėlės, bet tai dideli ir svarbūs įvykiai 
mūsų spaudos stiprinimui, išsijudina 
tūkstančiai mūsij spaudos palaikytojų — 
skaitytojų, platintojų, — ir jie per tam 
tikrą laiką svarsto mūsų spaudos reika
lus ir rūpinasi ją sustiprinti. Suvažiavi
mai esti tiktai sūkdnsolidaviniu to, kas 
įvairiose kolonijose yra jau padaryta.

Štai, paimkim “Vilnies” bendrovės šė
rininkų suvažiavimą. Jis įvyks gegužės 
men. 10 d. Bet jau dabar Čikagos ir apy
linkės vilniečiai karštai darbuojasi, kad 
šis suvažiavimas būtų pasekmingas. Ir 
ne tik Čikagos ir apylinkės vilniečiai tą 
daro. Štai, ir Brooklyno lietuviai, ir Nau
josios Anglijos lietuviai, ir kitų-rytinių 
kolonijų lietuviai deda pastangų padary
mui vilniečių suvažiavimą svarbiu.

Pavieniai asmenys ir draugijos renka 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavimui pasvei
kinimus. Su pasveikinimais — renkamos 
ir aukos. Vadinasi, “Vilnies” problema 
pastatoma problema visų Amerikos lie
tuvių. Jos išleidimas, jos medžiaginis ir 
moralinis stiprinimas patampa reikalu 
mūsų visų. (Panašiai buvo klausimas 
pastatytas prieš metinį “Laisvės” ben
drovės šėrininkų suvažiavimą.)

Iš Čikagos ir apylinkės lietuviai, ku
rie turi Šerus, ruošiasi dalyvauti vilnie
čių suvažiavime. Dalyvaus, be abejo, ir 
iš tolimesnių miestų šėrininkų. Kai ku
riuos pasiųs draugijos, kliubai, mūsų or
ganizacijų kuopos, turinčios “Vilnies” 
šorus, apmokėdamos jiems kelionės kaš
tus.

Kai gegužės 10 dieną šimtai vilniečių 
suvažiuos, jie ten svarstys ’laikraščio 
turinio gerinimo klausimus, laikraščio 
medžiaginius reikalus, laikraščio plati
nimo problemas. Ten suplauks šimtai do
lerių su pasveikinimais dienraščiui pa
laikyti. Padarę -atatinkamų nutariinų, 
jie skirstysis.

Šitaip pas mus rišamas spaudos palai
kymo klausimas. Juo bandoma suintere
suoti didžiausį kaip galima skaičių žmo
nių. Nes kiekvienam apsišvietusiam 
žmogui yra aišku, kokią svarbią rolę 
mūsų dienraščiai šiandiėn atlieka mūsų 
krašto gynimo klausimais ir bendrai lie
tuviškos kultūros, lietuvių gyvenimo ap
gynimo klausimais.

Mūsų dienraščiai gina darbo žmonių ir 
visos mūsų tautus, viso krašto interesus; 
mes norime, kad nauji tūkstančiai žmo
nių įsitrauktų į taip svarbų darbą, kaip 
dienraščių palaikymas.

Tik šitaip mūsų spaudos rolę įvertin
dami, kiekvienas suprasime, kodėl reikia 
aukštai statyti mūsų dienraščių šėrinin
kų masinius suvažiavimus, kodėl juos tu
rime remti, kodėl juos turime sveikinti.

Tik šitaip mūsų Spaudos palaikymo 
klausimus suprasdami, mes maloniai tar
sime žodį tam darbuotojui, kuris prieis 
prie mūs, paragindamas pasveikinti šių 
metų “Vilnies” bendrovės šėrininkų su
važiavimą ir prie sveikinimo pridėti do
lerį kitą!

Dekanas, Iš Kurio T urėtų Imti 
Pavyždį Kiti Dvasiškiai

. ». »4 ... . . • .

“Vilnis,” rašydama apie aną dieną iš 
Londono Amerikos žmonėms kalbėjusio 
Kanterburio dekano (Hewlett Johnsono) 
kalbą, pabrėžia:

“Canterburio dekanas sakė: /Pradėti 
Vakarų ofensyvaš tuojaus, šį metą, šią 
vasarą, šį pavasarį reikštų nuspręsti 
Hitlerio likimą ne 1943 ar 1944 metais, 
bet dar šiais metais. Tuomet, Hitlerį su
naikinus, žlugtų ir Japonija, nes jos žlu
gimas būtų neišvengiamas kaip po die
nos naktis. Mes turime atakuoti. Ata
kuoti — mūsų būtiniausia priedermė’;

“Canterburio dekanas gerai užvežė 
tiems, kurie lygina Sovietų šalį su Vo
kietija. Tos dvi šalys atstovauja du dia- 
metrališkai priešingus vienas kitam ide
alus. ‘Sovietų Sąjūnga yra stipri karo 
veiksmuose dėl to, kad ji yra stipri 
veiksniuose taikos ir savo moralėmis sa- 
vybėmis’.

“Čia pdžymesiijiė, kad tą masinį susi- 
fifikiinąCarnegiė Hall; sitdrgdhizhvo

Jonas Kaškaitiš. s

Amerikos Slavų
Kongresas

Šių metų balandžio mėn. 
4—5 d. įvyko Maskvoj ant
ras Visų slaviškų tautų su
važiavimas. Dalyvavo atsto
vai nuo rusų, lenkų, gudų 
(bielorusų), ukrainų (ma- 
lorosų), cechų, slovakų, slo
vėnų (slovencų), chorvatų, 
serbų, juodkalniečių, jugo
slavų, makedonų, bolgarų, 
karpato-rusų (rusinu), mol
davų ir gal dar kokių sla
viškų tautybių.

Apsvarstę kovos būdus 
prieš didžiausį žmonijos ne
vidoną ir prieš visą fašisti
nę Ašį, paskelbė manifestą, 
kviesdami visas slavų tau
tas arčiau susitelkti pilnon 
kovon sutriuškinti fašiz
mui.

Kaipo atbalsis to visa- 
slaviško suvažiavimo, kilo 
Amerikoj gyvenančių sla
viško paėjimo tautų tarpe 
stiprus sąjūdis, kad ir čia, 
Amerikoj, sušaukus panašų 
suvažiavimą.

Ir toks suvažiavimas ar
ba kongresas įvyksta Det
roite, balandžio 25 ir 26 d., 
1942 m., patalpoj The Book 
Cadillac Hotel.

Visuose didesniuose mies
tuose, kur tik yra žymesnių 
slaviškų grupių, jau buvo 
prirengiamieji s u važiavi
mai.

Visas šitas judėjimas pil
nai užgirtas J. V. valdžios. 
Tūlose vietose kalbėjo šalies 
prokuroras Biddle ir kitos 
įžymybės.

■Rengiamojo komiteto iš
leistas ir išsiuntinėtas atsi
liepimas skamba garsiai ir 
aiškiai.

“Visiems Amerikos sla
vams:

“Mūsų šalis karo sūku- 
ryj! Žūtbūtinėn kovon už 
tautinę būseną ji tapo varu 
įvaryta tų pačių fašistinių 
pabaisų, kurie jau užgrobė 
Europą ir Tolimuosius Ry
tus. Ji tapo užpulta tų pa
čių kriminalistų, kurie žu
dymu ir plėšimu stengiasi 
užkariauti slavu žmones 
Lenkijoj, ČechosloVakijoj, 
Jugdslavijoj ir Tarybų Są
jungoj. Mūšų šalis stoja da
bar Veidas veidan prieš tą 
-patį žiaurųjį nevidoną, kurs 
mėgino Verstinai pavergti 
didžias slavų tautas, už
gniaužti jųjų garbingą kul
tūrą ir išplėšti joms jų ne
priklausomybę. Kuomet 
Hitleris paleido savo bruta- 
lingą terorą prieš mūsų sla
viškus brolius ir seseris, 
kiekvienas slaviško paėjimo 
.amerikietis tapo nustebin
tas ir sujUšintaš. Buvo 
mums Visai aišku, jog Hit
lerio nuodėmės prieš mūsų 
giminaičius yra tiktai da
lis pašimojimo užvaldyt pa
saulį, ir jog jųjų kova yra 
,ir mūšų kova. Dabar šitas 
aršiausias visoš žmonijos 
priešas, šitas slaviškų tau
tų mėsinėtoj as pas kelbė 
karą Amerikai, mūsų vaikų 
šaliai.

“Amerikos žmonės davė* 
atsakymą. Fašistinis nevi
donas bus sutriuškintas. 
Solidariai su laisvę mylin
čiomis pasaulio tautomis, 
mes esame nusisprendę ap-

gint savo liuosybę ir nepri
klausomybę ’ iki paskutinio 
kraujo lašo. Joks pasiauko
jimas nebus mums perdide- 
lis, jokia kaina nebus mums 
peraukšta šiame šventame 
kare dėl sunaikinimo naciz
mo. Mės, Amerikos slavai, 
kaip ir mūstj seserys ir bro
liai Europoj, būsime .pačia
me inūšio priešaky, kad iš
naikinus šitą žmonijos nevi
doną. Virš 50 nuoš. dar
bininkų pramonėse, esmin
gose šalies apsigynimui, yra 
amerikiečiai slavų paėjimo. 
Mes pasižadam savo darbu 
ir spėka pagaminti daugiau 
už Hitlerį ir kalti pergalės 
ginklus sau ir mūsų gar
bingiems talkininkams — 
Didžiajai Britanijai, Tary
bų Sąjungai, Chinijai ir ki
toms Jungtinėms Tautoms 
. .. Mes pasižadam pilnai 
dalyvauti mūsų šalies kari
nėse pastangose, teikti pa
galbą mūsų slaviškiems 
broliams ir seserims užsie
ny ...

“Kad atsiekus visa tatai, 
mes privalom sujungti savo 
spėkas., Amerikos slavų vie
nybė suteiks mums naujų 
jėgų mūsų pareigoms eiti... 
ir sustiprins vienybę viso 
Amerikos krašto.

“Šitokiu būdu mes padė
sime užtikrinti pergalę ... 
sutvirtinsim atsparumą mū
sų talkininkų ... įkvėpsime 
savo brolius ir seseris už- 
jūryj prie naujų didvyriškų 
žygių... dėl pasiliuosavimo 
iš naciško jungo ...

“To dėlei mes atsiliepiam 
į visus Aųierikos slavus ... 
.suvažiuoti į didžiulį Ameri
kos slavų kongresą.

“Šitas Amerikos slavų 
kongresas įvyks, su pilnu J. 
A.V. valdžios užgyrimu, 
Detroite, Mich., balandžio 
25 ir 26, 1942.

“Mes kviečiame kiekvie
ną Amerikos slavų brolišką, 
kultūrinę, religinę, sporto, 
Veteranų ir darbininkų or
ganizaciją išrinkt delega
tus ...

“Mes kviečiame savo A- 
mėrikos slavu brolius ir se
seris iškelt aikštėn ir išva
ryt visus nacių agehtus ir 
mūsų karinių pastangų 
priešus, kurie bando rasti 
prieglaudą Amerikos slavų 
bendruomenėj.”

Čia priverstas buvau su-^ 
irumpint tūlus punktus šito 
ženklingo atsiliepimo.

Kaip matote, dalykas itin 
svarbus ir Vertas didelio vi
sų susidomėjimo.

Manau, ir mums, Ameri
kos lietuviams, būtų ir vi-; 
sai ne pro šalį būti arčiau 
to didelio kongreso. Jeigu 
jau nedalyvauti kartu su vi
sais slavais, tai bent turėti 
tame kongrese keletą savo 
pasiuntinių, kaipo svečių, 
kaipo reporterių, kaipo te- 
mytojų. Būtų gerai paskir
ti ką iš to paties Detroito. 
Dar galima būtų suspėti. 
Juk šiaip ar taip, mųsų 
gimtojo krašto Lietuvos li
kimas yra tampriai surištas 
su slaviškų kraštų likimu.

Rekomenduočiau nestovė
ti nuošaliai.

Leitenantas-pulk. Jak Schwartz stovi prie apkamef- 
lažiiotos ligonines Bataano pussalyje (Filipinuose), 
kur per 24 valandas buvo padaryta 240 lengvesnių 
operacijų; ligoninė buvo nuolat bombarduojama ja
poniškų bomberiu.

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama Redakcija: So. 

