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“Schenectady Gazette’’ (bal. 
20) kolumnistas Quillen rašo:

“Amerikoniški fašistai ne
begali ilgiau priešintis Rusi
jai ir ja diskredituoti nepa
kenkdami Amerikai. . . Rusija 
yra mūsų talkininkė, geram 
laipsnyje mūsų pergalės viltis. 
Kada mes tarnaujame rusams, 
mes tarnaujame patys sau...”

KRISLAI
Amerikos priešams ' 

pasiskaityti.
Žodis kaip auksas.
Populiarumas namie.
Neva prieš, bet už Hitlerį.

Rašo A. Bimba
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AMERIKOS LĖKTUVAS NUSILEIDO SOVIETU SIBIRE
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New Yorko dienraščio “P- 
M.” redaktoriuj Ralph Inger
soll bal. 22 dieną rašo:

“Mes Amerikoje, kuriems 
taip reikalingi galingi draugai, 
kaip niekad pirmiau mūsų is
torijoje, galime dėkavoti Die
vui, kad randasi rusai ir kad 
jie ištiesė mums savo' drau
giškumo ranką. Kuris tą už
ginčija, tas yra Amerikos prie
šas.”

Lai šių dviejų vyrų šias svei
kas mintis pasiskaito lietuviš
ki pronaciai — Michelsonaį, 
Grigaičiai, Prunskiai, Stilso- 
nai ir Urbanavičiai. šios min
tys taikomos ir prieš juos.

auksas.

pasižadė-
O mano 
stengtis

Patinka man tas veikėjas, 
kuris išpildo savo duotą žodį. 
Kiekvieno mūsų žodis turėtų 
būt taip geras, kaip 

Štai laiškutis:
“Na, tai aš savo 

jimą jau išpildžiau. 
pasižadėjimas buvo
iškolektuoti iš Lietuvių Litera
tūros Draugijos Bayonnės kuo
pos narių mokestis prieš pir
mą gegužės. šiandien ga
vau nuo d. D. M. šolomsko 
pakvitavimą, kad L.L.D. 212 
kuopos narių mokestis jau 
Centre, tai yra, mūsų kuopos 
nariai pasimokėję už* 1942 
metus.

“Smagiai jaučiuosi, kad už
simokėjo. Bet dar. ^magiau 
būtų, kad galėtumėme pakelti

90 Nuoš. Visos Vokie 
čių Armijos Prieš 

Sovietus
Kuibyšev, bal. 23. — So

vietų Sąjungos Informaci
jos Biuro vedėjas Lozovskis 
padarė pareiškimą, kad 
Hitleris yra sutraukęs prieš 
Sovietus 90 nuoš. visu savo 
karo jėgų. Jis taipgi pašau
kė frontan 1,900,000 rezer
vų. Iš tų rezervų, sako Lo
zovskis, mažiausia 900,000 
yra berniukai tarpe 14 ir 18 
metų amžiaus. Pusė milijo
no tų rezervų yra išimta iš 
svarbių pramonių, o kita 
pusė milijono surinkta iš 
v a s a 1 i š k ų kraštų, kaip 
Vengrija, Rumunija ir t.t.

Iš kitos pusės, nepaisant 
priešo jėgų koncentracijos, 
Raudonoji Armija yra pasi- 
ruošus priešą pasitikti, sakė 
Lozovskis. Ji irgi tapo su
stiprinta naujais kovotojais 
ir pajėgs nacių gaujas iš
girsti iš Sovietų žemės.

Toliau Lozovskis nurodi
nėjo, kad daugelis ženklų 
rodo, jog vokiečių užfrontis

kuopos narių skaičių.”— K. pradeda braškėti ir kad Vo- 
Maziliauskas. kieti jos žmonės pradeda iš

sisemti ir netekti kantry- 
Smetonininkas Klinga kan- bės. Lozovskis pagyrė pa- 

didatuoja į SL.A. preziden
tus. Kiek metų atgal jis ilgą 
laiką gyveno Scrantone. Kai 
Scrantono kuopos balsavo, tai 
tas Klinga negavo nė vieno 
balso!

šitaip gerai jis buvo pasi
žymėjęs tarpe Scrantono lie
tuvių.

stanijų dienų Anglijos pa
didintą ant Vokietijos puo
limą iš oro. Juo daugiau to
kių užpuolimų, tuo geriau, 
sako Lozovskis.

Lozovskis sakė, kad san
tykiai tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Japonijos nėra pasi
keitę. Užklausus, ar Stali
nas turėjo pasimatymą su 
Japonijos a m b asadorium 
Šato, jis atsakė, kad toks į- 
vykis būtų buvęs paskelbtas 
viešai. Tokio pasimatymo 
nebuvo.

Lozovskis buvo spaudas 
reporterių paklaustas, ar 
Amerikos karo pabūklai 
yra pristatomi Sovietų Są
jungai. Jis atsakė: “Geriau 
apie tai kalbėti kuomažiau- 
sia.”

Lozovskis nurodė, kad vo
kiečių karo belaisvių skai
čius nuolatos didėja. Jis sa
kė, kad Sovietai nesielgia ir 
nesielgs taip su vokiečiais 
karo belaisviais, kąip jiaciai 
elgia-si su raudonarmiečiais, 
patekusiais jų nelaisvėn. 
Naciai su raudonarmiečiais 
elgiasi kaip pikčiausi bar
barai.

SOVIETAI PRASILAUŽE 
PRO VOKIEČIU PIRMAS 
APSIGYNIMO UNIJAS

Kaip dabar atrodo, tai Klin- Kuibysev, bal. 23. So- 
ga buvo bagočinių prikalbin- rietu Armijos pirmieji bū
tas statyti savo kandidatūrą į riai pramušė nacių pirmąją 
S.L.A. prezidentus. ‘ apsigynimo liniją Bryansko

Dalinai Bagočius tikslą pa- sektoriuje už 210 mylių į 
siekė: suskaldė opozicijos bal-i pietvakarius nuo Maskvos, 
sus.

Kaip dabar atrodo, tai Klin-

apsigynimo liniją Bryansko

Naciai Pakorė Lietuvį 
Pulk. Matulevičių

šiomis dienomis Kaune 
naciai pakoi‘ę pulkininką 
Matulevičių ir suareštavę 
Cesarį Petrauską. Matule
vičius buvęs pakartas neva 
už “spekuliaciją.” Taip ofi
cialiai pareiškė naciai. Ta
čiau kas gi tam tikės? Ma
noma, kad pulkininkas buvo 
pakartas * už priešnacišką 
veikimą. Iki šiol jau tūks
tančiai L ietuvos žmonių ta
po sušaudyta bei pakarta 
už nepaklusnumą nacių bar
bariškoms gaujoms.

Jungtinių Valstijų Bomberis
Nusileido Sovietų Teritorijoj

ir per klaidą nusileido ant 
Sovietų teritorijos.

“Vaduojantis tarptautinė
mis* tiesomis, Sovietų vy
riausybe internavo (sulai
kė)' amerikiečių lėktuvą ir 
jojo įgulą.”

London, bal. 24. — Šios 
dienos radijo pranešimas

Maskva. — Sovietu val
džios žinių agentūra “Tass” 
per radiją padarė sekamą 
oficialį pranešimą: t

“Balandžio 18 diena Ame
rikos karinis lėktuvas nusi
leido mūsų Pamarmėję Te
ritorijoje.

“Pagal lėktuvo Įgulos pa
reiškimą, tą dieną lėktuvas, apie sulaikymą Jungtinių 
dalyvavo amerikiečių karo Valstijų karinio lėktuvo ir 
jėgų užpuolime ant Ja poni-j jojo įgulos Sovietų terito- 
jos salų ir paskui paklydo rijoj yra pirmas patvirtini-

Berlynas Mobilizuoja Galvos Kapojamos Pra-
Vaikus Fanny 

Darbams
gos-Varšavos Aikštėse

mas iš Suvienytų Tautų 
šaltinių, kad Jungt. Valsti
jų lakūnai padarė puolimą 
ant Japonijos. Sovietų Pa- 
marinė Teritorija randasi

tik už 600 mylių nuo Tokio. 
Tuo tarpu artimiausia Su
vienytų Tautų bazė pietinė
je Chinijoje randasi už 1,- 
500 mylių nuo Japonijos.

Amerikiečiu lėktuvas nu
sileido Sibire prie Khaba- 
rovsko. Nuo šio miesto iki 
Tokįo yra 900 mylių.

Washington, bal. 23. — 
Amerikos Laivyno ir Karo 
departmental nedavė jokio 
pareiškimo dėl amerikiečių 
lėktuvo nusileidimo ant So
vietų teritorijos, arba apie 
amerikiečių oro jėgų atakas 
ant Japonijos. Paliekama 
Japonijai spėlioti.
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Stockholm, bal. 23. — 
Hitleris išleido patvarkymą, 
kad vaikai nuo dešimties 
metų amžiaus ir visos mo
terys, kurios tebėra neį
trauktos į karo pastangas, 
turi būti sumobilizuoti pa
dėti farmeriams laukus ap
dirbti.

London. — Čechai ir len
kai gauna pranešimus iš 
Pragos ir Varšavos, kad te
nai naciai patrijotams vie
šose aikštėse kapoja galvas. 
Net vaikam yra leidžiama 
žiūrėti į žudymą cechų ir 
lenkų patrijotų. Tuomi na
ciai nori išgązdinti tas tau
tas.

Herald Ickes Mano Kitaip apie 
Aprubežiavimą Gazolino

Nors Vienas Kunigas Iš
stojo prieš Coughliną
Katalikų kunigas George 

B. Ford, patarėjas katali
kams studentams Columbi- 
jos universitete, viešai pa
smerkė kun. Coughliną, jo 
pronacišką politiką ir užgy- 
rė valdžios žygį neleisti 
“Social Justice” siuntinėti

CIO. Taryba Atmetė 
Lewiso Reika lavintą

“Tėvynės” redaktorius Ba
joras, kuris taip neseniai sa
kė, kad Lietuvos žmonės pra
šyte prašė Dievo, kad jis 
jiems atsiųstų karą ir Hitlerį, 
dabar jau verkia. Sako,‘.Hit
leris pasimojęs praryti visą 
mūsų Lietuvėlę!

“Tai taip suplanavo Hitle
ris pabaigti Lietuvą! Tai ši
taip jis ‘didina’ Lietuvą!” 
(“T.” bal. 24 d.).

Jeigu šis Bajoro atsiverti
mas būtų nuoširdus, jei šios 
jo ašaros dėl Lietuvos baisaus 
likimo būtų grynos, mes tik 
galėtume palinkėti jam ge-- 
riausios sveikatos ir ilgiausio 
gyvenimo.

Bet Bajoras bjauriai veid
mainiauja. Jis kaip buvo, taip 
ir pasilieka savo širdyje Hit
lerio pastumdėlis. Jis 
vertė.

Nes štai tam pačiam 
nės” numeryje Bajoras
hitlerinės propagandos už vi
są milijoną dolerių. Jis patal
pina nuo Hitlerio Biuro gau
tą surašą, idant užnuodyti S. 
L.A. narius prieš Sovietų Są
jungą, Amerikos talkininkę.

Eina aštriausi susikirtimai 
su priešu.

Vokiečiai pradeda smar
kiai veikti ore. Šiaurvaka
riniame fronte Raudonoji 
Armija sumušė nacius dide
liame tankų mūšyje ir už
grobė dvi eiles vokiečių for
tifikacijų.

Saulė kaitina ir sniegas 
tirpsta. Iš fronto praneša
ma baisių vaizdų: desėtkai 
tūkstančių vokiečių lavonų 
laiko nukloję plačiausius 
laukus. Pasirodo, kad vokie
čiai negalėjo pasiimti už
muštųjų. Pasiliko jie snie
gu apversti. Tik dabar tie 
lavonai tręšia plačius Sovie
tų teritorijos laukus.

“Raudonoji žvaigždė” sa
ko, kad Sovietai turi oro jė
gų pirmenybę. Tai buvo įro
dyta per mūšius žiemos me
tu.
. “Fašistų.! gali įtempti 
kiekvieną nervą,” sako laik
raštis, “bet jie nebegalės 
.pakartoti pereitos vasaros 
istorijos.”

Iki pat Paskutinio Lėk
tuvo Buvo Kovota

Australija, baL 23. — 
Jungtinių Valstijų karo jė
gos laikėsi iki paskutinio 
orlaivio ant Bataano salos. 
Pats paskutinis orlaivis, 
kuris buvo nesugadintas, 
buvo pasiųstas pulti priešą, 
idant jį sulaikius.

neatsi-

“Tėvy- 
pavaro

tus ryšius su Hitlerio propa
gandos biuru arba su kitomis 
Hitlerio įstaigomis. Matyt, jis 
turi slaptus kelius šmugeliavi- 
mui Amerikon Hitlerio įstai
gų pranešimų ir instrukcijų.'

Jūrininkai už Brow
herb Paliuosavimą

Livingston, N. J
Balandžio 23 dieną East 

Oųaiige ligoninėje mirė 
Barbora Polson - Palubins- 
kienė. Jos kūnas pašarvotas 
Finneran Funeral Parlors, 
102 So. Clinton St., East 
Orange. Palaidota bus sek
madienį, bal. 26 d., 2 vai. 
dieną. Jos lavonas bus sude
gintas Lindeno krematorijo- 
je, Linden, N. J. Giminės, 
draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse. 
Prakalbėlę pasakys St. Sas- 
na, “Laisvės” redaktorė.

Washington, bal. 23 d. — 
Kad pakenkti CIO darbui, 
John L. Lewis buvo parei
kalavęs, kad Pild. Taryba 
atmokėtų tuos pinigus, ku
riuos United Mine Workers 
of America išleido unijų or- 
.ganizavimo kampanijoms. 
Tarybos priimtoje rezoliuci
joje sakomą, kad niekas ne
gali manyti, jog mainieriai, 
aukodami darbininkų orga
nizavimui, manė pinigus at
siimti. Tai buvo jų prisidė
jimas prie organizavimo ne
organizuotų darbininkų.

EXTRA

Paskutinis Priminimas

Matyt, “Tėvynės” redakto
rius, kaip ir kiti lietuviški pro- 
naciški redaktoriai, turi slap-

S.L.Ą. nariams labai svar
bi t atai* žinoti. Svarbu jiems 
žinoti, kad jų organo redak
torius gauna ir talpina “Tė
vynėje” Hitlerio įstaigų slap
tai atsiųstus dokumentus su 
tikslu pakenkti Amerikai ir 
visoms Suvienytoms Tautoms 
šiame kare.

New York, bal., 24. — Pi
liečių z Komitetas Išlaisvini
mui Earl Browderio prane
ša, kad dar keturių Ameri- 
,kos laivų jūrininkai priėmė 
rezoliucijas už Browderio 
paliuosayimą. Iki šiol iš vi
so net 104 laivų įgulos yra 
pasiuntusios prez. Roose- 

. veltui prašymą atidalyti 
Atlantos kalėjimo duris ir 
sugrąžinti Browderį į kovo
tojų eiles.

