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Slavų Kongresas. 
Prabils j Lietuvos liaudį. 
Jack Johnstone. 
Pasveikinkime “Vilnį”. 
Teisintojai Hitlerio agentų.
Ant visų galvos nelaimė.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Pabaigoje šios savaitės Det
roite įvyks amerikiečių slavų 
kongresas. Dalyvaus lenkai, 
rusai, Ukrainai, jugoslavai ir 
kiti slaviškos kilmės žmonės.

visokių 
pritaria

pakelti

Kongresas žada būti labai 
didelis, nes jį remia 
pažiūru žmonės. Jam 
Amerikos valdžia.

Kongreso tikslas
slavu balsą prieš hitlerizmą. 
Mes tai kongreso idėjai nuo
širdžiausiai pritariamo ir veli-1 
name jam geriausio pasiseki
mo.

per 
per-

bū-

O balandžio 26 d., ateinan
tį sekmadienį, Maskvoje įvyks 
lietuvių susirinkimas. Lietuvos 
liaudies vadai sakys trumpas 
prakalbas, kurios bus 
trumpųjų bangų radiją 
duotos* Lietuvon.

Lietuvos liaudis suras
dus išgirsti balsą maskviečių. 
Mūsų pažangiosios organizaci
jos daro planus irgi per tą 
Maskvos mitingą pasiekti Lie
tuvos žmones. Jos padarys at
sišaukimą, kurį iš Maskvos ra
dijas perduos Lietuvos žmo
nėms.

Mes turime padrąsinti Lie
tuvos liaudį, kad jos kančios 
nėra amžinos, kad neužilgo 
jai laisvės saulė vėl patekės. 
Suvienytos Tautos nušluos hit- 
lerizmą ir naciškas gaujas .iš
grūs laukan iš Baltijos 
tų.

k ras-

18 d.
John-
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1.0. EKONOMINE PERGALES PROGRAMA
Chiniečiai Žygiuoja

Pirmyn Burmoj
jos. Talkininkų spėkos ne
paduodamos, bet jos esan
čios mažesnės.

Už mėnesio Burmoje pra
sidės lietingasis sezonas ir 
kariavimas pasidarys be
veik negalimas. Tačiau ne
žinoma, kas tuomi daugiau 
pasinaudos: japonai ar tal
kininkai.

London. — Pranešimai 
parodo, kad chiniečių armi
ja vakarinėje Burmoje te- 
bemuša japonus ir varosi 
pirmyn. Kaip jau buvo pra
nešta, jie čia pribuvę pa- 
liuosavo 7,000 apsuptų ang
lu kareiviu, v C

Tačiau Anglijos karo ži
novai numato, kad japonai 
darys naujas atakas Bur
moje net iš trijų pusių ir 
bandys išmušti iš pozicijų 
anglus ir chinus.

Visbs karinės Suvienytų 
Tautų spėkos Burmoje te
bėra anglų komandoje. Ap
skaitoma, kad Burmoje da
bar japonai naudoja nuo 
trijų iki penkių divizijų sa
vo gerai ginkluotos armi-pasodinta už gyotų.

Sulaikė 11 Vokiečiu

Latvijos C 
Pasmerk

Maskva. — Kaipo pasek
mė vokiečių viešpatavimo, 
Latvijos gyventojai yra. pa
smerkti badui ir išnykimui. 
Kaip kokie sąrančiai, hitle
rininkai sunaikino bei ąpi- 
plėšė šalies turtus ir asme
nišką gyventbjų nuosavybę. 
Viskas išvežta Vokietijon. 
Vokiečiai dabar stengiasi 
atimti iš valstiečių paskuti-' 
nes sėklas.

----------------------------- --- .-- L-J 

gyventojai
;ti Badui

Tačiau vokiečių radijas 
balandžio 18 d. pranešė, kad 
“iki šiol grūdų ir sėklų pri
statymas iš Latvijos nedavė 
pageidaujamų r e z uita tų.” 
Tas reiškia, kad Latvijos 
valstiečiai atkakliai prieši
nasi okupantams, slepia 
grūdus duobėse. Hitlerinin
kai daro kratas kaimuose. 
Šimtai valstiečių tapo su
areštuota ir išsiųsta į kon
centracijos stovyklas.

CIO Pild. Taryba 
Įteikė Prezid. Eko

nominę Programą

Newark, N. J. — Vietos 
policija aplankę šimtą vo
kiečių stubų, kuriose nacių 
simpatizatoriai laikė “pa
res” atžymėjimui Hitlerio 
gimtadienio. Pasekmėje tų 
kratų vienuolika vokiečių

PAUL ROBESONO BALSAS 
UŽ PALIUOSAVIMĄ EARL 

BROWDERIO

paskutinius dvi- 
Daug sykių te- 
bendruose susi- 
Tai buvo labai

New Yorke balandžio 
po operacijos mirė Jack 
stone. Amerikos liaudis neteko 
nuoširdaus veikėjo ir kovoto
jo.

Asmeniškai Jack Johnstoną 
pažinau per 
dešimt metų, 
ko dalyvauti 
rinkimuose.
kietų revoliucinių įsitikinimų 
žmogus ir nenuilstantis veikė
jas. Visuomet jis į Amerikos 
liaudį žiūrėjo su vilcia ir pa
sitikėjimu.

Johnstone mirė sulaukęs 61 
metų amžiaus. Kai mačiau pa
skutinį kartą, dar atrodė svei
kas ir drūtas. Bet, ot, mirtis, 
kaip nesuvaldoma audra, iš
rauna iš šaknų ir tvirčiausią 
ąžuolą.

1w

Mes brooklyniečiai jau pra
dėjome rinkti pasveikinimus 
Chicagos dienraščio “Vilnies” 
suvažiavimui. Pirmutinės pa
stangos yra geros. Veikiausia 
jau turime surinkę visą šimti
nę. Ant mano rankų jau yra 
85 dolerių čekis.

Mes turime pasveikinimais 
surinkti mažiausia du šimtu 
dolerių. Ypatingai mums svar
bu į ožio ragą suvaryti visą 
Niūdžerzę, nors A. Matulis 
prisiekė niekados nepasiduoti.

Jūs brooklyniečiai,"kurių as
meniškai neteks pamatyti, už
eikite “Laisvės” raštinė n ir 
atlikite savo pareigą—paliki
te “Vilniai” tokį didelį pa
sveikinimą, kokį jūsų sąžinė ii’ 
kišenius ištesi.

So. Bostono “Darbininko’,’ 
štabas užsispyrė apginti hit
lerininką kunigą Coughliną. 
Coughlinas esąs tolygus anų 
laikų Kristui. Amerikos val
džia ir komunistai norį jį nu- 
kryžiavoti ir katalikų bažny
čią išversti iš pamatų.

Tas “Darbininko” hitleriš
kas raštas jau buvo cituotas 
amerikinėje spaudoje.

Sovietų Teritorija Nebuvo Naudojama 
Puolimui ant Japonijos

Associated Press agentū
ros pranešimas iš Maskvos 
sako:

“Oficialinė Sovietų žinių 
agentūra Tass užginčija 
italų laikraščio ‘Gazetta del 
Popolo’ pranešimą, kad būk

tie amerikiečių lėktuvai, 
kurie bombardavo Japoni
jos miestus pereitą šešta
dienį turėjo bazes Sovietų 
teritorijoje.

“Tass sako, kad tas netie- 
sa ir kad tai bus aiški pro
vokacija.”

JUNGT. VALST. LĖKTUVAI 
GREIT GELBES ANGLIJAI

London, bal. 21. — Jung
tinių Valstijų sunkieji bom
beriai jau gabenami į tas 
bazes, iš kurių Anglijos lėk
tuvai pasikelia ir bombar- 
.duoja Vokietijos ir nacių 
okupuotų kraštų centrus. 
Manoma, kad neužilgo A- 
merikos lėktuvai išvien su 
Anglijos lėktuvais pradės 
bombarduoti Vokietiją.

Šis oro laivynų bendras 
veikimas yra pasekmė nese
niai čia įvykusios konferen
cijos tarpe Amerikos atsto
vų gen. Marshall, Hopkins 
ir Anglijos valdžios galvų.
, Manoma, kad pirmutiniai 
Jungtinių Valstijų bombe
riai pasirodys patys di
džiausieji, kurie gali perlėk-

ti Atlantiką ir tuojau daly
vauti puolime ant priešo. 
Paskui seks vidutinio dy
džio bomberiai.

Nashville, Tenn. — Čio
nai, šitoje pietinių valstijų 
gilumoje, pasigirdo galin
gas balsas garsiausio daini
ninko Paul Robeson. Laike 
Southern Conference for 
Human Welfare jam buvo 
suruoštas koncertas. Šio žy
miausio dainininko susirin
ko pasiklausyti- 2,500 balt- 
veidžių ir juodveidžių. Tai 
buvo toks įvykis; kokio ne
buvo buvę visoje pietinių 
valstijų istorijoje.

Prieš pradėsiant dainuo
ti, savo giliu balsu Robeson 
pasakė prakalbėlę. Jis pa
smerkė diskriminaciją prieš 
negrus. Reikalavo, kad ka
ro pastangose juodveidžiai 
turėtų visas teises.

Paskui jis pasakė:
“Prieš kelias dienas

čia atvykau per Atlantą, 
Georgia, pirmu sykiu savo 
gyvenime. Man buvo labai 
liūdna prisiminus, kad ta
sai amerikietis, kuris prieš 
penkius metus ar daugiau 
aiškiai numatė ir drąsiai 
kalbėjo prieš fašizmą, per
sergėdamas Amerikos žmo-

nes, šiandien randasi užda
rytas Atlantos kalėjime. 
Bet aš tikiuosi, kad jis bus 
greitai išlaisvintas ir su
grąžintas i Amerikos kovin
gų žmonių eiles. Aš turiu 
mintyje Earl Browderi.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington, bal. 21. — 

Laikraščių reporteriai no
rėjo sužinoti iš prezidento, 
kur buvo ta bazė, iš kurios 
Amerikos orlaiviai bombar
davo Japoniją. Prezidentas 
juos pajuokė atsakydamas: 
Ta slapta bazė buvo Shang- 
ri-lai, kas reiškia: “Dingu
sio Horizonto žemėje.”

as

Vėliausios Žinios
London. — čia kalbama, 

kad gal neužilgo Anglijos 
p r e m j eras Churchill va
žiuos į Maskvą pasitarti su 
Sovietų Sąjungos; premjeru 
Stalinu.

Maskva. — Sovietai pra
dėjo aštriausius puolimus 
ant vokiečių ir suomių Ka
relijos fronte.

Laivynas Valdys Pie
tinę Dalį Pacifiko

Washington, bal. 21. — 
Laivyno Departmentas pa
skelbė, kad Atlantike prie
šas nuskandino vieną Ame
rikos mažą tavorinį laivą ir 
kitą vidutinį norvegų laivą.

Washington. — Pagerini
mai ir pataisymai vedami 
net ant 900 lėktuvų laukų 
visam krašte.

Balandžio 18 dienos laidoje 
“Naujienų” redaktorius turi 
prirašęs tris špaltas teisinimui 
ir apgynimui visiems žinomo Į 
ir visų pripažinto Hitlerio 
agento Ancevičiaus. Galimas 
daiktas, kad šita Grigaičio hit
leriška apžvalga irgi pateks 
amerikiečių arba tiesiog val
džios žinion.

Labai svarbu tas, kad ši- 
(Tąsa 5-tame puslapyje)

., Washington. — MacAr
thur komanda neapima 
Naujosios Zelandijos. Tą 
kraštą ir visas salas ir van
denis pietinėje dalyje Paci
fiko tiesioginiai valdys pats 
Amerikos Laivynas. Naujo- 
| ji Zelandija randasi už 1,- 
200 mylių nuo Australijos.

. Australija. — Gen. Mac- 
Arthur išleido antrą komu
nikatą, kuris sako, kad Su
vienytų Tautų lėktuvai 
smarkiai puolė Rabaul ba
zę, kurią kontroliuoja japo
nai. Iš savo pusės japonų 
Jėktuvai darė puolimus ant 
Port Moresby, New Guinea. 
Nukirsta keturi japonų lėk
tuvai.

ŠMUGELIAVO AUKSĄ 
Iš KANADOS

Buffalo, N. Y. — čionai 
yra teisiamas brooklynietis 
Kushner. Jis kaltinamas 
šmugeliavime aukso iš Ka
nados į Jungtines Valstijas. 
Tarpe 1928 ir 1941 metų jis 
įšmugeliavęs aukso už vie
ną milijoną dolerių.

Maltoje Nukirto 17 
Vokiečių Lėktuvų

Chicago, bal. 20. — Į ge
ležinkelio stotį susirinko 
150 unijų vadų ir šiaip vei
kėjų pasitikti Jack Johns- 
tono karstą. Didelę dalį sa
vo politinio gyvenimo 
Johnstone praleido Chica- 
gos darbininkų eilėse. Ilgą 
laiką jis buvo Komunistų 
Partijos distrikto viršinin
ku.

Australija, bal. 21. — Per 
paskutines tris dienas Ame
rikos ir Australijos orlai
viai daužė japonų bazes ant 
įvairių salų. Priešui esą pa
daryta daug žalos.

Cairo. — Iš Maltos atei
na žinių, kad per dvi dienas 
vokiečiai daro smarkias 
atakas iš oro. Jie neteko 17 
lėktuvų.

O Libijoje pasibaigė smė
linės audros ir jau oras da
rosi prielankus pradėjimui 
mūšiu.

Washington, bal. 21. — 
prezidentas Rooseveltas lai
kė konferenciją su 7 šalių 
atstovais karo reikalais. 
Dalyvavo atstovai Sovietų 
Sąjungos, Chinijos, Austra
lijos, Naujosios Zelandijos, 
Britanijos, Kanados ir Ho- 
landijos'.

Naciai Paryžių

Maskva. — Sovietų kava
lerijos vienetas, kuris vei
kia už vokiečių linijos Kali
nino fronte, nušlavė tūks
tančius nacių.

Vichy.
j e uždarė visus krutamu jų 
paveikslų teatrus ir nakti
nius kliubus. Tai esą pada
ryta todėl, kad tose vietose 
padaromi užpuolimai ant 
nacių kareivių.

Chicago, bal. 20. — Ma
joras Kelly prisiekdino 16,- 
000 savanorių civilinio apsL 
gynimo vardenų ištikimai 
atlikti savo pareigas. Viso 
Coliseumo susirinkime da
lyvavo per 21,000 žmonių.

Melbourne, Australija. — 
Apskaitoma, kad nuo balan
džio 1 dienos talkininkų lėk
tuvai nukirto 66 japonų lėk
tuvus ir kitus 50 sužalojo.

ŽUVO DU LAKŪNAI
Pensacola, Florida, bal. 

21. — Laivyno lėktuvą išti
ko nelaimė. Žuvo du jūri
ninkai, Paige ir Murray.

karinių pelnų del sukėlimo 
finansų vedimui karo.