Bostono hitlerininkų “Ke
leivis” man pateko į rankas. 
Tai buvo bal. 15 d. laidos. 
Matyt, ponui Michelsonui 
labai nepatinka “Laisvėje” 
talpinamos kabi egramos, 
.atsiunčiamos Šimkaus ir ki
tų Lietuvos veikėjų apie na
cių vedamą terorą Lietuvo
je. Todėl jis šaukia: “Kur 
jie gauna lėšų toms kable- 
gramoms apmokėt? Juk jos 
turi • kainuoti po keletą šim
tų rublių?’ Yeš, keno lėšo
mis, jie tą Maskvos propa
gandą siuntinėja?”

Visų pirma, man neaišku, 
kur ten tasai Hitlerio pa
stumdėlis Michelsonas mato 
Maskvos propagandą, jeigu 
tose kablegramose perdėm 
kalbama apie nacių teroriš- 
ką veiklą Lietuvoje? Ar tai 
yra Maskvos propaganda 
nurodyti kruvinus nacių 
darbus? Man gi rodosi, kad 
Amerikos spauda irgi pilna 
apie nacių terorą jų oku
puotuose kraštuose. Tai ar 
tie visi laikraščiai Maskvos 
propagandą skleidžia?

Būsiu labai dėkingas 
“Laisvės” redakcijai už nu
švietimą viso šito dalyko.

Su pagarba, D. P.
Atsakymas

Hitlerininkas M i c heiso- 
nas naudoja Hitlerio argu
mentus. Kas tik kada ką 
nors pasako prieš nacius ir 
prieš jų barbarizmą, Hitle
rio propagandos biuras tuo
jau šaukia, kad tai esanti 
Maskvos propaganda. Ši
tuo blofu Hitleriui pavyko 
apgauti ištisas šalis prieš 
karą.

Jono Šimkaus ir kitų ka- 
blegramos, k u r i o s telpa 
“Laisvėje,” nėra jokia Mas
kvos propaganda. Jose nu
šviečiamas nacių ( siautimas 
Lietuvoje. Tiktai amžinas 
parsidavėlis Hitleriui, gali 
surasti jose ką nors blogo 
bei skaityti jas Maskvos 
propagandą.

Dabar kas liečia apmoke-

jimą už tas kablegramas. 
Mes turime padarę sutartį 
su žinių agentūra “Inter- 
Continent News,” kuri ap
tarnauja daug laikraščių. 
Mes jai mokame susitartą 
savaitinę mokestį. Ji turi 
korespondentus visose šaly
se. Ji apmoka kaštus jų 
pranešimų persiuntimų.

Taip mes gauname kable
gramas iš Sovietų Sąjun
gos, iš Stockholmo ir kitur. 
Pavyzdžiui, mes gavome ir 

‘ išv«j;t^W * “Laišką iš Pože
minės Vokietijos” per “In- 
ter-Continent News” agen
tūrą. Kasdien iš jos gau
name po keliolika puslapių 
pranešimų.

Kaip kitas žinias, taip ka
blegramas Jono Šimkaus, 
Marcinkevičiaus ir kitų mes 
gauname anglų kalboje ir 
paskui jas verčiame lietu
vių kalbon.

•Taigi, “Keleivio” tie klau
simai apie apmokėjimą iž 
kablegramas yra provoka
toriška, pikta insinuacija.

Kas kita su buvusiais An- 
cevičiaus pranešimais iš 
Berlyno ir dabar tiniaiš 
Goebbelso propagandos biu
ro pranešimais iš Lisbono, 
kurie telpa “Keleivyje,“ 
“Naujienose,” “Drauge” ir 
kituose pro-naciškuose laik
raščiuose. Aną dieną “Nau
jienos” prisipažino, kad už 
Ancevičiaus kabi egramaš 
jos nėra mokėjusios nei cen
to. Tik karui pasibaigus jos 
suvesiančios sąskaitą su An- 
cevičium.

Philadelphia, Pa.

dvariškių žurnalas ‘The Protestant’. To
dėl susirinkime buvo labai daug kunigų. 
Canterburio dekanas yra žmogus gilių 
įsitikinimų. Jis turi didelę pramatymo 
dovaną. Jis niekad nepasiduoda panikos 
jausmui.

“Prašlinkųs penkioms dienoms po 
Hitlerio įsiveržimo Sovietų Sąjungoh, 
Dr. Johnson rašė: ‘Aš dar kartą pareis-

kiu savo pasitikėjimą ta didžia šalim, jos 
principais ir pajėgomis... Negali būti 
jokios abejonės dėl galutino laimėjimo’.

“Tuomet buvo silpnadūšių ir pesimis
tiškų pranašų, kuriems išrodė, kad SSSR 
neatsilaikys;

“Hewlett Johnson nesusvyravo. Todėl 
jo balsas už tuojautinį sudarymą antro 
frontd turi dar didesnes reikšmės.”

Serga P. Baranauskienė
Draugė Paulina Baranaus

kienė ilgokas laikas nesijautė 
gerai. Gydytojas patarė jai 
pasiduoti operacijai. Pereitą 
penktadienį buvo padaryta 
operacija. Atrodo, kad opera
cija bus pavykus, nes ligonė 
žymiai gerėja.

Draugė Baranauskienė ran
dasi šv. Juozapo Ligoninėje, 
ant 16-tos ir Girard Ave.

Lankymo valandos: dieno
mis nuo 2-4, vakare nuo 7-8. 
Galima matyt kiekvieną dieną.

Baranauskienė yra kelių 
darbininkiškų organizacijų na
rė ir gera rėmėja. Draugai- 
gės, kuriem laikas pavelija, 
malonėkite ją atlankyt. Klaus
kit: Paulina Baranauskas.

Linkiu ligonei greito pasvei
kimo.

J. J. Potienė.



Tarptautinė Motery Diena buvo įsteig- 
ta tam, kad ta proga moterys būtą aksti- 
namos i susipratimą ir veikimu. Jeigu 
jūsų kolonija nieko .nesurengė, ji likosi 
skolinga progresui. Atpildykite ,skolą da
bar.

t're&as Puslapis
------- - ' X -

Spalių, mėnesj prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su- 
rengkite moterų vakarus-mitingus.

v._______________ ____ —------------------------------------

Reikalinga 10 Tūkstančių 
Laisvanorių—

Vyru, motery, merginų ir vaikinų, kurie dar neka
riaujate su ginklu prieš tą didžiausią mūsų priešą

Tuojau stokime j pagalbą 
Raudonajai Armijai padėti 
išmušti Hitlerio armiją iš Lie
tuvos ir kitų šalių. Stokime j 
laisvanorių armiją ir muškim 
tą visos žmonijos priešą Hit
lerį! Su ginklu — kas galime, 
o katrie negalim su ginklu, tai 
gelbėkim Raudonajai Armijai 
kuom kas galime — šiltais 
drabužiais, ar pinigais, dėl gy
duolių sužeistiems kareiviams, 
kurie taip narsiai muša įsiver
žėlius į Sovietų žemę ir sykiu 
į mūsų tėvų, žemę Lietuvą.

Taigi, draugės ir draugai, 
yra mūsų visų pareiga pagel
bėti tai garbingai Raudonajai 
Armijai, kuri taip nustebino 
visą žmoniją su savo drąsa ir 
pasiaukavimu, sulaikydama 
priešų armijas, kur kitos ša
lys negalėjo sulaikyti ir pate
ko į priešo nelaisvę.

Visi, kuriem yra brangi lais
vė, turim stoti į laisvanorių 
armiją tuojaus, kol dar ne 
per vėlu. Stokim seni ir jauni, 
ir muškime tą žvėrį iš Lietu
vos, kad jis daugiau nedrįstų 
kišti savo kruvinus nagus į 
mūsų tėvų žemę ir kitas šalis.

Taigi, draugai, kaip mes ga-1

Pamylėję Šviesą, Nepakęs- 
tume Tamsos

Išgyvenę desėtką kitą metų 
su elektros šviesomis, mes jau
čiamės labai klaikiai ir nykiai 
laike bandomųjų aptemdymų, 
nors žinome, jog už kelioli
kos minučių ir vėl gyvensime 
šviesoje. Bet, daleiskime sau, 
kad vieną gražią dieną tos 
skaisčios šviesos užgestų visam 
laikui ir mes sužinotume, kad 
mes liekamės likusią savo gy
venimo dalį gyventi tamsoj.

Šiurpi tragedija ir nykuma 
mus apsiaustų!

—Bet tas negalį atsitikti 
mūsų civilizacijos laikuose, — 
sakysite jūs, — nebent kokia 
baisi gamtos katastrofa ištik
tų.

Visi džiaugiamės, kad tas 
negali atsitikti. O visgi atsitik
tų, jeigu nebūtų pastatyti in
žinieriai, kurie šviesos gamini
mo aparatus saugo ir tobulina, 
jei nebūtų bendromis visų gy
ventojų pastangomis išlaiko
mos,’ remiamos tos įstaigos.

Lygiai ta pati padėtis yra 
su mūsų spauda ir organiza
cijomis. Kol visi esame rū
pestingais gaspadoriais — pa
laikytojais, rėmėjais, platinto
jais, kol organizacijos auga, 
bujoja, tol negalima nei įsi
vaizduoti, kad joms nors ka
da galėtų būti pavojus.

Mes visi džiaugiamės, kad 
pažangiosioms, prie šfašisti- 
nėms organizacijoms užgesi
mo - išnykimo pavojaus ir nė
ra. Tačiau kiekvienas, kad ir 
mažiausis apsileidimas silpni
na mūsų spaudą, mūsų organi
zacijas.

Mūsų Lietuvių Literatūros 
Draugija Amerikos lietuvių iš
eivijoje yra viena iš tų skais
čiausių šviesų. Per savo gyva
vimo 26 metus ji išleido apie 
50 knygų ir brošiūrų. Tai tik
rai milžiniškas žibintas, kokio 
jokia kita lietuvių organizaci
ja nepajėgė subudavoti. Lai
mei, tas žibintas ir šiandieną 
labai tvirtas, jo skleidžiama 
šviesa negrąso užgesti. Ta
čiau kiekvienas atskiro asmens 

lime geriausiai mušti? Tai su 
doleriais! Kas mums lengviau
sia pagelbėti .Raudonajai Ar
mijai. Nors jau aukavom, kaip 
mums rodos, gana daug, bet 
tai tik lašas į kibirą vandens. 
Todėl, draugai, užsidėkim ne- 
dėlinį mokestį ir muškim su 
kiek kas galime tol, kol Hit
leris bus išmuštas iš Lietuvos. 
Yra didelė garbė būti dalyviu 
tokios garbingos armijos, kuri 
kovoja už visos, žmonijos lais
vę ir už mūsų Ameriką.

Taigi, draugės ir draugai, 
stokim į darbą! Aš, kaipo su
laukus 71 metus, negaliu mušt 
taip skaudžiai, kaip jauni, ale 
aš gelbėsiu Raudonajai Armi
jai, tol, kol bus Hitleris išmuš
tas iš Lietuvos. Mokėsiu kas 
nedėlia 50c į Lietuvos Komite
tą Pagalbai Sovietų Sąjungai, 
prasidedant 1942 metais. Už
simoku ant visų metų ant sy
kio —$25.

Jei kam negalima užsimo- 
kėt ant visų, metų ar ant šešių 
mėnesių, tai gal mokėt kaip 
geriau išeina.

Lietuvių Komiteto Pagalbai 
Sovietų Sąjungai antrašas yra 
46 Ten Eye k St., Brooklyn, N. 
Y. Eva Žvingilas.

pavėlavimas užsimokėti duok
lę, atskiros kuopos neišrinki- 
mas tų duoklių, apsileidimas 
įrašyti galimus gauti naujus 
narius užpildymui vietų miru
sių, kariuomenėn išėjusių ar 
kitaip kaip prarastų narių 
silpnina tą šviesą, atima gali
mybę išleisti daugiau knygų ir 
brošiūrų.

Lai šiemet suvėlavimai ne
trukdo mūsų darbo! Pasimo- 
kėkim mokestis konstitucija 
nustatytu laiku prieš 1-mą lie
pos it gaukime narių į Lietu
vių Literatūros Draugiją.

S. Sasna.

Kolegija Paruošia Karo 
Vaiką Auklėtojus

Vassar Kolegija, Pough
keepsie, N. Y., planuoja vasa
riniame institute lavinti pro- 
fesijonalus ir liuosnorius ka
ro šeimų ir vaikų pagalbai j 
“naujose sąlygose ir naujuo
se reikalavimuose moderniš
kame kare.” Vasaros sezonas 
padalintas į tris trisavaitines 
sesijas.