Balandžio 26 d., sekma
dienį, 7:30 vai. ryte, kurie 
turite gerus radijus, atsisu
kite ir pasiklausykite lietu
viškų prakalbų iš Maskvos. 
Ten įvyks lietuvių konfe
rencija ir trumpas prakal
bas į Lietuvos žmones sa
kys Lietuvos liaudies vadai 
— Paleckis, Gedvilą, Nėris, 
Sniečkus ir kiti.

Washington. — Žibalo 
pramonės k o o rdinatorius 
Herald Ickes sako, kad laik
raščiai perdeda, kuomet sa
ko, kad rytinėse valstijose 
neužilgo bebus galima gau-Ino-reikalo. Reikia važiuoti 
ti tik nuo pustrečio iki pen
kių galonų gazolino į savai
tę. Jis mano, kad prie to
kio drastiško aprubežiavi- 
,mo neteks prieiti.

Iš kitos puses, jis sako, 
kad visi automobilistai turi 
nuo dabar rimtai taupyti 
gazoliną. Nereikia automo
bili vartoti, jeigu nėra būti-

susitelkus kaimynams ir pa* 
žįstamiems. Reikia nelėkti 
greitai. Reikia prižiūrėti, 
kad automobilius būtų ge- 

į ram stovyje ir t.t.

ANTRAS FRONTAS DABAR, 
SUNAIKINIMAS PRIEŠO DAR 

ŠIAIS METAIS
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London, bal. 24. — Ang
lijos lėktuvai padarė didelį 
užpuolimą ant nacių kon
centracijos uosto Rostock, 
kuris randasi prie Baltijos 
Jūros. Ten randasi nacių 
HeinkeI lėktuvų gamybos 
fabrikas^ ir per ten naciai 
pristatinėja karinę pagelbą 
Suomijai. Sako, atakos pa
darė daug žalos.

Australija. — Talkininkų 
lėktuvai atakavo japonų ba
zę ant Rabaul salos. Japo
nai išsodino daugiau armi
jos ant Panay salos.

New York, bal. 23. — 
Čionai .kalbėjo Angljos - ko
mercinis atstovas lordas 
Beaverbrook. Jo prakalba 
buvo tikrai nepaprasta, pa
švęsta išimtinai karo reika
lams. Beaverbrook karš
čiausiai agitavo už atidary
mą antro fronto prieš hitle
rinę Vokietiją, už atakavi- 
mą priešo be jokios per
traukos, pakol jis bus su
naikintas, nušluotas.

“Nuo to laiko, kaip aš ap
silankiau ‘ Rusijoje pereitą 
spalių mėnesį,” sakė Beav
erbrook, “aš stojau už ant
rą frontą.”

Dabar jis sako: “Kirski- 
me priešui, kad pagelbėti 
Rusijai! Kirskime iš visų 
pajėgų. Kriskime net kaip 
papuola!” Jis sako, kad da
bar reikia atakuoti, o ne 
laukti.

Beaverbrook labai griež-

Burma. — Japonai pra
dėjo naują ofensyvą Bur- 
moje prieš talkininkus.

tai pasmerkė tuos, kurie 
priešingi teikimui Sovietų 
Sąjungai militarinės pagel- 
bos, ypatingai davimui 
ginklų. Jis sako:

“Aš nesuprantu to nusi
skundimo. Komu n i zmas 
Stalino vadovybėje sukūrė 
drąsiausią kovojančią armi
ją Europoje. Komunizmas 
Stalino vadovybėje davė 
mums pavyzdžius patrijo- 
tizmo, lygaus puikiausiam 
patrijotizmui, koks tik žino
mas istorijoje. Komunizmas 
Stalino vadovybėje laimėjo 
visų Vakarinių tautu pa
garbą ir pagyrimą. Komu
nizmas Stalino vadovybėje 
pagimdė geriausius šio ka
ro generolus...”

Beaverbrook atsakė ir ki
tiems. Sovietų Sąjungos 
priešams. Sakė jis:

“Persekiojimas krikščio
nybės! Nėra jokio persekio
jimo. Bažnyčių durys atda- 

i ros. v Sovietų Sąjungoj yra 
pilna laisvė praktikuoti re- 

| ligi ją, kaip kad ten yra pil
na laisvė ją atmesti.

“Rasinis persekiojimas!

Washington. — Preziden- 
valdžios ap-| tas Rooseveltas pareiškė 

spaudos atstovam, kad A- 
merikos karinė gamyba vei
kia labai gerai,-pagal pla
ną.

Poughkeepsie, N. Y., bal. 
,23. — Dabar 
.skaityta, kad Sara Delano 
Roosevelt, prez. Roosevelto 
motina, mirdama paliko 
turto vertės <$1,089,872. De
vyni dešimtadaliai to turto 
palikta prezidentui. Į (Daugiau žinių 5 pusi.)

Naciai Mobilizuoja Sa
vo Vaikus Armijai 

-------—. \
London, bal. 23. — Prane

Šimai iš Stockholmo sako, Nėra jokio. Žydai turi ly- 
kad Hitleriui pradeda sto- gias’ teises su visais. Sovie- 
kuoti karinių jėgų. Todėl I tų Sąjungoję yra daugybė 
pradėta armijai mobilizuoti • rasių ir odos spalva nėra 
vaikus nuo 10 iki 18 metu, joks užtvaras.
Jaunuoliai tarpe 17 iki 18 “Politiniai valymai? Taip, 
metų .lavinami karinio muš- Bet dabar aišku, kad tie 
tro, o jaunesni kol kas bus žmonės, kurie buvo sušau- 
naudojami tik naminiam dyti, būtų išdavę Rusiją vo 
fronte. kiečiui priešui.”
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vasara privalo matyti visišką Ašies ar
mijų nugalėjimą ir dizorganizavimą!...”

Be abejo, Amerikos Slavų Kongreso 
dalyviai, susirinkę į Detroitą, turės šiuos 
žymaus rašytojo žodžius galvose. Jie bus 
jiems įkvėpimu ir padrąsinimu jų dar
buose.

Varde Amerikos lietuvių mes siunčia
me Amerikos Slavų Kongresui broliškus 
sveikinimus!

Mes jaučiame, mes žinome, kad kaip 
mūs, taip ir kongreso dalyvių, taip ir vi
sos laisvę mylinčios žmonijos šiandieni
nis vyriausias troškimas yra ir bus: Su
naikinti Hitlerį ir jo naciškas jėgas dar 
šiemet!

Kai Pro-Naciškas Redaktorius
Teisinasi...

Atidaryti Antrą Frontą ir

Laimėjimu

Pirmyn su ’'Laisve”!
nauji skaitytojai, bet tai nė-- ' 
ra gana. Reikėtų gauti 
daugiau. Reikia visur kal
binti žmones u ž s i r a š y ti 
“Laisvę.”

Pereitą sekmadienį aplan
kė B r o o k 1 y n ą Alfonsas 
Švėgžda iš B r i d geport, 
Conn. Pasipirko už dolerį 
knygų ir “Laisvei” paauko
jo $4. Sakėsi dirbąs po sep
tynias dienas ištisai Dėdės 
Šamo apsigynimui. Drg. A. 
Švėgžda pilnai supranta, 
kad ir “Laisvė” yra svarbi 
mūsų šalies apsigynimo {- 
monė ir todėl jis remia ją.

Brooklynietis Gustas Dir- 
žulaitis kas savaitę iš “Lais
vės” perka po $5 apsigyni
mo štampų (Defense 
Stamps). Šiuom kart nusi
pirkęs štampų ir paaukojo 
savo dienraščiui $2. Puikus 
patriotas savo šalies ir 
“Laisvės.”

Jonas Grubis pridavė nuo 
Onos Arminas $2 auką. Ji 
•skaito “Laisvę” ir labai ja 
yra patenkinta, taigi prisi
dėjo prie “Laisvės” palaiky
mo.

Daugiau aukų gavome 
nuo S. čižiūno, iš Lowell, 
Mass., $1; A. Križinausko, 
Bayonne, N. J., $1 ir J. Vai
tonis, W. Homestead, Pa., 
50 centų.

Aukos yra svarbus daly
bas šiuo momentu ir gra
žus būriukas paaukojo šio
mis dienomis, kaip matome 
iš pažymėtų vardų. Gi nau
ji skaitytojai yra pats pa
matas, dienraščio pasilaiky- 
mui. Taigi esame dėkingi 
už aukas ir už naujus skai
tytojus ir laukiame daugiau 
abiejų.

Kartą-kitą esame minėję, 
kad šiuo momentu turime 
remt materialiai savo dien- 
,raštį labiau, negu bent ka
da. Viena, kad dabar už
darbiai geresni, lengviau 
sutaupyti dolerį kitą, o’ an
tra, tai viskam brangstant, 
.daugiau reikia paramos 
mūsų dienraščiui.

Tą reikalą puikiai įmato 
pažangioji lietuvių visuome
nė, kuriai dienraštis “Lais
vė” tarnauja. Štai keletas 
gerų pavyzdžių.

Senelis J. Ramanauskas 
iš Minersville, Pa. prisiun
tė naują pusmetinę prenu
meratą. Ir jis dažnai gau
na naujų skaitytojų. Vėly
vas jo amžius tam gražiam 
darbui nekenkia.

“Chester, Pa. — Drau
gai ! Čia randate čekį $12.50 
vertės. Tai yra už 3 ‘L.’ 
prenumeratas. Viena meti
nė ir viena pusmetinė at
naujintos, o viena pusmeti
nė nauja prenumerata... 
Draugiškai, P. Šlajus.”

Mažame miestelyje gy
vendamas draugas Šlajus 
puikiai prižiūri atsinaujini
mus ir gauna naujų skaity
tojų.

Jersey City, N. J.—Drau
gas A. Matulis gavo naują 
metinę prenumeratą “Lais
tei.” Gi drg. Matulis dirba 
naktimis ir mažai turi pro
gos pasimatyti su lietuviais. 
Tačiau rūpindamasis gauna 
“JLaisvei” naujų skaitytojų.

Drg. Totorelis, iš Hart
ford, Conn, užrašė “Laisvę” 
šešiom savaitėm savo drau
gui.

Brooklynietis Joe Astrau
skas gavo naują skaitytoją 
6 savaitėm.

Į penkias dienas, penki

Karo Veteranas dienraš
ty j “Daily Worker” išdėsto, 
kaip 1942 metais gali būti 
Hitleris paklupdytas ir kaip 
mes galime šiemet laimėti 
karą su mažiau kraujo, ma
žiau apkų ir su mažesniu 
pasaulio sunaikinimu, čia 
mes perduosime jo mintį.

Kaip Stovi Jėgos
Hitleris yra vyriausias 

Ašies centras ir Vokietijos 
fašistai vyriausia tų razbai- 
ninkų jėga. Dabar Vokieti
ja yra pavergus’ 400,000 ket. 
mylių Sovietų Sąjungos plo
tą, kur prieš nacius partiza
nai veda mirtiną karą. Hit
leris pavergtame plote pri
verstas laikyti net 80 divizi-

jų gerai organizuotos armi
jos, gerai ginkluotos. Reiš
kia, ten apie 4,000,000 vyrų 
nieko neveikia karo išlaimė- 
Jimui. Jungtinės Valstijos 
,yra iškėlę į Šiaurinę Airiją 
gavo jėgas.

Turint mintyj, kad Hitle
ris Francijoj, Belgijoj ir 
Holandijoj turi tik 20 divi
zijų, tai jeigu Anglija ir 
Jungtinės Valstijos iškeltų 
į Franciją ar Belgiją tik 50 
divizijų, tai yra vieną ket
virtadalį savo jėgų, tai Su
vienytos Tautos ten būtų 
du kartus galingesnės už 
Hitlerį.

, Liaudis Laukia Veikimo
Turime žinoti, kad jeigu
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Mes andai (bal. .6 d. “Laisvėje”) para
šėme įvedamąjį apie federalinės vyriau
sybės pasimojimą suvaržyti neangliškąją 
spaudą Jungtinėse Valstijose. Mes nuro
dėme, kad planas suvaržyti visokią kita- 
kalbišką spaudą pakenks, užuot pagelbė
ti, mūsų kraštui. Nurodėme, kad ne visi 
neangliški laikraščiai yra pro-naciški, ne 
visi angliški laikraščiai yra anti-naciški. 
Todėl pažabojimas pro-naciškos spaudos 
Amerikoje turi būti pravestas ne sulyg 
tuo, kokioje kalboje ji spausdinama, bet 
sulyg laikraščių turiniu. Ten mes nuro
dėme pavyzdį, sakydami:

“Kuo, pavyzdžiui, kalta ‘Laisvė’, jei 
kuris nors klerikalų arba fašistų laikraš
tis tarnauja Hitleriui? Kuo kaltas LDS 
organas ‘Tiesa’, jei SLA organas ‘Tėvy
nė’ spausdina Hitlerio propagandą?”

Pacitavęs aukščiau paimtus žodžius, 
“Tėvynės” redaktorius šitaip surinka:

“Čia tai jau tikro Judošiaus ir netei
singa provokacija! . ..”

Jei tai būtų provokacija, jei mūsų žo
džiuose kas nors būtų neteisingo, tai 
mes, vietoj argumentuoti su “Tėvyne/* 
nusilenktume ir atsiprašytume. Deja, 
taip nėra. Ir p. Bajoras, kuris redaguoja 
“Tėvynę,” žino, l^ad taip nėra.

Jei p. Bajoras netingi, tegu jis peržiū
ri pastarųjų metų “Tėvynės” numerius. 
Jis suras, kad joje beveik nieko daugiau 
ir nėra, kaip agitacija už Hitlerį ir bjau- 
rojimai prieš Sovietų Sąjungą, geriausį 
ir didžiausį mūsų krašto talkininką.

Bet jeigu p. Bajoras perdaug užimtas 
arba tingi peržiūrėti tuos “Tėvynės” nu
merius, tai tegu jis bent į vieną “T.” nu
merį pasižiūri ir pasiskaito — “Tėvynę” 
iš 1941 m. gruodžio 12 d.

Ponas Bajoras privalo atsiminti, kad 
šis “Tėvynės” numeris išėjo gruodžio 12 
d. — po japonų užpuolimo ant Perlų 
Uosto ir po to, kada naciška Vokietija 
paskelbė karą Amerikai.

Atsivertęs tą “Tėvynės” numerį, tegu 
jis netingi pasiskaityti, ką jis ar jo sėb
ras ten parašė:

“Lietuviai melste meldė, prašyte prašė 
karo. Kitos išeities nebuvo. Jie pilnai pa
sitikėjo vokiečių ginklu ir numanė, kad 
susirėmus bolševikai išdulkės iš mūs 
krašto. Todėl laukė tik karo pradžios. Ir 
koks džiaugsmas buvo, kai birželio 22 d. 
švintant sugriaudė parubežyje, pakilo dū
mai ir ugnis bolševikų aerodromuose ir 
jų ‘velnio darželiuose’-susitvirtinimuose. 
Net bežemiai ir mažažemiai sakė, kad to
kio linksmo ryto dar gyvenime beturėję. 
Mes sėdėjome Kaune. Viskas praūžė lai
mingai ...” ,

Pakartojame: tegu p. Bajoras atsime
na, kad šitie žodžiai jo laikraštyje tilpo 
po Perlų Uoste baisenybių, kurias pada
rė Hitlerio ‘ sėbrai. Tegu p. Bajoras pa
galvoja, o jis supras, kad tas, ką jis pa
rašė paminėtame savo “Tėvynės” nume
ryje, yra bjaurus melas, šlykšti Hitlerio 
propaganda, niekšiškas Lietuvos žmonių 
šmeižimas. Net Goebbelsas niekad tokio 
•stačiokiško, šiurkštaus ir šlykštaus pa
reiškimo nėra rašęs, kokį padarė p. Ba
joras SLA organe!