Turi būt vengiama aptak- 
suoti algas bei Įvesti “sales” 
taksus.

Stabilizuoti (supastovin- 
ti) algas per kolektyves de
rybas tarpe unijų ir darb
davių ir per Karinę Darbo 
Tarybą.

Turi būti griežtai atmes
tas bet koks bandymas už
šaldyti algas, arba bet ko
kius darbininkų-darbdavių 
santykius. Toksai užšaldy
mas būtų neapsakomai pa
vojingas visam kraštui.

CIO Pild. Tarybos atvi
ras laiškas prez. Roosevel
tui pasibaigia tokiu pareiš
kimu:

“Mes esame įsitikinę, 
kad jūsų vadovybėje ši mū
sų programa padės mums 
laimėti galutiną pergalę 
prieš Ašies pavergėjus.

Balandžio 21 d. Industri- 
jinių Organizacijų Kongre
so (CIO) Pildomoji Taryba 
paskelbė atvirą laišką pre
zidentui Rooseveltui. Laiš
ką pasirašė CIO preziden
tas Murray, sekretorius 
James Carey ir šeši vice
prezidentai. Šiame laiške iš
dėstyti CIO ekonominiai 
pasiūlymai laimėjimui karo.

Laiško autoriai sako, kad 
šita ekonominė unijų prog
rama “palaikys darbininkų 
sveikatą ir išnašumą darbe, 
pakels išnašumą į naujas 
aukštumas. Jos vienintelis 
tikslas yra, kad priartinti 
pergalę, suteikiant kraštui 
pakankamą, tvirtą ir saugų 
darbininku štaba.”

CIO ekonominė pergalės 
programa apima sekamus 
šešius punktus:

Kontroliavimas maisto ir 
drabužių kainų ir randų.

Be atidėliojimo paskaidy- Taip mes sutriuškinsime 
mas vartotojams produktų. rHitterį ir visas Ašies spė-

Aptaksavimas d i d žiu jų kas.”kas.”'

AMERIKA ATIMA VISUS 
PATENTUS IŠ PRIEŠU

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas kirto prie
šui ir jo talkininkams dar 
vieną smūgį. Jis įsakė, kad 
visi priešo kontroliuojami 
patentai būtų tuojau už
grobti ir atiduoti į Jungti
nių Valstijų valdžios ran
kas. Mat, daugybė svarbių 
korporacijų yra padariusios 
su Vokietijos kompanijomis 
visokias sutartis dėl kontro
liavimo patentų, dėl trukdy
mo Amerikos gamybos. Tai 
buvo iškelta aikštėn šiomis 
dienomis.

Prezidentas pat va rkė,

kad ir netiesioginiai priešo 
kontroliuojami p a t e n tai 
tuojau turi būti paimti. 
Svarbu ir tas, kad tie pa
tentai niekados nebebus 
grąžinami jokiems Ašies in
teresams.

Prezidentas, išduodamas 
šitą įsakymą, pareiškė, kad 
pirmutinis ir svarbiausias 
klausimas yra laimėti šį ka
rą. Niekas negali stovėti 
skersai kelią.

Tokio aštraus žygio prieš 
priešą nebuvo padaręs per
eitam kare prezidentas Wil- 
sonas.

Atstovų Butas Priėmė Senato Planą 
Dėl Kontroliavimo Pelnu

Washington, bal. 21. —įrinius kontraktus su kom- 
Prieš kiek laiko Kongreso ^panijomis ir pakeistų juos 
Atstovų Butas buvo prie-i taip, kad jų pelnai būtų ap- 
męs bilių, kad karo pelnai rubežiuoti. Nėra nustatyta, 
būtų nustatyti 6 nuoš. Dau-' kaip aukšti ar žemi šitie 
giau jokia kompanija nega- pelnai turėtų būti. Veikiau- 
lėtų pelnyti ant įvesto kapi-!sia paliekama susitarimui 
talo, arba iš įmonės opera-(atskirai su kiekviena kom- 
cijos. panija bei firma.

Bet senatas yra nutaręs Dabar ir Atstovų Butas 
kitaip, būtent, kad valdžia padėjo į šalį savo planą ir 
tuojau peržiūrėtų visus ka-į priėmė senato planą.

Indija Galėsianti Atsilaikyti
New Delhi, Indija. — Vy-i didesnis už Ašies laivyną ir 

iriausias ginkluotų spėkų | išmuš Ašies spėkas iš In- 
Indijoj komandierius ang-|dijos okeano.
las gen. Wavell per radiją) Wavell sako, kad galima 
padarė atsišaukimą į Indi-riaukti priešo lėktuvų už
jos žmones. Jis užtikrino, i puolimo ant Indijos. Gi 
kad Indija galės nuo priešo priešas yra toks žiaurus, 
apsiginti. Jis, sakė, kad Su- jog jis nepaiso, kur bombos 
vienytų Tautų laivynas. krinta. Todėl Indijos civi- 
greitu laiku pasidarys daug liai gyventojai turi budėti.
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Mr. Read Lewis Apie Kitakal- 
bišką Spaudą

Bal. 21 d. New Yorko “Timese” tilpo 
ilgokas laiškas, rašytas Mr. Read Lewis, 
Common Council of American Unity 
(FLIS) direktoriaus. Ši įstaiga, kaip 
skaitytojas jau bus pastebėjęs, aptarnau
ja kitakalbiškus (ne angliškus) laikraš
čius tam tikra medžiaga, straipsniais. 
Ji, be to, gauna visus kitakalbiškus laik
raščius ir juos seka.

Mr. Lewis išstoja griežtai prieš tuos 
Washingtono vyriausybės pasimojimus, 
kuriais manoma suvaržyti kitakalbiška 
Amerikos spauda.

Mes jau rašėme, kad norima tūlus 
laikraščius visiškai uždaryti, o kitiems 
duoti specijalius leidimus išeidinėti, kas 
savo ruožtu būtų dideliu suvaržymu.

Laiško rašytojas pripažįsta, jog Ame
rikoje yra kitakalbiškų laikraščių, tar
naujančių priešui, kas karo metu kenkia 
mūsų krašto karo pastangoms. Bet argi 
ne taip yra ir su angliška spauda? Ar 
visi anglų kalboje išeiną laikraščiai yra 
patrijotiški? Ar mažai yra angliškų 
laikraščių, tarnaujančių šalies priešui — 
Hitleriui ir jo banditiškiems sėbrams?!

Jeigu taip, tai Mr. Lewis mano, turė
tų būti bendrai traktuojama visa spauda. 
Tas pats turėtų būti ir su radijo. Yra 
Washingtone žmonių, kurie norėtų užda
ryti per radiją visas kitakalbiškas prog
ramas, — valandas arba pusvalandžius,

• kaip mes vadiname. Tas irgi būtų žalin
ga mūsų kraštui, — būtų netikslu. Ne- 
angliškoji spauda yra taip pat patrijotiš- 

' ka, kaip ir angliška, panašiai, kaip ir pa
tys žmonės.

Mes pilnai sutinkame su tokia Mr. 
Lewiso nuomone. Mes, beje, tuo klausi
mu jau esame pasisakę prieš kelias die
nas. Mes manome, kad turėtų būti su
varžyti tam tikri laikraščiai — laikraš
čiai, kurie eina prieš mūsų krašto inte
resus; laikraščiai, kurie skleidžia Hitle
rio ir kitų mūsų priešų propagandą; ku
rie gina penktakolonistus ir šeštakolo- 
nistus.

Kad tokių laikraščių yra, niekas ne
ginčys. Mes manome, tokių laikraščių 
yra visokiose tautose. Pas lietuvius tai 
jų iš tikrųjų yra.

Bet liejant iš geldos vandenį neturi 
būti išlietas kūdikis! Baudžiant nusikal
tėlį, neprivalo būti nubaustas geras, pa- 
trijotiškas laikraštis!

Vis Laukia Hitlerio Puolimo

Hitlerio ir jo gaujos staigūs puolimai, 
pavergimai šalies po šalies taip giliai pa
veikė į žmonių jausmus, kad nuo to sun
kiai jie liuosuojasi. Bet jau tam nusista
tymui turėtų būti galas. Raudonosios 
Armijos užduoti smūgiai Hitlerio jėgom 
prie Smolensko, Elnės, Rostovo, Mas
kvos, Kalugos, Tichvino, Leningrado, 
Klino, Možaisko ir kitur yra pilniausias 
įrodymas, kad Hitlerio armiją galima 
sumušti.
/ Hitlerio propagandos mašina paskleidė 
ir vis dar skleidžia daug melų. Bet juk 
jau laikas tam netikėti. Kiek kartų Hit
leris paskelbė, kad jis “sunaikino Sovie
tų orlaivyną?” Kiek kartų? Gal šimtą, 
gal du, o Sovietų orlaivynas ne tik nesu
naikintas, bet jau keli mėnesiai ima vir
šų karo fronte. Kiek kartų Hitleris ir jo 
melagiai paskelbė, kad jie “sunaikino 
Raudonąją Armiją,” kad “tik likučius 
armijos gaudo,” kad jiems visur “keliai 
atidaryti?” Ir kiek kartų tą jie paskelbė, 
tiek kartų buvo purvinas fašistų melas!

Hitlerio propagandos mašina skelbė, 
kad jie į nelaisvę yra suėmę milioną... 

du ... tris... keturis... “raudonarmie
čių.” Tai buvo bjauriausias melas, nės 
naciai “raudonarmiečiais” skaito kiek
vieną žmogų, vyrą ir moterį nuo 15-kos 
iki 65 ar net 70 metų užimtuose plotuo
se. Hitlerio griežtai įsakyta suimti visus 
to amžiaus žmones ir išvežti į Vokietiją, 
arba užimtame plote į belaisvių stovyk
las. Ir tokiu būdu naciai sudaro milio- 
nus “raudonarmiečių” belaisvių, bet tai 
nėra raudonarmiečiai.

Laukimas iš Hitlerio kokių tai “sur- 
pryzų” yra neteisingas nusistatymas. 
Hitleris dar galingas, bet Sovietų' Są
junga, Amerika, Anglija yra galingesnės 
už Hitlerį ir jo talkininkus. Ko Jung
tinėms Tautoms kovoje prieš Hitlerį ir 
jo sėbrus reikia, tai bendro, solidaraus, 
vieningo veikimo. Ir jeigu tas veikimas 
bus, jeigu Amerika ir Anglija tuojau už
klups Hitlerį iš kitos pusės, tai būkime 
tikri, kad 1942 metais bus padarytas hit- 
lerizmui galas. Išmeskime mintį apie 
Hitlerio “nesumušamas jėgas,” tai-nacių 
propaganda.

Klausykite Lietuvos Vadų Kalbų

Ateinantį sekmadienį, balandžio 26 d., 
iš Maskvos kalbės visa eilė Lietuvos liau
dies vadų per radijo bangas į Lietuvos 
žmones. Tos kalbos bus siunčiamos per 
“short wave” radijo bangas ir bus gali
mos girdėti Amerikoj.

Maskvos laikas yra 2:30 vai. po pietų, 
tai sulyg “karinio laiko” New Yorke tu
rėtų būti 7:30 valandą ryto, sekmadie
nį. Kas tik turite gerus “short wave” 
priimtuvus, tai būtinai klausykite. Klau
syti reikia ant 39, 68, 50 ar 93 metrų.

Apie tai gavome pranešimą nuo Jus
to Paleckio, Girdzijausko, Kriščiūno, 
Gedvilos, Salomėjos Nėries, A. Venclovo, 
Petro Cvirkos, Liudo Giros, K. Karsoko, 
J. Marcinkevičiaus, Žiugždos, Baltušio 
ir Skirkaus. Gal būt šie visi Lietuvos 
liaudies vadai kalbės, gal būt ir daugiau. 
Mūsų patarimas yra klausyti daug anks
čiau ir ilgiau negu nužymėtas ląikas, nes 
gali būti kai kurių pakeitimų atsižvel
giant į karo sąlygas.

Priešhitleriškas Radijo
Vokietijoj

Nacių pavergtoj Vokietijoj veikia la
bai galinga radijo stotis, kuri vadinasi: 
“Liaudies Balsas.” Iš šios stoties daž
niausiai sumaišo Hitlerio propagandistų 
kalbas. Štai Goebbelsas vos pradėjo kal
bėti ir jį perkirto: “Čia kalba Goebbel
sas, kuris tik sau teisingas.” Kada na
ciai pradėjo per radijo perduoti neva 
karo žinias, tai “Liaudies Balsas” vėl 
perkirto:

“Vokietijos fašstai seniai neteko Ker- 
čio prieplaukos, bet Hitleris nori privers
ti mus tikėti, būk Kerčius dar vis vo
kiečių rankose... Kiekviena nauja vo
kiečių ofensyva nepriartina mus prie 
pergalės, bet ji mums atsieina naujus 
miljonus užmuštų ir sužeistų... Karei
viai, aš klausiu jūs, kas iš jūs norite nau
jo ofensyvo? Kareiviai, jus klausia Liau
dies Balsas, atminkite, kad jau devyni 
milionai yra užmuštų, kodėl? ... Ar mes 
turime daugiau duonos, užėmus Ukrai
ną? Ne, mes turime Vokietijoj badą!”

Šis radijo praneša ir kitas iš frontų 
žinias. Tas nacius varo į pasiutimą.

“Vilnis” Apie Lietuvių Laikraš
čius, Skleidžiančius Nacių

Propagandą
•- -- -

Čikagos lietuvių liaudies dienraštis 
“Vilnis,” iš balandžio 18 dienos, redak
ciniame rašo:

“Keli lietuvių laikraščiai deda ilgą są
rašą vardų būk tai žmonių, kurie išvežti 
į Sovietų Sąjungos gilumą kada'Hitlerio 
armija veržėsi Lietuvon.

“Tokių išvežtųjų būk tai esą 12,000. 
Pirmiaus skelbė apie 70,000, dabar jau 
sumažinta.

“Vardų skelbimas turi tikslą pasmerk
ti Sovietų valdžią, tik tuo tikslu ir skel
bia tą klastingą sąrašą.

“Kodėl reiktų smerkti SSSR, jei tik
rai būtų išvežta daug žmonių iš Lietu
vos? Juk niekas nenori pasilikti karo 
lauke, nes pasilikimas reiškia pražūtį?

“Jei tiems laikraščiams, jų redakci
joms, tikrai rūpėtų Lietuvos žmonių ge
rovė, jie reikštų pasitenkinimo, kad 
daug žmonių išgabenta iš karo pavojaus.

“Kam tad smerkti SSSR?
“Tikslas gali būti tik vienas — pasi-

Sovietų Strategija Pildosi
Amerikietis koresponden

tas Ralph Parker rašo, kad 
Kuibyševe keli užsienio ka
ro specialistai nori atspėti, 
kokias Hitleris jėgas orga
nizuoja ir rįktuoja Užpuoli
mui ant Sovietų Sąjungos. 
Bet veik visi sutinka rtame, 
kad nėra požymių didelei 
ir jo išgarsintai ofensyvai.