Mūšy “Pasiaukojimas” 
Jai Tik Juokas

Mrs. Mary T. Bliss, Bolivar, 
N. Y., gyventoja, apvaikščio
dama savo šimto metų sukak
tuves pereitą savaitę, pajuokė 
tuos, kurie dejuoja dėl trūku
mo reikmenų, kad tūlos iš jų 
ribojama. Ji palygino tuos 
mūsų neva sunkumus su civi
lio karo sunkumais, sakyda
ma, kad “jie tuomet ištik- 
rųjų būtų turėję ko dejuoti.”

Tūli naciam gero velijanti 
laikraštininkai, kaip žinia, ko 
ne kasdien editorijalus rašo, 
kad moterims neišteksią gu
minių. korsetų ir t.t. 'ir kad už 
tai kalta esanti Roosevelto 
valdžia. Veikiausia senutė ir 
taikė jiems.

Iš kairės matome kostiumą pirm išleidimo Karo Pro
dukcijos Tarybos patvarkymo taupyti medžiagas. De
šinėje jau matome tą patį kostiumą po to, kai med
žiagos taupymo cenzorius praleido. Žaketukas yra 
biskį trumpesnis, nuimti kišeniai ir mažiau plotmės 
sijone.

Suvienodinkime Mezginius
Numezgimas svederio, ypač 

su ilgomis rankovėmis, yra la
bai didelis darbas. Taipgi ir 
pora gerų kojinių suima daug 
darbo valandų. Mes aukoja
me pinigus, perkame vilnas 
(pačias geriausias) ir paskui 
mūs draugės moterys įdeda 
nesuskaitomas valandas aty- 
daus darbo pakol iš tų vilnų 
liekasi gražus — šiltas svede- 
ris, šalikas, kojinės, pirštinės 
arba kuris kitas naudingas 
dirbinys.

Kadangi tenka matyti dau
gelį numegstų svederių, tai no
risi truputį apie jų vertę pa
kalbėti. Gerai numegsto, su 
ilgomis rankovėmis svederio 
vertė yra apie dešimtis dole
rių. Tokis svederis bus labai 
vertinga atmintis net per ke
lis metus jo dėvėtojui. Antra, 
— reikia į domę imti ir da
bartinę pasaulinę situaciją, 
kaip yra sunku per visokią 
blokadą pasiųsti mūsų dova
nas, todėl dėkim pastangų, 
idant kiekvienas mezginys bū
tų pirmos rūšies. Yra priduo
dama svederių per daug ilgų, 
per liuosai mėgstu arba per 
trumpų. Taipgi taikosi matyti 
ir per daug plačiais kaklais, 
čion bus mieros vidutinio di
dumo svederio:

Pradėt svederį su 120 akių. 
Nekurtos mezgėjos vartoja 
dviejų rūšių virbalus: —- apa
čiai, rankovių galams ir apy
kaklių! plonesnius virbalus. 
Geriausi svederiams virbalai 
yra numerio 3.

Apačiai, po dvi akis į abi 
puses megskite 4 su puse co
lio. Iki rankovės megskite 16 
colių. Rankovei, iš priekio nu
leisti 8 akis, gi iš užpakalio 
5 akis. Vėl mėgsti 8 ir pusę 
colio iki peties viršui.

Vienos mezga iš dviejų ka- 
valkų ir viršų peties susiuva, 
gi kitos mezga iš vieno kaval- 
ko.

Rankovės ilgis privalo būti 
nemažiau 22 colių. Rankovės 
mezgama abi kartu, pradėjus 
nuo 17 colių viršuje, nuo al
kūnės pradėt nuleidinėt akis, 
taip, kad galai rankovių būtų 
apie 12 colių platumo. Galams 
rankovių vėl į abi puses po 
2 akis, 4 colius ilgumo.

Rankovės yra daroma ke
liais būdais; vienos mezgama 
atskirai, paskui įsiuvama, ki
tos atrenka akis ir toliau 
mezga, o kitos pasirenka da 
kitokį būdą. Visi jie yra gra
žūs.

Kaklas daroma apvalus ar

ba V. Reikia žiūrėti, kad. tik 
nebūt perdidelis.

Darant V kaklo forma, nu
leidus dėl rankdvių, reikia 
mėgsti apie colį ilgumo ir pas
kui po vieną, 6 akis į vieną ir 
6 į kitą pusę mezgant, kas 
apie colis ilgumo nuleisti po 
vieną akį. Del kaklo nuleid
žiama 12 akių per abi puses.

Svederiams be rankovių pa
našus apmezgimas eina ir ap
link rankoves. Mezginio for
mą galima keisti sulig mez
gėjos skonio. Būtinai reikia 
vengti liuoso mezgimo, nes to
kie svederiai menkos vertės 
yra. Mezgimas- privalo būti 
tankus.

Da vis pasitaiko, kad viena- 
kita draugė, pati negalėdama 
mėgsti, kur pigiai nuperka 
svederį ir padovanoja. Tokia
me atvėjuje bus daug naudin
giau tuos pinigus paskirti į vil
nų fondą, o mezgėjos paga
mins daug vertingesnį drabu
žį. Lengvi svederėliai yra ge
ras daiktas, kur klimatas yra 
gan švelnus, bet dėl Europos 
šalčių svederiai privalo būti 
šilti.

Kojinės veik visos ateina 
geroj tvarkoj, tik kaip katros 
mezga perilgas blauzdas, bet 
tas -blogo nedaro. Pirštinių 
mūs draugės nedaug mezga, 
šalikai turi būt 12 colių plo
čio ir 48 ilgio, šalikui eina 
dvi pilnos tolkelės siūlų.

Viena iš Mezgėjų.

Per Savaitę Gavo 
200 Rekrūtą

«
Savo kampanijoj gauti 3,- 

000 jaunų moterų mokintis 
slaugėms padėjėjomis Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
Brook lyno skyrius per pirmą 
savaitę po atsišaukimo gavo 
200 kandidačių. Daugelis iš jų 
priimtos ir pasiųstos į tam tiks
lui parūpintas vietas Brookly- 
no ligoninėse.

Ligoninės esančios pasiruo
šusios priimti po 240 liuosno- 
rių kas mėnuo. Slaugėms pa
dėjėjų instruktoriais skiriami 
Raudonojo Kryžiaus užgirti 
instruktoriai.

I ■

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Protokolas Lietuviu Moterų Sąryšio suvažiavimo, balandžio
12-tą, Lietuvių Tautiškame Name, Montello, Mass.

Suvažiavimą atidarė organ. 
Sukackienė kaip 11 valandą 
ryte. Mandatus sutvarkyti pa
skirtos draugės II. Tamošaus
kienė ir J. Stigienė. Pakvies
tos draugės iš kolonijų pakal
bėti.

Pasirodo iš mandatų, kad 
delegačių dalyvauja 37 nuo 12 
kliubų bei draugijų. Rinkta 
prezidiumas: pirmininke Su
kackiene, pagelbininke M. 
Grybienė, užrašų raštininke E. 
Beniulienė, įnešimų ir rezoliu
cijų komisijon J. Stigiehe, H. 
Zaleckienė.

O. Zarubienė, organizatorė, 
išdavė platų raportą iš sąryšio 
abelno veikimo. Raportas pri
imtas, taipgi priimti raportai 
abiejų raštininkių. Turto ran
dasi ižde $103.80.

Protokolas praeitos konfe
rencijos skaitytas ir priimtas.

Seka raportai iš kolonijų 
.moterų veiklos. Moterų veiki
mas pasmarkintas užėjus ka
rui.

Pasveikinimai
LLD 2 kuopa, So. Bostono, 

sveikino suvažiavimą su $5.
Apšvietos Kliubas, Montel

lo, $5.
Moterų Ratelis, So. Boston, 

$3. '
LLD 155 k p., Worcester, 

$2.
Moterų Piliečių > Kliubas, 

Lynn, $2.
Stoughton Moterų Kliubas 

$2.'
Cambridge Moterų Kliubas 

$2.
Apšvietos Kliubas, May

nard, $2.

Vidutinio diktumo ir stam
besnėms moterims taikoma 
suknelė, suplanuota taip, kad 
ją pasiuvus iš tamsiaspalvės 
bei smulkiai šlakuotos ar išil
gai smulkiai juostuotos med
žiagos perstatys jos vilkėtoją 
laibesne. Forma gaunama nuo 
$6 iki 52 dydžio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centą ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

Po $1: K. Zlatkienė, P. Mi
neikienė, B. Ambrozienė, V. 
Šaulienė, U. Zaleckaitė, B. 
Gutkauskienė, E. Rindzevi- 
čienė. •

Nutarta turėti vienos valan
dos pertrauka pietų. Pirma 
sesija uždaryta 1:30.

Antra sesija atidaryta 2:30. 
Skaityta laiškas nuo Centro 
Moterų Komiteto sekretorės, 
draugės Sasna, su pasveikini
mu suvažiavimui.

Gana plačiai diskusuota ka
ro klausimas ir priimta rezo
liucija, kad pilnai sutinkame 
su prezidento Roosevelto tak
tika karo klausime. Taipgi 
kalbėta Raudonojo Kryžiaus 
rėmimo klausime. Nutarta ant 
kiek galima kviesti jaunuolius, 
kad prisidėtų su pagalba Rau
donajam Kryžiui.

Nutarta reikalauti LLD cen
tro, kad išleistų brošiūros for
moje “Nematoma Priešų Ar
mija” ii’ “Klausimai ir Atsa
kymai,” Cripps’o.

Plačiai diskusuota, kaip bū
tų galima geriau paveikt prieš 
lietuviškus fašistus ir buvo iš
sireikšta, kad jeigu turėtume 
tas brošiūraites, tai galėtume 
dalinti žmonėms.

Nutarta surengti piknikas 
22 ir 23 rugpjūčio ir turėti 
programoj liaudies šokių gru
pes. Piknikas įvyks Montello, 
Mass.

Nutarta turėti prakalbų 
maršrutas tik sekmadieniais. 
Priimtos kelios rezoliucijos, 
kurios tilps skyrium.

Pažangiųjų radijo pusvalan
džio klausimas plačiai apkal
bėtas. Radijo programos rei
kalams atstove išrinkta V. 
Kvietkauskienė.

Nutarta kitas suvažiavimas 
laikyti So. Bostone, balandžio 
mėnesį, 1943 m.
Išaukota Sekantiems Tikslams

Sovietų Karo Pagalbai $15, 
Raudonajam Kryžiui $15, Ap
švietos Fondui $20, Civilių 
Laisvių Gynimo Fondui .$10, 
Meno Sąjungai $5.

Rinkta valdyba 1942 m.: 
Organizatore M. K. Sukaskas, 
pagelbininke N. Grybienė, už
rašų raštininke E. Beniulienė, 
finansų raštininke K. Valan- 
gevičienė, iždininke J. Stigie
nė.

Pirm. M. K. Sukaskienė, 
Rašt. E. Beniulienė.

Binghamton, N. Y.
Iš Moterą Skyriaus 

Susirinkimo
Balandžio 3-čią dieną įvy

ko Moterų. Skyriaus susirinki
mas, kuriame narių dalyvavo 
vidutiniai.

Moterų Skyriaus komiteto ir 
įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir priimti.

Draugė A. Žemaitienė per
statė vieną naują narę drg. 
Micielienę, kuri likosi priimta.

Pranešta, kad serga dvi Mo
terų Skyriaus narės, dd. M. 
Breivienė ir C. žolynienė. Pa
tarta ligonių lankytojoms at
lankyti minėtas drauges.

Mūsų mezgėjos atnešė savo 
dirbinius, padarytus per mė
nesį laiko, P. Bakšienė 2 po
ras pirštinių ir 2 poras koji
nių, M. Liuzinienė 4 poras ko
jinių. Dėl 3 pqrų pati pirkosi 
vilnas. K. Vaičikauskienė 1 
svederį, O. Mikolojuniūtė 1 
svederį, M. Kulbienė 5 svede- 

rius ir O. Girnienė 4 svede- 
rius. Pas drauges yra daug 
energijos tęsti ir toliau mez
gimo darbą, tik bėda tame, 
kad vilnų fondas pasidarė tuš
čias, o vietos draugų tarpe ne
siranda " tokių didelių entu
ziastų, kurie kartas nuo karto 
paaukotų po kelis centus dėl 
vilnų fondo. Bandysime jieš- 
koti būdų, kaip sukelti finan
sų į vilnų fondą, kad mez
gėjoms netrūktų darbo.