Ar gi tai nebuvo Hitlerio propaganda? 
Deja, taip buvo! Deja, ji tilpo SLA narių 
centais palaikomame laikraštyje!... De
ja, tai buvo mesta baisi dėmė ant visos 
SLA organizacijos!...

Bet jeigu p. Bajoras tingi • žiūrėti į 
praeitus “Tėvynės” numerius, tai mes 
jam patariame pasiskaityti tą patį “T.” 
numerį, kuriame jis rašo apie mūsų 
“provokaciją” — “Tėvynę” iš* bal. 24 d. 
Jis ten suras Hitlerio propazgandos už
tenkamai. Visų pirmiausiai “Tėvynė” 
spausdina Hitlerio prisiųstą sąrašą “į Si
birą išvežtųjų” lietuvių. Jeigu tai nėra - 
šlykšti Hitlerio propaganda, tai ką kitą 
galimi vadinti pro-naciška propaganda ?

Mes nežinome!
Ir mes nesiliausime vadinę špato špa

tu!...

Slavų Kongresas
Rudieji žvėrys, hitlerininkai, pasimojo 

išnaikinti arba padaryti vergais pasau
lio slavus. Slavai, pasak hitlerininkais, 
yra žemesni už arijus, jie tik biskelį 
aukštesni už žydus, todėl jie neturį tei
sės laisvai gyventi, jie turį būti paverg
ti, o kadangi jie pavergimui priešinasi, 
— išnaikinti. Išnaikinti, nužudyti kiek
vieną, kuris priešinasi pavergimui!...
Kaip visur, taip ir čįa, Hitleris kalba 

apgavikiškai. Jis žino vieną: jei jam pa
vyktų visus slavus padalyti vergais, tai 
jis tuomet lengvai galėtų padalyti ver
gais viso pasaulio žmones. Nes jis žino, 
ir tą kiekvienas turi žinoti, kad slavų 
yra virš 200 milijonų. Jie užima didesnę 
Europos pusę.

Kad Hitleris varo slavų naikinimo 
darbą — aišku. Sunku įsivaizduoti, ką 
jo rudieji žvėrys atlikdinėja Sovietų Są
jungos okupuotoje dalyje, ką jie atli
kinėja Lenkijoje, Jugoslavijoje, Čecho-' 
Slovakijoje ir kitur.

Ir čia slavai pasirodė, ‘kad jie nebus 
nei Hitlerio nei keno nors kito vergais. 
Jie pasirįžo kovoti, žūt-būtiniai kovai. 
Ir toji kova verda kiekviename kampely
je, kur tik Hitlerio govėdoms pavyko įsi
veržti.

O kad apsivienyti, sukonsoliduoti sa
vo jėgas, subendrinti savo kovas, slavai 
renkasi į kongresus. Maskvoje jau įvyko 
du slavų pasaulio kongresai — du nuo 
1941 m. birželio 22 dienos. Vienas per
nai, kitas — balandžio mėn. 4—5 die
nomis.

Amerikoje, ypatingai Jungtinėse Vals
tijose, gyvena milijonai slavų kilmės 
žmonių. Jie čia taipgi nesnaudžia. Jie no
ri stoti talkoh savo broliams ir seserims, 
kurie yra karo ugnyje, kurie yra rudojo 
žvėries okupacijoje. Amerikiniai slavai, 
todėl, pasirįžo sušaukti savo kongresą, 
kad sukonsoliduoti čionai savo jėgas, 
kad paremti labiau mūsų šalies karo pa
stangas.

Amerikos slavų kongresas prasideda 
šiandien, balandžio mėn. 25 dieną Det
roite. Jis baigsis rytoj, sekmadienį.

Mes skaitome kongreso šaukėjų mani
feste :

“Kuomet Hitleris paleido savo bruta- 
lingą terorą prieš mūsų slaviškus brolius 
ir seseris, kiekvienas slaviško paėjimo 
amerikietis tapo nustebintas ir sujušin- 
tas. Buvo mums visai aišku, jog Hitlerio 
nuodėmės prieš mūsų giminaičius yra 
tiktai dalis pasimojimo užvaldyt pasau
lį, ir jog jųjų kova yra ir mūsų kova. 
Dabar šitas aršiausias visos žmonijos 
priešas, šitas slaviškų tautų mėsinėtojas 
paskelbė karą Amerikai, mūsų vaikų ša
liai.”

Skaitytojas, be abejo, bus skaitęs išti
sai tąjį atsišaukimą, tilpusį Jono Kaš- 
kaičio straipsnyje bal. 22 dienos “Lais
voje.”

Amerikos slavai pasirįžo susiorgani
zuoti kovai prieš rudąjį žvėrį, prieš na
cizmą; ryškiau padėti mūsų kraštui, A- 
merikai, karą laimėti; kovoti prieš vi
sokius nenaudėlius, prieš vidujinius 
priešus, — penktakolonistus ir šeštako- 
lonistus.

Žymusis rusų rašytojas, Aleksiejus 
Tolstojus, šitais žodžiais kreipėsi į Ant
rąjį Slavų Kongresą Maskvoje:

“Slavai! Mėnesiai, savaitės ir dienos 
artinasi, kai nesiliaują mūšiai, Sovietų 
Fronte pasieks savo aukščiausi įsitem
pimą. Hitleris planuoja pavasarinį ofen- 
syvą. Tai bus jo paskutinė rizika, despe
ratiškos pastangos... šis jo ofensyvas 
privalo būti pakeistas į galutiną ištašky
mą vokiečių, italų, rumunų, vengrų ir 
suomių divizijų, šis tai yra galutinas 
Raudonosios Armijos uždavinys ir Stali
no troškimas. 1942 metų pavasaris ir

v

jų armiją. Apart to, Vokie- .-Anglija ir Jungtinės Vals-
ri jos fašistai prieš Raudo
nąją Armiją turi dar 200 
divizijų, veik visas mecha
nizuotas jėgas, ir ant 80% 
.lėktuvus. Bendrai fašistų 
jėgos prieš Sovietų Sąjungą 
yra apie 3,000,000 kareivių 
,ir Rumunijos, Vengrijos, 
Finliandijos ir dar dalis 
Italijos armijų ir prieš par
tizanus dar iki 1,200,000. 
Prieš Sovietus, stovi visos 
galingiausios fašistų jėgos!

Apart šių jėgų Vokietijos 
fašistai dar turi 10 divizijų 
Norvegijoj; 5 Finliandijoj; 
10 Balkanuose; po 5 Libi
joj ir, Italijoj; 20 divizijų 
Francijoj ir Belgijoj ir 25 
divizijas Vokietijoj rezerve. 
Bendrai yra 350 Vokietijos 
fašistų divizijų. Bet reikia 
atminti, kad dabartinės 
Hitlerio divizijos jau nėra 
tokios, kokios buvo perei
tais metais, kada jis užpuo
lė Sovietų Sąjungą. Per de
šimts mėnesių karo Raudo- 

išnaikino 
armijos

no j i Armija jau : 
Hitlerio geriausias 
jėgas.

Sovietų Sąjunga 
niu laiku turi 200 
prieš Vokietijos ir jos talki
ninkų jėgas, bet Sovietų di
vizijos yra skaitlingėsnės 
kariais, kaip vokiečių. Apart 
to Sovietai turi apie 50 di
vizijų Maskvos srityj rezer
ve ir 50 divizijų Kaukaze ir 
Užkaukazijoj. Sovietų Są
jungos rezervinės jėgos yra 
didelės. Bet tas nereiškia, 
kad 1942 metais Anglija ir 
.Jungtinės Valstijos turi pa
silikti tik liudininkais, o 
viena Sovietų Sąjunga ir 
vėl, kaip 1941 * metais turi 
kariauti. Reikia atminti, 
.kad ir Sovietų Sąjunga 
,daug nustojo, kad jos daug 
fabrikų ir dirbtuvių priešas 
sunaikino, kad jai vienai 
.kariauti prieš visas Hitle
rio, Mussolinio ir jų talki
ninkų jėgas yra sunku ir 
dar tuo pat laiku laikyti ga
lingą armiją prieš Japonijos 
samurajus.

Tuo kartu Anglija ant sa
vo salų turi apie 200 divizi

dabarti- 
di vizijų

tijos iškeltų Francijon ar
miją, o tam jų laivynai už
tektinai galingi, tai Hitleris 
būtų suspaustas iš rytų pu
sės — Raudonosios Armijos 
jėgų, o iš vakarų — Angli
jos ir Amerikos j gi ant vie
tos — Francijoj, Belgijoj ir 
Holandijoj prieš jį sukiltų 
liaudis. Hitleris būtų pa
klupdytas ant kelių, par
blokštas, o tada jau nesun
ku būtų karą baigti prieš 
.suklypusią Mussolinio jėgą 
ir Hitlerio kitus talkinin
kus.

Veteranas komandierius 
paduoda davinius, kad iš 
Anglijos permesti armiją 
gali ne vien laivai, bet ir 
lėktuvai. 500 lėktuvų, da
rant į parą tik po šeši^ 
skridimus, nes atsta maža, 
jie gali pernešti net 100,000 
kareivių.

Vienatinis ir praktiškas 
būdas šiemet sumušti Hit
lerį ir mums karą išlaimė- 
ti, tai veikti iš Anglijos iš
keliant jėgas Francijoj. Juk 
ir iš Jungtinių Valstijų pri
statyti arti, palyginus su 
Australija, linkui kurios 
prieina plaukti 13,000 my
lių, arba pristatymas į So
vietų Sąjungą per šiaurės, 
arba Persiją, kur į pastarą
ją prisieina plaukti apie 
15,000 mylių.

. Hitleris Vakarų Fronto 
Bijo

Visi daviniai rodo, kad 
Hitleris ir jo komanda la
bai bijo antro fronto Fran
cijoj. Hitleris dar pirm šio 
,karo pradžios visur dėstė ir 
.rašė, kad Vokietija ant žūt
būt turi vengti dviejų fron
tų. Kada jis puolė Sovietų 
Sąjungą, tai jis manė, kad į 
šešias savaites užkariaus 
Sovietų Sąjungą ir vėl turės 
tik vieną frontą prieš Ang
liją. Hitlerio visoki blofai 
apie “pavasario ofensyvą,” 
o dabar apie “vasaros ofen
syvą” ir yra tik tam, kad 
jis galėtų apgauti Suvieny
tas Tautas, kad jis galėtų 
vesti karą tik prieš Sovie
tų Sąjungą, tada, kada

h

a

. !

P. Buknys. *

Kvietimas Pabust
E. Gonzalez Tunon

“Liaudie, pabusk, tėvynė 
tave šaukia.

Atėjo valanda, šiandien 
ar niekuomet!”

1823 metais, vengrų kai
me Kinkoros, gimsta Alek
sandras • Sandor Petofi. 
Gimsta laikais, kuriais ne
žiūrint reakcinės “Švento
sios Sąjungos”, Italijoj, 
Graikijoj, Lenkijoj ir kitose 
šalyse dygsta ir bręsta 
Francūzų Revoliucijos dai
gas.

Gimsta Laisvės šimtme-

Anglijos ir Amerikos milži
niškos karo jėgos stovi nuo
šaliai. Jis siekia pirma lai
mėti karą prieš Sovietus, o 
paskui atsisukti prieš Ang
liją ir Ameriką. Mes jam 
^neturime leisti tą padaryti. 
Antras frontas turi būti 
atidarytas ir Hitleris šiemet 
turi būti sumuštas. Ir tas 
galima, to reikalauja Ang
lijos ir Amerikos liaudis iš 
savo armijų komandos.

D. M. š.

tyj, kuomet jo tėvynė, sal
džioji ir tūkstantmetė, mu- 
zikališkoji Vengrija, “vaito
ja po priespaudos jungu”.

“Mus prakeikia mūsų 
protėviai, kurie gyveno lai
mingi laisvuos laukuos.”

Gimsta šimtmetyje litera
tūrinių draugijų, suokalbi
ninkų logijų ir laisvamany- 
bės laikais, kuomet pasau
lis, istorija, neatsižvelgiant 
jos neperstojamo kilimo ir 
kritimo, duoda didelį šuolį 
pirmyn žmogaus išlaisvini
mo procese.

Gimsta,' kuomet pradeda 
skambėti Heines ir Hugo 
ląisvės dainų garsai, kuo
met senųjų Europos miestų 
mūrai ir giliosios tarpkal- 
nės, laukai, upės ir miškai, 
kur praėjo šturmingos it 
viesulas grumtynės, atžymi 
Shęlley ir Byrono 
mus.

Gimsta Laisvės 
šimtemtyje.

Tai Aleksandras
vienas vaikas daugiau.

Vaikas auga. Auga tar
pe neramumų ir pykčių, 
tarpe nepasitikėjimų ir kar
štų jausmingumų, tarpe 
sielvartų ir patrijotinės ek- 
zaltacijos. Tas klimatas įsi
veržia jo sielon. Jame pasi
reiškia poetas. Jis neprašo 
pavelijimo, Iškyla vienas, 
nesulaikomai, ir turėdamas 
20 metų dainuoja:

“Liaudie, pabusk, tėvynė 
tave šaukia.

Atėjo valanda, šiandien 
ar niekuomet.

Tarp laisvės ir vergijos 
turim pasirinkti.

Vengrijos dieve, tavo var
dą prisiekiam, prisiekiam,

Kad priespauda išnyks.”
Skamba smuikai mėly

(Tąsa 5-me pusi.)

šukavi-

poetų

Petofi,

Sr 1 į
% 'i

f-

••

t.A” v

-

Šis bražinėlis parodo, kaip Corregidor tvirtuma, Filipinuose, kuri dar vis tebėra Jungt. 
Valstijų ' rankose, yra pasiruošusi gintis nuo priešo.
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Į ITEIVIUIA
Trečias Puslapis

M IE N AS
M. ŠOLOCHOVAS - TARYBINIO

KAIMO RAŠYTOJAS
Du Nekrologai

Michailas Šolochovas gimė 1905 me
tais, todėl jis su savo talentu tegalėjo 
pasireikšti tik socialistinėje visuomenė
je. Jis — didelis Tarybų Sąjungos ra
šytojas. Toki veikalai, kaip “Ramusis 
Donas” ir “Pakelti dirvonai,” pasaulinė
je literatūroje nėra dažnas reiškinys. Jis 
yra Tarybų Sąjungos darbininkų ir vals
tiečių daugiausia mėgiamas ir laikomas 
grožinio žodžio menininku. Jis užkaria
vo liaudies simpatijas dideliu savo kūri
nių meniškumu ir socialistiniu turiniu.