Ir tai sako nėra nuosta
bu. Vokietijos armija išsi
eikvojo kovose • pereitą žie
mą. Hitlerio armijos taip 
nukentėjo, kad jis mažų 
mažiausiai pusę divizijų bu
vo priverstas’ atšaukti iš 
Sovietų fronto, kad jas ap
lopius ir sutvarkius. Hitle
ris planavo organizuoti 
naujas jėgas per žiemą, jas 
prirengti ir pavasarį mesti 
prieš Sovietus. Bet Raudo
nosios Armijos žiemos 
kampanija taip išeikvojo 
Hitlerio armiją, kad kada 
jis buvo priverstas atšaukti 
viehas divizijas jų aplopy- 
mui ir perorganizavimui, 
tai fronte spragas turėjo 
užkimšti tomis divizijomis, 
kurias ruošė pavasario už
puolimui-. Daugiausiai na
ciai nukentėjo nuo rusų 
kulkasvaidžių, artilerijos ir 
durtuvų.

Žiema pasibaigė, bet da
bar prasidėjo didelis purvas 
ir ištižimas. Sovietai, kaip 
žiemą, taip ir dabar, randa 
galimybių kariauti. Šiuo 
laiku jie daugiausiai kon
centruoja, kad žemose vie
tose, Leningrado, Volchovo, 
Novgorodo ir Ilmen ežero 
srityse uždavus Hitlerio jė
goms smūgius.

Generolo Kanievo Raudo
nosios Armijos grupės kin- 
žališkai* duria fašistams 
Kalinino provincijoj stum- 
damosios linkui Latvijos, 
grumodamos nukirsti visas 
Hitlerio jėgas Leningrado 
srityje.

■ Jf

Centraliniame fronte Hit
leris buvo priverstas laiky
ti daug jėgų pusiau apsup
tų Rževe, Viazmoj, Juk- 
nove-ir Suchiničiuose. Du 
pastaruosius punktus Rau
donoji Armija atėmė su di
deliais priešui nuostoliais.

'Charkovo-Kursko srityje, 
labai nukentėjo žiemos 
kampanijoj Hitlerio armi
jos. Sakoma, kad jos plana
vo pasiųsti žiemą apie pu
sę savo jėgų rezervui ir po
ilsiui, bet maršalo Timošen- 
ko nuolatinis ofensyvos vei
kimas suardė tuos Hitlerio 
generolų planus.

Kryme, Raudonoji Armi
ja perėjo nuo apsigynimo į 
užpuolimą, atėmė nuo fašis
tų Kerčio, ^Feodosijos, Ev- 
patorijos prieplaukas, kelis 
svarbius punktus ir Sevas
topoliu išlaisvino nuo apgu
los. Hitlerio jėgos turėjo 
užimti apsigynimo pozici
jas. ■ .

Kada karo žinovai pra
deda tyrinėti padėtį fronte, 
tai jie mato ne tik tame 
Raudonosios Armijos per
gales, kiek ji atsiėmė mies
tų ir kokius plotus, bet vy
riausiai tame, kiek ji išnai
kino ir išeikvojo Hitlerio 
armiją. Didžiuma mano, 
kad Hitleris naudojo Sovie
tų fronte iki 200 savo di
vizijų, kurių tarpe 25 divi
zijos buvo jo panzerių divi
zijos. Mūšiai buvo dideli ir 
jo divizijos labai didelius 
nuostolius panešė. Pasire
miant Sovietų dokumen
tais, kurie sudaryti labai 
atsargiai, ištyrimu belais
vių ir kitų faktų, tai Hitle
ris turėjo iki 157 divizijas 
fronte, kada Raudonoji Ar
mija pradėjo savo ofensy- 
vą. Paskui Hitleris turėjo 
mesti naujas ir naujas divi
zijas, kad užkimšti fronte 
spragas. Gi Raudonosios 
Armijos komandos ir buvo 
strategija, kad išeikvoti 
Hitlerio jėgas dar žiemą, 
kad pavarginti jo armiją, 
kad mažiau Hitleris turėtų 
rezervų pavasarį. Reiškia, 
Hitleris naudoja fronte 
apie 200 divizijų, kurių 80 
divizijų nuolatos yra susirė
mime su Raudonąja Armi
ja. Kiek jam lieka rezerve 
ir pavergtuose kraštuose 
dar divizijų, prileidžiama, 
kad tik apie 80 divizijų, ir 
tai prastesnės rūšies armi
jos.

D. M. š.

Vaizdas iš Malta salos prieplaukos, Viduržemio Jūroje, kur anglai neseniai pa
siuntė militarinių pastiprinimų. Maltą veik kasdien daužo Ašies valstybių bom- 
beriai.

tarnauti Hitleriui. Hitleriui reikia su
kelti Amerikoj neapykantos prieš 'So
vietų Sąjungą, ar bent nepasitikėjimo ją
ja. Jo propagandos aparatas ir stengiasi 
tai padaryti.

“Talpinanti tą Hitlerio propagandą 
laikraščiai skelbia, jog tuos vardus su
rinko ‘Lietuvos Raudonasis Kryžius.’ 
Bet Lietuvą juk valdo naciai. Jei būtų 
Lietuvos ‘Raudonasis Kryžius,’ jis būtų 
nacių propagandos įrankis. (Naciai Lie
tuvos Raud. Kryžių likvidavo. Tą buvo 
palskėlbe tie patys pronačiški laikraščiai.
— “L.” Red.)

“Goebbelso ministerija nebos taip 
kvaila, kad savo vardu brukti nacių pro
pagandą. Ji bando pridengti tai.

Po didelio nuovargio, Bataan pussalio gynėjas, nuvir
tęs ant žemės saldžiai miega.

“Aš Esu Amerikietis” Diena
/

Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė sekmadienį, geg. 17-tą, 
kaipo “Aš Esu Amerikietis” 
dieną.

Prezidentas ragino, .kad “Aš 
Esu Amerikietis” diena būtų 
minima taip, kad įrodžius vi
siems piliečiams “pareigas ir 
progas pilietystės ir jos ypatin
gas atsakomybes mūs tautos 
kare.”

Jis sakė, kad yra daug svar
biau karo laike, negu taikos, 
žmonėms pilnai suprasti “pavi
dalą ir dvasią jų valdžios ir pi
lietybės atsakomybes.”

Prezidento Rooseevtlo prok
lamacija seka:

“Kad trečias sekmadienis ge
gužės mėnesyje .kiekvieną metą 
būtų ir šiuomi yra paskirta Pi
lietybės Diena; ir kad Suv. Val
stijų prezidentas šiuomi auto
rizuojamas ir prašomas kasmet 
išleisti proklamaciją, paskiriant 
tą dieną kaipo viešą minėjimą 
pripažinti visus tuos, kurie pa
siekdami pilnametystę arba na- 
turalizavimu įgijo pilietybės 
stovį, ir diena bus žinoma kaip 
Aš Esu AmeHJcietis diena.”

“Kad civiliai ir apšvietos val
dininkai valstijų, apygardų, 
miestų ir miestelių, būtų, ir 
šiuomi yra raginami vykdyti 
planus dėl tinkamo minėjimo 
tos dienos ir dėl įrodinimo bū
simiems piliečianYs jų atsako
mybių ir progų kaip piliečių 
Suv. Valstijų ir valstijų ir apy
linkių, kur jie gyvena; ir

“Kadangi yra svarbiau karo

laike, negu taikos laike, žmo
nėms pilnai suprasti pavidalą 
ir dvasią jų valdžios ir atsako
mybės pilietybės:

“Tadgi, aš, Franklin Delano 
Roosevelt, Amerikos Suv. Vals. 
prezidentas, šiuomi paskiria 
sekmadienį, gegužės 17-tą, 
1942 m., kaip Aš Esti Ameri
kietis dieną; aš raginu, kad 
diena būtų paskirta viešam mi
nėjimui pripažinti mūsų visus 
piliečius, kurie pasiekė pilname
tystę arba tapo naturalizuoti 
praeitą metą; aš prašau fede- 
ralių, valstijų ir vietinių valdi
ninkų, ir patriotinių, civilinių 
ir apšvietos organizacijų toje 
dienoje.dalyvauti iškilmėse, ku
rios įrodys visiems piliečiams, 
čia gimusiems ir naturalizuo- 
tiems pareigas ir atsakomybes 
pilietybės ir jos ypatingas atsa
komybes karo laike.

“Šiuomi uždedu parašą ir 
pridedu Suv. Valstijų antspau
dą.” . i

F. L. I. S. .
—Common Council.

Scranton. Pa.
Balandžio 6-tą dieną SLA 

143 kp. turėjo susirinkimą, 
kur buvo balsuojama centro 
pildomoji taryba ir išrinkta 
delegatas į busimąjį SLA sei
mą.

Pirm balsavimo buvo apkal
bėta apie SLA prez. F. J. Ba-

“Koks gi gali būti tikslas, dabar bile 
organizacijos, bile laikraščio atakuoti 
Sovietų Sąjungą, kada ji veda karą prieš 
Hitlerį, jei ne pagelbėti jam ir hitleriz- 
mui abelnai?

“Mes žinome, kad kai kurių lietuvių 
laikraščių redaktoriai dega pagieža 
prieš Sovietų Sąjungą, bet jie .dar visgi 
nėra visai nustoję protinės lygsvaros, 
kad nesuprasti, jog taip darydami jie 
talkininkauja fašizmui. Jie tai daro ma
tyti sužiniai. j

“Taip darydami jie puldinėja ne vien 
Sovietų Sąjungą, bet sykiu ir Ameriką. 
Amerika ir SSSR bendrai kariauja prieš 
Ašį, prieš Hitlerį. Ataka ant vienos jų 
ataka ant abiejų.” '

gočiaus blogas užmačias, kuris 
nieko nepaisydamas pasimo- 
jęs eikvoti SLA turtą, kė- 
sindamasis traukt teisman net 
keturis lietuviškus laikraščius, 
kurie nurodo p. Bagočiaus ža
lingus darbus.

Nutarta, kad kp. valdyba 
parašytų protesto rezoliuciją 
prieš p. Bagočių ir pasiųstų į 
laikraščius.

Balsavimuose p i 1 d omosios 
tarybos ėmė dalyvumą 26 na
riai. Balsavimo- pasekmės bu
vo sekančios: Ant prezidento: 
F. J. Bagočius — 3 balsus, W. 
F. Laukaitis — 23, D. Klinga, 
kaipo huvęs Scrantono gyven
tojas ir gerai skrantoniečiams 
žinomas, gavo 0 (P. S. — Gir
dėjau, kad ir 30-toj kuopoj, 
kur D. Klinga prigulėjo, irgi 
gavo tą patį). Ant vice-pre- 
zidento: J. K. Mažukna ga
vo 15 balsų, V. A. Kerševičius 
11. Ant sekretoriaus: M. J. 
Vinikas 3 bal., S. Masytė 23. 
Ant iždininko: K. P. Gugis 1, 
J. J. Bachunas 1, J. žebrys 24. 
Ant iždo globėjų : J. Brazaus
kas 15, W. E. Norkus 11, A. 
Kriaučialis 3, P. A. Jatul .23. 
Ant daktaro kvotėjo: Dr. S. 
Biežis 1, Dr. Baltrušaitienė 25.

Delegatu į SLA seimą iš
rinktas K. Genys, alternate P. 
Šlekaitis.

Kuopos Narys.

Detroit, Mich. — Labai 
daug automobilių unijos lo
kalų turi' išrinkusios dele
gatus į Slavų Kongresą, ku
ris įvyks balandžio 25 d. 
šiame - mieste.
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Y
Laisvųjų Prancūzu kariai Pietinėje Libijoje (Afrikoje) ima dalyvuma kare 
prieš vokiečius ir italus. Mūšių pertraukoje, laisvieji francūzai gaminasi valgyti, 
apsiskuta, apsitaiso.

Baimės Santvarka leiviai lygiai gauna baimės 
drebulį.

Čia tarpe liberalų ir at- 
galeivių, vienok, darosi

Michael Gold rašo, kad žinai gyvuoti ir veikti pa- skirtumas, taktikos skirtu- 
“žymūs liberalai Washing-, saulyj, galvoja kapitalizmo ma« Atgaleiviai nori susi- 
tone bijo, jog jie bus ap-i mėgėja). Bet šiandien ko- taikyt su kariaujančiu fa- 
aiinVfi L-Amiinicbuc”, jeigu• munizmo da nėra visuome-iv- 1 ’■ •*

nės gyvenime, jos veikloje,1 
santvarkoje. Tą žino patys 
kapitalistai. Tą pasakė For
do radijo valandos kalbėto
jas p. Cameron paskutinia
me programe pereitą žie
mą. Sako, komunizmo dės- 
nys (principas) yra: “Iš 
kiekvieno pagal jo galėji
mą; kiekvienam pagal jo 
reikalą”. O Sovietų Sąjun
goje to nesą; ten darbinin
kui mokama alga ne pagal

šaukti komunistais”, 
jie Browderį iš kalėjimo iš
leis. Ta liberalų arba demo
kratijų baimė yra didelė 
klaida. Hitleris ta jų bai
me pasinaudojo.

A. Bimba “Laisvėje” ge
rai komentuoja. Rašo: “Pa
sekmingai užnuodydamas 
tautas ir žmones baime ko
munizmo baubo, Hitleris 
sumėsinėjo tas tautas ir pa
vergė tuos žmones.”

“Ar dar to nesupranta 
Washingtono liberalai, prie 

. kurių reikia priskaityti ir 
prezidentą Rooseveltą?”

Iki čia—gerai. Bet aukš
čiau yra kita žinia, kuri ne
sutinka su šita nuomone. 
Štai:

Kovo 31 d. Washingtone, 
Amerikos'Revoliucijos Duk
terų svetainėje buvo kon
certas Sovietų Sąjungos 
medikalei pagalbai; iškelta 
raudonoji vėliava, sudai- 

, nuotas “Internacionalas.”
Metai atgal tos Amerikos 

Revoliucijos Dukterys būtų 
“akis iškabinusios” tam, 
kas būtų tik prasitaręs te
nai apie raudonąją vėliavą.

Tiesa.
Bet mes žinome, kad Roo- 

seveltas, liberalai ir nelibe- 
ralai aukšti valdininkai nuo 
seniai jau mato Washingto
no mieste Tarybų Sąjungos 
Vėliavą. Jie ne kartą tai 
matė, ne kartą girdėjo “In
ternacionalą”, sveikinosi su 
Tarybų Sąjungos ambasa
dorium, linksmai “nuošird
žiai” šnekėjosi su juo. O jis 
juk—komunistas. Jie, ma
tyt, nebijojo, kad kas nors 
juos apskelbs esant komu
nistais.