Pavykęs Koncertas
Balandžio 11-tą dieną atsi

buvo mūsų didžiulis koncertas, 
kuris buvo rengiamas su dide
liu entuziazmu ir svarbiems 
tikslams, būtent: pusė pelno 
Raudonosios Armijos medika- 
lei pagalbai ir pusė vietos 
Liaudies Choro palaikymui. 
Koncertas praėjo gana gražiai. 
Mūsų programos dalyviai sa
vo užduotį atliko 100 nuošim
čių gerai. Jaunuolės: D. Las- 
co, armonistė, pasirodė labai 
gerai. Iš jos publika vis 
daugiau reikalavo. R. Slesser 
ir F. žvirbliūtė, pianistės, sa
vo užduotį atliko, amerikoniš
kai tariant, “Tap Dancerko- 
mis,” Kulbiūtės ir jos drau
gių, R. Bowers ir L. Prihasky, 
kurios pirmą sykį lietuvių pu
blikai pasirodė, šokiais visi 
buvo patenkinti. Liaudies 
Choras, kuris savo gyvavimu 
dar jaunutis, bet sugebėjo iš
mokti keletą dainelių, kurios 
buvo pritaikintos sezonui ir 
momentui ir taip gerai išėjo, 
kad didžiuma publikos visoms 
dainininkėms ypatiškai ačia- 
vo už gražų dainavimą. Pri
klauso didelis ačiū drg. H. 
Pine, kuri padėjo daug ener
gijos mokindama šį chorą, ir 
choristėms, kurios irgi nema
žiau energijos išeikvojo lan- 
kydamosios į kiekvieną prakti
ką. šio koncerto rengėjos pa
vaišino visus programos daly
vius skania vakariene, kaipo 
išraišką padėkos už jųjų su- 
eikvotą laiką ir energiją.

Buvo garsinta, kad šio kon
certo programos pildyme da
lyvaus ir S. ir V. Kuzmickai 
iš Shenandoah, Pa. Bet apie 
5-tą valandą po pietų tą pa
čią dieną gauta žinia, kad jų 
duktė serga ir negali dalyvau
ti. Tai mūs publika buvo Dik
čiai suvilta ir išmetinėjo ren
gėjoms, kad jos žadėjo ir gar
sino, kad Kuzmickai dainuos, 
o jųjų visai nėra. Draugai 
Kuzmickai pasiliko skolingi 
mūsų publikai ir jie turės tą 
skolą atsiteisti dvigubai. Mes 
lauksime.

Numatoma, kad nuo šio 
koncerto liks kiek ir pelno. 
Visiems programos dalyviams 
ir publikai u£ gražų, atsilanky
mą priklauso didelis ačiū.

Aukos į Vilną Fondą
Pasikalbėjusi su draugais ir 

prisiminus, kad vilnų fondas 
jau tuščias, o mezgėjos dar 
nori darbo, tai draugai-gės 
paaukavo į vilnų fondą. A. 
žolynas $2, Elzbieta, žvirblie
nės ir Girnienės seselė, gyve
nanti L. L, N. Y., aukavo $1, 
E. Slesser $1. Po 25c: A. Tva- 
rijonienė, A. Bekeriutė ir I. 
Liužinas. Viso $4.75. Pinigai 
įduoti Moterų Skyriaus Komi
tetui. Aukotojams tariu didelį 
ačiū.

Korespondentė, O. G.

Šeimininkėm Patarimai
Prašalinimui plėtmų ant 

baldų užtepk juos su bisku- 
čiu iodino ir tegul padžiū- 
sta. Paskui nušveisk su ge
ru rakandų valytojų.

šaukštas bi-karbonato 
sodos dadėtas į vandenį ir 
paskui užvirinamas išvalys 
ir palaikys jūsų kavos puo
dų švariu ir gražiu.

F. L. L S.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA
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Kun. Coughlinas Už 
sinėrė Sau Kilpą

l

(Pabaiga)
“Tėveli mylimas! Neapleisk Mikasės.” 

' Šitas laiškas ir atpalaidavo Kordušą nu<\ 
visų žemės rūpesčių, atėmė jam galimy
bę iš čia ištrūkti.

—Ji žinojo! Ir dėl to, ir dėl to...— 
dar murmėjo Kordušas ir nebeįstengė 
pasakyti, ką jautė.

—Elena, atsimink, kas tu esi. Tavo 
gyslomis teka didžiųjų Lietuvos kancle
rių ir garbingo Vengrijos vyro kraujas. 
Vardan Dievo Tėvo Sūnaus ir Dvasios 
Šventosios. Amen. Žemaičių žemėj visas 
Kurtuvėnų miestelis, Saldučiai, Ditu- 
čiai, Papievė, — rodos, ir dabar girdi 
Kordušas savo balsą, o ji, Elena, rau
kosi. Jai vaidenosi, kad kanclerių krau
jas ir Žemaičių žemėje ir visuose tuose 
miesteliuose ne vieną Mortą paleido elge
ta, visiškai elgeta ...

Visa, kas jam buvo brangu, dėl ko jis 
kovojo ir kentė—nustojo savo reikšmės. 
Atvažiuos antstolis, aprašys, išvaržys ir 
išmes mane. Ir eisiu aš, kaip Svienteckis, 
nuo šalčio drebėdamas, seliavkom užkan
džiaudamas. Ne, šito nepadarysiu!

Laimingi žmonės galį džiaugtis ma
žais daikteliais, galį viskuo stebėtis, o aš 
ne šitoks gimiau. Vos tik pradėjau su
prasti esą gyvas, gyvenąš pasaulyje, jau 
visko turėjau, ko tik širdis troško. Kiti 
džiaugės manim, stebėjos, o aš niekuo. 
Ir mano gyvenimas, mano džiaugsmas 
buvo sunkumas kitiems. Ir kur tik aš 
pasirodydavau, čia sukeldavau blogus 
pojūčius ir troškimus. Vieni man pavy
dėdavo, norėjo būti toki, kaip aš, kiti— 
nekentė. Nė karto aš nei rankom nei šir
dim prie gyvenimo esmės neprisiliečiau, 
tik kojom. Nesižavėjau Dievo kūryba, 
nedėkojau jam už savo malonumus.

Ir jei dabar staiga tokiom mintim su- 
bręsčiau, jei suvyriškėčiau ir priimčiau 
bausmę, kurią man paskirtų jie, tie pil
kieji žmonės ir pats Dievas, tai ar ne 
per sunkus būtų mano gyvenimas? Ar 
ne per daug aš kentėjau, kaip pamišėlis, 
išdidumo ir savo tėvų kraujo apakintas? 
Nuolatinis tąsymasis su sąžine—tai žy
miai skaudžiau, negu rusų rašytojų he
rojai pergyvena. '

Gyventi ir niekam nedėkoti yra blo-~ 
giausia dorybė. Nė vienoj knygoj šito 
neskaičiau,—be paliovos mąstė Kordu
šas,—nors nemaža jų perverčiau. Gyve
nau tik išdidumu. Ir mano luomo žmonės 
savo laiku žvangino kardais, žavėjos 
mokslu ne sau, bet kitiems, net vergams, 
prie kurių nei tėvas nei aš neprisilietėm. 
Santūresnius aš pajuokdavau, o tie, ku
rie švaistydavos pinigais, buvo mano 
draugai. Mes mitome prancūziškais 
anekdotais, rijome juos, kaip tų grįtel- 
ninkų vaikai saldainius. Tai viskas. 
Kaip anekdotas aš ir žūstu! Kas Dievo 
—Dievui, kas ciesoriaus—ciesoriui!

Viską, rodos, nugalėdavau, bet.. J aiš
ku, kad nebuvo su kuo kovoti. O štai 
pirmą kartą gyvenime sutikau, kas neį
veikiama, nesukapojama, nesumindoma.

Staiga anksti rytą pamatė Kordušas, 
kad pro didžiuosius vartus įvažiuoja du 
policininkai, Sūrantas šaulio uniformoj 
ir kažkas civilis. Jis krūptelėjo. Bet iš
sitiesė išdidžiai, imperatoriškai.

— Taip... Šito aš seniai laukiau... ' 
Jie atvažiuoja manęs teisti už girtuoklio 
plepalus!

Įbėgo Kotrina ir apsipylė ašaromis.
— Pone, gelbėkis.
—Kas tau? Katriuse... Pas mane sve

čiai atvažiuoja. Še tau viską, ką aš tu- 
fiu.

Iš kelinių kišenės ištraukė Kordušas 
keturis po 10 ir du po dvidešimt ir bruk
te įbruko verkiančiai Kotrinai.

— Plombyras su vaflėmis, Kotrina. 
Paimti tris stiklines prastos grietinėlės, 
dvi stiklines cukraus, perpjauti vanilės 
lazdelę... . i ’

— O Jėzau, Marija, pbne!
— Sakai, šitiems ponams netiks? Na, 

tai migdolinę bezę. Migdolai plikyti, nu
imti žievę... Geras būčiau virėjas, ar 
ne? Kotrina, geras virėjas, žymiai aukš
tesnis už patį Liudviką Didįjį. Na, dosc 
tego. Neverk. Priimk svečius, aš tuojau 
ateisiu. Taip jiems -ir pasakyk.

Pašiurpęs, išbalęs bet energingas 
švystelėjo Kordušas į kitą kambarį ir 
atsidarė trečias dūris į lauką. Kaip tik, 
prie garbingųjų dvaro durų stovėjo že
mas, apskrito veido papiurep civilis, du

policininkai, o Sūrantas dar lipo iš veži
mo. 'i

Šitie policininkai, tai ne Kaune, iro
ningai pagalvojo Kordušas ir žvelgė į . 
juos be žodžių. Policininkai taip jau su
sižvalgė, o civilis mandagiai pakėlė skry
bėlę.

— Tai tamsta būsit ponas Kordušas?
— Tak, ja jestem.
— Valandėlę norėjau tamstą sutruk

dyti.
— Prašom, ponai, prašom. Ir pan Si" 

rantas, jakžeš. Pas mane kaip tik pietūs.
Kordušas kalbėjo laisvai, natūraliai, 

bet išdidžiai. Dar naujas, tik neužsegtas 
surdutas, aštri barzda, visai prūžilę, bet 
pusiau garbanoti plaukai padarė atvyku
sioms malonų, tačiau ir graudingą įspūdį.

Svečius įvedė Kordušas į savo kambarį 
ir valandėlei atsiprašė.

— Aš tučtuojau. Rūkykit, ponai.
Ir Kordušas nuėjo per parką. Ėjo jis 

palengvėle žvalgydamasis ir ties didžiąja 
liepa stabtelėjo. Iš čia iškrito nuo tėvo 
šūvio mergaitė. Bet jis nebesijaudino.

Štai ir Adomonis aria jo lieknelę. Kup
rą pastatęs, jis seka paskui plūgą ir gi
liai jį leidžia į žemę, nes plūgą tempia 
du jauni, stiprūs arkliai. Psiakrev! Taip, 
tai jis ateis su plūgu į mano žemę!

Nebeskaudėjo širdies, bet jis nusigrę
žė. Nusigręžęs žengė skubiau ir sku
biau. Mažytė, bet nuodinga musė įkan
da milžinui ir tas turi mirti. Taip, taip. 
Mane visi kandžiojo ir...

Prie koplytėlės Kordušas apsižvalgė. 
Naujakurių grįtelės, tartum naujai išdy
go jo akyse. Džiaukitės, — nusmelkė šir
dį. — Vieną supuvusį kelmą šimtas žmo
nių verčiate ir paskui kandžibjate vienas 
kitą. Aš mirštu, o jūs supusite, prakai
te sukirmysit!

Sugirgždėjo koplytėlės durys, ir Kor
dušas įėjo į vidų. Malonūs šaltis ir ra
mybė apgaubė jį, slinkte įsdinko į sielą. 
Stovėjo ilgai, dairėsi, bet ^nematč nei 
naujai išpaišytų sienų, nei Panelės [Šven
čiausios, dar neseniai nulipdytos, žiū^ku 
čios į jį kažkokiomis stiklinėmis akimis A 
Šičia jis geidė, visa savo siela troško pa
siskųsti, kaip mažas vaikas, pasiskųsti, 
Jkaip žmogus, ponas ir nusikaltėlis. Šičia 
guli visa jo didybė, visas žvangąs, nerū
pestingas gyvenimas, čia guli jo meilė. 
Bet guli.

— Bajore, būk stoikas,—tartum įskri
do į tą ramybę Przidirskio balsas, bet, 
deja, tai buvo ne Przidirskis. Pro pra
viras koplytėlės duris jis nugirdo tran
kius policininkų, Sūranto balsus ir Ko- 
trinos kūkčiojimą.

— Pabėgo jis, pabėgo!
— Nebėgs jis, ponuliai, nebėgs.
— O tu visuomet jį užtari, — kalbėjo 

Sūrantas. — Juk Andrius pagaliau vis
ką prisipažino. Tai Kordušas jį sugundė!