“Pakeltuose dirvonuose” Šolochovas 
atvaizdavo kolchozų kūrimo įkarštį 1930 
metais. Darbo valstietis per kolchozą no
rėjo išsivaduoti iš tos vergijos, iš tų pan
čių, kuriuose jį laikė kapitalizmas. Buo
žė priešinosi, klaidino jį. Tačiau Šolocho- 
vo valstietis ėjo ten, kur šaukė Stalinas, 
kur šaukė komunistų partija — į so
cializmą.

Šolochovo darbininkas Davydovas ir 
valstietis Nagulnovas liudija, kad pa
prastas žmogus savo mintimis, savo su
gebėjimais gali pasiekti aukšto kultūri
nio lygio. Tereikia panaikinti varžtus— 
kapitalizmą, kuris jam neleidžia nei gal
voti, nei žmoniškai gyventi. Davydovas 
apie kolchozą sako: “Mes dirbame fabri
kuose jums (valstiečiams — A. L.) trak
torius. Biedniokas ar vidutiniokas, vie
nas pagalvojęs jo nenupirks: per plona 
kišenė. Vadinasi, norint įsigyti trakto
rių, reikia bernams, biedniokams, vidu
tiniokams susiburti į kolektyvą. Trakto
rius — tokia mašina, kad mažoje žemė
je net neapsisuks, jam plataus lauko rei
kia. ...Partija numato visuotinę kolek
tyvizaciją, kad, įkinkius traktorių, išvilk-

- tų žmones iš skurdo. Ką draugas Leni
nas prieš mirdamas pasakė? “Tiktai per 
kolchozą darbo valstietis išbris iš vargo. 
Kitaip jam — galas” (41 pusi.).

Traktorius arė dirvonus. Į laukus ėjo 
socializmas. Darbo valstiečiai jungėsi, 
spietėsi po kolchozo vėliava. Priešai lin
do į kolchozus, skerdė gyvulius, slėpė 
grūdus, trukdė sėją, nuodijo valstiečių 
sąmonę kontr-revoliucine propaganda. 
Tačiau naujas gyvenimas, kaip Volga,

- buvo nesulaikomas.
Šolochovas sukūrė geriausius * ir ryš

kiausius kolchozininkų tipus Tarybų Są
jungos literatūroje: Davydovą ir Nagul- 
novą. Jie ir sudaro romano svarbiausi 
sraigtą: aplink juos koncentruojasi vi
sas “Pakeltų dirvonų” siužetas, veiks
mas. Tai žmonės, kurie mokėjo suprasti 
ne tik dabartį — kovos reikšmę su išnau
dotojų klase, bet ir ateitį — socialistinę 
visuomenę.

Šolochovas atvaizdavo, kaip, keičian
tis kaime gyvenimui, keitėsi žmogaus 
galvosena, moralė ir pasaulėžiūra. “Pa
kelti dirvonai” buvo didelis ramstis vals
tiečiams, kuriantiems kolchozą. Nes jie 
susidurdavo su neaiškumais, kliūtimis. 
Šolochovo romanas jiems buvo socializ- 

• mo kompasas. Tarybų Sąjungos litera
tūrinis kritikas V. Goffenšeferis apie 
“Ramųjį Doną” ir “Pakeltuosius dirvo
nus” sako: “Jis savo talentą, savo meis
triškumą atidavė tam, kad jo veikalų, ko
vos ir gyvenimo tiesa dėl revoliucinio pa
saulio pertvarkymo būtų išreikšta giliai, 
aiškiai ir paprastai.

Šit kodėl Šolochovo romanai netilpo 
literatūrinių faktų rėmuose. Jie įgijo di
delių visuomeninių įvykių reikšmę, kuri 
suvaidino nemažą rolę socialistinėje sta
tyboje. Šit kodėl Šolochovo romanuose 
galima rasti tuos bruožus ir tą didingu
mą, kuris vadinasi klasikine tarybinė li
teratūra.” (“Michailas Šolochovas” — 

. 199 pusi.).
Šolochovo “Pakelti dirvonai” padėjo 

valstiečiui suprasti partijos liniją, su
kant tarybinio kaimo gyvenimą į kolek
tyvizaciją — į socializmą.

Kokia yra buržuazijos klasė Šolochovo 
romane? Ji yra žiauri ir kraugeringa. 
Ne veltui Nagulnovas, kurdamas kolcho
zą, svajojo pagreitinti pasaulinę revoliu

ciją. Jis visada pabrėždavo: “Negalima 
gailėtis priešo. Jis žudo darbo žmones 
kapitalo šalyse.”

Davydova& — aršus kovotojas už kol
chozą, už naują gyvenimą. Eksploatato
rių klasės jis buvo mušamas, šmeižia
mas, koliojamas. Jis yra naujos galvose
nos, naujo humanizmo žmogus. O jo žmo
niškumas — tai siekimas panaikinti tą 
visuomeninę santvarką, kuri žmogų žiau
riai išnaudoja, pavergia, kankina ir žu
do.

Šolochovo moralė, priešingai Levo 
Tolstojaus moralei, šaukė negailestingai 
kovoti su priešu, šaukė nugalėti priešą 
ir įkurti socializmą. Žmoniškumas ge
ruoju neateina. Žmoniškumas gimsta tik 
aršiai kovojant su žiaurumu, tik panai
kinant klases, tik pritariant šiuo atžvil
giu Šolochovo valstiečiui Nagulnovui: 
“Pražudysite jūs, šitokie, pasaulinę re
voliuciją!... Nesulauksime jos dėl jūsų, 
bukapročių! Ten visur buržujai darbo 
žmones kankina, raudonuosius kiniečius 
naikina, juoduosius žudo, o tu čia su 
priešais meilikauji!” (194 pusi.).

“Pakeltuose dirvonuose” vyko žiauri 
kova. Bet toji kova visą istoriją suko 
socialistinio žmoniškumo linkme. Naujas 
gyvenimas — teisingiau- nauji visuome
niniai santykiai — žmogų taiso, auklė
ja. Luška buvo “palaidi” moteris. Bet 
ir ji įsitraukė į socializmo kūrimo dar
bą.

Kaip Šolochovas moka piešti žmogų! 
Šit Luškos portretas: “Ji atrodė ne se
nesnė, kaip dvidešimt penkerių metų. 
Jos pailgas veidas buvo tankiai nusėtas 
šlakais ir priminė šarkos kiaušinį. Kaž
koks patrauklus ir netyras grožis švietė 
iš jos juodų, kaip smala, akių, dvelkė iš 
jos visos sausos ir lieknos figūros. Malo
nūs riesti antakiai visuomet buvo bent 
kiek pakili: ji atrodė vis laukianti kaž
ko džiugaus, skaisčių lūpų kampeliuose 
visada žaidė šypsena, vos praverdama 
tankius, lygius dantis. Ji ir vaikščiojo, 
kilnodama savo apskritus pečius, lyg ir 
laukdama, kad kiekvieną akimirką kas 
nors iš užpakalio ją apglėbs ir priglaus.” 
(166 pusi.).

Rusų literatūroje nemirė Anna Kare
nina, nes ją sukūrė Levas Tolstojus. Ta
rybinėje literatūroje nemirs Davydovas, 
Nagulnovas ir Luška, nes juos atvaizda
vo tikras socialistinio realizmo meisteris 
Michailas Šolochovas. Šolochovą suprato 
ir su užsidegimu skaitė tarybinis kai
mas. Tačiau jo veikalų revoliucinį turinį 
bandė iškraipyti vulgarinė RAPP’o (Li
gi 1932 metų balandžio mėn. 22 dienos 
Tarybų Sąjungoje rašyt, organizacija va
dinosi Revoliucinė Proletarinė Rašytojų 
Asociacija, kurią tais metais uždarė CK) 
kritika. Rapiečiai nenorėjo “Ramiojo 
Dono” ir net “Pakeltųjų dirvonų” pri
pažinti socialistinio realizmo veikalais. 
Už tai V. Goffenseferis išsamioje savo 
kritikoje “Michailas Šolochovas” ■ juos 
griežtai pliekė.

A. S. Serafimovičius apie Šolochovą 
rašo: “Šolochovo apysakos atrodo kaip 
gyvos gėlės. ...Kokia vaizdinga ir įvai
riaspalvė jo kalba, kuria šneka kazokai. 
Ji yra suglausta. O tas suglaustumas 
kupinas gyvenimiškumo, įtempimo ir 
tiesos.”

Šolochovas davė 1930 metų tarybinio 
kaimo vaizdą. Tas klasinės kovos vaiz
dą. Tas klasinės kovos vaizdas buvo tam
sus ir žiaurus. Bet gyvenimas ir isto
rija nutekėjo toli į priekį.

FC®VICTORY
* , y

Oi BUY 
\4m1S UNJTED

3 TAT E S
* fF T DEFENSE 
/j/^Wbonds 

fw «1R * AND J^||lSTAMPS

Šiomis dienomis mirė mano du geri 
pažįstami — Vincas Rimkus ir Juozas 
Elmanas. Vincas mirė balandžio 16 d., 
So. Bostone (ar jo apylinkėje), o Juozas
— balandžio 20 d., Čikagoje.

Savo amžiumi jiedu buvo dar nesuse- 
nę_ vyrai, nugyvenę apie 50 metų. Ameri
kon atvykę dar prieš Pirmąjį Pasaulinį 
Karą. Abu gimę Lietuvoje, mažažemių 
vaikai. Sunkus Lietuvoje buvo gyveni
mas, tai atsisupo Amerikon “laimės j ieš
koti.” Ir dabar. .. du nekrologai man 
tenka rašyti.

Asmeninių ryšių kaip su Vincu, taip 
su Juozu turėjau labai mažai, bet visuo
meninių —pakankamai.

Su Vincu Rimkum teko susipažinti 
dar prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą, kuo
met gyvenome Bostono apylinkėj. Jis gy
veno Brightone, aš—Montelloje. Priklau
sėme tuomet vienoje politinėje,partijoje,
— Lietuvių Socialistų Sąjungoje — tai 
tekdavo susitikti apylinkės .kuopų konfe
rencijose ir kartu rišti organizacijines 
problemas. Be to, mudu buvome tuomet 
entuziastai lietuviško amaturinio teatro 
(vaidinimų), tai ir tas mus kaž-kaip ar
tino.

I

Vincas tuomet buvo dar jaunas, ele
gantiškas ir persiėmęs miesčioniška kul
tūra bei apsiėjimais. Jis tuomet daugiau 
mėgo veikti vaidyboje, dalyvauti chore 
ar šiaip kokiame kultūros ratelyje, negu 
LSS organizacijoj, “politikoje.” Vaidini
muose jis dažninusiai imdavo komiškas 
roles ir jas neblogai atlikdavo. Savo ko
miškumu žiūrovus jis gardžiai prijuo
kindavo. Nors jo veidas buvo inteligen
tiškas ir rimtas, bet scenoje, būdavo, žiū
rovai juokdavosi ir sakydavo, kad jis — 
“durna burna.”

Vincas turėjo palinkimą (ir gabumų) 
rašyti eilutes. Bet kasžin kodėl jo eilėse 
niekuomet nebūdavo to linksmumo ir hu
moro, kaip kad vaidinimuose pasireikš
davo. '■— Eilėse jis būdavo kupinas liūde
sio, aimanos, rūstaus išmetinėjimo pri
spaudėjams. Jis net slapivardį po eilė
raščiais padėdavo — “Keršto Širdis.” 
Prieš' 15 ar daugiau metų, Keršto Širdis 
dažnai paįvairindavo “Laisvės” špaltas 
savo kūrinėliais-eilėmis. Paskui rašęs 
visai nustojo. \

Vincas didžiąją dalį savo amžiaus 
pragyveno nedičkiam miestuky netoli 
Bostono, vadinamam Brighton. Ten jis 
nemažai darbavosi vietos lietuvių veiki
me. Apie velionio Vinco nuopelnus vietos 
veikime d. E. Bernotienė (iš Brighton, 
Mass.) rašo:

“Nors Vincas Rimkus jau gerokas lai
kas kaip negyveno Brightone, bet jo pa
sišventimas ir geri darbai pasiliks mūsų 
mintyse ant visados. Ar tvėrėsi čionai 
kokia kuopa, ar kooperacija, ar kokia 
draugija—jis dirbo, pirjnininkavo.

Kai sutvėrėm vaikų mokyklėlę — Vin

New Yorko Laikraštininkų Gildijos (CIO) nares mankštinasi, kad būtų sveikesnes fi
ziškai, kad galėstų geriau dalyvauti karo darbuos.

cas mokino mūsų vaikučius. Būdavo, jei
gu kuris vaikutis kuom nors prasikals- 
davo, jis jo nebardavo aštriai, bet gražiai 
jam ar jai pripasakodavo, kad tam “pra
sikaltėliui” tik veidelis parausdavo. Mes 
turėjome daug mokytojų, bet tik draugas 
Vincas taip gražiai temokėjo apsieiti su 
mūsų vaikučiais. Ir šiandien mūsų dau
gelio vaikai gražiai rašo lietuviškai, ku
rie mokinosi Vinco vadovautoje mokyk
lėlėje.”

Dalyvaus Birutėje
Juozas Sukackas ima daly- 

vumą prie perstatjnno operetės 
“Birutė,” kurią scenai rengia 
Newarko Sietyno Choras. Juo
zas Sukackas Brooklyn© ir apy
linkės publikai yra gerai žino
mas iš eilės metų jo energin
gos veiklos menininkų eilėse. 
“Birutės” operoje Juozas Su
kackas vaidins dvi žymias ro
les, — Sundšteino — vokiečių 
pasiuntinio ir Krivės rolę.

Manau, kad ši draugė nieko neperdėjo 
taip kalbėdama apie velionį Vincą Rim
kų. Keršto Širdis (V. Rimkus) buvo 
nuoširdus, ideališkas žmogus.

Juozą-Elmaną (Acerį) asmeniniai pa
žinojau mažiau, negu V. Rimkų. Pir
miausia jį pažinau iš jo eilėraščių, ir kai 
jis paėmė Amerikos Lietuvių Proletari
nio Meno Sąjungos (dabartinės LMS) 
sekretoriavimą. Tuomet man su juom 
tekdavo susirašinėti ir arčiau susipažin
ti. Tuomet jis gyveno Čikagoje.

-Nežinau, kiek Juozas dalyvavo vaidy
boje, bet žinau, kad jis mėgo dainos me
ną ir priklausė (dainavo) prie choro.

Mėgo jis poeziją ir pats gan dažnai 
rašinėdavo eiles. Nors jis buvo sava
mokslis, bet sugebėjo neblogai valdyti 
plunksną. Lietuvių kalba jo buvo gan į- 
vairi ir spalvinga. Jo eilių motyvai — 
pilietiniai. Jie ragino, žadino darbo žmo
nes kovon prieš skriaudėjus, prieš išnau
dotojus. Pavyzdžiui, jis savo eilėrašty 
“Pažadinimas” rašė:

žmogeli
m iegali,

atmerk jau akis!
Aušt diena,
ne viena,

o tu miegi vis...
Tais žodžiais galima apibudinti visą J. 