Vienok yra tiesa, kad jie 
“bijo”. Visi kapitalizmo ša
lininkai bijo komunizmo 
šioj gadynėj labiau, negu 
bijojo Markso-Engelso lai
kais, kada—“Po Europą 
vaikščiojo šmėkla — komu
nizmo šmėkla.” Taip, tada 
buvo tik šmėkla. Dauge
lis “liberalų” nebijo šmėk
lų. Dabar gi komunizmas 
yra įstojęs į realybės 
kelią. Tas faktas ir bau
gina — kaip fašistus ir 
kitokius atgaleivius, taip ir 
liberalus. Baugina juos fak
tas, kad komunizmas gali 
įvykti; kartu ir kitas fak
tas, kad kapitalizmas negali 
teisingais, žmoniškais bū
dais išsigelbėti, įamžinti sa
ve, gražiai-ramiai nustel
biant komunimą. O nustelb
ti jį reikia, abu negali am-

išizmu,—kuris yra kapitaliz- 
’ mas, — kad būtų galima 

lengviau ir greičiau paša
linti komunizmo pavojų, vi
sam pasaulyj įvykinti kapi
talizmo ponavimą, kuris tu
rįs būt totalitariškas, des
potiškas, pavergiąs liaudį; 
kitaip jis neišsilaikytų.

Liberalai gi tiki, kad ka
pitalizmas d e m o kratišku 
būdu geriau išsilaikys, ge
riau atlešiuos komunizmą ir

reikalą, bet pagal jo gabu-; šitas ilgainiui pavirs į kapi- 
kaip talistinį demokratizmą. Li-mą, galėjimą—taip, 

kapitalizmo šalyse.
Mūsų liberalai, kaip ir at- 

galeiviai, žino, kad dar ko
munizmas nėra įvykęs į 
praktiškąjį gyvenimą. Tai 
ko jie bijo?

Šitas klausimas gali la
bai painioti ginčytojus. Vie
ni sakysi “bijo,” kiti užgin
čys: “nebijo.” Ir taip be ga
lo. Kaip išeiti iš tokio gin
čų rato? Man rodos, reikė
tų pasinaudot filozofų, 
mokslininkų atrastais arba 
išaiškintais dėsniais, tam Į

prieš hitlerizmą ir visą ver
gijos Ašį.

Liberalai, vienok, nėra 
šiandien suspendavę savo 
objektyvizmo. Jie laikosi jį 
gyvą. Jie veda neperstojan- 
čią propagandą prieš komu
nistus ir kitus rimtai pro
taujančius darbininkus. Tas 
darbas, aišku, yra organi
zuotas. Bet po uždangalu, 
ne atvirai vedamas. Sten
giamasi daryti taip, kad bū
tų nuduota, jog pati liaudis, 
demokratija murma ir erza 
prieš komunizmą. Visa ta 
propaganda yra lyg išbars
tyta, nesuvienyta j sistema- 
tišką veikimą. Valdžia lai
ko Browderį kalėjime ir nu- 

• duoda, kad ne kaipo komu
nistą, o tik kaipo atsakiusį 
netiksliai į vieną klausimą 
jšpildant savo pasporto 
blanką.
, Tokia ilga, žiauri bausmė 
už tai!

Visi amerikonai žino, kad 
ne už tai tokia didelė baus
mė. Žinia jau yra ir tarp
tautinė. Meksikoj masinis 
susirinkimas reikalavo Earl 
Browderiui laisvės .

Browderis gal bus paleis
tas iš kalėjimo po metų ar 
keliu mėnesių. Jis pats yra 
tik asmuo, subjektas. Bet 
su juo rišasi didelė objekty- 
viška idėja, kuri rodo kelią 
žmonijai išsiliuosuoti iš iš
naudojimo, pavergimo ir 
karų priežasčių. Ve, tai dėl 
šitos idėjos tūkstančiai dar
bo žmonių myli Browderį, o 
šis dėl tos pačios idėjos yra 
laikomas kalėjime. Browde
ris bus paleistas, — taip 
spėjame, tai kitas koks di
delis anti - komunistinis bo
tagas ore šmigos. O buržua
zijos laikraščiuose tebebus 
“neobjektyviška” p r o p a- 
ganda prieš komunistus, 
unijistus ir 1.1.

beralams fašizmas blogas 
tiek, kiek jis karingas prieš 
jų nusistatymą, kiek jis 
stengias demokratijas už
kariauti ir valdyt visą pa
saulį. Atgaleiviai jį gerbia, 
įsekmui už tai, kad jis tą 
nori padaryt ir daro. Jie bi
jo komunizmo ir dabar, ir 
ateityj ir rūpinas' jį be per- 
stojimo naikinti, kad jo ne
liktų ramiam laikui. Libe
ralai nebijo, kad jo “kiek 
nors” liks pokariniam, ra
miam laikui; bet 'bijo, kad 

[jis tada nesiplatintų, neaug-
tikrais “izmais.” Čia reikia tu. Čia tai tokia darosi pa
imti “subjektyvizmą” ir dėtis: kai demokratijos (li
“objektyvizmą.”

Kiekvienas v i s uomenės 
klausimas gali būti subjek- 

.tyviškas ir objektyviškas. 
Kartais žiūrime į tą patį 
klausimą subjektyviškai —- 
arba asmeniškai, siaurai; 
kitą kartą žiūrime objekty
viškai, plačiai, bendrai, vi
suotinai. Dabar mums rei
kia žinoti, kaip žiūri libera
lai arba buržuazinės demo
kratijos vadai į socialistinių 
tarybų šalį—Tarybų Sąjun
gą? Jie jos dabar nebijo, jie 
su ja talkininkauti panorė
jo ir tą talką turi, eina kar
tu prieš fašizmą šiame pa
saulio kare. Nors šitas da
lykas didelis,' bet jis yra 
subjektyvizmas. Komuniz
mo pavojaus jie čia nemato, 
ir ištiesų jo čia ir nėra da
bar. Dabar ir tiems, ir ki
tiems talkininkams yra vie
nas tikslas: išlaimėt karą 
prieš fašizmą. Komunizmo 
pavojus bus ateityj. Objek
tyviškai žiūrint, Tarybų 

, (arba Sovietų) Sąjungoje 
yra gyvas tikslas povaliai 
vvkdvti komunizmą; tam 
tikslui ten yra visi keliai at
viri, visi būdai, visa apšvie- 
ta, mokslas ir socialistiškos 
demokratijos organizacija 
— viskas ruošiama tam 
progresui. Pažiūrėję į tai 
objektyviškai, visi ponai, 
kaip liberalai, taip ir atga-

beralai) sumuš agresyviš-
kąją fašizmo dalį (jei ne jį 
visą), tai su likusiąja, ra- 
mesniąja-socialine jo dali
mi bendrai darbuosis pasau
lyj ir bendrai nustelbs ko
munizmą — gražumu ar 
piktumu. Fašizmas—kapita
lizmas jiems būtų geras, jei
gu jų nemuštų. Atgaleiviai 
“demokratai” mato, kad de
mokratija turi būt sumušta, 
pavergta; vien tik kapitaliz
mas turi pasaulyj viešpa
taut griežtai, tvirtai, nes 
turi. suvaldyt didelę daugu
mą pasaulio žmonių, amži
nų vergų.

Dabar pasiklauskime sa
vęs stačiai: Kaip yra su tuo 
subjektyvizmu ir objekty
vizmu ?

Man rodosi, kad liberalai 
dabar į komunizmą ir į jo 
atvirą kelią — Sovietų san
tvarką — žiūri subjektyviš
kai. O atgaleiviai - reakcio
nieriai dabar ir visada į jį 
žiūri objektyviškai ir jį no
ri dabar ir visada naikinti 
tol, kol neišnaikinsią visai. 
Kiti net demokratiški reak-, 
cionieriai, nepilni fašistai, 
konservatai, pusiau fašistai 
visada yra pasirengę links
miau, uoliau stoti į pagelbą 
kariaujančiam prieš Sovie
tų Sąjungą Hitleriui, negu 
Roose veltui, kariaujančiam

Tą viską gajima pavadin
ti ponų liberalų (ir ne libe
ralų) “baimė.” Jie Bijo duo
ti nors menkiausią progą 
komunizmui plėštis. Bet tai 
jų nedaprotavimas. Komu
nizmo idėją įdeda į žmonių 
galvas ne atskiri komunis
tai. Kai ponas turčius pai
ma žmogaus darbo vaisius 
ir visos tautos šalies turtus 
ir paskui reikalauja bran
giai už tuos vaisius užmo
kėti, kad galėtų savo gyvy
bę jais išgelbėti, tai čia ir 
kyla žmogelio galvoję idėja, 
kad šitokia santvarka yra 
bloga, nežmoniška ir turi 
būt permainyta. Šita idėja 
ir yra komunizmas. O iš
naudojimo idėjos ir san
tvarkos patys liberalai (ir 
reakcionieriai) n e permai
nys, nes jie “bijo” netekti 
žmogaus išnaudojimo ga
lios.

, Jie bijo savo talkininku 
.bolševikų, kartu kariaujan
čių prieš kapitalistišką fa
šizmą! Na, o tie bolševiką' 
ar bijo jų? Rodos, ne. Tai 
rodosi iš to, kad jie šiame < 
kare nė žodžio i nepasako 
prieš kapitalizmą, prieš 
buržuazinę demokratiją ir
l. 1. Demokratiją jie dar pa
giria.

Churchill, Jo Didenybes 
vardu, birželio 22 d., 1941
m. paskelbė, kad Anglija 
pilnai rems Sovietų Sąjun
gą prieš agresorę Vokietiją 
bet neiškentė nepasmerkęs • 
komunizmo; girdi, aršiausi 
komunizmo pažymiai (feat
ures) yra nacizme. •

Prez. Rooseveltas taip pat 
pasakė: remdami Rusija 
neremsime komunizmo.

Na, o Stalinas ar pasakė 
ką nors prieš kapitalizmą? 
Nepasakė nė vieno žodžio! 
Kodėl? Todėl, kad jis kapi
talizmo “nebijo.’’ kapitaliz
mas pats sau vienas negali 
Sovietams ir komunizmui 
pakenkti, perkeisti į kapita
lizmą. Bile tik kapitalistai - *

su ginklais nepultų, tai pati 
jų idėja (kapitalizmas) So
vietams ir liaudžiai nepa
kenks. O kapitalistinės ša- 

,lys bijo, kad komunizmas 
neateitu ir žmonių neuž
krėstų, nesujudintų prieš 
išnaudotojus..

Tegul paliauja išnaudoję 
savo žmones, tai nereiks bi
jot komunizmo. Ta idėja į- 
vyks tarp visų žmonių ir 
patys buvusieji išnaudoto
jai džiaugsis, kad jam nie
kad nereik “bijot,” nebus 
muštynių, kovų, karų už 
turtus.

Angliškas Dienraštis 
Apie “Darbininką”
New Yorke išeinąs anglų 

dienraštis “PM”, balandžio 
20 d. laidoj rašo, kad So. 
Bostono kagliniškas “Dar
bininkas” gina Coughliną.

Toliau rašo, kad tarpe 
Charles E. Coughlino gynė
jų yra ir lietuvių kalboj 
1 a i kraštis “Darbininkas.” 
Du-kart savaitinis ir spaus
dinamas Bostone, jis yra 
platinamas visu rytiniu pa
kraščiu, jį redaguoja Anta
nas F. Kneižys.

Dienoj, kada Coughlino 
“Social Justice” buvo praša
lintas nuo siuntinėjimo paš
tu, “Darbininkas” išspaus
dino redakcinį, kur tarpe 
kitko sako, būk ateistų, rei
kalavimas areštuoti kunigą 
Coughliną yra niekas kitas, 
kaip reikalavimas persekio
ti Katalikišką Bažnyčią ir 
jos vadus. Toliau “PM.” ra
šo: z

“Prieš Perlų Uosto įvy
kius, ‘Darbininkas’ garsiai 
šaukė už Ašies rėmimą. Ka
da Vokietija užpuolė Rusi

ją, tai jo antgalvis buvo: 
‘Lietuva Laisva’.”

Kaip matome anglų laik
raštis atžymi tik tą faktą, 
kad “Darbininkas” teisina 
hitlerininką Coughliną. Bet 
ir kaip dar teisina!.Tą Hit
lerio propagandos skleidėją 
bando prilyginti net prie 
Kristaus, esą, koki nors žy
giai prieš Coughliną, būtų 
panašu į tai, kas buvo 1942 
metai atgal. Kitas “Darbi
ninko” pareiškimas, kad 
būk bent koki žingsniai 
prieš Coughliną, tai būk bū
tų žingsniai abelnai prieš 
Katalikišką Bažnyčia ir jos 
vaduš. Tai yra didžiausias 
melas iš “Darbininko” pu
sės.

Ar gi kas persekioja kun. 
Coughliną už mišias, už 
maldas, už tikėjimo skleidi
mą? Nieko panašaus! Vy
riausybė imasi žingsnių 
prieš jo laikraštį, kuris ne 
maldas skleidžia, bet Hitle
rio propagandą, kuris ken
kia Amerikai karą laimėti, 
kuris stengiasi Hitleriui 
padėti karą laimėti prieš 
Amerika. V. S.

Stoughton, Mass.
SLA 25-tos kuopos susirin

kimas, įvykęs balandžio 18-tą, 
buvo pild. tarybos rinkimų, 
taipgi centralinių SLA reika
lų svarstymo susirinkimu.

Delegatu į seimą išrinkome 
P. A. Jatul, savo kuopos vir
šininką, kuris taipgi yra kan
didatu j SLA iždo globėjus. 
Jis tai vietai būtų labai tin
kamas. Mes visi už jį balsa
vom ir velinam, kad kitur bal
suotų, kad jis būtų, išrinktas. 
Nors jis ‘ yra profesionalas- 
vaistininkas, tačiau jis suran
da laiko lietuvių visuomeniš
kiems reikalams ir yra didelis 
lietuvių kultūros mylėtojas.

Kas yra lankęsi pas P. A. 
Jatulį, tas nusistebi milžiniš
ku pas jį sukrautu rinkiniu 
visokiausių laidų knygų, žur
nalų, brošiūrų, kokias tik A- 
rnerikos lietuviai yra išleidę 
ir apie kurias jam pavyko su
žinoti. Ir ne tik jos sudėtos, 
bet ir jo žinomos, perskaity
tos, surūšiuotos kaip kokiame 
viešame knygyne ir apdarytos, 
kad išsilaikytų ateities gent- 
kartėms ir lietuvių istorijai.

Gaila, kad mūsų miestelis, 
palyginus su kitais miestais, 
tik kaimelis, lietuvių nedaug 
ir mūsų kuopa nedidelė, de- 
sętkais balsų negalėjome duo
ti. Tačiau, kad ir nedaug, bet 
atidavėm visus, o tas jau pa
rodo mūsų pažiūras į savo 
kandidatą.