— O Jėzau, ponuliai, netikiu, netikiu. 
Sūrantai, ką tu kalbi, — balsu verkė Ko
trina.

— Tai kur širdis, — pajuto Kordušas 
gerklėj kartumą. — O aš jai nieko, nė 
skarelės...

Prisiminė Kordušas, lead kambariuose 
paliko Zuzanos, bobutės, tėvo portretus. 
Staiga atsigręžė, lyg bėgti norėdamas, 
bet čia pat pasigirdo žingsniai. Pajuto 
ašaras ant skruostų. Priėjo prie Pane
lės Švenčiausios stovylos, norėjo klaup
tis, bet vėl nusigręžė. Prieš nieką, prieš 
nieką, tik prieš patį Dievą atsiklaupsiu, 
— sušnibždėjo Kordušas, ir trankus 
brauningo šūvis išbėgo pro koplytėlės 
duris.

Žengė pavasaris po pavasario. Žemės 
maitintojos buvo pilnos krūtys. Ir pri
siglaudė prie tų krūtų Adomoniai su 
skolom perėmę Kordušo dvarą; ir prigu
lė prie drėgnos, šaltos, bet viską gaivi
nančios ir stiprinančios žemės Sūrantai 
su Dūnaičiu lig šiai dienai sėkmingai 
supirkinėja iš apylinkės pieną. Dūosniai 
taip pat žemelė maitino Przidirskį, Rais- 
kį, antstolius, direktorius ir policiją. Tik 
Kotrina, melsdamos už Kordušo vėlę mi
rė bobinčiuje; tik Matūza, nesulaukęs 
nuo savo Mikasiukės jokios žinios, mėgi
no kartis, bet draugų išgelbėtas, skubiai 
srebia kalėjimo sriubą, kraujais spjaudyk 
damas.

Ir kas pavasaris, kai tik saulė karš
čiau nusišypso, ir duosniu savo glėbiu 
apkabina visą Lietuvos žemelę, gyvuoja 
pempės, kalasi į medį už svietą marges-

Sakoma, kad ir sena, pri
tyrusi višta, kartais pertoli 
įsimala į dilgėles ir fen 
skaudžiai apsidilgina kaž
kurias vietas. Taip pasitai
kė ilgai kvaksėjusiai fašis
tinei vištai kun. Charles EI. 
Coughlinui. Jis veik šeše
rius metus kvaksėjo ir 
karščiavosi, kad kaip nors 
išperėjus fašizmą Ameriko- 
koje. . Ir turėjo jis nemen
kai sau talkininkų bei sim- 
patikų įvairiuose sluoks
niuose : aukštose politikos 
sferose, stambių industrija- 
listų tarpe, karininkų ir ki
tų valstybių (Vokietijos ir 
Italijos ypatingai!) diplo
matuose. Ir per visą tą lai
kotarpį, tas kunigužis per 
radiją ir savo spaudą kan
džiojo kiek tik jo fašistinės 
iltys leido komunistus, žy
dų tautybę, Sovietų Sąjun
gą ir visą tai, kas tik kiek 
ir kuom galėjo pastoti kelią 
“naujai santvarkai” — fa
šizmui! Visuomet jis dėjosi 
esąs didžiausio draugijinio 
teisingumo šalininku. Jis 
net savo laikraštį pavadino 
“Social Justice” (Draugiji
nis Teisingumas).

Kunigas Coughlinas pra
dėjo drumsti Amerikos vi
suomeninį gyvenimą nuo 
1926 m., kai jis pradėjo sa
kyti Laibas per radiją į A- 
merikos žmones. Tuomet jis 
kalbėdavo “mišriai.” Pasa
kydavo žodį kitą už bied- 
niokus, tarpais pabardavo 
turčių klasę; pagirdavo kai 
kada katalikų tikėjimą, pa
sakydavo šiek tiek prieš 
laisvamanius arba kitaip 
manančius bei tikinčius. 
Tuomet jis dar neturėjo pa
kankamai sekėjų ir veng
davo tikrąsias savo kazy- 
res rodyti. Bet po to, kai^ 
Vokietijoje nacizmas paėmė 
viršų ant demokratijos, 
Coughlinas pradėjo atvirai 
rodyti savo fašistines iltis, 
pradėjo skelbti savo “socia
linį teisingumą,” kuris la
bai buvo panašus į fašistinę 
“teisingystę.”

Jis per savo laikraštį — 
Social Justice — vis drąsiau 
pradėjo skelbti savo “evan
geliją,” kuri mažai kuo te
siskyrė nuo Hitlerio “nau
jojo testamento” — Mein 
Kampf.

Kai Hitleris organizavo 
savo nacius valstybės galiai 
pasigrobtė, tai jis savo pro- 
gramon paėmė kaip vyriau
sią punktą anti-semitizmą. 
žydus jis tuomet piešė kaip 
didžiausią vokiečių tautos

nelaimę, nors jų, žydų, Vo
kietijoje buvo ne daugiau, 
kaip pusė milijono. Mat, 
Hitleriui buvo reikalinga 
sukelti savo nacius prįeš žy
dus todėl, kad jie pultų ir 
komunistus, ir kitokius ra
dikalus, nes juos, esą, or
ganizuoja žydai. Nors tai 
buvo aiškus Hitlerio propa
gandos melas, bet jam ne
blogai tas pasitarnavo.

Anti-semitizmą, kaip prie
monę tamsiems žmonėms 
kurstyti, pasiėmė ir Cough- 
linas. Anti-žydiškumą tas 
kunigužis pritaikė puolimui 
komunistų, CIO ir net Roo- 
sevelto administracijos pra
vedamų kai kurių reformų. 
Labiausiai Coughlinas puo
lė žydų tautybę tuomet, kai 
1938 metais Vokietijoj na
ciai skerdė žydus. Tuo lai
ku jis kur tai ištraukė “do
kumentus” apie “Ziono Se
niūnų Protokolus” ir pa
skelbė savo “Social Justi
ce,” būk žydai sudarę kokią 
ten slaptą sutartį ar planą 
“pasaulį užvaldyti.” Nors 
Coughlino paskelbtieji “do
kumentai” buvo tiksliai su
galvotas mitas paskleidimui 
naciškos propagandos, bet

1 Fašistų Ašis gerai žino ir 
supranta, kiek daug jiems 
pasitarnavo Coughlinas ir 
jie jį skaito savo žmogumi. 
Dar 1939 metais O. D. Toli- 
shus, N. Y. “Times” kores
pondentas pranešė savo lai
kraščiui iš Berlyno:

“Šiuo metu vokiečių hero
jumi Amerikoje yra kuni
gas Charles E. Coughlinas 
dėl to, kad jis savo kalboje 
per radiją pareiškė, jog na
cizmas yra apsigynimo 
frontas nuo bolševizmo.”

Kun. Coughlino pasitar- 
navimai fašizmui nenusle
piami. Savo savaitr. “Social 
Justice” jis vienaip ar ki
taip visuomet nukalbėdavo 
Ašies naudai. Jis visuomet 
surandą “principą”, kad pa
teisinti agresorius fašistus.

Amerikos visuomenėje 
jau nuo seniai girdima 
klausimai: Kas tą pro-nacį 
kunigą finansuoja? Kas 
palaiko tą jo savaitinį žur
nalą — “Social Justice”? 
Daugelis Amerikos piliečių 
į kun. Coughlino pro-fašis- 
tinę veiklą ir jo finansinius 
šaltinius kreipė dėmesį 
Dieso komiteto, bet Dies’as 
nė piršto tame dalyke ne
pajudino. Mat, kaip sako
ma, varnas varnui į akį ne
įkerta. ..

Tik pastaruoju laiku, kai 
Amerikos piliečiai pasiuntė 
desėtkus tūkstančių protes
tų valstybės prokurorui

vo “religijos” draugus,, bet 
tai bus jam nelengvas da- 
lyks. Jis perdaug įsimalęs į 
fašistinį dilgėlyną ir ten 
gaus išsidilgyti.

P. B.

LLD Veikimas. Kunigo Ma
cijausko Nekunigiški Darbai

Trečiadienis, Baland. 22, 1942 
--------------  —■»  ■- ..

Los Angeles, Cal.

tas tam kumguziui nebuvo jB*?ddl kun Co lin0 nmwio I i o m n r Hi o 7 °per žema. Jis net didžiavo
si, jeigu naciai ar Italijos 
juodmarškiniai iš jo raštų 
ką nors pasisavino. “Social 
Justice” vasario 13 d. su 
pasididžiavimu rašė:

“Dabar aš , pradedu su
prasti, kodėl mane žydų 
spauda vadina ‘naciu’ ir fa
šistu’; praktiškai, visa 16- 
ka mano socialinio .teisin
gumo principų yra priimta 
ir naudojama Italijoj ir Vo- 
■kietijoje.”
^Nesvarbu, kieno tie “prin- 

•bimi-i” fyuvo parašyti—Co- 
Ughlino ar Hitlerio,—bet vi
siems yra aišku, ko jie ver
ti. Ir taip, Coughlinas 
džiaugėsi Hitlerio, Goebbel- 
so ir Mussolinio “princi
pais”, o pastarieji—Cough
lino !
. Vokietijoj pagarsėjęs sa
vo didžiausiu juodašimtiš- 
kumu laikraštis “Der Stur
dier”, vedamas didžiausio 
pasaulyje anti-semito Ju
liaus Streicherio, kovo mėn. 
laidoj (1939), rašė:

“Katalikų dvasiškis, ku
nigas Coughlinas, iš Royal 
Oak, Michigan, turi užten
kamai drąsos pasakyti tai, 
ką jis mano. O jis mano, 
kad nacionalinis socializ
mas (nacizmas) yra teisin
gas.”

“Social Justice” būtų pa
šauktas prie tvarkos, tai 
Biddle informavo Pašto Di
rektorių Frank C. Walker’j, 
kad “Social Justice” sulau
žo 1917 metų Espionažo 
Aktą, ir Frank C. Walker 
išleido patvarkymą, kad 
“S. J.” atimamos pašto tei
sės, kam tas leidinys “sis- 
temačiai skleidžia fašistinės 
Ašies propagandą ir kėnkia 
Amerikos karo pastan
goms.”

Nemanoma, kad Coughlin 
dalykas galėtų baigtis tik 
su atėmimu jo laikraščiui 
antros klasės pašto teisių. 
Veikiausiai, federalinė 
grand jury padarys Cough- 
linui formalų kaltinimą, ir 
jis bus paimtas perkratine- 
jimui. Jo įplaukų taksai val
džiai nėra užmokėti, nes 
jis, mat, skaitėsi “religijos” 
bei “apšvietos” skleidėjas. 
Federalinė valdžia dabar 
veikiausiai panorės susipa
žinti su tąja “religija” ir 
“apšvieta.” Nuėmus nuo jo 
“religijos” ir “apšvietos” 
skraistę, visuomenei gali 
'tekt pamatyti labai domių 
dalykų, su kuriais buvo su
siję “aukštų sferų” asme
nys. Galimas daiktas, kad 
Coughlinas dangstys sa-

Vienas Amerikos prekybinių laivu, baigiamas ginkluoti, kad jis galėtų šaudyt į 
priešo jį puolančias “braškančiąsias gyvates” (submarinus).
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nis genys; kas . pavasaris vieni ašaras 
liedami, prakaituodami, kiti — japoniš
kus skėčius rankose laikydami, treti 
keikdami visą pasaulį, garbina žemę, 
garbina juodą duoną, — vienintelį žmo

gaus viešpatį.
O Benjaminas Kordušas, mielas Kor

dušas, neįstengęs nugalėti auksinių rė
mų, mediniam karste ilsisi savo prabo
čių koplytėlėje.

Sprendžiant iš įvairių komi
sijų raportų, kurie buvo iš
duoti balandžio ketvirtą Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
susirinkime, galima sutikti, 
kad vietiniai progresyvūs lie
tuviai dirba gerai. Smagu bu
vo girdėti raportą baliaus ko
misijos,—baliaus, kuris buvo 
rengtas prieš Velykas ir davė 
sekamas pasekmes: Karo 
štampų parduota maždaug už 
15 dolerių, 15 dolerių paau
kota Sovietų Karo Pagalbai, 
ir dar 20 dolerių liko kuopai. 
Mūsų meniška programa buvo 
gan įdomi, ją išpildė Levanie- 
nė, kuri dainavo solo ir viena 
jauna latvaitė puikiai griežė 
smuiku taipgi solo.