Elmaną. Nėra jo eilėse gyvenimo 
džiaugsmo, nėra drąsos: sunkios gyveni
mo sąlygos visa tai išdildė. Lietuvoje 
buvęs biednioku, bemoksliu, o čionai at
vykęs irgi turėjo rūpintis ir plūkties dėl 
duonos plutos. Nebuvo jam kada lanky
ti mokyklą* — teko lavintis pačiam per 
save, iš jam prieinamų raštų. Ir, kaip 
savamokslis, jis buvo nemenkai prasisie
kęs.

Šiaip jau, buvęs “glūdi liūdi bernelis,” 
Juozas dar labiau gyvenimo buvo pa
laužtas, kai užėjo depresija, prasidėjo 
bedarbė šioje šalyje. Labiau pesimiz- 
man jis pradėjo pulti. Tuomet savo kū
rinėly (eilėrašty) “Blaivėk, vergų že
me” jis rašė:

Juozas Sukackas
Sietyniečiai “Birutės” per

statymui yra surinkę geriau
sias meno jėgas, laikydami kas 
savaitė net po keturias prakti
kas, yra įsitikinę, kad operetės 
perstatymas bus vienas iš gra
žiausių. Jdomu priminti ir tas, 
tai, kad operos perstatyme da- 
lyvumą ima veik visi Ameriko
je gimę ir augę jaunuoliai, 
Bronės šalinaitės ir Jono Va- 
lenčio vadovystėje.

Perstatymas įvyks 9 d. gegu
žės mėn. šv. Jurgio svetainėje, 
180 New York Ave., 1 vai. vak. 
Po vaidinimui bus šokiai. Įžan
ga 75c.

Brooklyne perstatymas įvyks 
10 d. gegužės, 267 Driggs Ave., 
7 vai. vak.

Norwood, Mass.

Darbo nėra, 
maisto trūksta,— 
kame gi būsi smagus?
Ruduo šaltas vėl atrūksta— 
ir žiema greitai pribus...

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Virš 50 Mylių Tolumo Ren
giasi Atvažiuoti j Norwood^ 
Paminėti 25 Metų Lietuvių Li
teratūros Draugijos 9 Kuopos 

Gyvavimą

Teatras, dainos ir vakarie
nė įvyks balandžio 26 d., 
1942, Lietuvių Svetainėje.

Adelė Vilkauskaitė iš Na
shua, N. H., su savo tėvais ir 
draugais pasižada būti.

Zaleckai iš West Lynn, su 
savo draugais irgi bus.

Andriliūnai iš Somerville; 
daug iš So. Bostono bus, iš 
Brighton, Cambridge, Stough
ton ir Dedham. Visi užsisa
kė specialius stalus, žada bū
ti Bridgewater ir Ilūdson. 
Kaip atrodo, tai bus vienas iš 
didžiausių ir puikiausių paren
gimų.

Šiame parengime bus suvai
dinta trijų aktų komedija — 
“Netikėtai.”

Bus du labai juokingi dialo
gai.

Dailių programą pildys: 
Norwoodo Vyrų Grupe, vad. 
W. Petrick.

Programa prasidės lygiai 3- 
čią valandą po pietų, o vaka
rienė — 6-tą valandą. Įžan
gos tikietas (už viską) tik 75 
centai.

Baigiant rašyti šiuos žod
žius, gaunu pranešimą nuo 
draugų Lukų iš Worcester, 
Mass. Pranešime sakoma, kad 
Worcesteris organizuojasi at
važiuoti į šį 25-kių metų kuo
pos jubilėjų ši paminėjimą 
rengia Moterų ApŠvietos Kliu- 
bas ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 9 kp.

LLD 9 Kp. Koresp.
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TRYS VARPELIAI
(Apysakaitė)

Parašė DĖDĖ VINCAS

Daržovių Auginimo
Problema

(Tąsa)
Seno dženteipiano veidas truputį pa

raudo, akyse sublizgėjo pyktis ir jis iš
košė: “Taip, sumažinti.”

“0 kaip jūs į tokią nesąmonę žiūrite?” 
pasiteiravo ji.

“Tas išeitų pačiai panytei ant sveika
tos.”

Panytė pašokus ir vėl sudribus į krės
lą, pradėjo verkti. Ji verkė net dantimis 
grukšėdama, verkė iš piktumo ir tos aša
ros degino jos veidus. Senas džentelma- 
naę užsidegė cigaretą, išpūtė kelis dū
mus, nukrėtė pelenus, nusišypsojo ir ta
rė:

“Jūsų tėvo testamente yra įvardyti 
trys tarnai — sodininkas, kambarinė ir 
jos vyras. Šituos tris tarnus iki jie bus 
gyvi niekas negali atstatyti iš vietos. Va
dinasi, jūsų tėvas tais tarnais pilnai pa
sitikėjo, kad jų priežiūroj jūs neiškrypsi- 
te iš doros kelio. Gi jūs, tuos senelius iš
varius, pasisamdėte jauną negrą. Tai la
bai nedoras pasielgimas su tiek daug me
tų ištarnavusiais tarnais iš vienos pusės, 
o jauno negro pasisamdymas, dar dau
giau puldo jūsų reputaciją — iš kitos.”

Suminėjus jauną negrą, kas tai sukru
tėjo panytės širdyje. Ji nusišluostė aša
ras ir buvo bekelianti akis, kad žvilgte
rėjus į Mister Kuk veidą, bet staiga su
sigriebė ir nuleido akis žemyn, tarsi bi
jodama, kad šis senas vilkas, nepastebė
tų jos susijaudinimo. Ji nieko neatsakė, 
o senas džentelmanas, įbedęs akis į jos 
veidą, spyrė ją prie sienos: “Pasakykite 
man: ar tas jaunas negras bus viso labo 
jums tik tarnas, ar kas ir daugiau?”

Panytės veidas užsiliepsnojo iš pykčio 
ir sarmatos gaisru. O bijodama pakelti 
akis ir nepažvelgus į klausėjo veidą, pa
siteisino: “Suprantama... Kad sumažin
ti išlaidas, atleisiu šoferį, tai jis bus ir 
šoferis ir namo prižiūrėtojas.” .

“Šitaip,” nusišypsojęs, prašnypštė jis 
ir prikergė: “Tai jūsų dalykas. Bet pa
gal jūs tėvo testamentą, tai. atleistus iš 
vietos tarnus jūs turite arba sugrąžinti 
atgal, arba mokėti tą pačią algą iki jų 
njiirties.”

' “Mokėkit,” šaltai atsakė ji.
“Žinoma, kad mokėsim, bet iš jūs da

lies.” , :''?r : « 1 j, '
“Iš mano?! Tai jau nežmoniška, tai 

įžeidimas mano asmenybės, Mister Kuk... 
Ar norite, kad aš pradėčiau vaikščioti 
nuoga, numirčiau iš bado?!”

“Argi?” pašiepiančiai iškošė jis ir dės
tė: “Jūs gaunate 50 tūkstančių dolerių 
metams; kitais žodžiais — veik po tūks
tantį dolerių kas savaitė. Tarnams iš
mokate tik apie pusantro šimto, tai kur 
jūs padedate pusdevinto šimto dolerių 
kas savaitė — pravalgote?”

“Man reik užlaikyt vila, automobilis. 
O kur drapanos, plaukų susitaisymas, 
valgis ir kitos išlaidos? Neduokite, bet 
į ką bus panašu, kad milijonieriaus duk
tė vaikščioja pusnuogė, susivėlusiais 
plaukais ir perkarus iš bado? Tai nežmo
niška, Mister Kuk.”

“Labai atsiprašau,” rimtai pradėjo se
niokas. “Bet pasakykite man, kaip tos 
merginos pragyvena, kurios uždirba tik 
po 15 dolerių per savaitę? O tokių mer
gaičių yra tūkstančiai ir aš dar nesu ma
tęs nė vienos nuogos, nė susivėlusios, nė 

. mirusios iš bado.”
“O kas man galvoj, kaip jos pragyve

na? Tokios žemos doros mergšės, susi
randa ir pašalines įplaukas... Ai' tai 
norite, kad ir aš eičiau pakampėmis už
darbiaudama? Puikus iš jūs apiekūnas, 
Mister Kuk. Mane doros keliu bevesda- 
mas, stumi į nedorybių prarają!”

Seno džentelmano veidas apsiniaukė, į 
panytės veidą' atsimušė aštrūs jo akių 
žvilgsniai, kakta truputį susiraukšlėjo* o 
lūpos vogtinai nusišypsojusios, atkarto
jo: “Žemos doros mergšės susiranda pa
šalines įplaukas... Vadinasi, jūs esate 
aukštos doros mergina, a? Gaila, kad aš 
neturiu Čia • veidrodžio, o pravartu būtų 
jums į jį pasižiūrėti.”

“Protestuoju!” riktelėjo ji, o pašokus 
ant kojų ir įdėbus savo piktas akis į vy
riškio veidą, tratėjo: “Kokius čia užme
timus man darote? Su paleistuvėjnis ant 
vieno suolo sodinate, a? Prirūdykite! 
Prirūdykite!”

Senas džentelmanas, sarkastiškai nusi
šypsojęs, paliepė panytei atsisėsti, o pa
kišęs jai po nosim laikraštį, šastelėjo:

“Šia. Meldžiu pasiskaityti.”
Merginos akys atsirėmė į mėlynu pai

šeliu apvestą, smulkiomis raidėmis trum
pą pranešimėlį, kurio jau pati antraštė 
truputį stambesnėmis raidėmis, tarsi 
striela, įstrigo į panytės nervyną. Ant
raštė statė klausimą: “Ar Apendikas 
Atauga? O pati žinutė kalbėjo:

“Mūsų reporteriui pavyko sužinoti, 
kad C. H. ligonbutyj, mirusio milijonie
riaus dukteriai, Miss L. Buč, tapo pada
ryta operacija ant apendiko. Mūsų laik
raščio rekordais remianties, tai jau bene 
bus ketvirta iš eilės ant to paties apen
diko ir tai pačiai panytei padaryta ope
racija. Nejaugi milijonierių dukreles 
pradėjo kamuoti ‘atauganti apendikai’?”

Tas pranešimas ją pritrenkė. Ir laik
raštis ir cigaretas iškrito iš jos rankų. 
Ji neišsiteko savo drabužiuose, veidas 
liepsnojo iš įšelimo, o akys iš gėdos. Ji 
vėl pašoko ant kojų ir gėdoj degančius 
žvilgsnius įrėmus į senio veidą, pro su
kąstus dantis iškošė:

“Kaip ta purvina popiera drįsta kišti 
savo liežuvį į privatiškus merginos rei
kalus?”

“Ne aš į tai privalau atsakyti. O antra 
vertus, juk laikraštis ir leidžiamas tik 
tam, kad paduoti žinias savo skaityto
jams. Jei ta žinia neteisinga, jei taip ne
buvo, kaip čia parašyta, jei jūs jaučiatės 
inkriminuota, turite pilną teisę patrauk
ti laikraštį į teismą.”

Ji vėl pasigriebė laikraštį ir drebančio
mis rankomis, net lakštus draskydama, 
atsivertė' pirmąjį laikraščio puslapį ir 
dirstelėjus į antraštę, isteriškai bekva- 
todama, iškvatojo: “Darbininkų Drau
gas.” Ir tai ištarus, tarsi skęsdama už 
kokio šapo nusistvėrus, šūkaliojo:

“A, a! Tai dabar tik susipratau, kad 
aš jus ne tuom titulu vadinau, nes jūs 
ne 'misteris, o draugas Kuk. Tik dabar 
man paaiškėjo, kodėl draugas Kuk, kai- 
šioji man tik po 15 dolerių uždirbančias 
savo drauges. Dabar žinau ir tai, kodėl 
draugas Kuk, taip gailisi mano tėvo pini
gų... Todėl, kad laimėję revoliuciją, pa
tys turėtumėte gerus laikus. Ar netiesa, 
drauge Kuk?”

Tai atgiedojus, sudribo į krėslą ir pra
dėjo nė tai verkti, nė tai juoktis — is
teriškas juokas veržėsi iš gerklės, o aša
ros iš akių. Senas džentelmanas, apgailė
tinai žiūrėdamas į tą esybėlę, truputį 
šypsojosi, matomai laukdamas iki ji 
ateis į normalį stovį. O kada ta isterija 
jai praėjo ir ji pajėgė užsikurti cigaretą, 
jis rimtai pradėjo dėstyti:

“Labai klysti, Miss Buč, skaitydama 
mane komunistu. Aš tau priminiau dar
bininkių merginų uždarbius tik todėl, 
kad būtum atsargesnė, — kad ir mus ne
trenktų tas perkūnas, kuris nutrenkė 
mūsų klasės brolius Rusijoj. Jokia pro
letarinės revoliucijos propaganda nepa
jėgia pasėti tiek daug neapykantos prieš 
turčių klasę, kiek mes patys savo pasi
elgimais kad prisėjame.

(Bus daugiau)

Du Nekrologai
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Arba:
Mirgėkit, žvaigždės.
Šviesk, mėnesėli.
Nuslink pro šalį
Kur, debesėli.

Rudenio naktys 
Tebūna blaivios. 
Tegul dar auga 
žolelės gaivios!

Po savo raštais jis pasirašydavo Joi> 
dus Aris. -

Nuo depresijos laikų, Juozas ne tik 
gaivumo nerodė, bet visai nustojo rašęs 
į spaudą. Ypač, kai jis nuėjo su taip 
vadinamu skloka, tai daugiau neteko ma
tyti jo eilėraščių. Matomai, jis visiškai 
ko-tai nusivylė. Po 10 metų jo išbuvimo 
su skloka, teko su juom sueitii ir pasi
kalbėti. Jis buvo jau palūžęs ir sveikato
je, ir dvasioje. Tuo labiau, kad ^‘Naujoj 
Gadynėj” jam dirbant mažiau negu už 
pusdykį, dažnai alkis reikėdavo kęsti.

. Prieš kelis metus, Juozas nuvyko Či
kagon ir ten gavo darbą prie dienraš
čio “Vilnies.” Nuvyko jis ten jau su 
palaužta sveikata ir dvasia. Ir balandžio 
20 d., 1942 m., mirtis nukirto jo gyve
nimo siūlą...

Pr. Balsys.

J. A. V. valdžiai įsakant, 
apie 93,00.0 japoniškos kilmės 
žmonių yra priversti apleisti 
Vakarines Kalifornijos, Va
šingtono, Oregono ir Pietines 
Arizonos apylinkes. Iš minėto 
skaičiaus tų japonų yra apie 
6,000, kurie užsiėmė ūkinin- 
kyste, ir kurie buvo savinin
kais apie 225,000 akrų žemės. 
Apskaičiuota, kad jų toji val
domoji žemė yra verta virš 
70 milijonų dolerių, neįskai
tant vertės šių metų jau įso
dintų žemės ūkio produktų. 
Japonai augino tarp 35 ligi 50 
nuošimčių daržovių, auginamų 
visoj Kalifornijoje. Gi pati 
Kalifornija užaugina nuo vie
no iki dviejų trečdalių daržo
vių, suvartojamų visose J. A. 
Valstijose.