Balsavimo pasekmės buvo 
sekamos: Ant prezidento Lau
kaitis balsų gavo 9, o Bagočius 
su Klinga gavo po 0 ; ant vice- 
prez. Mažukna 9; į sekr. Vi- 
nikas 1, Masyte 8; ant ižd. 
Bachunas 1, žebrys 8; ant iž
do globėjų Mockus 1, Miku- 
žiūtė 2, Brazauskas 4, Kriau- 
čialis 2, Jatul 9; ant daktaro 
kvotėjo Dr. Baltrušaitienė 9.

Mūsų kuopa taipgi nutarė 
duoti SLA seimui porą pasiū
lymų : 1) sulaikyti “Tėvynę,” 
SLA oficialiams reikalams iš
leisti trimėnesinj buletiną. Mū
sų manymu, iš to būtų SLA di
delė finansinė nauda; 2) kad 
Pild. Taryba būtų renkama tik 
vienam terminui, tokiu būdu 
duodant progą ir jaunimui įei
ti į SLA viršininkus. N.

KONCERTAS
B1 MASINIS SUSIRINKIMAS

Ruošia Lietuvių Komitetas Pagalbai Sovietų Sąjungos

Antanas Višniauskas 
Dainininkas iš Bayonne, N. J.

Sekmadienį
Gegužės 17 May

GRAND PARADISE SALĖJE
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(kampas Haveineyer Str.)

Pradžia 4 vai. dieną. Bilietas 50c.
Įskaitant taksus

Dalyvaus Žymūs Kalbėtojai ir Žinomi Muzikos Talentai.
KALBĖS:

P. ROTOMSKIS, Generalinio Sovietų Sąjungos Konsulato lie
tuvis atstovas.
ROJUS MIZARA, Dienraščio “Laisves” Redaktorius.

’ • 7 •

THOMAS HARRIS, atstovas nuo Russian War Relief Komi
teto iš New Yorko.

DAINUOS:
• BIRUT A RAMOŠKAITĖ, lietuvaitė, pagarsėjusi dainininke.

ANTANAS VIŠNIAUSKAS, dainininkas, iš Bayonne, N. J.
. z PIRMYN CHORAS, iš Grc&t Nerk, N. Y., vadovaujamas Jurgio 

Kazakevičiaus.
AIDO CHORAS, iš Brooklyno, vadov. Aldonos Žilinskaitės.

Vakaro Vedėjas Liet. Med. Kom. Pirmininkas Dr. J. J. Kaškiaučius.

■ Kaip matote, programa bus graži ir įdomi. Kadangi šio parengimo pelnas ski
riamas Sovietų. Sąjungos kovotojams pagelbėti, tai mūsų artistai nuoširdžiai paau
koja savo talentus.' Mes kviečiame vietinius ir iš Brooklyno apylinkės lietuvius da
lyvauti. Bilietus galite gauti “Laisvės” raštinėj ir pas komiteto narius.
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Philadelphia, Pa

Waterbury, Conn

(Apysakaitė)
Parašė DeDė VINCAS

Ęada Miss L. Bąč atvožė pavo išravė- 
—istos ir dar

rengia linksmą pramogą sek
madienio pavakary j, balan
džio 26 d., Liet. Darbininkų 
Svetainėj, 920 E. 79 St. Ne
pamirškime nueiti ir paremti 
tą pramogą. Nepamirškime 
darbo žmonių Partijos. Reng- 
kimės prie Pirmos Gegužės!

—-parbę Žmogus.

tas blakstienas, jos mieguistos ir . dar 
pusgirtės akys, atsiremuifos į tarp dvie
jų ątųvykliukių esantį laikrodį, pamatė, 
kad jau pusė po dešimtos valandos ryto. 
Bet jai nebuvo reikalo tuoj šokti iš lo
vos, skubiai rengtis ir galvatrūkčiais 
bėgti į ofisą ar kur kitur į da^įą.

Anaiptol, ne.
Darbas nuo užgimimo iki šiai dienai 

jos galvos visai nekvaišino. Ji net deri
niai nežinojo, kas tai yra darbas — 
paukštis ar žvėris? Pirmiausia, ką ji mė
gino prisiminti, tai vakarykščios puotos 
įspūdžius: ką ir su kuom gėrė, apie ką 
kaĮbėjo, kam bučkį davė ir kaip parva
žiavo namo. Ji net krūptelėjo, kad pir
ma nepersitikrino ąr šalia jos neguli 
koks aukštaklasis ponaitis ar aukštai 
gerbiamas ponas...

Bet, nieko šalia jos nesirandaat, mer
giotė nusiramino ir vėl pradėjo galvoti, 
ar su kokiu aukštaluomiu vyriškiu nėra 
padariusi sutarties, kur susitikti ir kur 
šį vakarą praleisti? Tačiaųs, dar iš per
eitos nakties nuo’ visokių gėrimų neišsi
blaivęs jos protelis nedavė jokių rezul
tatų. Ji tik, tarsi per miglas, matė vaka
rykščios puotos dalyvių figūras, neaiš
kius jų veidus ir iškeltas į aukštą tau
res.

Paskui, atėjo jai į galvą už vakarykš
čia tarnų permaina, jo® tėvo paliktoje jai 
viloje. Tėvui mirus, ir jai, kaip vientur
tei jo dukteriai, atitekus ^ila bei milijo
nai dolerių, davė visą t«V ko tiktai- jos 
širdelė troško, o kūnas geidė; Ypatingai 
dabar, kuomet ji įkopę jau į devyniolik
tus metus savo amželio, - svieto raška- 
žiuose nebuvo prasmės varžytis.

i Nors jinai buvo arši juodosios rasės 
neapkentė j a, ir su tarnais negrais gan 
žiauriai elgdavosi, bet, ar tai pagerbda
ma savo mirusį tėvą, ar tai, kad negrai 
pigesni darbininkai, — ligi šiol išlaikė 
visus tėvo paliktus tarnūs-negrus. Šofe
rį negrą jau buvo atleidus kaip, tik gavo 
leidimą vairuoti automobilį. Bet, kuomet 
pusgirtė važinėdama sudaužė kelis au
tomobilius, sužeidė kelis žmones, o ant 
galo dar ištaškė pieno vežimą, nukirto 
arkliui kojas ir užmušę-pieno išvežioto- 
}ą, — per pinigus iš kalėjimo . bausmės 
:ad ir išsisuko, bet automobilio vaira- 

yimo leidimo neteka ir atleistąjį iš vię- 
tos šoferį vėl prisiėjo susigrąžinti.

Sodininkas buvo senas, vergiškai prieš 
panytę nusilenkęs negras, dirbo už pus
dykį, tai jai buvo pakenčiamas. Bet, va, 
namo prižiūrėtojas, nuo darbo sukum
pęs senas negras, o jo žmona skalbėja ir 
kambarių prižiūrėtoja, senelė neg$į—pa
nytei tiesiog nervus gadino kaip savo 
ųšvaizda, taip ir ąpsiėjimu. Ji gal būt jau 
seniai juodu būtų išvariusi iš tąmyętės, 
bet jos sąžinė neleido tatai padaryti. Tai 
yiena. 0 antra, nerado rimtos priežasties 
savo sąžinę apgauti, kad ji nedąrytų jai 
jšmėtinėjimų už tokį nedorą su senais 
įafnąis pasielgimą.

Juk tai negrai, kurie pradėjo tarnau
ji dar pas jos tėvo tėvus, išauklėjo jos 
;ėvą ir ją pačią, o dabar, be niekur-nie- 
<o, išvalyti juodu iš vietos, — jos sąžinė 
celė protestą, o krūtinė neišleido žodžio: 
Hšeįkit!”

* Vienok, užvakar atsirado ir priežas
tis, kurios panyte tik ir laukė. Senelė 
pegrė, bedžiaustydama skalbinius nely
giomis užmynė ant kojos Miss Buč myli
mam šuneliui. Bet ir tai būtų buvus tik 
pusė to didelio prasikaltimo, jei negrė 
būtų puolusi, apsikabinusiJ$nį, paglos- 
pivsi, atsiprašiusi ir pabučiavusi, kaip 
kfed ir pati panytė tokiuose atsitikimuo
se darydavo. Tariaus, negrė nusidavė vi
sai negirdinti šunelio riįšmo, o panytės 
ko tik širdelė nesprogo iš gailesčio.

“Tai jau nežmoniška!” susiėmus už 
galvos nesavu balsu riktelėję panytė, ir 
ištraukusi iš sęnelio neg'i’o rankų kaps- 
tuką, užsimojo kirst jo moteliai per su
kumpusią kuprą. Bętr^ųdm tarpu prišo
ko senelis negras, Ištraukę kapstuką iš 
panytės rankyčių, ir įdėbęs, tarsi vily
čių, žvilgsnį į panytė# veidą, griaustinio 
rūstumu sugriaudė:

“Negrų vergija jau seniai panąįkinta, 
panyte... Tu gali laikyti negrą šunies 
vietoi, bet mušti jį, — poryčiai esi gi
mus.”

Panytė, išgirdusi tokius baisius žo
džius iš negro lūpų pirmą syk savo gy-

- venime, apsvaigo iš pikttim’o. Ji stovėjo 
lyg suparalyžiuok nežinodama nė ką

sakyti, nė ką daryti, — šaukti policiją ar 
ugniagesius? Nepajėgdama žodžio ištar
ti,’ nubėgo į čia stovinčią senelių grinte- 
lę ir pradėjo mėtyti juodviejų daiktelius 
pro duris. Bet ir čia, tuoj į jos klausą 
trenkė "dar rūstesni to paties senelio žo
džiai:

“Neliesk! Ne tavo rankos uždirbo tuos 
daiktelius, ne tavo rankos juos sunešė, 
tai ne tavo rankos juos ir išmėtys!”

Tai pasakęs, senelis nustvėrė savo kie
tais pirštais panytę už rankos ir taip ne- 
mielaširdingai ją pasuko pro duris, kad 
panytė, tarsi viesulos pagriebta ir suka
ma, nusisuko ant trumpai nupjauto žo
lynėlio ir tik-tik susilaikė nepersivertus 
ragožiumi.

Tokį nedėkingumą pirmąsyk susilau
kus savo gyvenime, panytė, bemaž ką 
neeksploduodama iš piktumo, išskėtė sa
vo laibus, raudonai nudažytais nagais 
pirštelius, įdėbė savo liepsnojančias akis 
į senelio veidą, ir visu pašėlimu buvo pa
sirengus šokti ant savo aukos... Bet, 
kada senelis per ašaras iškoštą žvilgsnį 
sviedė panytei į veidą, — jos sąžinė par 
beldė į jos širdį, ji nuleido rankas, o tik* 
pirštu parodžius į geležinius bromo var
tus, isterišku balsu riktelėjo:

“Išeikit!”
“Dėkui,” atsakė senelis negras ir, nu

sibraukęs ašaras, dadėjo: “Bet savo nu
senusiam šuniui panytė suradai vietą ir 
pašaukei globėį#, kuris jį išvežė. Tai ko
dėl savo nusenusiems tarnams liepi pėkš- 
tiems išeiti?”

“Išeikit!” atkartojo ji, ir dingo už sun
kiai šlamštelėjusių palociaus durų.

Vienok šita už vakarykščios dienos 
scena, šį rytą jau buvo išgaravusi iš jos 
pusgirtės galvelės. Ji į išvaryto senelio 
vietą jau buvo pasiėmusi jauną, atletiš
kai nuaugusį negrą, o senelės ruošęs kro
vinį, tarnaitei pridėjus šięk tiek algos, 
užkrovė ant jos pečių. Gi jos tarnaitę, 
tai buvo Amerikoj gimus lietuvaitė, ma
ža išvežta Lietuvon, o dabar sugrįžusi 
Amerikon, tuose bedarbės laikuose bi
jodama pasipriešinti, priėmė tą darbo 
krovinį ant savo pečių, nors ir dantis su
kandus.

Šitaip savo gaspadą sutvarkius, Miss 
L. Buč neturėjo prasmės apie tai ir gal
voti. Jai nepajėgus prisiminti vakarykš
čios puotos dienotvarkės, pradėjo 
skverbtis į galvą mintis, ar bus išklausy
tas jos reikalavimas, kad jos, apiekūnas 
skirtų jai daugiau pinigų ant pragyveni
mo, nes ji, su 50 tūkstančių dolerių me
tams, negalinti pragyventi.

“Kur jau protas?” mąstė ji. “Kaip po 
tėvo mirties paskyrė tik 50 tūkstančių 
metams, po tiek ir tebemoka. Kvailiai. 
Juk aš tada buvau tik dęšimt$ metų am
žiaus durniukė, o dabar jau mergina ir 
npri, kad aš sii dešimts metų mergiotės 
įplaukomis žmoniškai gą|ęčįąų pragy
venti! Taip įy pąrąšįąu: Jęį pępą$kiFsite 
dar 50 tūkstančių dolerių metams geruo
ju, tai aš pąręilęąląųsių per Jeįsųią.”

Šitaip ji pęrmąseįus ir sąye sųsįrąmi- 
nus, kad jps ręĮkąląynpas yra įieisįpgas 
ir turės tįųt Išpildytas, pąsfepibRO tar
naitei, kas ręisldą, J^ąd IR išsi
miegojo ir nori pusryčių/r^u" 
kų stalelį visą kuom upkrautą tarnaitė 
pristūmė prie jos lovos, — panytė išmetė 
savo kojytes iš lovos ir, ant krašto lovos 
sėdėdama, pirmiausia maktelėjo stikliu
ką vyno. Paskui raukos mostelėjimu da
vė ženklą, kad tarnaitė prasišalintų, nes 
gaišinti tarnaitę, kuomet dabar jai dvie-' 
jų ruošą tenka atlikti, panytei nebuvo iš- 
rokavimo..

Ji valgė be jokio apetito: rinkosi, kaš
tavo j o, metė atgal į lėkštes; o kada visą 
dievo dovaną iškaštavojo, vėl paskambi
no tarnaitei, kad išvežtų stalelį, nes tie 
valgiai pradėjo ją nervinti. Tarnaitei iš
nykus su staleliu, panytė užsirūkė ci
gare tą, pasidėjo dvi priegąlves vieųą ant 
kitos ir vėl išsitiesė ant lovos. Tuom tar
pu ji nieko negalvojo/tik pūtė cigarete 
dūmus ir spoksojo į besisukaliojančius 
dųmų debesėlius. Paskui jai dingtelėjo į 
galvą mintis: kelintą varpelio skambesį 
ji paskyrė naujam savo tarnui?

(Daugiau bus)
- i
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Valdžia Planuoja Palengvinti 
Ateivių Samdymą

Federalė valdžia svarsto 
planą, kuris palengvintų sam
dymą lojalių ateivių karo ga
mybos darbuose.

Gubernatorius Lehman iš 
New Yorko valstijos neseniai 
paskelbė laišką nuo preziden
to Roosevelto, kuriame mūsų 
prezidentas pareiškė, kad Na
tional Committee on Fair Em
ployment Practice, Karo ir 
Laivyno sekretoriai, ir kitos 
valdžios agentūros pilnai tyri
nėjo problemą.