Už gerą pasidarbavimą rei
kia pagirti rengimo komisiją, 
kuri susidėjo iš šių asmenų: 
d.d. Repeckas, Levanas, Ber
notienė ir Oksas. Sekantis Li
teratūros Draugijos parengi
mas įvyks balandžio 26-tą 
dieną Elyziaii Parke, šalia 
Recreation Lodge. Ten bus 
įvairūs pasilinksminimai, pa
tiekti bus skanūs pietūs, tai 
prašome visų atsilankyti.

“Vilnies” bazarui surinkta 
aukomis dešimts dolerių. Nors 
tai nedaug, bet visvien geriau, 
kaip nieko. Be abejo, nebus 
pamiršta pasveikinti šėrininkų 
suvažiavimą. Mes turime viso
mis išgalėmis remti savo spau
dą. Taigi, mes gal ne taip jau 
sparčiai, bet darbuojamės vi
sose srityse, kad greičiau bū
tų pasiektas laimėjimas, kad 
greičiau būtų sumuštas na
cizmas. Pažymėtina, kad mū
sų darbui kai kurie draugai ir 
draugės padeda savo medžia
gine parama, už ką mes jiems 
esame labai dėkingi. štai 
draugė U. Davienė, kuri daž
nai mus paremia, suteikė ba
liui valgių dešimties dolerių 
vertės, širdingai dėkui jai už 
tai.

Nekunigiški Kunigo Darbai
Nevertėtų kalbėti apie mū

sų kunigėlių darbus, nes jie 
mažai turi pasekėjų, ir tie 
baigia krikti. Bet atrodo, kad 
desperacijos apimti jie sugal
voja vis naujų skymų, kad 
kaip nors išsilaikyti tarp lietu
vių. štai jie dabar išleidinėja 
tokį lapelį, pavadintą “Lanky
tojas,” kurį siuntinėja į lietu
vių namus.

Jau daugiau, kaip du me
tai, kaip tarp mūsų veikia iš 
Lietuvos atvažiavęs klebonas 
prelatas Maciejauskas, kaip 
jis save vadina. Atvažiavęs 
iš Lietuvos jis skelbė, kad jo 
tikslas, tai vienyti lietuvius 
aplink bažnyčią ir tautišku
mą. Jis tuomet gaudavo 400 
litų pensiją iš Smetonos val
džios, tai jau galima įsivaiz
duoti, kam jis tarnavo. Bet 
ta melžiama karvutė pastipo 
kartu su smetonine valdžia, 
kada Lietuvos liaudis įvedė 
tarybinę santvarką, ir tarybi
nė valdžia, aišku, nustojo mo
kėti pensiją dykaduoniams. O 
ir koks tai buvo skausmas ir 
šauksmas pralotėlio. Visą So
vietų Sąjungą pradėjo (ir da
bar- dar nenustojo) purvais 
drabstyti. Ir per spaudą ir 
per pamokslus, ir prie nabaš- 
niko karsto jam vis vaizdavo
si, kad visi kunigai Lietuvoj 
nužudyti, kad tūkstančius gy
ventojų grūda į vagonus ir ve
ža į Sibirą ir t.t. Jis taipgi 
lankydavo lietuvių namus ir 
graudino žmones, kad jie 
daugiau bijotų bolševikų, kaip 
velnias kryžiaus.

Bet pagiežos apimtas jis 
pradėjo grūmoti tiems, kurie 
jam nepakankamai aukavo, 
pradėjo grūmoti civiliai apsi- 
vedusiems. Tas žmones jau

(Tąsa 5-tame puslapyje)
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Penktas.

PRIEŠO ORO JĖGOS PUOLA
BE PALIOVOS MŪS POZICIJAS

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington^ bal. 20 d. — Karo Departmentas išlei

do tokį pranešimą:
1. Filipinų Teatre:
Balandžio 19 dieną priešas pradėjo įtemptą bombar

davimą mūsų fortifikacijų iš naujų pozicijų ant Bata- 
ano ir Cavite. Corregidor buvo smarkiai apšaudytas, 
taip pat buvo bombarduoti fortai Hughes ir Drum.

Mūsų kanuolės atsakė į priešo ugnį ir nutildė ma
žiausia tris priešo baterijas ir sudaužė tris sunkveži
mių ir kareivių koncentracijas ant Bataaūo.

Ant Corregidor priešas padarė penkis užpuolimūs 
lėktuvais. Taipgi lėktuvais puolė Hughes ir Drum for
tus. Mūsų priešlėktuvinės kanuolės pataikė į vieną ja
ponų bombnešį.

Prie Zamboanga, Mindanoje, mūsų patruliai apsupo 
du sunkvežimiu su japonų kareiviais ir padarė jiems 
nemažai nuostolių.

2. Nieko nėra pranešti iš kitų karo sričių.
Kitas Karo Departmento pranešimas, paremtas gau

tomis žiniomis bal. 20 dieną 4 vai. po pietų, yra toks:
Filipinų Teatre:
Visą dieną tęsėsi bombardavimas iš Bataano mūsų 

pozicijų ant Corregidor iš 240-milimetrinių priešo ka- 
nuolių. Mums padaryta šiek tiek nuostolių. Lėktuvais 
užpuolimas šiek tiek sumažėjo.

Priešas išsodino daugiau kariuomenės San Jose apy
linkėje ant Panay salos. Šios salos šiaurinėje dalyje 
prie Lambanao buvo smarkių mūšių. Mūsų kariuome
nės kontr-atakos priešą sulaikė.

2. Curacao:
Karo Departmento gauti pranešimai patvirtina, kad 

balandžio 19 d. priešo submarinas bombardavo Cura
cao, Netherlands West Indies. Tas pagimdė mažą 
krūmuose gaisrą, kuris buvo tuojau užgesintas. Prie
šas jokių nuostolių nepadarė. Submarinas išnyko, kai 
baterijos atidarė ant jo ugnį.

RAUDONOJI ARMIJA NUDĖJO
1,200 VOKIEČIU KAREIVIU
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 19 d. — Sovietų Informacijos Biuras 

per radiją padarė sekamą pranešimą:
Per bal. 19—20 naktį nebuvo žymių pasikeitimų 

fronte.
Vakariniam Fronte: Mūsų artileristai per paskuti

nes kelias dienas sunaikino devynius vokiečių apsigink
lavimo punktus, trisdešimt vieną apkasą, vieną tanką, 
dvidešimt vieną kulkasvaidį, tris apkasines kanuoles 
ir užmušė 1,200 vokiečių kareivių bei oficiferių.

Kitam fronto sektoriuje vienas mūsų vienetų, už
puldamas priešą nuties laiku, užgrobė vieną apgy
ventą vietą. Taipgi užgrobta karo pabūklų.

Šiaur-vakariniam Fronte: Viekam sektoriuje vokie
čiai bandė prasimušti linkui mūsų pozicijų ir pereiti 
mūsų armijai už nugaros. Vienas iš mūsų vienetų ap
supo didelį vokiečių būrį su automatiniais šautuvais 
ir po drūto susikirtimo, nudėjo 300 vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Kitam sektoriuje trisdešimts penki vokiečiai, gink
luoti automatiškais šautuvais, įsiskverbė į mišką už 
mūsų kareivių nugaros. Raudonosios Armijos būrys 
pastebėjo nacių kareivių judėjimą ir padarė ant jų 
staigų užpuolimą. Visi jie tapo nušluoti.

Lenkų partizanų būrys užpuolė ir sunaikino didelį 
kiekį vokiečių armijos maisto ir žibalo. Taipgi nudėjo 
63 vokiečius kareivius ir penkius oficierius.
i Sovietų Informacijos Biuras išleido sekamą praneši
mą bal. 20 d. vakare:

Balandžio 20 d. nebuvo žymių pasikeitimų. /
Tarpe balandžio 5 ir 11 vokiečiai neteko 112 lėktu

vų. Per tą patį laikotarpį mūsų nuostoliai buvo 33 lėk
tuvai.
Washington. — Iždo De- 

partmentas planuoja atsi
šaukti į visuomenę ir prašy
ti, kad kiekvienas žmogus į- 
vesdintų į apsigynimo bo
nus. dešimtą nuošimtį visų 
savo įplaukų. Manoma, kad 
50,000,000 priimtų šitokį 
planą.

Komercijos komisijonierius 
George A. Sloan pareiškė, kad 
laipsniavimas darbo pradžios 
laiko daug pagerino važiuotę 
ihiesto linijomis.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, balandžio 23 

Jvyks visuotinas mūsų organizacijų 
Ir veikiančio komiteto susirinkimas. 
Liaudies Name, 735 Fairmount Avb., 
8 v. v. Labai daug reikalų sūsikuo- 
pČ, o labiausiai “Laisvės” pikniko 
reikalais, medikalės pagelbos reika
lais, “L." bankieto ir Baltimorės 
“L.” pikniko reikalu. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime. -— Sekr.

(34-95)

d.,

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 24 

d. balandžio, 7:30 vai. vak. Jurginčj 
Svet., 180 New York Avė. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinkime, 
galėsite pasiimti knygą Tarybų Ga
lybė. — VJK,. Sekr.  (94-96)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 23 d., 8 v. v., 376 Broad
way. Prašome narių dalyvauti, turi
me svarbių reikalų aptarti. Kadangi 
dabar vajus gavimui naujų narių, 
prašome atsivesti naujų .narių įra
šymui. (94-95)

PHlLAbELf’HlA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

22 d. balahdžio, 3 vkl. dienų, 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. Bdlčiunds, Sekretorius (92—94)

montIello, mass.
"Giri from Leningrad” bus rodo

mas balandžio 23-čią, Park Theatre, 
Montello, Mass. Prasidės 6-tą va
landą vakare pirmas rodymas, ah- 
tras 8:30. Taipgi bus kiti paveikslai 
iš Rusijos karo fronto. įžanga ypa- 
tai 55c su karo taksais. Rengia Rus
sian War Relief Komitetas.

(93=94)

Mūsų Laivynas Paėjite
Tris Dirbtuves Operuoti

Washington. — Preziden
to Roosevelto į s a k ymū, 
Jungtinių Valstijų laivynas 
paėmė operuoti Brewster 
Aeronautical Korporacijos 
tris dirbtuves. Viena dirb
tuvė randasi ant Long 
Island, N. Y., kita Newark, 
N. J. ir Johnsville, Pa.

Prieš korporacija buvo 
padarytas a p k a 1 tinimas, 

.kad jinai neveda gamybos, 
kaip reikia. Jinai neišpildo 
padarytų su valdžia kon
traktų. Matyt, korporacijos 
viršylos mūsų šalies karines 
pastangas bandė sabotažuo- 
ti. Šis valdžios žygis bus 
.taipgi pastaba kitoms kom
panijoms ir korporacijoms, 
kad jų laukia toks pat liki
mas, jeigu nebus išpildyti 
valdžios kontraktai.

Youngstown j Ohio
Matykite Sovietą Filmą 

“Volga-Volga”
“Volga-Volga” — naują So

vietų muzikaline komedija. Ji 
bus rodoma sekmadienio vaka
re, gegužės 3 d., Ukrainų Sa
lėje, 525 W. Rayen Avė.

Šis rusiškas judis, su gra
žiomis dainomis ir muzika, 
pilnas visokiausių komiškų 
triukų ir , labai spalvingais 
vaizdais. Kalba ir dainos yra 
rusų kalboje, bet viskas tiks
liai paaiškinama tinkamais už
rašais anglų kalboje.

Šis puošnus ir kupinas juo
kų judis turėjo labai gražaus 
pasisekimo New Yorko mies
te, kur jis buvo rodomas pėr 
keletą savaičių, ir turėjo labai 
gero pasisekimo.

Prie šio muzikalės komedi- 
jos-judžio, dar bus duoda
mas kitas judis iš karo lauko 
veiksmų (News Reel).

Kadangi tai bus masinis 
Gegužės Dienos Pergalės su
ėjimas (May Day Victory 
Rally), tai bus ir įdomių pra
kalbų pasakyta. Svečiu-kalbė- 
tojurti bus Gus Hali. Jis kalbės 
temoje: “Pergalė 1942 m.” 
Bus aiškinama apie reikalin
gumą atidaryti prieš Hitlerį 
Vakarų Frontą, jei norima, 
kad jis būtų sumuštas.

Gegužės Pirmoji Diena šie
met Youngstowne, kaip ir vi
soje Amerikoje, bus švenčia
ma tąja prasme, kad kuodau- 
giausia prisidėti prie karo pa
stangų, sumušimui fašistinės 
Ašies. Toje dienoje, vieton

švęsti ir paroduoti gatvėse, 
bus dirbama, kad daugiau pa
darius karo reikmenų agreso
rių nugalėjimui.

Darbininkai visų, tautų yra 
prašomi Pirmos Gegužės mi
nėjimui Sueiti sekmadienio 
vakare, gegužės 3 d., aukščiau 
minėtoje ukrainų salėje.