Dabar tie japonai ūkininkai 
yra priversti apleisti savo 
ūkės. Kadangi jiems duotas 
labai trumpas laikas, ir kad 
juos apsaugoti nuo išnaudoji
mo pei’ privatiškus bankus bei 
pavienius-sukčius, tai J. A. V. 
Agrikultūros Departmentas 
pavedė šį visą dalyką prižiū
rėti ir tvarkyti Farm Security 
Administracijai, San Pranciš
koj. Ji turi prižiūrėti, kad ja
ponai ūkininkai apleistų savo 
ūkės ir, tuom pačiu sykiu, jų 
vietosna būtų padėti ameriko
niški ūkininkai be jokio per
traukimo daržovių auginimo, 
nes tie produktai yra gyvybiš
kai reikalingi ' aprūpinimui 
mūs pačių gyventojų, duodant 
dar pagalbos Anglijai ir So
vietų Sąjungai. Todėl stropiai 
turi būti žiūrima, kad tie 
žemės plotai duotų kiek ga
lint daugiau produkcijos, nes 
to reikalauja mūsų karo inte
resai.

%
Pereito kovo mėn. 16 d. ta

po atidaryti 65 ofisai virš mi
nėtose valstijose, ir įgalioti 
agentai suradimui amerikonų 
ūkininkų, kurie pirktų arba 
randuotų paliekamas japonų 
ūkės. Jeigu amerikonai ūki
ninkai sutinka auginti daržo
ves dėl karo produkcijos, 
jiems duodama paskolos kiek 
tik reikia, su lengviausiu iš
mokėjimu ir žemais nuošim
čiais.

Ši permaina, kaip galima 
numatyti, sutrukdys daržovių 
produkciją, kaip tai: tomai
čių, selerių, spinakų, žirnių, 
,pupų, svogūnų, česnakų ir t. 

J p. Tų dalykų stoka jau dabar 
jaučiama. Pradedama jausti 
stoka kiaušinių ir vištienos, 
nes tas daugmeniškai vartoja
ma kariuomenei, kuri turi būt 
pirmiausiai aprūpinta.

Viena stambiausių kliūčių 
yra—gavimas amerikonų ūki
ninkų į apleistas japonų ūki
ninkų vietas. Japonams įsaky
ta keltis į tokias vietas, kur 
jie užsiims žemdirbyste, tai jie 
nenori parduoti savo žemės 
apdirbimo įrankius, nes žino, 
kad dabar naujų jau negalės 
gauti pirkti. O nauji ūkinin
kai,—bijo užimti japonų pa
liktas ūkės be įrankių, nes ir 
jie žino, kad, nepaisant val
džios duodamų paskolų bei 
lengvatų, vistjek jie negalėtų 
įsigyti įrankius tų žemių ap
dirbimui. Be įrankių jie mano 
negalėsią kaįp reikiant žemę 
apdirbti ir nebus produktų 
pardavimui, nebus' iš ko sko
las apmokėti.

Per pirmąjį menesį tik vie- 
ąas tūkstantis ūkių, su, apie 
50,000 akrų žemės, buvo sėk
mingai permainyta. Visi japo
nai virš minėtas teritorijas tu
ri apleisti ne vėliau ligi gegu
žės 20 d., o dar nė penktada
lis darbo nėra atliktas. Už 
tai su balandžio 10 d. per vi
sas vakarines valstijas pradė
ta kampanija: visi laikraščiai 
ir radijai varo didelę agitaci
ją, atsišaukiant į apierikonus 
ūkininkus, esančius ar buvu
sius, kas tik kiį žino apie augi
nimą daržovių bei vaisių,— 
atsišaukti į valdžios ofisus ir 
priduoti aplikacijas. Bet tokių 
aplikantų dar nėra, ganėtinas

skaičius, tai planuojama atsi
šaukti ir į svetimšalius s (išski
riant vokiškos, itališkos kil
mės), kurie jau turi pirmas 
popieras (Declaration of In
tention).

Dabar matosi laikraščiuose 
didžiųjų kompanijų atsišauki
mai, kaip tą i: Kalifornijos 
valstijos Chambers of Com
merce, Bank of America, Pa
ckers Co., Processors ir tt. As
sociated Farmers ir Farm 
Bureau agentai sakosi mieląi 
porį kooperuoti su valdžia ir 
užimti šias japonų ūkės. Tos 
progos, matomai,. jie seniai 
laukia, nes jie dabar gali la
bai pigiai tas ūkės pirkti nuo 
japonų. Tokie agentai dažnai 
japonus net pagąsdina, nes 
laikas trumpas, o produkcijos 
sulaikymas yra neleistinu da
lyku. Be to, baltųjų (ameriko
nų) ūkininkų ganėtinas skai
čius vis dar nesiranda, neatsi
šaukia. Valdžia yra priversta 
pasiduoti tiems dideliems ope
ratoriams.

Kas yra blogiausia, tai kad 
tie didieji operatoriai pigiai 
perka tas ūkės, o iš valdžios 
gauna dideles paskolas (dęl pa- 
samdymo darbininkų, ku
riems, ' be abejonės, už darbą 
jie daug mokėti nenorės. O 
kai produktai bus jau suimti, 
tai jie vėl bėdavos, kad pro
dukcija šiemet buvo silpna, 
nes darbininkų trūko, “sumi
šimas” buvo kai japonai ap
leido ūkės ir t. t., ir t. t. Tie 
pelnagrobiai pradės kelti auk
štas kainas ant daržovių, o 
gal ir “trūkumus” padaryti, 
nes iš praeities mes jau žino
me, kaip jie, norėdami aukš
tas kainas palaikyti, produk
tus tiksliai naikindavo, kad 
paskui galėtų rėkti: “Pritrū
kome !”■

Kita svarbi ir didelė indus
trija Kalifornijoje nukentės 
dėl japonų išsikraustymo— 
kvietkų industrija. Vien tik 
San Francisco apylinkėje ja
ponai ir japonai-amerikonai 
kas metą išsiunčia į didžiųjų 
miestų marketus apie '10 mili
jonų dolerių vertės kvietkų, 
sėklų^ šaknų, visokių gėlemed- 
žių, stubinių kvietkų ir t.' t. 
šioje kvietkų industrijoje yra 
įvesdinta kapitalo apie 6 mi
lijonai dolerių. 40 nuošimtis 
visos žemės apie San Francis
co yra vartojama dėl kvietkų 
industrijos. Mažai kas supran
ta arba žino, kad'japonai yra 
kvietkų auginimo profesiona
lai ir ' didelis nuošimtis mūsų 
kvietkų yra jų auginti. Mat, 
Kalifornijos klimątas yra be
veik toks pat, kaįp ir Japoni
joj, ir jiems už tąi čionai len
gva tą profesiją vykdinti. 
Dauguma jų darbininkų buvo 
filipinai, bet dabar ir fili- 
pinų yra trūkumas, nes jie da
bar su šautuvais dirba, o ne su 
šakėmis.

Sunkumas susidaro valdžiai 
ir su kvietkinyčiomis, nes ant 
greitųjų nėra kam ir jas ope
ruoti,—mažai yra žmonių, ku-j 
rie tą darbą moka bei supran-, 
ta. Valdžia planuoja kvietki-l 
nyčių vietoje auginti daržo
ves. Jeigu tas bus daroma, tai 
bus neblogai.

Tai matote, kas darosi karo 
metu tik vienoje šakoje mūsų 
gyvenimo.

B. P.
7 ..... .!

> 1 ....... ......... ........./

The Quickest, Surest Way; 
YOU Can Help Win This.

Admirolas William H. Standley (kairėje), Amerikos 
ambasadorius Sovietų Sąjungai, įteikia savo kreden- 
cijalus SSSR prezidentui, Mykolui Kalininui.

DETROITO ŽINIOS
Federates Valdžios Teisėtas 

Sprendimas
Federate valdžia pagaliau 

pareiškė savo aiškų sprendi
mą, kad Sojourner Truth pro
jekto namai priklauso ne
grams, ir kad neatidėliojant 
būtų leista jiems pastatus oku
puoti. Atatinkamų įstaigų 
(National Housing Adminis
tration) telegrama sakė, visa 
atsakomybė apie tą reikalą 
atiduodama miesto valdžiai, 
kuri turi rūpintis, kad taikin
gai ir be jokių atidėliojimų 
įsakymas būtų įvykdytas.

Tas Washington© patvarky
mas ir taip pat patvarkymo 
tonas, yra smūgis visokiems 
reakcininkams, kurie jau bu
vo pasirengę pasiduoti nacių 
ir Ku Klux Klano grąsini- 
mams, ir negrų teises paneigti. 
Gaila, kad miesto valdžia at
sisakė paimti atsakomybę, nes 
ji “bijo, kad vėl gali kilti 
riaušės.” Rodos tam ir turime 
atatinkamus organus, kaip po
liciją, kad visokius prieš įsta
tymus ir prieš tvarką einan
čius veiksmus sustabdyti. Det- 
roitiečiai laukia, kad miesto 
pareigūnai parodytų tą patį 
bešališkumą ir griežtumą tuo 
reikalu, kaip tai dabar parodė 
federate valdžia. 

***•*“ ” • “ •
Patenkinti Žygiais 

Prieš Coughliną

Detroitiečiams, kaip turbūt 
visai Amerikai, jau senai įgrį- 
so, ir nevien įgrįso, bet pa
gieža pakelta prieš nacių ir 
fašistų rėmėją Coughliną irzjo 
leidžiamą laikraštį “Social 
Justice”. Dabartinė žinia, kad 
pašto įstaigos daugiau jau 
nepriims to laikraščio, kadan
gi jis pasisako prieš mūsų pa- 
simoj imus laimėti karą, sukė
lė pasitenkinimą visų patriotiš
kų elementų tarpe.

Bet beveik visi laikosi nuo
monės, kad. tai negana, kad 
tas šlamštas visai turėtų būti 
uždraustas, ir nevien ne per 
paštą, bet ir gatvių kampuose 
tas pilnas fašistinių nuodų 
laikraštukas nebūtų matomas. 
Detroito žmonių tarpe Cougli- 
nas užima pirmą vietą tarp 
įvairių neapkenčiamų elemen
tų, apie kuriuos mes žinome, 
kad jie padedi mūsų prie
šams, kad stengiasi visokiais 
būdais pakenkti mūsų kovai.

Slavų Kongresui Artinantis
Kaip jau buvo pranešta, šio 

mėnesio dvidešimts penktą ir 
šeštą Detroite įvyks didžiulis 
slaviškų grupių kongresas, ku
riame dalyvaus, kaip iki šiol 
paaiškėjo, dešimts slavų tautų 
atstovai. Gali būti, kad iki 
kongreso dar kitos prisidėtų, 
bet atrodo, kad ta dešimts

apima beveik visas slaviškas 
grupes. Kongrese dalyvaus ru
sų, ukrainų, baltrusių (gudų), 
lenkų, čekų, slovakų, serbų, 
slovėnų, bulgarų ir kroatų at
stovai.

Visas Detroito darbininkų 
judėjimas karštai pritaria tam 
kongresui.

Tai yra simboliška, kad 
kongresas įvyks mūsų mieste, 
kuriame koncentruojasi mūsų 
svarbios karinės industrijos 
šakos, ir kuriose dirba tiek 
slavų ir slaviškos kilmės dar
bininkų.

Detroito organizuoti darbi
ninkai pabrėžė, kad kova už 
atidarymą nenaudojamų fabri
kų dar nepasibaigė. Jei dabar 
viešpatauja kaip ir tyla tuo 
klausimu, tai todėl, kad kitos 
problemos užima tą vietą. Bet 
visviena atidarymą automobi
lių fabrikų, kurie dabar galė
tų išdirbti karo reikmenis, dar
bininkai skaito gyvybiniu 
klausimu. Kor.

Atsišaukimas!

Gegužės 9 dieną, 7:30 vai. 
vak., Lietuvių Svet., įvyks pas
kutinis pavasarinis svetainėje 
parengimas naudai Raudonojo 
Kryžiaus ir Valstybinio Apsi
gynimo.

šis parengimas yra darbas 
visų Detroito lietuvių, susirin- 
šusių į vieną bendrą didelę 
jėga, kurie, kiek išgalėdami, 
deda didžiausias pastangas, 
kad padaryti savo darbą kuo 
našesniu mūsų krašto apgy
nimui,— sukėlimui reikalingos 
paramos.

Daugelis dar mano, kad šis 
karas, tai “fonės;” tokios min
ties mes turime kuo greičiau
siai nusikratyti.

Yra jau šimtai lietuviškų 
šeimų Detroite, kurių sūnai 
tarnauja Dėdei Šamui, ir tos 
šeimos jau žino, kad čia ne 
juokai.

Bus greitoj ateityje dar 
daugiau pašauktų, kas palies 
kuone kiekvieną- antrą šeimą 
lietuvių. Fašistų Ašis rengėsi 
per kelius .metus prie to ka
ro — užpuolimo, o mes, tai 
tik dabar ką pradedame rei
kiamai prisiruošti.

Daug karinių reikmenų rei
kės, daug jaunų vyrų turės 
apleisti dirbtuves. Tas savai- 
mi reikalauja didelio pasiau
kojimo; apsigynimas reikalau
ja bilionų dolerių išlaidoms.

Mes turėsime palengva pri
prasti prie savo rūšies pa
prastų trūkumų, be kurių da
lykų rangiame laike negalėda
vome apsieiti. Mes kas dieną

(Tąsa 5-tam pusi.)

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 viską už labai žemas kainas

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

Telefonas 4-8779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES
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SUSIKIRTIMAI TEBEINA
VISUOSE FRONTUOSE

Susirūpinimas Gauti 
Medžiagų iš Užsienio

Kvietimas Pabust

GEN. MACARTHUR OFICIALIAI PRANEŠIMAI

Australija, bal. 23 d. — Generolo MacArthuro rašti
ne padarė sekamą oficialį pranešimą apie eigą karo 
jo komandoje:

New Britain: Stockholm Plantacija — Antradienį 
po pietų mūsų karo jėgos darė netikėtą užpuolimą ant 
priešo pozicijų Rabaul apylinkėje, pataikydamos tie
siai į pastatus. Sekamą pirmadienį mes vėl darėme 
puolimą. Šį sykį mūsų objektas buvo uostas.

Netherlands East Indies: /Timor — Mūšiai tebeina; 
australi j iečiai ir holandiečiai veikia salos viduje.

Filipinai: Corregidor — Priešas daro pakartotinus 
sminginiais bomberiais puolimus ant salos fortifikaci
jų. Bet oro jėgų veikla silpnėja.

Visayan Sea — Mūsų jėgos yra kontakte su priešu 
Pietinėje Panay. Kova tebeina ant salos Gebu.

Mindanao — Priešo jūriniai lėktuvai darė puolimus 
šiauriniuose distriktuose.

Washington, bal. 23. — 
Prexidentas Rooseveltas tu
rėjo pasitarimą su Board of 
Economic Warfare. Tai bu
vo jo pirmas su šiuo boardu 
susirinkimas nuo jo įkūri
mo metai atgal. Preziden
tas plačiai nurodinėjo svar
bą Amerikai dėti visas pa
stangas, idant gavus kuo- 
daugiausia žaliųjų medžia
gų iš užsienio įvežti Ameri
kon. Jų čia daros didelė 
stoka.