Atsakydamas į patarimą iš 
New Yorko Valstijos Apsigy
nimo Tarybos Diskriminacija 
Darbuose Komiteto, kad agen
tūra federalės valdžios būtų 
paskirta tyrinėti ir certifikuoti 
lojalumą ateivių, kurių gabu-

mai būtų naudįągi kąro ga
mybai, preziiįęntąs sakė: t

“ši yrą problemą, kąfi$ 
no Comiųittęę ąn Fąjr /pųi- 
ploymępt prącį;ipę įr kįįps val
džios ągęptąrpą jąą stąjijąyp.

“Aš prąšąų £ąrp
r i aus ir Laivyno Sekretoriaus 
studijuoti n.ekųriuos pa^iūiųk 
mus, pągąl kąriąp? įgą įteį- 
veikta su ątęįviąįs, kųrię yrą 
tautiečiai tų Šąllų, kurio? sto
vi' su Su v. yą|§tij(|p|i§ įr rpr 
mia mgąą tįkąlų? Jąbąpįiąįą: 
me kare, ir ^ųtĮljųpti 
bes, suklasifikui)ti ateivius, 
kurie yrą tąąįippiąį ppipšy ąą: 
lių šiaąi tikslui, į W
našias | tąą išyyąį;ytąą 
žiojoj ^ritupijpj.'

F.L.i.ą.—Cpmm-

Didelis Parengimas Medikalei 
Pagalbai Sovietams Įvyks Con
vention Hall, Šeštadienį, Ba

landžio 25 d. ‘
Ateinantį šeštadienį, balan

džio 25 d., 8:30 vai. vak.,'Rųs7 
sian War Relief, Inc., rengia 
medikalei pagalbai Sovietams 
dįdplį parengimą, kurį garsi
ną vietinė spauda ir radip sto
tys.

šio parengimo progamoje 
dalyvaus labai žymių žmonių, 
tarp kurių, bus aukštų Jungt. 
Valst. karo pareigūnų. Kalba
ma, kad būsianti net preziden
to žmona, Mrs. Roosevelt. Iš 
viso miesto žmonės rengiasi 
važiuoti, ir atrodo, kad salė
je, kurioje telpa apie 20,000 
publikos, bus permaža vietos.

Lietuviai, važiuokite anks
čiau, kad į vidų įeiti.

Programa bus šitokia : Dai
nuos Rusų Choras, susidedan
tis iš trijų šimtų asmenų, tai 
yra, chorai visų parapijų ir 
organizącijų bendrai; Negrų 
Choras iš 300 dalyvių, dai
nuos; Simfonijos Orekstra, su
sidedanti iš 100 muzikantų, 
grieš. Be to, bus žymių dai
nininkų ir kalbėtojų.

Tikietų kainos yra tokios: 
55c, 83c, $1.10, $1.65, $2.75 
ir $5.50 (įskaitant taksus). 
Visas pelnas nuo to parengi
mo eis medikalei pagalbai So
vietų Sąjungos.

Lietuviai, kurie remia karą 
prieš agresorius, turėtų eit kuo 
skaitlingiausiai ii' paremti So
vietų Sąjungą. Rep.

Cleveland, Ohio
Mes .Imame Pamiršti Svarbą

Mes, visi, kurie veikiame, 
triūsiame, kad palaikyti mūsų 
progresyves organizacijas gy
vuojančiomis, žinome, kad 
visas darbininkų progresyvią 
draugijinte veikimas turi sa
vo vadovybę. Tą vadovybė 
susidedu įš aukščiausiai socią- 
liai-ekęnominiai išsilavinusių 
bei susipratusių ir disciplinuo
tų darbo žmonių. Ta darbo 
žmonių vadovaujanti organi
zacija, K. P., deda pastangas, 
kad praplėsti apšvietą ir dar
bininkišką susipratimą tarpe 
visų Amerikos* dąrbo žmonių., 
per spaudą, prakalbas ir atsi
šaukimus. ^Ypątingąi dabarti
nių laiku, kada mūsų šalis ta
po užpulta per fašistines ašięą 
barbarus. Tik vien Clevelan- 
do skyrius išleidžia lapelių, 
atsišaukimų, dcsėtkais tūks
tančių, kad suvienijus visą 
dirbančiąja liaudį gynimui

milžiniškas
mūsų šalies nuo užpuolikų 
Tas viskas sudaro 
išlaidas.

Mes čia turime
grupelę. Ji veikia

ir lietuvių 
silpnai tik 

todėl, kad m®s iipam© pamig
ti svarbu tos dąrbo žmonių 
organizapijps. P *a d e n g izųįųi 
virš mipėtų? išlaidų, pereitą 
metą tos lįętuvių grupelės 
kvotą bųvp $150 sukelti tarpe 
Cleveląndo lietuvių ir ta gru
pelė sukėlė'tą sumą su didėlių 
peryiršįum..

Virš minėta’ lietuvių grupelė

žįąo prie tos įtąįsįps kripiiną- 
iystčsĮ pakeisdamas “istoriją.” 

Buyę taip:
Gryžus jam vėlai iš baliuko 

ir esąnt “biskį išsigėrusiam,” 
metijia ėmusi barti jį, kam jis 
nąktįmis vėjai valkiojasi ir 
JąidpRąujiLs. Motina taip jį 
bąrųsi “per dąpgejį metų.” šį 
įkartą mųtiną jį išbarusi to
kią pat rūstųpiu Įr nuėjusi 
gųjtį. Jis dėlei tų ant motinus 
labai perpykęs ir, negalėda
vus pykčįp sųvąįdytį, nuėjęs 
rųsin (sklepap), ten susiradęs 
kirvį sugrįžo yįržpn, ir, radęs 
mųįįĮią' gųlipčią, jai smogęs 
kirvių į ’ gąivą.

Poliui jąi paklausus, kpr j te 
pasėjų tą kirvį, paaiškino, kad 
kirvį ir krauju aptaškytas 
drąpąųąs j te suyyąįpjęs i skv 
4ųrųs ir, nepešęs kvar
talų atstu nuo sąvo namų, ra
dęs tuščią žęiųės plutą juqs 
teų Pakavojęs. Tas tuščias že
mės pintas raudasi kampe 
Vai! ir North into n Ave.

Policija jaunuolį nugabeno į 
jo nurodyta vietą ir ten rado 
kruviną kirvį.

Po to, jis buvo nugabentas 
policijos nuovadon, atimta 
nuo jo čeverykai, marškiniai 
ir kaklaraištis, kad jis nepasi
darytų sau galą.

Balandžio 13 d., sakoma, 
jis- būdamas uždarytas nero- 
dęs jokio susijaudinimo: skai
tęs magazinus ir ramiai rūkęs 
cigaretus, gautus nuo draugų. 
Nieko prie jo neprileido pa
sišnekėti.

Antradienį, bal. 14 d., jis 
pareikalavo kunigo ir komu
nijos. Jo prašymas buvo išpil
dytas. Kunigas pribuvo iš Šv. 
Juozapo bažnyčios.

Tuom tarpu, policija susekė 
visus to jauno kriminalisto 
pėdsakus ir surado tikruosius 
motyvus tos baisios krimina- 
lystės. Buvo apklausinėta ke
liolika liudininkų, kurie vie
naip ar kitaip turėjo’ kokių 
reikalų bęi pažinčių kaip su 
jaunuoliu, taip ir jo namų šei
ma".

Krečiąnt jaunuolio kamba
rį, policija surado jo spintoje 
vieną skrynaitę rūpestingai 
užrakintą. Policija manė, kad 
ten buvo laikomas jaunuolio 
stftaupos, nes jis apie metus 
laiko dirbo dirbtuvėj, gapda-

Sūnus Kirviu Užmušė Motiną 
Ir Apiplėšė Ją

Ksaveras Jesinskas, 19 me
tų jaunuolis, balandžio 12 d. 
kirviu užmušė savo motiną ir 
apiplėšė ją ant. $1,175.00. 
Padaręs tą baisią kriminalys- 
tę, jaunuolis pašaukė policiją.

Policijai pribuvus į tragedi
jos vietą, jaunuolis jai aiški
no, kad, kai jis parėjęs namo 
10:30 vai. vakąre, tai radęs 
motiną užmuštą. Neradęs nė 
valgių sutaisyto jam neštis ry
tojui einant į darbą (jis dirbo 
French Mfg. Co.), nė darbi
nių marškinių jam padėtų, 
kaip visuomet motina padary
davo. Tą savo istoriją jaunuo
lis kartojo po kelis sykius, i

Tos pačios istorijos karto
jimas, policijai pasirodė keis
tu dalyku ir jaunuolis jai at
rodė įtartinu. Ji jaunuolį pa
ėmė kamantinėti rimčiau ir 
daug kiečiau, ir jis prisipa-|mas $50—$75 į savaitę.- Bet 

________ :___________________________ :---------------*------- ----

klausinėjant liudininkus, pa
aiškėjo, kad jis sutaupų netu
rėjo, nes jis minėtos tragedi
jos dienoje norėjęs pasiskolin
ti nuo savo draugų $5. Buvo 
ąšku, kad rastieji dėžėj pini
gai priklausė kam nors kitam.

Daktarai, egzeminuodami 
užmuštos motel's kūną, sura
do jos apatinėse drapanose 
Įsegtą saugiąją špilką, kuri 
puvo atdara, o drabužyje kai- 
kas praardyta. Tas davė su
prasti, kad ten galėjo būti tos 
moters paslėpti pinigai.

Policija priėjo prie teorijos, 
kad ji galėjo būti užmušta 
apiplėšimo tikslu.

Jąunuplis detektyvų vėl pa
imtas perklausinėjimui apie 
motinos nužudymą ir apie pi
nigus. Jaunuolis tuomet davė 
galutiną prisipažinimą apie jo 
tikruosius motyvus motinos 
užmušime. Ir jis viską papa
sakojo be jokio susijaudinimo.

Parėjęs namo, sakė jis, ra
dau motiną bemiegančią jos 
miegamajam kambaryje. Aš 
žinojau, kad ji nešiojasi su 
savim daug pinigų. Susiradau 
skiepo raktą, ten nuėjęs pasi
ėmiau kirvį, apvyniojau kir
vio kotą nosinaite, kad pirštų 
nuospaudų nepaliktų, ir nuė
jęs į jos miegruimį smogiau 
jai į galvą; kai ji pašoko, tai 
dar tris ar keturis sykius jai 
sudaviau. Tuomet atplėšiau tą 
kišenę, kur buvo pinigai, ir 
juos pasiėmiau. Tuomet suvy
niojau savo kruvinus drabu
žius ir popierį, kuriame buvo 
įvynioti pinigai, ir nunešiau 
viską ten, kur radote. Grįžau 
namon, bet namie nieko ne
buvo. Užsitraukiau visus lan
gus, suskaičiau pinigus, ir, pa
sidėjęs juos į savo dėžę, už
rakinau. Po to, pašaukiau po
liciją. ..

Dabar šis jaunas kriminalis
tas randasi New Haven’e, pa
vieto kalėjime. Kaltinamas 
žmogžudystėje ir apiplėšime.

Jaunuolis yra baigęs šv. 
Juozapo parapijinę mokyklą 
ir 4 metus lankė Waterburio . 
vidurinę mokyklą (High 
School).

Užmuštoji moteris su savo 
vyru buvo atsiskyrusi.

Vietini?. ,

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

EASTERN and MOFFETT AYES

I
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3BALTIMORES LIETUVIU 
IŠKILMES

Tradicijiiič Baltimores Lietuvių Iškilme

LAISVES PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
19 4 2

Graži muzikali programa
Bus daug svečiui iš kitų miestų

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
BALTIMORE

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

METAI JAU PLATINAMI
RpRgęjąj prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus
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KOVOS VERDA P AN A Y SALOJ

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 21 d. — Karo Departmentas išleido 

komunikatą, kuris paremtas gautomis žiniomis šian
dien 9:30 vai. ryto:

1. Filipinų Teatre:
Vėlai vakar priešo sunkiosios artilerijos ugnis ant 

mūsų tvirtovių šiek-tiek sumažėjo. Žalos padaryta ma- v • zai.
Priešas darė puolimus ant fortų Hughes ir Drum pa- 

gelba smiginių bomberių. Dauguma bombų nukrito į 
vandenį ir jokios žalos nepadarė nei vienam forte.

Ant Panay salos japonų stiprios atakos privertė 
mūsii armiją pasitraukti dviejose vietose. Mūsų ma
žesnės spėkos, palyginus su priešo spėkomis, tebesi- 
muša ir daro priešui didelius nuostolius.

2. Nėra nieko pranešti iš kitų karo sričių.
Laivyno Department© komunikatas skamba:
Tolimuose Rytuose:
1. Per veiklą prie salos Cebu Jungtinių Valstijų tor

pedinių laivų skvadronas padarė užpuolimą aut japo
nų kruizerių. Mūsų torpedinius laivus apsaugojo mū
sų keturi naikintojai.

2. Priešo kontr-veikla pagaliau privertė mūsų PT 
laivus pasitraukti po to, kai jie sužalojo vieną priešo 
kruizerį ir paliko jį beskęstant.

3. PT-41 ir PT-34 dalyvavo užpuolime ant priešo. 
PT-34 buvo priverstas pasitraukti prie Cebu kranto, 
bet PT-41 pabėgo. Manoma, kad PT-34 tapo sunaikin
tas, idant nepadavus priešui laike užpuolimo ant Cebu 
miesto. •

4. Viršuj paminėti mūsų žygiai nebuvo paminėti jo
kiam pirmesniam Laivyno Departmento komunikate.

5. Nieko nėra pranešti iš kitų sričių.
Karo Departmento komunikatas, paremtas žiniomis, 

gautomis iki 4 vai. po pietų, skamba:
Filipinų Teatre:
Nacionalės Gvardijos vienetai, kurie vedė kovą bal. 

19 d., buvo 192-ras ir 194-tas batalijonai ir 200 jpakran- 
tinė artilerija.

192 batalijonas susideda iš kompanijų iš Wisconsino, 
Illinois, Ohio ir Kentucky. 194 batalijonas apima kom
panijas iš Minnesota, Missouri, California ir Washing
ton. 200 artilerija yra iš New Mexico.

Trys, karininkai ir 104 kareiviai buvo išgelbėti iš 
Bataano ir dabar randasi Corregidoriuje. Visi kiti na
riai šių Nacionalės Gvardijos organizacijų, manoma, 
randasi priešo rankose.

2. Nieko nėra pranešti iš kitų sričių.-

SOV. NUKIRTO 31 LĖKTUVĄ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 21. — Sovietų Informacijos Biuras per 

radiją paskelbė sekamą komunikatą:
Balandžio 20—21 naktį fronte nebuvo svarbių pasi

keitimų.
Centraliniam fronte per dviejų dienų mūšį vienas 

mūsų vienetų nudėjo 400 vokiečių kareivių ir oficie- 
rių.