Kvieslys.

Los Angeles, Cal.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

perdaug įpykino, tas buvo jau 
perdaug. Nuo jo pradėjo at
simesti ir tikintieji. Tai paste
bėjęs prelatas išsigandęs, kad 
gali visai netekt savo įtakos 
tarpe katalikų, pasiėmė1 į savo 
kleboniją jauną kunigėlį, ku- 
rlb kiekvieną kartą kai prela
tas pradeda karščiuotis ir 
keiktis, bando viską išlyginti 
sakydamas, kad klebonas Se
nas, nesupranta Amerikos lie
tuvių dvasios ir taip toliau. 
Sako, kaip papratęs Lietuvoje 
koliotis, tai taip ir koliojasi, 
ir nereikia dėmesio kreipti į 
jį-

Bet jau pataisyti buvo sun
ku taip, kad dabar ir tikintieji 
katalikai bijosi eiti išpažinties 
pas juos. Taigi, matydamas 
kad jau kunigų įtaka visai 
krinta, tai savo išleistame la
pelyje sako, kad jeigu žmonės 
nenori eiti išpažinties pas juos, 
tai tegul parsišaukia trečią 
kunigą iš Arizonos, kuris mo
ka lietuviškai, tai galės pas jį 
atlikti velykinę ir 1.1. Be to, 
tame lapelyje (išleistas kovo 
21-mą dieną) aimanuojama, 
kad kada mirė A. Jeselskienė, 
karšta jų rėmėja, tai į laido
tuves pakviesti ne lietuviški 
kunigai, bet irlandietis kata

likas kunigas. Ir reikia paste
bėti, kad visai mažai žmonių 
naudojasi Macijausko patar
navimais. Dauguma eina pas 
kitus dvasiškius.

Dabar klausimas, kodėl lie
tuviai katalikai boikotuoja lie
tuvius kunigus, eina pas sve
timtaučius, ir net velykinei at
likti turi kviestis kunigą iš ki
tur ? Ogi todėl, kad tie vieti
niai kunigai užsiima nė kuni
gišku darbu, rūpinasi tie vien 
bažnyčia ir tauta, apie ką jiė 
mėgsta labai dažnai kalbėti, 
bet stengiasi mulkinti žmones, 
kad išgauti iš jų kiek galima 
daugiai! dolerių.

Kaip Jie Mulkina?
Prieš mane ant stalo guli 

jų išleistas lapelis “Lankyto
jas” (kovo 31-mos). Kunigas 
Macijauskas išvadinęs gyvu
liais visus, kurie netiki į pri
sikėlimą lavonų, bando įrody
ti faktais ir mokslu, kaip tai 
jis vadina, kad toks dalykas 
esąs. Pažiūrėkite, sako, į gam
tą (tik, girdi, ne Californijo- 
je), kuomet rudenį medžiai 
numiršta, gelsta, numeta savo 
lapus, o pavasarį jie visvien 
atgyja. Arba paimkime, sako, 
ūkininkus, kurie pasėja negy
vus grūdus, o pavasarį, girdi, 
grūdai išdygsta ir auga, arba 
paimkime kiaušinį. . . ir t.t.

Padavęs daug tokių pavyz
džių, kaip iš “negyvo” pasida-

ro gyvas, tai kodėl, sako, ne
gali žmogus prisikelti ? . . . Čia 
pačiam mokytojui prelatui ir 
tiems, kurie seka jį, norėčiau 
pastebėti, kad tokie kiaušiniai 
arba grūdai yra gyvi, o ne 
“mirę,” kaip minimas kunigas 
sako. Nagi dabar, kunige Ma
cijauskai, pabandyk išvirt

kiaušinį arba grūdą, ir tada 
bandyk išgauti gyvą vištuką 
ar diegą, arba bandyk iš sau
so medžio praželdinti lapus. 
Jei tamsta tą padarysi, tai ir 
aš būsiu jūsų parapijonas, jei 
ne, tamsta pasiliksi mulkinto
ju.

“L.” Specialus Korėsp.

APŪIin THEATPf 1050 WašhmįUn Street rilvLiLv inLrllllIj Boston, Massachusetts 
, .......... TIR VIEST4 DIENĄ!
NEDĖLIOJ, BALANDŽIO 26-tą, 1942 

Nuolatinis rodymaš nuo 1 vai. Iki 10:30 vškate 5

“PEASANTS”
Viena iš geriausių filmų Šiais laikais

“LAND OF JOY’’
Dieną 12:30 iki 1 vai. 25c. — 1 iki 5 vai.*35c. — 5 iki užsidaro 40c. 

(priskaitant taksus) . ::: Vaikam 15č visą dieną

BRIDGEPORT, CONN.

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIEYAMS IR PARĖMS
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žemas kalnas

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

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

Vyrai, Moterys! Seni, 40,
50, 60 m.! Pagyvenkite!
Jauskitės Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo 
Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės išsi
sėmė. nusidėvėję, susmukę. Tūkstančiai ste
bisi, ką biskis pasismarkinimo su Ostrex pa
daro. Jame yra abelnieji stiprybei dažnai rei
kalingi pb 40 m.—kūnam, kuriem trūksta ge
ležies, kalkių phosphate, Vitamino BĮ. 73 
metų amžiaus daktaras rašo: ‘‘Aš pats jį 
vartojau. Pasekmės puikios.’,' Specialia supa
žindinantis kiekis Ostrex Tonic Tablets kam
uoja tik, 35c. Nesijausk susmukęs, senas. 
Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunesnis nuo 
oat šios dienos. Parsiduoda visose gerose 
’aistinėse.

Dr. J. J. Kaškiaučiiis
Telefonas: IlUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK N.

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

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkai 

Prielankus Patarnavimas
306 Uriion Avėnuė

Tarp Ten Eyck1 ir Mauįer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Grabdrlus-Ūndertakėr 

LAIDOTUVIV DIItĖkTORlUS 
IŠbalsamuoja ir laidoja ant 

Visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

. , .. ir. Jdtkam. . 
231 ŠEDFORD AVĖ.

BROOKLYN
Telephone: EVergreėn 8-9770

Clement Vokietaiti/
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STRfcET
Brooklyn, JL L

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET 
, Brooklyn, N. Y.

TeJ. EVergreen 8-7179

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

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

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau sū ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tci. GLenirtore 5-6191
—------------------ ----------------- -------------- ■ )■— . ..................................-

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO Kt'OPIMO

tikras bičių

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai

; Gamtos 
Saldumynas

čėr Sveikatai

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

Šimtas dolerių dovanų, kuris Įrodys, jog šis 
medus nčra tikras bičitj medus.

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

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

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

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

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

57 Battery St.
No. Abihgton, Mašš.

.85
$1.25
$3.00

J

: CHARLES J. ROMAN : 
e (RAMANAUSKAS) ė

LAIDOTUVIŲ •
DIREKTORIUS 

*2* *8* ’
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie marięš difeną ar ‘ 
naktį, greit suteiksime * 
modernišką patarnavimą. * 
Patogiai ir gražiai mo- « 
derniškai įruošta mūši) • 
šermeninė. Mūšų patar- J 
navimu ir kainoriiis bū- • 

x šite patenkinti. •
4* •

1113 Mt. Vernon Sl J
Philadelphia, Pa. •
Tėlėfdttds Pbpldr 4110 •

3993 ••••••

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.
......    - . ■ —— II IX. . X,

Lietuvių Kuto 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 

Suteikiamo aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas ĖVergreen 7-1661

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

UEtUVIšKA ★ 

l) Ž.E I G A 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas Visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

importuotų ir Vietinių

Kasdien Turimo 
Karštų užkandžių

J0SEPH ZE1DAT, Sav.
. 411 Grand SL, Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
< Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brookiyne

459 Grand St.
Skersai huo Republic Teatro 

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

S tai 
adresas:

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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Lietuvos Laivas Eisiąs 
Tarnauti Jungtinėms 

Valstijoms

neužil-

j (irose

Lietuvos prekinis laivukas 
Denny, ištūnojęs ir išrūdijęs 
prirakintas Newarko porte ar
ti du metus, gal būsiąs 
go paleistas tarnauti 
nėms Valstijoms.

Laivas taikėsi būti
tuo laiku, kada Lietuvoje įsi
steigė tarybinė santvarka. 
Smetonininkai, kuriems Sme‘ 
tona reiškė Lietuvą — nebėra 
Smetonos, nebėra Lietuvos,— 
sakė jie, labai džiaugėsi, kad 
teismų pagalba laivas palikta 
geriau rūdyti prieplaukoj, ne
gu tarnauti Lietuvos žmonėms. 
Už tą rūdyjimą mokėta iš Lie
tuvos iždo po $250 per mėne
sį rendos.

Po daugelio bylų, kaip pra
neša spauda, laivas pagaliau 
pervesta J. V. maršalo žinion 
ir spėjama, kad būsiąs paim
tas tarnauti J. Valstijoms, o 
tai reiškia tarnauti ir J. V. 
talkininkams.

Apsivedė
Panelė Stefanija Mackevičiū

tė iš Jersey City, New Jersey, 
ir Edwardas Le Vanda iš Mid
dle Village, Long Island, apsi
vedė Švento Andriejaus, Kar
dinolo Hayes Memorial Bažny
čioje, New York, balandžio 
(April) 18 dieną, 1942.

Panelė Stefanija Mackevi
čiūtė dirba Martins Depart
ment krautuvėje kaipo palygi
namojo supirkinėjimo (com
parative shopper) darbininkė, 
Brooklyn, N. Y. ir žada pasi
likt ant toliau.

Edwardas LeVanda, sūnus 
Margarietos ir Juozo LeVan- 
dos, yra baigęs Booklyno Ko
legiją ir Brooklyno St. Law
rence teisių mokyklą, yra na
riu Tarptautinės Teisių Drau
gijos Phi-Delta-Phi. Iki paė
mimo į kariuomenę, 11 dienos 
birželio' (June), 1941, dirbo 
teisių firmoje su Henry ir J. 
R. Wendt, taip pat darbavo
si su savo tėvu laidotuvių di
rektoriaus profesijoj, kaipo 
laisniuotas graborius, įstaigo
je, 337 Union Ave. Brooklyn,

Dabar Edwardas LeVanda 
yra raštvedis (clerk) ir kartu 
narys Beno, 1222d CASU, Re
ception Center, Camp Upon,

Šiemet Lietuviai Apvaikščios 
Pirmą Gegužes Svetainėj

Patraukė Atsakomybėn 
Už Daktaravimą Be 

Daktaro Leidimo
šį a p vaikščiojimą rengia 

Lietuvių Literatūros Draugijos 
1-ma kuopa gegužės 1-mą, 
7:30 vai. vakaro, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyne.

Dainuos Aido Choras. Kal
bės trys kalbėtojai: Laisvės 
redaktorius Rojus Mizara, Li
teratūros Draugijos centro 
pirmininkas Antanas Bimba ir 
LDS Jaunuolių centro sekreto-

atsi- 
seni

tapo 
dar-

rius Jonas Ormanas. Lietuviai 
nepraleiskite šios progos, 
lankykite vyrai, moterys, 
ir jauni.

Kodėl Gegužės Pirma 
tarptautine viso pasaulio
bininkų diena? Kur prasidėjo 
Pirma Gegužės? Tuos klausi
mus aiškins kalbėtojai, taipgi 
.bus aiškinama vėliausieji pa
saulio įvykiai.

Gegužinės Rengimo
Komisija.

Dr. Edward Spencer Cow
les ypatinga nervų 
klinika, vadinama 
Dūšios Medikališkai 
gydymo įstaiga, 139 
St., New Yorke, tapo 
vu ir
iškrėsta ir

Brooklyniečiai Pasveikins 
Vilnies Suvažiavimą

Apart pirmiau skelbtų ko
respondencijose aukų Vilnies 
suvažiavimui sveikinti, jau vėl 
surinkta gražus pluoštas au
kų, kuris, aišku, dar ne pas
kutinis. Tai tik vėliausi davi
niai iš trijų rinkėjų.

Per A. Bimba aukavo;
Draugas X 50 dolerių.
Liepų šeima $5.
D. M. šolomskų šeima $3.
Po $2: A. Bimba, J. Lauri

naitis, Viktoras Petraitis, Juo
zas, Marcelė ir Algirdas Pur
vėnai, Jonas Moreyn.

Po $1 : V. Bovinas, Nastė 
Buknienė, K. Joneliunas, 
Frank Bunkus, Adelė Pojke- 
nis, St. Cedronienė, J. Juška, 
J. Kaulinis, Ona Depsiene, N. 
Kaulinienė, P. Grabauskas^ J. 
Andruškevičius, Ona Skaužin- 
skienė, Pranas Račkus, Mag
dalena Aleksiejus.