Už Bilijoną Karo Bond- 
sų kas Mėnesis žeme j,

A
’į/;'-
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PASEKMINGAI ATMUŠTOS 
INFANTERIJOS ATAKOS 

------------ /
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 23. — Sovietų Informacijos Biuro komu

nikatas šiandien sako:
Balandžio 22—23 naktį nebuvo svarbių pasikeitimų 

fronte.
Priešo infanterija, palaikoma tankų, darė bergždžius 

bandymus atakuoti mūsų vienetus vienam Kalinino 
fronto sektoriuje. Mūsų kareiviai atmušė šitą ataką,ir 
vokiečiai buvo priversti pasitraukti, paliekant mūšio 
lauke savo kareivių ir oficierių 900 lavonų. Trys prie
šo tankai buvo sudaužyti. Vienas iš jų buvo didysis 
tankas. Mūsų kareiviai užgrobė nuo priešo kulkasvai- 
džių, automatiškų šautuvų ir paprastų šautuvų.

Kitam sektoriuje, kovoje prie kaimo “K”, priešas ne
teko apie'200 kareivių ir oficierių. Per vieną dieną vie
nas mūsų artilerijos vienetas, komanduojamas Olshe- 
vo, sunaikino vieną vokiečių tanką, dvi kanuoles ir du 
sunkvežimiu amunicijos.

Laike atakų mūsų tankas, vairuojamas Saprykino, 
buvo pirmutinis įsiveržti į apgyventą vietą, kurią tu
rėjo okupavę vokiečiai. Mūsų tankiečiai pagelba ug
nies ir katerpilerių sunaikino priešo kelias kulka- 
svaidžių gūštas ir nudėjo apie 50 hitleriečių.

Paskutinėmis keliomis dienomis viena partizanų 
grupė, kuri veikia vokiečių okupuotam distrikte Smo
lensko srityje, pravedė pasekmingus užpuolimus ant 
vokiečių garnizonų. Partizanai sunaikino 120 vokie
čių fašistų okupantų.

Maskva, bal. 24 d. — šiandien anksti ryto Sovietų 
Informacijos Biuras per radiją padarė sekamą pra
nešimą:

Balandžio 23 dieną fronte nebuvo svarbių permainų. 
Balandžio 21 d. buvo nukirsta ir sunaikinta 37 vokie
čių lėktuvai, o ne 31, kaip buvo pirmiau pranešta. Ba
landžio 22 dieną buvo nukirsta 14 vokiečių lėktuvų. 
Mūsų nuostoliai siekė aštuonius lėktuvus.

Mūsų vienetai, veikdami atskiruose sektoriuose Le
ningrado fronto, paskutinėmis dviemis dienomis nu
kovė 1,400 vokiečių kareivių ir oficierių. Jie taip pat 
sunaikino dvyliką priešo apsidrūtinimo vietų.

Washington, bal. 23. — 
Valstybės iždininkas Mor- 
genthau atsišaukė į Ameri
kos žmones, kad jie daugiau 
įvesdintų į apsigynimo bon- 
dsus. Jis ragina, kad kiek
vienas įvesdintų mažiausiai 
dešimtą nuošimtį savo už
darbio arba įplaukų.

Valdžia nori bondsais su
kelti sekamas sumas: per 
gegužės mėnesį $600,000,- 
000; per birželio mėnesį 
$800,000,000; per liepos mė
nesį $1,000,000,000.

Iššauktų išnaujo Vengri
jos dievą:

“Prisiekiam, prisiekiam”,..
Kurstytų liaudį:
“Liaudie, pabusk”...
Realybėje jis tą ir sako. 

Ir vengrų liaudis išklauso . 
jo paliepimo, biskis po bis- 
kio atbunda. Nors išvirši
niai vadinama laisva, bet 
vasalas tvirtesnio, pradeda 
bruzdėti, kaip visos liaudys, 
kurios yra prispaustos.

Ką mums sako laiškai iš 
Europos? '

“Centralinėse Budapešto 
gatvėse, ant mūro sienų, 
pasirodo didelėmis raidėmis 
kreida užrašyti žodžiai. Nei 
vieno “mirtis”, nei vieno 
“lai gyvuoja”, nei -vieno 
“šalin”. Tai paprastai tik 
poeto Petofi tėvynės laisvei 
poemos karščiausi punktai.
, Quislingu ir fašizmo ag

entų rankos, kasdien nutri
na tuos žodžius.

Ir kasdien tie žodžiai pa
sirodo iš naujo užrašyti.

Tai Petofi sugrįžimas..
Tai Laisvė, kuri nemirš

ta niekuomet, kuri negalės 
mirti niekuomet.

(“Momentas”) .

rikoš pilietis atjaučiame šį 
mums užduodamą skaudų 
smūgį ir turime bendrai, orga
nizuotai, ateiti savo kraštui į 
pagalbą su visa savo jėga.

Taigi, šis paskutinis svetai
nėje parengimas yra visų lie
tuvių ruošiamas. — Bus kon
certas ir šokiai.

Laike pertraukos bus kalbė
tojai. Kalbės Americans Ali 
pirmininkas Paul M. Deac, ir 
vietinio d i e n r aščio “Free 
Press” redaktorius.

Taipgi bus nuo Raudonojo 
Kryžiaus ir National Defense 
atstovai, kurių vardus prane
šiu vėliaus.

Bet svarbiausias dalykas 
bus tame, kad buvo pareikštas 
pageidavimas iš mūsų valdžioj 
šaltinių, kad sueitų visi pirmi
ninkai ir pirmininkės visų lie
tuviškų draugijų Detroite.

Tam tikslui šiuomi yra už- 
kviečiami visi — pirmininkės 
ir pirmininkai dalyvauti sykiu 
su kalbėtojais ant estrados 
laike programos.

Manau, kad mes, lietuviai, 
galėsime parodyti Dėdei Ša
mui savo vieningumą.

Vardan Amerikoj Lietuvių 
Kongreso, Detroito Skyriaus 
Rengimo Kom.,

Jonas Danta, rašt.

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

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

ne-

su- fi- LPfUV

Auganti Nacių Baimė
London. — Tie Anglijos 

“komandų” netikėti užpuo
limai ant nacių okupuotų 
kraštų įvarė vokiečiams di-

džiausios baimės. Hitleris 
jaučia, kad tie užpuolimai 
gali būti ženklai Suvienytų 
Tautų pasiruošimo pradėti 
visuotinų užpuolimą ir ati
daryti naują frontą.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

Apkaltino Elektros 
Kompaniją

N. Y. Seimelis už Balsa
vimo Teisę Kariams
Albany, N. Y. — Abudu 

seimelio4 butai priėmė bilių, 
kuris suteikia New Yorko 
valstijoje kareiviams teisę 
dalyvauti rinkimuose, tai 
yra, balsuoti. Jie galės' da
lyvauti rinkimuose per laiš
kus.

Dabar tik lieka šį bilių 
pasirašyti g u b ernątoriui 
Lehman.

Willkie už Rasių Lygybę
Rochester, N. Y., bal. 23. 

— Čionai kalbėdamas Wen
dell Willkie sakė, kad “di
džiųjų. imperijų gadynė 
praėjo, kad atėjo gadynė ly
gių žmonių.” Jis nurodė, 
kad amerikiečių dalyvavi
mas bendruose mūšiuose su 
filipinais ir chinais pamoki
no mus suprasti tikrą rasi
nę lygybę. Jis sakė, kad ra
sių ir žmonių lygybėje glū
di žmonijos ateitis.

tavo 
prisie-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
nuošė Dunojaus įlinkimuo
se, gaudžia tzardos drama
tiniu akcentu. Poeto eilės 
eina iš lūpų į lūpas. Išsida
lina tūkstančiuose lapelių 
visuose tėvynės keliuos. Tai 
kurstymas sukilimui, tai 
alegatas už nepriklausomy
bę, atsišaukimas vardu te-, 
vynės didvyrių.

“Iki šiolei mes buvome 
vergais,

Mus prakeikia mūsų pro
tėviai,

Kurie gyveno laimingi 
laisvuos laukus.

Šiandien, vergų 
neturi ramumo.

Vengrijos dieve, tavo var
du prisiekiam, prisiekiam,

Kad niekuomet nebūsim 
prispausti.”

Šturminga "Aleksandro 
Petofi jaunatvė, tautinio 
Vengrijos poeto, Laisvės 
poeto, drąsina" narsiuosius 
ir niekina bailiuosius jų bai
lume.

“Retežiai yra gėda, kar
das mums duoda garbę.

Ay visuomet retežius 
Šime mes?

Paimkime kardus ir 
naikinkime tironus.

Kovokim už Laisvę mir
dami garbingai.

Vengrijos dieve, 
vardu prisiekiam, 
kiam,

Kad niekuomet negrįšim 
būt prispausti.”

Ši jo poema, vengrų kal
boj turi himno akcentus, di
dingą karinio maršo ritmą. 
Tvirtus padaro tvirtesniais, 
silpnus sustiprina ir padrą
sina. Greit, seni, moterys ir 
vaikai ją išmoksta. Poetas 
yra persekiojamas ir kanki
namas. Bet jo poema trium
fuoja. Išsilaiko ir po jo mir
ties,—Petofi mirė būdamas 
tik 26 metų,—ir vėliau tam
pa jau išlaisvintos tėvynės 
tautine daina. Būdama auk
štai tautinė, ji vėliaus virs
ta tarptautine poema. Bė
ga per visą Europą, per vi
są pasaulį, ją išmoksta visi, 
kurie kalbasi vyriausia kal
ba:—Laisvės kalba u

Ką sakytų dabar-Petofi?
“Mus prakeikia 

protėviai”...

DETROITO ŽINIOS
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

turėsime daugiau prisidėti 
nansiniai, jeigu nenorim, kad
Ašies govėdos mus sūkoneveik- 
tų.

Ir mes, lietuviai, turime pa
sirodyti organizuotu būdu, su
bendrintomis jėgomis; kaip 
mes, taip ir kiekvienas Ame-

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: .
2-4 ir 6-8 vakare
Nedeliomis ir šventadieniai* i
10-12 ryte

LIEPOS ŽIEDU. PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

mūsų
KONČIAUS BITININKYSTĖ

57 Battery St., No. Abington. Mas».

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

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ukėsų Kiiubas 

rengia 27-tą metinę vakarienę ir 
šokius, Kliubo svet., (Liberty Hali), 
329 Broadway, arti 15-tos gatvės, 
įvyks sekmadienį, geg. 3 d. Pra
džia 5 vai. vakaro. Po vakarienei 
šokiai prie geros orkestros. Bilietai 
$1.50. Vien tik šokiams 35c su,tak
sais. Kviečiame dalyvauti, užtikri
name smagiai praleisti laiką. — 
Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO
LKP ruošia parengimą 26 d.

landžio, 920 E. 79th St. Pradžia 5 
vai. vakaro. įžanga prie durų 25c, 
išanksto 15c. Bus duodama dovani. 
Taipgi galėsite linksmai laiką pra
leisti šokant; šis bus paskutinis pa
vasarinis parengimas šios organiza
cijos. — S. M.

ba-

Washington, bal. 23. — 
CIO unija United Electri
cal, Radio and Machine 
Workers viešai apkaltino 
General Motors korporaciją 
eikvojime karui reikalingų 
medžiagų. Tokį apkaltinimą 
unija prieš kompaniją pa
darė laiške Karinės Gamy
bos direktoriui Nelsonui.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankūs Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

> 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.

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

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

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

.85 
$1.25 
$3.00 

$13.00

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

(95-9;

BINGHAMTON,
Ukrainų grupė —, IWj 

savo kuopos gyvavimo 1/ 
kaktį su iškilmingu a 
mu balandžio 26-tą (sekmai 
vai. po pietų, Lietuvių 
Bus rodoma Sovietų filma/“Wings 
of Victory,’’ viena iš geriausių ir 
įdomiausių filmų Sovietų Sąjungos. 
Bus ir kalbėtojas. Taipgi^ous 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 šį parengimą 
savo atsilankymu. — Komisija 

(95-97)

) — švęs 
metų su- 

yaikščioji- 
nį), 2 

Svetainėj.

MONTELLO, MASS.
Didelis bankiotas. Rengia 7 Progr. 

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

(95-97)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 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- 
siimkite knygą “Tarybų Galybė/’

(95-97) ' ‘

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas vesėlijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tčl. EVergreen 8-7179

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

Liūdesio 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. •

w:.. ________________
JpsSxStRWusia Duorifl /

SCHOLES BAKING WFO
<0 Ty ------------------------- "" S Vlvv /F

532 Grand Street, Brooklyn xCT-Xf
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

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

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.

Telephone
STagg 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Bo'iler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
.. .arba visų garo arba kurmio vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

★ LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHffiTOAT, Sav.
41)Grand St, Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. BT«gę 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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> NwYoilo^^felliiios LDS 1 Kuopa Turėjo 
Sėkmingų Pažmonį; 

Paremta Vilnis
Pasimatykime Šį 

Vakarą!
Dar žodis kitas paskutiniam 

priminimui, jog kupinas links
mybėmis LDS jaunimo balius 
įvyks jau šį vakarą, šeštadie
nį, balandžio 25-tą, Laisvės 
salėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne.

Jaunimo vakare, kaip pra
neša komisija, yra speciališkai 
suplanuota šposų programa, 
kurios dalyviai ir žiūrovai- 
klausovai turės juokų iki aša
rų. Bus ir meno programa, 
gerų užkandžių ir gėrimų, 
taipgi šokiai prie Geo. Kaza
kevičiaus orkestros. Taigi, 
smagus vakaras užtikrinta vi
siems. Gi jūsų atsilankymas 
užtikrins pasiuntimą skaitlin
gos jaunimo delegacijos į LDS 
Seimą, Chicagoje, ateinančią 
vasarą.

Visiems reikėtų ateiti pasi
linksminti ir paremti jaunimo 
gražų pasimojimą.

Prisipažino Kriminališkai 
Užpuolęs Šimtą Moterų

Eugene Lovine, gyvenąs 
1513 40th St., Brooklyne, su 
žmona ir metų amžiaus kūdi
kiu, prisipažinęs policijai kri- 
minališkoje atakoje ant “apie 
šimto moterų-merginų.”

Tasai išgveręs šelmis dau
giausia pasekdavęs moteris į 
patiem operuojamus keltuvus 
apartmentuose ir ten, grasin
damas peiliu, jas išžagindavęs, 
taipgi apiplėšdavęs. Kai ku
rioms moterims pavykdavę 
nuo to 240 svarų užpuoliko 
atsiginti suleidimu nagų jo 
odon, taipgi kumščiavimu ir 
spardymu, dar kitoms spiegi
mu. Tačiau didžiuma neiš
trūkdavo.

.įieško SLA Rašomųjų 
Mašinėlių

Ar Galima Badauti 
Ir To Nežinoti?

pietų ir atėjimo muzikantų 
buvo ilgoka pertrauka. Išken- 
tusieji, žinoma, smagiai 
trepsėjo. VaJcaro į šokius 
pribuvo ir jaunimo, tad 
liūs užsitęsė iki vėlumos.