Jie pagrobė vienuoliką kanuolių, penkioliką kulkas- 
vaidžių ir didelį kiekį kitokių karo medžiagų.

Mūsų tankų grupė prasimušė į tvirtai priešo apgink
luotą kaimą. Mūsų tankiečiai sunaikino dvidešimt prie
šo anti-tankinių kanuolių, vienuoliką kulkasvaidžių ir 
devynis apkasinius apsidrūtinimus, kuriuose buvo prie
šo infanterija ir kuri kartu buvo sunaikinta.

šią naktį Sovietų Informacijos Biuras išleido seka
mą komunikatą:

Balandžio 21 d. nebuvo fronte žymių pasikeitimų.
Balandžio 20 d. tapo nukirsta 31 vokiečių lėktuvas. 

Mes netekome vienuolikos lėktuvų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
Ukrainų grupė — 1WO — švęs 

savo kuopos gyvavimo 10 metų su
kakti su iškilmingu apvaikščioji- 
mu balandžio 26-tą (sekmadieni), 2 
vai. po pietų, Lietuvių Svetainėj. 
Bus rodoma Sovietų filmą “Wings 
of Victory,” viena iš geriausių ir 
Įdomiausių filmų Sovietų Sąjungos. 
Bus ir kalbėtojas. Taipgi bus par
duodami ir užkandžiai. Įžanga tik
tai 25 centai ypatai. Pelnas skiria
mas per pusę Raudonajam Kryžiui 
ir Sovietų Medikalei Pagalbai. Lie
tuviai privalo parmeti šj parengimą 
savo ątsilankymu. — Komisija 

(95-97)

MONTELLO, MASS.
Didelis bankietas. Rengia 7 Progr. 

Liet. Organizacijos. Sekmadieni, 
bal. 26 d. Liet. Taut. Namo Svet., 
3 vai. po pietų. Įžanga $1.00. Turė
sime gerų valgių ią gėrimų. Prašo
me lietuvius dalyvauti, nes šis pa
rengimas yra ruošiamas naudai 
Raudonajam Kryžiui. — Kom.

(95-97)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

Įvyks sekmadieni, 26 d. balandžio, 
2 vai. dieną. 143 Pierce St. Kviečia
me narius dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų narių Įrašyti. Užsimokėkite 
už 1941 ir 1942 duokles. Taipgi at- 
silmkite knygą “Tarybų - Galybė.”

'«■ (95-97)

CLEVELAND, OHIO
LDS 4-to Apskr. Kom. posėdis 

įvyks 26 d. balandžio, 10 vai. ryto. 
920 E. 79th St. Kviečiame atstovus 
dalyvauti, nes yra svarbių dalykų 
aptarti. — S. M.

LKP ruošia parengimą 26 d. ba
landžio, 920 E. 79th St. Pradžia 5 
vai. vakaro. Įžanga prie' durų 35c, 
išanksto 15c. Bus’ duodama dovanų.- 
Taipgi galėsite linksmai laiką pra
leisti Šokant; šis bus paskutinis pa
vasarinis parengimas šios organiza
cijos. — S. M.. (95-97)

Newark,n. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 24 

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

so. bostonTmass.
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)

PHILADELPHIA, PA.
Ketvirtadienį, balandžio 23 d,, 

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

(94-95)

I Unijos Kovos prieš 
Darbdavių Vergijos 

Planą
Washington. — Vėl vie

nu balsu prabilo Amerikos 
organizuoti dar bininkai. 
•Phil Murray varde CIO ir 
William Green varde Ame
rikos ■ Darbo Federacijos 
griežtai pasmerkė National 
Association of Manufactur
ers planą sunaikinti darbo 
unijas. Tas planas reikalau
ja, kad nebūtų leidžiama 
karo metu įvesti unijines 
sąlygas dirbtuvėse.
. Šita darbdavių asociacija 
daro didelį spaudimą ant 
Jungtinių Valstijų kongre
so, kad jisai priimtų tokį 
priešdarbininkišką bilių.

New Yorko Kareiviai 
Gal Turės Teisę 

Balsuoti
Albany, N. Y. — Į New 

Yorko valstijos seimelį tapo 
įneštas bilius, kuris suteikia 
balsavimo teisę ir progą vi
siems jauniems vyrams, ku
rie yra paimti į armiją. 
Rinkimai įvyks šį rudenį. 
Kareiviai galės balsuoti už 
sau patinkamus kandidatus 
laiškais.

, Iki šiol kareiviams buvo 
atimta teisės balsuoti. Spė
jama, kad šis bilius lengvai 
praeis seimelyje ir taps į- 

, statymu.

Rekrutuos Kolegijų ir 
Universitetų Studentus

Žemės Ūkio Darbams
Washington. — Paul C. 

McNutt, direktorius United 
States Employment Service, 
sako, kad šiemet bus bando
ma sumobilizuoti daug ko
legijų ir universitetų stu
dentų žemės ūkio darbams. 
Manoma, kad daugeliui jau
nų farmerių išėjus į kariuo
menę, gali pritrūkti darbi
ninkų ant farmų.

Tačiau, sako McNutt, ne
reikia studentams, mokyk
loms užsidarius, skubintis į 
farmas darbų jieškoti. Tu
rės būti daroma sistematiš- 
kai. Kurie sutiks per vasa
rą padirbėti ant farmų, tu
rės užsiregistruoti ir pas
kui jie bus pasiunčiami ten, 
kur bus reikalinga ir reika
laujama.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilįus ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

! 66 COURT STREET
; Brooklyn, N. Y.

Tel, TRiangle 5-3022

168 GRAND STREET 
![ Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Nori, kad Prezidentas 
Kontroliuotų Šalies 

Gyvenimų Karo Metu
Washington, bal. 21. — 

Amerikos Legijonas pasiūlė, 
o kongresmanas May įnešė 
bilių, kuris suteiktų prez. 
galią kontroliuoti beveik 
visą šalies gyvenimą karo 
.metu. Jam būtų pavesta 
kontroliuoti visą gamybą ir 
taipgi žmones, tai yra, kad 
kiekvienas žmogus būtų 
verčiamas atlikti tam tik
ras karo pareigas.

Washington. — Galimas 
daiktas, kad trumpoje atei
tyje gazolinas bus taip, ap
ribotas, jog kiekvienam au
tomobiliui išeis tik po 10 
galonų Į menesį.

KRISLĄ I
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

toks tokių laikraščių susiriši
mas su hitleristais traukia di
džiausią koronę ant visos sve
turgimių spaudos. Washingto
ne jau garsiai kalbama, kad 
visa sveturgimių spauda bus 
suvaržyta. Laikraščius bus ga
lima leist lietuviu ir kitose, sve
turgimių kalbose tiktai gavus 
valdžios specialį leidimą.

Atsimename aną karą. Bu
vo uždėta; griežta cenzūra, 
straipsnius reikėdavo versti ir 
priduoti paštui. Tai buvo be 
galo sunkūs laikai mūsų, spau
dai.

Istorija gali pasikartoti— 
dar aštresnėje formoje, nes 
šis karas yra daug didesnis ir 
aštresnis. Eina reikalas su 
daug atkaklesniu priešu.

Urbonavičiai ir Grigaičiai 
kasa duobę sveturgimių spau
dai. i •

Brighton, Mass.
Vincą Rimkų Palaidojus

Nors Vincaą Rimkus jau ge
rokas laikas kaipx negyveno 
Brightone, bet jo pasišventi
mas ir geri darbai_ pasiliks 
mūsų mintyse ant visados. Ar 
tvėrėsi, čionai kokia kuopa, ar 
kooperacija, ar kokia draugi
ja—jis dirbo, pirmininkavo.

Kai sutvėrėm vaikų mokyk
lėlę—Vincas mokino mūsų 
vaikučius. Būdavo, jeigu ku
ris vaikutis kuom nors prasi-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE. ■ 

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas! laidotuves

$150v
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

V:

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

B V' '<1 

B o

1
Orte? 'it

kaisdavo, jis jo nebardavo aš
triai, bet gražiai jam ar jai 
pripasakodavo, kad tam “pra
sikaltėliui” tik veidelis pa
rausdavo. Mes turėjome daug 
mokytojų, bet tik draugas 
Vincas taip gražiai temokėjo 
apsieiti su mūsų vaikučiais. 
Ir šiandien mūsų daugelio vai
kai gražiai rašo lietuviškai, 
kurie mokinosi Vinco vado
vautoje mokyklėlėje.

Prieš keletą savaičių, kai 
velionis Vincas buvo ligos 
parblokštas, aš buvau—nuva
žiavusi jį aplankyti. Mačiau, 
kad jo dienos jau suskaitytos. 
Nedrįsau jo klausti, kaip mi
rus jis norėtų būt palaidotas. 
Jis man sake trokštąs dar pa
gyventi ir pamatyti, kaip šita 
baisi žmonių skerdynė užsi
baigs.

Kiek aš velionį Vincą paži
nojau, tai jis visados buvo lai
svų pažiūrų žmogumi. Nujaus
damas, kad jam gyventi ilgai 
jau neteks, prašė savo sesers 
ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo sekretoriaus, kad jo 
kūnas būtų palaidotas laisvai, 
be religijihių ceremonijų. Pra
šė, kad prie jo kapo kalbą 
pasakytų kuris vienas iš “Lai
svės” redaktorių.

Bet kada Vincas jau visai 
neteko jėgų, prieš pat mirtį, 
sakoma, norėta kunigas jam 
pristatyti ir palaidoti jo kūną 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Kodėl Vinco prašymas nebuvo 
išpildytas, gal apie tai kas ki
tas parašys.

Palydėtas į kapines velionis 
didelio skaičiaus jo artimųjų 
bei draugų : važiavo net apie 
200 mašinų.

Kapinėse, prie duobės, prof. 
F. Kubilius paskaitė maldą ir 
pasakė trumpą kalbą.

Lai bus jam lengva šaltoji 
žemelė!

Brightonas yra maža lietu
vių kolonija. Labai retai mūsų 
spaudoje iš čionai matosi ži
nučių, tarytum čionai nieko 
nėra veikiama.

LIEPOS ŽIKDŲ. PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai t

Gamtos' 
Saldumynas

Sveikatai .

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

Šimtas doleriu dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

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

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

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

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

Medaus kaina
Kvorta, 3 svarai............... 85
5 svarai........................ $1.25
Galionas, 12 svarą . . . $3.00 
5 Galionai, 60 svarą .$13.00 
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
No. Abington, Mass. '

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

site patenkinti. •

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

1939 metais, kai čionai kal
bėjo d. Jonikienė, tai buvome 
sutverusios Moterų Apšvietos 
Kliubą. Bet per gana ilgą lai
ką veik nieko nebuvo veikta. 
Tik 1941 metais pradėjom at
busti—sušelpėm vieną našlai
tėlę, kurios abu tėveliai mirė 
nelaiminga' mirčia. Paaukojom 
dar 10 dol. ir pažangiųjų lie
tuvių radijo programos palai
kymui.

šiemet, 1942 m., tai jau pa
rodėm daugiau progreso: Pa
aukojom Am. Raudonajam 
Kryžiui $25, Sovietų Sąjungos 
kovotojams—$15 ir nutarėm 
prisidėti prie Naujosios Angli
jos lietuvių moterų sąryšio.

Bravo, draugės! Darbuoki
mės taip ir ant toliaus.

Pastaruoju laiku į mūs kliu
bą (moterų) ateina vis dau
giau naujų narių įsirašyti. Ku
rios tik norite prisirašyti— 
mielai esate kviečiamos.

Mūsų Apšvietos Kliubo val
dyba susideda iš sekamų drau
gių : Pirmininke yra P. Wash- 
kienė, prot. raštininke—E. 
Bernotienė, fin. rast. — P. 
Marcinkevičienė, ižd.—E. Be- 
likevičienė.

APOIin THEATRE 1050 Washington Street £11 VLLv UlEHlIlE Boston, Massachusetts
TIK VIENĄ DIENĄ!

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

“PEASANTS’’
Viena iŠ geriausių filmų šiais laikais

wT “LAND OF JOY”
Dieną 12:30 iki 1 vai. 25c. — \1 iki 5 vai. 35c. — 5 iki užsidaro 40c.

(l>riskaitant taksus) ::: • Vaikam 15c 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, BANKIEVAMS IR PARĖMS
Tokiems pokiliams mes parduodam yiską už labai žemas kainas

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

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

MATTHEW P. BALLAS-
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio 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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namu^ir įdės tinkamų “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

* LIETUVIŠKA *

VŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARATŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHWAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Gyvuoja čionai ir Liet. Am. 
Piliečių Kliubas, prie kurio 
priklauso visokių pažiūrų lie
tuviai. Kliubas visuomeniniu 
bei darbininkišku veikimu 
veik visai neužsiima. . .

žymėtina, kad, kai Lietuva 
buvo įsijungusi į Sovietų Są
jungą, ir So. Bostone buvo su
sidaręs \ kokis ten komitetas 
Lietuvą “atimti nuo bolševi
kų”, tai vienas nuo to komite
to buvo atėjęs į minėto kliu
bo susirinkimą ir prašė, kad 
ir mes prie jų prisidėtume. 
Bet, po ilgo apkalbėjimo, nu
balsuota visai atmesti tų Lie
tuvos “gelbėtojų” prašymas 
talkos. Tas buvo įrodymu, 

į kad mūs. žmonės Sovietų Są
jungą neįsivaizduoja tokia, 
kaip f asistuojanti elementai ją 
piešia.

E. Bernotienė.
Nuo “L.” Redakcijos.—-Tie

sa, drauge,* kad iš jūsų kolo
nijos “Laisvėje” labai retai 
matosi žinučių, šiuomi prašo
me jus, drauge, kad mums 
dažniau rašytumėt. Būsim la
bai dėkingi už tai.-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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



N o w Yorko nios Paskutinis Kvietimas Gaukite Cukraus Blankas

Miesto Tarybos Nario I ALDU) 185-ta Kuopa 
Inline East New YorkLaiškas Spaudai

Iš Kariuomenės Par 
vyko Atostogų

New Yorko Miesto Tarybos batuotinas ir, tik balsiai paši
ną rys Peter V. Cacchione, ko
munistas, išsiuntinėjo visiems taryboje i 
didžiojo New Yorko laikras- tokiu būdu 
čiams, 
vei atvirą laišką, kuriame pra-- 
šo paremti kovą prieš diskri
minaciją. Laiške jisai rašo:
“Gerbiamas Redaktoriau:

“Miesto Taryboje iškilo si
tuacija sąryšyje su mūsų pas
tangomis panaikinti diskrimi
naciją, į ką, mano manymu, 
turėtų būti stipriai atkreipta 
jūsų skaitytojų atyda. Aš la
bai įvertinčiau ’ jūsų ir jūsų 
skaitytojų atsiliepimą į šią 
problemą.