Po 50 c.: Adelė Kalakaus-

kienė, Johana Marcinkienė, 
M. Griečiuviene, J. Cedronas, 
V. Žilinskas.

Per Oną Vaznytę aukavo:
'j. Siurba $2.
Po $1: K. Mockus, A. Kra- 

pavickas, P. Kapickas, A. Da- 
gis, J. Kovas, G. Wareson. K. 
Jotauta 50c.

Per P. Buknį aukavo;
Po $1 : A. Petruškevičius, P. 

Buknys.
Kurie dar nebuvote prašyti 

aukų ir neturėjote progos 
dovanoti Vilnies šėrininkų 
važiavimo, esate prašomi 
padaryt per čia minėtus ai
riuos kitus aukų rinkėjus 
blankomis tam tikslui.

Brooklyniečiai nori sudaryti 
didelę sumą ir pasiųsti siLsavo 
delegacija, kuri tenai lankysis 
gegužės 10-tą.

ap
šil
tai 
ku
šti

Atsiminkite 25-tą!
O tai bus šį šeštadienį, Lais

vės salėje, 419 Lorimer St. 
Iš to jau žinote, kad tai kal
bama apie LDS Jaunimo “Ca
baret Nite”, kur šposams, juo
kams ir smagiems šokiams ne
bus 
šys 
m a

galo iki jūs akys nepapra- 
miego. Bus graži progra- 
ir vaišės. Įžanga tik 40c.

Kom.

Auto nelaimėj priblokštas 
iki netekimo sąmonės, F. 
Whelan, atsipeikėjęs pradėjo 
kumščiuoti policiją. Jį nuvežė 
Bellevue ligoninėn ištirti, ar 
nebus dėl nelaimės pamišęs. 
Su juo kartu važiavęs Sandler 
tapo užmuštas.

PRAŠOME ISITEMYTI!
Lietuvių Komitetas Pagalbai Sovietų Sąjungos

Ruošia

MASINĮ SUSIRINKIMĄ 
ir KONCERTĄ

Sekmadienį, Gegužes 17 May 
Grand Paradise Salėje

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Pradžia 4 vai. po pietų

Kalbės žymūs kalbėtojai, lietuvių ir anglų kalbose
KONCERTO DALYVIAI:

Birūta Ramoškaitė, pagarsėjus dainininkė—lietuvaitė, kuri pa
linksmins publiką gražiom dainom.

Antanas Vlšniauskas, iš Bayonne, N. J., mielai sutiko dalyvauti 
Šiame programe. Jis sudainuos keletą 
skamba.

Rojus Mizara, “Laisvės” redaktorius,
Bus įdomu išgirsti j|.

Pirmyn Choras, iš Great Neck, N.
Kazakevičiaus ruošiasi puikiai pasirodyt brooklyniačiams.

Aido Choras, jo mokytoja Aldona Žilinskaitė, rūpinasi kad 
Aidas puikiai sudainuotų šiame parengime. Bus 
kuriuos vėliau pagarsinsime.

dainų, jo balsas gražiai

kalbės šiame susirinkime.

Y., vadovaujamas Jurgio

daugiau dalyvių,

Prašome pasižymėti gegužės-May 17 
•loria’U, kad nepamirštumėt dalyvauti 
kime.

d. ant kalen- 
šiame susirin-

Įžanga 50c. (įskaitant taksus)
RENGIMO KOMISIJA.

Šeštadienį Prasidės 
Vyrą Registracija

šeštadienį, 25-tą, taipgi 26 
ir 27-tą balandžio įvyks regis
tracija visų vyrų nuo 45 iki 
64 metų amžiaus, kurie šiuo 
tarpu netarpauja Jungtinių 
Valstijų kariuomenėj.

Registruotis privalu visiems, 
piliečiams ir ne piliečiams.

Valandos
šeštadienį ir sekmadienį nuo 

1 po pietų iki 6 vakaro.
Pirmadienį nuo 7 ryto iki 9 

vakaro.
Registruotis turi savo apy

linkės lokalinėj taryboj—Lo
cal Board. Jeigu nežinote, kur 
ji randasi, klauskite policisto, 
ar kaimynų, kurie jau yra už
siregistravę.

Atvažiuojantieji į miestą 
kasdien darban ar su reika
lais neskaitomi newyorkie- 
čiais, nebus registruojami New 
Yorko mieste.

Cacchione Sveikino Darbie-
čius už Įnešimą Biliaus prieš\ 1 ’ . h 

Coughlino Laikraštį

Komunistas tarybininkas 
Peter V. Cacchione viešame 
pareiškime pasveikino Darbo 
Partijos bloką Miesto Tarybo
je už įnešimą biliaus, kuriuo- 
mi reikalaujama prašalinti 
kunigo Coughlino pro-nacišką 
laikraštį “Social Justice” iš 
New Yorko miesto gatvių.

“Aš tikrai už tą balių, bal
suosiu,” sako Cacchione.

“Lokalinis įstatymas, sako 
Cacchione, “yra taikomas pa
pildyti generalio prokuroro 
Biddle neseniai paskelbtą už
draudimą siuntinėti ‘Social 
Justice’ paštu.”

Cacchione taip pat sakėj jog 
to biliaus pamatiniai dėsniai 
sutinka, su dvasia jo įnešto bi
liaus, kuris uždraustų valdžios 
įstaigoms ir tarnautojams gar- 
sintis tuose laikraščiuose, ku
rie praktikuoja diskriminaci
ją.

keistais 
valdžią, 
Švietimo 
ir pro-

gydymo 
Kūno ir 
ir Proto 
E. 69th 
detekty-

Švietimo Departmento 
pora “daktarų”, 

kurie atrasta nesant dakta
rais, suareštuota.

Gydymas toje įstaigoje esąs 
toks ypatingas, kad ją lan
kančių asmenų šeimos, iš susi
rūpinimo savo narių 
elgesiais, kreipęsi į 
kad ką nors darytų. 
Departmentas, taipgi
kuroro ofisas dėlto pastarai
siais laikais buvę pasiuntę ke
liolika savo atstovų “ligoniais” 
susipažinti su tuo gydymu ir 
to pasekmėj įvyko krata, areš
tas ir bus teismas.

Laike kratos radę apie 250 
“ligonių”, tame skaičiuje 
daug ponių su įsikalbėtom 
gom.

“Partizaną Brigadai” 
Nepaprastai Sekasi
Stanley Teatro vedėjai sa

ko, kad ten rodomo Sovietų 
judžio “Partizanų Brigados” 
pirmos savaitės įplaukos ir 
lankytojų skaičius sumušė vi
sus Amerikoj rodytų Sovietų 
judžių rekordus. Balandžio 
20-tą pradėjo antrą savaitę.

Judis numatoma užsilik- 
siant'tame teatre neribotam 
laikui. Stanley randasi 7 th 
Ave. ir 42nd St., New Yorke.

Judyje vyriausioj rolėj vai
dina Lev Sverdlin, taipgi kiti 
trys Sovietų Respublikų gar
bės artistai, Stephan Shkurat, 
Elena Kuzmina, Leonid Kmit. 
Dirigavo Igor Savchenko. 
Apie tuos vaidylas spauda iš
sireiškė, kad jie įdeda “dau
giau, negu aktoriaus gerą vai
dinimą”—jie įdeda ugningą 
pasiryžimą sumušti ir sunai
kinti barbarišką niekšą fašiz
mą.

Filmą atvaizduoja istoriš
kus partizanų didvyriškus 
darbus pereitame kare, bet 
paveikslai traukti aktualčse 
šio karo scenose.

Greta šios, rodo trejetą 
trumpų filmų.

Plačiai Reikalaujamas
Sovietų Judis

Ketvirtadienio Vakarą

ir

Lankėsi Laisvėje
Brooklyne

Čižiūnus
Mass. Jis

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Am. Piliečių Kliubo Biz
nio Skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 24 d., Kliubo 
salėje, 280 Union Avė., pradžia 8 v. 
v. Nariams, kuriems apeina Kliubo 
reikalai, prašome dalyvauti susirin
kime. — P. Vaitukaitis. (94-96)

Daugiausia pareikalaujamu 
Sovietų judžiu iš trumpųjų fil
mų yra dokumentališka filmą 
“Maskvos Gynimas.” Ji paim
ta didžiumai RKO teatrų, 
taipgi Skouras, Brandt ir Fa
bian teatrams filmų, pristaty
mo agentūroms. Filmoj per
statoma apgynimas žymiausio 
Sovietų Sąjungos miesto. Ro
dymas ima 18 minutų.

Laisvės salėj įvyks tasai 
žaismių vakaras, kuriame su
sirinkę smagiai paloš mėgia
mą žeismę, pasivaišins ir tuo
mi parems vilnų fondą. Iš to 
fondo lietuvės mezgėjos ap
rengė šimtus kovotojų prieš 
fašizmą ir nori dar tūkstančius 
aprengti.

Kom.

Argumentuoja Dėl Šviesos 
Valandos

Albane j argumentuojama, 
ar New Yorko valstija iš savo 
pusės dar dadės dienos švie
sos taupymo valandą prie jau 
esamos nacijonaliai paskelb
tos ir vartojamos Karo Laiko 
valandos. New Yorko majoras 
LaGuardia ir komisijonierius 
Moses argumentuoja už tą va
landą.

Bronxo Lokalinė Taryba 
No. 113 šiandien tiek daug 
išleis naujokų J. V. kariuo
menėn, jog jie bus išsiunčia
mi į Fort Jay specialiais 
Third Avenue “EI” ekspresi
niais traukiniais.

Pirmas būrys balandžio 21- 
mą išvažiuos nuo 400 E. Ford
ham Rd., Bronxe, 12:30 per 
pietus, kiti trys būriai išva
žiuos 1 vai., 1 :30 ir 2 vai.

Tarp 40th ir 51st Sts. ir 
3rd ir 7th Avenues, New Yor
ke, dabar nekursuoja taksikai. 
Išbandoma, ar tuomi pagerės 
trafikas. Jei pagerės, taisyklė 
liksis pastoviai.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vaišiomis dienomis 

svečiavosi Ernestas 
(Chase), iš Lowell, 
čia pabuvo keletą dienų, su
sipažino su New Yorko miestu 
ir ta pačia proga apsilankė 
“Laisvėje” ir LDS raštinėje. 
Jaunas či žiū n as studijuoja 
muziką; gerai griežia smuiką 
ir lavina balsą,—lankė Naujo
sios Anglijos Muzikos Konser
vatoriją.

Ernesto tėvelis—“Laisvės” 
bendradarbis. Ta pačia,proga 
Ernestas atvežė nuo tėvelio 
dolerį “Laisvei” paremti do
vanų.

Antradienį jaunas 
žada apleisti New 
tūlam laikui sustoti 
Conn.

Beje, E. Čižiūnus 
narys.

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių Unijos, Lietuvių 54-to 

Skyriaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio 22 d., 7:30 v. v. 
L. A. P. Kliubo Svetainėje, 280 
Union Avė. Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus proga sužinoti nuo kada 
bus algų pakėlimas. — Ch. Nečiuns- 
kas, Sekr. (93-94)

DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 
IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

svečias 
Yorką ir 
Hartford,

yra LDS

Kenčiantiems nuo žolinės 
slogos patariama jau dabar 
apsirūpinti apsaugomaisiais 
įčirškimais, kad nereikėtų ru
dens sulaukus kankintis.
□r

PARDAVIMAI
Astuonių kambarių vienos Šeimy

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

(92-94)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prižiūrėti ligOi 

nio. Galite bile dieną ateiti dėl 
giau informacijų. M. Shapran, 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(94-96)

dau-
293

Reikalinga patyrusi prie stalų 
tarnautoja (waitress), dirbti 
tuanica Square restaurante. 
gios darbo sąlygos ir 
Kreipkitės 282 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. (93-95)

pa- 
Li- 

Pato- 
gera alga.

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

&

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodamė ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SENAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

rĮĮTgĮr^Į^I^ĮĮ^Į^Į^gĮ^n^ĮĮ^ĮrrtgĮ^Įr^Į^Įi^

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių
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Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Massr; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

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

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

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

I . IT’S (JUST LTO i 
FINDING MONEY! '

ĮČ

£

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

J2475

A H8ERAI 
AUOWANCE 
FOR YOUR 
OlO WATCH1

CREDO4 
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Religijinių daiktų departmcn- 
tas atdaras vakarais.

PATRICIA

DEAN

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti. 1

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

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

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