“Kaip jūs žinote, prieš tūlą 
laiką aš įteikiau Miesto Ta
rybai rezoliuciją, reikalaujan
čią Miesto Tarybą priminti 
Valstijos Seimeliui pravesti 
assemblymano Mintz bilių, už
draudžiantį valstijos agentū
roms ar tarnautojams dėti 
valstijos skelbimus į tuos laik
raščius, kurie įsileidžia diskri
minacinius skelbimus 
meniškus pranešimus.

“Mano siekiu buvo 
derinti New Yorko

sakymu, demokratu didžiuma 
nubalsavo padėti, 

i išvengiant tuo 
tame skaičiuje ir Lais- klausimu bent kokių diskusijų

ar

tik

as-

vado- 
tarybininko Cohen 
pasivėlino sau nė
šio svarbaus įstaty-

Tarybos susiriųkį

su
miešto 

žingsnius su politika mūsų, pre
zidento ir nacijonalės admi
nistracijos (per Teisingos 
Samdymo Praktikos Komite
tą) panaikinti diskriminaciją, 
kad ji būtų griežčiau praveda
ma per pilną nacijonalį vie
ningumą. Bet komitetas vals
tijos įstatymdavystei, 
vau j amas 
iš Bronx, 
veikti ant 
mo.

“Miesto
me prieš porą savaičių aš dėl
to pasiūliau, kad tas komite
tas būtų paliuosuotas nuo to
limesnio svarstymo mano re
zoliucijos tam, kad diskrimi
nacijos klausimas galėtų būti 
iškeltas žodžiu Miesto Tary
boje. Ir čionai mes gavome 
nieko sau pamoką parlamen
tarinės balso užgniaužimo 
taktikos. P-nas Cohen įnešė, 
kad mano pasiūlymas būtų 
padėtas ir tame jį parėmė 
p-nas Kinsley iš Bronx. Įneši
mas padėti klausimą nėra de

tarybos posėdyje.
“Sekamam Miesto Tarybos 

posėdyje aš vėl įnešiau disku- 
suoti diskriminacijos proble
mą ir vėl, vaduojantis parla
mentarine taktika, buvau sėk
mingai užčiauptas, šį kartą 
inicijatyva tarybininkų DiGio- 
vanna ir Vogei iš Brooklyno, 
kurie abu yra nariai mažumos 
grupių, prieš kurias diskrimi
nuojama.

“Man atrodo labai laikas, 
kad nariai New Yorko Miesto 
Tarybos sužinotų liaudies at- 
sinešimą į prašalinimą diskri
minacijos. žmonių pareiškimas 
savo nusistatymo priverstų 
juos veikti.

“Šiuomi aš^prašau jūsų skai
tytojų paramos 
cijai (No. 66) 
boję, ir taipgi 
niam įštatymui 
ris papildytų Mintz bilių, už- 
draudžiant miestui ar bile ku
riai iš jo agentūrų duoti skel
bimus laikraščiams, kurie tal
pina diskriminacinius skelbi
mus.

“Su pagarba jūsų
Peter V. Cacchione,
Brooklyno tarybininkas, 
16 Court Street, 
Brooklyn, N. Y.”

Laisvė, kaip žinia, visuomet 
stojo prieš diskriminaciją. Ta
čiau kova prieš diskriminaciją 
juo svarbiau dabar, kada dis
kriminacine praktika puldoma 
žmonių moralas ir skaldoma 
vieningumas, kuris taip reika
lingas sumušimui fašizmo. Iš
tikimi piliečiai ir gyventojai, 
nežiūrint jų rasės ar tautybės, 
turėtų būti prileisti prie gami
nimo ar tvarkymo visko, kas 
mūsų šalies gerovei reikalin
ga. Tuo pat mastu turėtų būti 
baudžiami kenkėjai mūsų ša
lies gerovei, ar tai jie būtų 
amerikonai, ar 
grupės žmonės.

Kovą prieš 
turėtų paremti 
mūsų šalies gerovė.

Balandžio 15 d. ši kuopa 
turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Narių dalyvavo tiktai keletas, 
net ir ne visi, kurie pirmiau 
visuomet atsilankydavo. Narių 
didžiuma jau pasimokėję 
duokles į centrą, vieną turi
me net už ateinančius metus 
pasimokėjusį. Kadagį ši kuo
pa yra “Vilnies” Bendrovės 
šėrininkė, tai buvo laiškas pri
siųstas nuo “Vilnies”, kviečiant 
prisiųsti delegatą į šėrininkų 
suvažiavimą. Bet savanorių ne
sirado s 
iš iždo 
m a su 
kusieji 
$7, tad

Sgt. Arthur J. Zewcrt da
bar parvažiavo pas tėvelius į 
Brooklyną, iš Boise, Idaho, 
kur jis tarnauja armijoje. Ne
žino, kaip ilgai galės svečiuo
tis, nes kasdien laukia pašau
kimo į mokyklą, kurioj užsi
registravęs ląvintis tapti pilnai 
kvalifikuotu radio operatorių.

Populiarus lošis vilnų fondo 
naudai įvyks jau šio ketvirta
dienio vakarą, balandžio 23- 
čią, 7:30 vakaro, Laisvės sa
lėje, 41.9 Lorimer St.

Kviečiame visus mėgstan
čius lošti vyrus ir moteris, o 
taip pat ir visus norinčius pa
sižiūrėti ir šiaip pasilinksmin
ti, nes, apart žaismės, čia bus 
užkandžių ir gėrimų. įžanga 
tik 15c.

Mot. Kliubo ir Mezgėjų 
Komisija.

Biznieriai, kurie parduoda 
cukrų, arba vartoja gaminimui 
parduodamų produktų, turi 
gauti cukraus ribavimo blan
kas ŠIANDIEN nuo 1 iki 4 po 
pietų artimiausioj mokykloj.

Blankas gali parnešti bile 
kas, bet privalo turėti jūsų 
įstaigos liūdymą.

Vartotojų surašymas bus vė
liau.

Gavo 800 Naujų Skaitytoją

Planuojama priešų šalių at
eivius iškraustyti ir iš rytinio 
pajūrio strateginių vietų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys — pa vienam $2.50; dubelta- 
•vas, $4.00. Yra virtuvė, karštas van
duo. Antrašas — 223 Kent Avė., 
kampas No. 1st St., Brooklyne. Tel. 
Evergreen 7-6138.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

Jūsų Perskaityti Laikraščiai
Jūs Irgi Mylite 

Linksmybes

Vyry Registracija
šio mėnesio 25, 26 ir 27-tą 

Įvyks registracija visų 
tarp 45 ir 64 metų, kurie 
tarnauja kariuomenėje.

Registruosis piliečiai ir

vyrų
ne-

ne

Valandos pirmom dviem 
dienomis nuo 1 iki 6 po pietų.

Paskutinę dieną, 27-tą, nuo 
7 ryto iki 9 vakaro.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

mano rezoliu- 
Miesto Tary- 
mano lokali- 
(No. 80) ku-

kurios kitos

diskriminaciją 
visi, kam rūpi

Kalbama, kad New Yorko 
gubernatorius Lehman būsiąs 
paskirtas nauju federalių pa
skolų administratoriumi.

Už siuntimą karui reikalin
gų metalų Vokietijon per Ja
poniją, meluojant, kad punde
liuose siunčiama knygos, Carl 
F. T. Fuchs, 166-06 90th Avė., 
Jamaica, sulaikytas teismui.

Matomai, palaikęs už didįjį 
kelią Jamaica įlankon vedantį 
Beach 91st St., H. Shapiro jin 
pasukęs smarkiai pavažiavo ir 
su auto paskendo įlankoj.

Būkite Savo Baliuje
“Laisvės” Radio Programos Klausytojai!

Jūsų Reikalas Palaikyti Tą Programą.

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

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

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

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

važiuoti, tai nutarta 
pasveikinti suvažiavi- 
$5. Taip pat susirin- 
ant vietos suaukojo 
viso susidaro $12.00.

Rep.

Aukavusieji:
H. Jeskevičiutė ........ $1
V. ir A. Paukščiai . . $2
A. Daugėlienė ........ $1
M. Klimas ..............$1
K. Mockus .............. $1
O. ir B. Baltrušaičiai $1

Viso ......................... $7.

Popiera laikraščių, kuriuos 
jūs perskaitėt, jeigu ji nesu
teršta, tinka ir labai reikalin
ga vynioti orlaiviams šovi
niams, “fiuzams” ir kitiems 
reikalingiems švelnios, minkš
tos kelionės karo reikmenims.

Atlikusius žurnalus ir laik
raščius reikia nenumesti į 
šiukšlyną, bet gražiai sudėti ir 
atiduoti ar parduoti atatinka
moms įstaigoms.

Tonas žurnalinės popieros 
įvynios 16,700 “fiuzų” ir 670 
orlaivinių šovinių.

kad

Brooklyno “Black Out” 
Gerai Pavyko

Pereitą antradienį buvo 
pravesta bandomasis aptem- 
dymas Brooklyno šiaurinėj 
dalyje, į kurią įeina Laisvės 
sritis — Williamsburgas-Green- 
point ir4’toliau į pietus ir ry
tus įimant Borough Hall, 
Heights, Red Hook, Ridge
wood, Bushwick, Stuyvesant, 
Prospect Park.

Buvo paduota ir gaisro sig
nalas, prie kurio gaisragesiai 
subėgo nežinodami, ar ištik- 
ro reikės kovoti su liepsnomis 
ir pavojais ar tik bandymas. 
Pribuvo ir policija, taipgi pir
mosios pagalbos aparatas.

Įvyko ir tikrų nelaimių. Są
jūdyje, nuo širdies atakos kri
to ‘ir mirė vardenas Otto Wun- 
gling, 53 m., 846 Manhattan 
Avė. Jis mirė savo pareigose 
vardenų, poste, Leonard St. ir 
Greenpoint Ave.

Vardenų pareigos — ne 
piknikas, reikia pasiryžimo, 
reikia ir spėkų.

Minėta sritis apima apie 17 
ketvirtainių mylių plotą, turi 
466 mylias gatvių, apie mili
joną gyventojų, beveik treč
dalį viso Brooklyno gyventojų.

Laike aptemdymo Jewish 
Hospital turėjo vieną, operaci
ją ant apendiko. Laivyno sta
tyba Navy Yard’e ir kiti dar
bai ėjo savo keliu, taipgi vai
kščiojo traukiniai, bet gatvių 
trafikas buvo sustabdytas.

Namuose šviesos šį kartą 
taipgi buvo rūpestingiau ap
žiūrėtos— laiku užgesintos ar
ba uždangstytos. Tačiau kai 
kur matėsi palikta neuždeng
tais stoginiai langeliai — sky
lights. Tūli, matyt, užmiršo, 
kad langas visur yra langu, 
ar tai jis būtų sienoj, ar stoge. 
Dar viena kita praktika 
moksime susitvarkyti 
kad aptemdymai bus 
nuošimčių tamsiais.

ir iš-

šimtu

Farmeriai Mieste Jieško 
Darbininkų

Valstijinis farmoms darbi
ninkų jieškojimo ofisas, 128 
E. 28th St., New Yorke, skel
bia, kad labai daug turi pa
reikalavimų pavienių ir porų 
farmų 
valstijų. 
$75 per 
nuo $75

darbams daugelyje 
Mokama nuo $40 iki 
mėnesį pavieniams ir 
iki $150 porai.

Patvarkyta, kad stojan
tiems kariuomenėn vyrams ne
reikės priduoti raštiško žmo
nos sutikimo. Užteks pasakyti,- 
kad ji gali pati save išlaikyti.

Gegužės 10-tą Brooklyne 
bus suvaidinta operetė Biru
tė. Rengėjos prašo įsigyti 
lietus iš anksto.

Nieks negali sakyti
LDS Jaunuolių parengimai 
neįdomūs ir nelinksmus. Kam 
eiti, kitur? Ateikite šį šešta
dienį, balandžio 25-tą, kaip 8 
ar 8 :30 vakare, praleiskite tą 
vakarą su mumis mūsų KA
BARETE, 419 Lorimer St. 
Įžanga tik 40c., muzika kuo 
puikiausia, gėrimai ir valgiai 
kuo skaniausi, muzikalia pro
gramas kuo geriausias, tai ko 
daugiau reikia?

Lauksime jūsų visų. v 
Iki linksmo pasimatymo,

Komisija.

New Yorko 12-to AD ko
munistai spaudoje skelbia ga
vę 800 “D. W.” skaitytojų. Jie 
pralenkę Brownsvjllę, kuri iki 
šiol stovėjo pirmoj vietoj, 
taipgi pralenkę industrinę di
viziją. Nusistatyta kvota esan
ti 1,000 skaitytojų prieš Pir
mą Gegužės.

Pamačius pasibaidžiusį ark
lį ,zovada atšaujantį tiesiai 
ant jos su kūdikiu, Mrs. D. 
Cucura staiga pastūmė veži
mėlį su kūdikiu per stiklinį 
langą krautuvėn, o pati prisi
glaudė prie sienos. Abu išliko 
nesužeisti.

bi- Unijistai Nutarė Pirkti 
Apsigynimo Štampas

LaGuardia orlaivių stotyje 
antradienį buvo pravesti ban
domieji pratimai apsaugos 
nuo atakų iš oro.

Pakeitė Darbo Pradžios
Baigimo Laiką

ir

20-ta 
pakeista

Pradedant balandžio 
daugelyje įstaigų 
darbo pradžios laikas, kad ne
būtų vienu laiku perdaug užsi- 
kimšusios važiuotės linijos. 
Dėlto tūlose įstaigose pradės 
dirbti 15 minučių, kitose iki 
pusvalandžio vėliau. Pirmasis 
laipsniavimas darbo pradžios 
laiko paliečia apie 150,000 
darbininkų.

Valyzų ir Portfelių Dirbėjų 
Unijos nariai generaliame sa
vo mitinge nutarė priimti sa
vo pild. tarybos rekomendaci
ją kas savaitę iš algų atskai
tyti uždarbio 5 nuošimčius pir
kimui apsigynimo štampų.

[ i IT’S 'JUST mes % 
’FINDING MONEY'! '•

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prižiūrėti ligo

nio. Galite bile dieną ateiti dėl dau
giau informacijų. M. Shapran, 293 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(94-96)

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

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Sales del Balių, Koncertų' 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki- 

•mų ir tt. Puikus šteičįus su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

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

K senų padarau 
n a ujųs paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame. 

įrikoniškais. Rei
kalui esant ir 

[padidinu tokio 
’dydžio, kokio pa- 

' geidaujama. Tai
pogi atmaliavojū 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandui
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ąnt lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. FETRAIT1ENŠ ir SŪNAI
Jus mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviSko na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena

GaspadoriSkai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

/U1??'’ Atdara nuo anksti ryto iki'vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

žii? 1 iii. jiŪ-A&U ■'

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
CtF Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes 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

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne
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BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698