D-

pa- 
dar

sirengusių moteriškais drabu- 
nų. Nutėmyk juos visus, su-

Levine iš karto atrodęs nu- 
TaČiau kada policijos stotyje 
kitai penkios moterys, iš apsi
klok viena su įnirtimu ėmus

Šeštadieniu, fcalandž. 25, 194$
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Šiomis dienomis korespon
dentas girdėjo, kad į Klingos 
butą (jis gyvena pas Valai
čius) buvo prisiųstas detekty
vas jieškoti SLA rašomųjų 
mašinėlių, kurios nesenai, sa
koma, buvusios pavogtos iš 
SLA Centro. Kas prisiuntė tą
jį detektyvą? Spėjama, kad 
SLA bosai. Bet mašinėlių sek
liai neradę: neradę jie na
mie ir Klingos.

Tačiau, sakoma, tuomi klau
simas dar neišsirišęs. Sekliai 
bandysią Klingą apklausinėti, 
iš kur jis gavęs SLA narių ad
resus.

Dėl siuntinėjimo detektyvo, 
tautininkai kaltina Viniką.

Kaip ten bus toliau, sužino
sime ir paskelbsime.

Rep.

Apie tas atakas buvo taip 
daug pranešimų policijai pa
staruoju laiku, kad buvo pa
statyta apie 70 detektyvų jį 
sekioti, tarpe tų 10 moterų 
policisčių ir 15 detektyvų, per
sirengusių moteirškais drabu
žiais. Bet nebuvo lengva su
gauti, nes jis iš vienos sekcijos 
ūmai permesdavo savo krimi- 
nališką medžioklę kiton. Pa
galiau tūl'os jo aukos pastebė
jo, kad jas sekęs asmuo turė
jęs ant mašinos V ženklą. Pa
imta tokių mašinų rekordai, 
bet ir vėl painiava—tos pa
čios gazolino stoties išduota 
tokių ženklų net 2,500 asme
nims. Nutėmyk juos visus, su- 
čekiuok jų visų rekordus, o 
čia nauji kriminalybių 
tai daugėja.

Pagaliau prieš keletą 
patėmijo Levine vienoj
joj, kur buvo daug atakų. Po
licija jį sulaikė ir perklausinė?

rapor-

dienų 
sekci-

jo, bet jam išsiaiškinus, būk 
einąs iš savo kliubo, paleido. 
Tačiau jo rekordai rodė, kad 
prieš keletą metų vyras vardu 
Levine buvęs areštuotas už at
aką ir nenormalumą, bet iš
teisintas. Viską sudėjus kartu, 
detektyvai priėjo prie išvados 
suimti jį jo namuose, kas ir 
padaryta.

Levine š karto atrodęs nu
stebęs ir išdidžiai pareiškęs, 
kad čia būsianti kokia klaida. 
Tačiau kada policija stotyje 
įleistos jo pamatyti viena po 
kitai penkios moterys iš apsi- 
skundusių buvus užpultomis, 
kiekvienai su įnirtimu ėmus 
keikti nedorėlį, o kitoms sta
čiai šokus suleisti į jį nagus, 
Levine prisipažinęs detekty
vams, kad “suėmėte tikrąjį” 
Jis sakęsis išžaginęs apie šim
tą moterų. Penkios dešimt še
šios moterys policijos stotyje 
jį pažino kaipo savo užpuoli
ką. Moteris palydėjusių vyrų 
į tą kambarį neleido, “kad iš
vengti nelaimių.”

Jo aukų skaičiuje esą mer
gaičių nuo 16 metų iki 50 su 
virš metų moterų, tūlos suau
gusių ir pasiturinčių šeimų mo
tinos. Jis pats yra 30 metų.

Levine siautęs daugiausia 
Flatbush, Bay Ridge, Parkvil
le ir Coney Island sekcijose. 
Išvengti nuožiūros ilgai jam 
pagelbėjo tas faktas, kad jis 
užlaiko dvejas auto “kapi
nes”,—seniems automobiliams 
išmesti vietas, vieną Brookly
ne, kitą Maspethe, tad jo lan- 
dymas po apylinkes ne kartą 
buvo palaikoma “biznio reika
lais.”

It‘

■$'

Sukniasiuviams Pakels 
10 Nuošimčių Algas
Keturiom dešimtim suknia- 

siuvių bus pakelta algos de
šimtį nuošimčių, kaip nuspren
dė bešališkas pirmininkas Ja
mes J. Walker. Sukniasiuviai 
buvo prašę pakelti 15 nuošim
čių.

Vynj Registracija
šio mėnesio 25, 26 ir 27-tą 

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

ne

ne

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Lorimer Street 

taurantas. Egzistuoja per 20 metų 
suvirš. Pardavimo priežastis — sa
vininkas grbit turi išeit j kariuo
menę — bėgyje dviejų savaičių. Biz
nis geras, galima daryt puikų pra
gyvenimą. Antrašas: 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (97-102),

res-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys — pavienam $2.50; dubelta- 
vas, $4.00. Yra virtuvė, karštas van
duo. Antrašas — 223 Kent Avė.,

Paskilbęs Čelistas Koncer
tuos Sovietų Sąjungos Pa

ramai Šį Sekmadienį

Gregorijus Piatygorsky, pa
sauliniai paskilbęs čelistas, 
grieš tuo žaviu instrumentu 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagalbai Town Hali koncerte 
šį sekmadienį, balandžio 26- 
tą. Muzikos mylėtojams bus 
reta proga jį išgirsti, taipgi 
sykiu paremti didvyriškus 
votojus prieš fašizmą.

Nemokami Koncertai

ko-

Brooklyno Muziejaus Skulp
tūrų Kurte šį sekmadienį bus 
dvi nemokamos programos: 
pirmą pildys New Yorko 
WPA Simfoniška Orkestrą, 
vadovybėj Frank Foti, taipgi 
smuikininkė Helen Teschner 
Tas, 1 :30 po piet. Antra pro
grama bus 4 v. po pietų, da
lyvaujant New Yorko WPA 
Simfoniškam Benui su Gerar
do lasilli priešakyje.

Nušokęs nuo bėgių gatveka- 
ris įvažiavo į bildingą 83 Boe- 
rum PI. Nuo trenksmo Vin
cent DiDonna’s šeima buvo 
išmesti iš lovos ir turėjo būti 
apžiūrėti ligoninėje.

kampas No. 1st St., Brooklyne. Tel. sis Frontas. 
Evergreen 7-6138.

Sutter Teatre, Brooklyne, 
rodoma filmą “Mūsų Rusiška-

SOVIETŲ MEDIKALEI PAGELBAI

KONCERTAS
Sekmadienį, Balandžio-April 26 

Paskutiniu Kartu Siame Sezone Pasirodys 
GREGOR PIATIGORSKY, žymus čelistas 

Pianistas Valentin Pavlovsky
Gros Beethoven, Rachmaninoff, Schuman, Stravinsky, 

Chopin, Achron, Francouer muziką.
TOWN HALL. 123 W. 43rd St., New York City 

Įžanga 83c iki $2.75. Pradžia 3 vai. dieną. 
Bilietai Gaunami Komisijos Ofise ir svetaines kasoje.

Rengia: Ame r ikonų-Rusų Komitetas Medikalei Pagalbai Sovietų Sąjungos 
55 West 42nd. St. Tel. Pen 6-3870. Pen. 6-8481
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Brooklyno Komunistai Atsi
ves 500 Naujy Narių į 1-mos 

Gegužės Minėjimų

Brooklyno komunistai skel
bia, kad ateidami į “Laimė- 
kim Karą” masinį mitingą 
Gegužės Pirmos vakarą, šį 
penktadienį, Brooklyn Acade
my of Music, atsives 500 nau
jų narių.

Komunistų Partija, sakoma, 
gavo daug narių pamatinėse 
industrijose, kaip jie sako 
“kareivių su ‘overalls’—-darbi
niuose drabužiuose.”

Gegužinės manifesto esą 
skleista mieste .tūkstančiai 
piju.

pa
ko-

Pagerbs Tarybininką 
Peter V. Cacchione

šį vakarą, šeštadienį, ba
landžio 25-tą, ruošiama šau
nus balius su koncertine pro
grama viešbutyje St. George, 
Brooklyne, pagarbai pirmo ko
munisto tarybininko New 
Yorko Miesto Taryboje, Pe
ter V. Cacchione. Balių ren
gia Peter V. Cacchione Sąjun
ga, susidariusi tikslu plačiau 
supažindinti visuomenę su ko
munisto tarybininko darbais 
Miesto Taryboje. '

Programoj dalyvaus Laura 
Duncan, Penki “Cracker
jacks”, Keturi Macks’ai, Jean 
Claire, Dino Alestro, Rose 
Maneri. šokiams grieš Rob
bins Twins Orkestrą.

Balius prasidės 9 vai. Įžan
ga su taksais $1.10. Kariams 
įr jūreiviams įžanga nemoka
ma. Nemokamus bilietus gali 
gauti Sąjungos raštinėj, 1766 
86th St., arba kariškių pasi
linksminimo centre, Navy 
Concord Sts.

ir

Glen Cove miestelio, L. 
gyventojai pasiruošę duoti 
stogę 1,670 asmenų atsitikime 
kokios nepaprastos padėties.

i., 
pa

s.

ANSWERS

Dr. J. J. Kašftiaučt as

Vėlai Rodoma 
Kas šeštadienį

biliųr 
nus-

ari i 14 St. »V Union Sq. 
GRamercy—5-9879

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

pavienių 
padarau 
pąveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Ir : Tito Guizar lošiant “Rancho Grande”

“STALIN
FROM RED SQUARE”

mokyto- 
tuos 
kad

nau-

Lehmanas pasirašė 
kuriuomi N. Y. valstijoj 
tatoma važiuotė mašinomis ne 
daugiau 40 mylių per valan
dą.

Dažytojų Unijos Lokalas 
1790, 750 Manhattan Avė., 
jau sukėlęs $4,000 Raudonojo 
Kryžiaus karo fondui. Dar su
kelsiąs $6,000.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA1TIENĖ ir, ŠONAI

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
į&F Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Buvęs valstijos motorinės 
važiuiotės komisionierius Mea
ley paskirtas N. Y. valstijos 
taksų išrinkimo viršininku.

IRVING PLACE
Artkino Gaminys perstato 

Lubov Orlova

'TANYA
ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ

Artkino Judžiai, Ine., ir Joseph Burstyn Patiekia
Pirmutinį Amerikoje Rodymą

“GUERRILLA BRIGADE”
(Partizanų Brigados)

(Sujaudinanti Žygiai Sovietinių Kovotojų Užnugaryje Vokiečių Linijų) 
Parodo Paprastus Rusijos Žmones Kovojančius už Laisvę.

Taip pat:—No. 1, 1942—SOVIETAI JUDžIUOSE—Naujausios judžių 
žinios iš mūšių Centraliniame ir šiauriniame frontuose.
No. 2—LENKŲ KARIUOMENE SOVIETŲ SĄJUNGOJ-Pa
veikslai Lenkų karievių, kurie stovykloja ir lavinasi Sov. krašte.
No. 3—APGULA—Smulkmeniškas atvaizdavimas narsaus apsi
gynimo, suorganizuotų Tūlos žmonių.

CTAMI I?V TUCATDI? 7th Ave- Urp 4142 Sts-OIAINIXI InEAlnE New York. - Tol. WL7-9686.

Nuolat nuo 9 valandos rytais.
VĖLAI RODOMA ŠEŠTADIENIAIS.
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A LIBERAL

Sveikatos žinovai sako: 
“Taip. Galima suvalgyti daug 
maisto, bet tas maistas gali 
neturėti gerai sveikatai rei
kalingų elementų. Toks alki- 
mas ir reiškia paslėptą badą.” 
Dėl to mes kaltinam Visokias 
nesamas ligas, o tikrenybėje 
tik kenčiame nuo to nežinomo 
badavimo. O nuo ilgo tokio 
badavimo susilpnčjame, su
mažėja atsparumas ir ištiesų 
susergame.

Misdami valgiais, kuriuose 
stoka vitaminų, kaip nurodo 
sveikatos mitybos žinovai, mes 
pagadiname apetitą ar augi
mą, pabloginame regėjimą ir 
abelnai sumažiname kūno at
sparą ligoms. Dėl tokio alki- 
mo taipgi gali pasitaikyti kū
no išbėrimai, proto atbukimas. 
Negavimas gana proteinų ir 
mineralų taipgi būna priežas- 
mi blogos sveikatos.

Karo laiku ypatingai svar
bu gyventojų sveikata ir mies
to valdžia deda pastangas pa
mokinti žmones būti sveikais, 
išvengti to “paslėpto bado.” 
Dr. Max Charles Iglos, pirmi
ninkas New Yorko Miesto 
Mitybos Programos Williams- 
burge-Greenpointėj, prižadė
jo, kad bus duodami lektoriai 
organizacijoms su 25 ar dau
giau narių ar klausytojų. Juos 
paskiria atsikreipus į Sveika
tos Centrą, 151 Maujer St.

Kiek teko girdėti, Moterų 
Apšvietos Kliubas planuoja 
neužilgo suruošti tokią prelek- 
ciją.

Organizacijos taipgi gali 
organizuoti klases - pamokas 
apie maisto pasirinkimą ir ga
minimą. Joms duoda mokyto
ją dviejų valandų kursui per 
6 savaites, per kurias galima 
įgyti pamatinis supratimas 
apie maisto vertybes, kaip su
balansuoti dijetą. Jeigu būna 
grupės labai mėgstamas koks 
nors valgis, bet. jamė trūksta 
mitybinių elementų,
jas parodo, kaip dadėti 
trūkstamus elementus, 
tas valgis'pasidarytų ir 
dingas sveikatai.

LDS 1-mos kuopos pietų, 
suruoštų pereitą sekmadienį 
delegacijos į Chicagoje bū
siantį seimą pasiuntimui, sve
čių prisirinko gana daug.

Tarpe vietinių, kuopos na
rių ir rėmėjų, turėta ir toli
mesnių svečių: P. Janiūnas iš 
Bayonne, G. Stasiukaitis iš 
Cliffside ir Matuliai iš Jersey 
City, N. J., taipgi Jonas Mo
rey iš Mass. Gal buvo ir dau
giau tolimųjų.

Laike pietų turėta kalbų 
programa. Jos vedėjo, vieno 
iš trijų Petrų—Grabausko iš
kviesti kalbėjo P. Janiūnas, 
A. Matulis, G. Stasiukaitis, J. 
G:asiūnas, R. Mizara, A. Bim
ba, D. M. šolomskas, J. Siur- 
ba, J. Ormanas. Vieni iš jų 
palinkėjo LDS gerai gyvuoti ir 
kvietė nepriklausančius įsira
šyti, kiti ragino darbuotis pa- 
iųsti skaitlingą delegaciją į 

Seimą. Ormanas kvietė visus 
itsiminti ir jaunimo kuopos 
pasimojimą pasiųsti skaitlingą 
delegaciją,’ primindamas, kad 
inais metais iš Chicagos tūks
tantį mylių jie atvažiavo tuo
kti į LDS Jaunimo konferen
ciją Brooklyne. Kvietė visus 
atsilankyti į jaunimo delega
cijos pasiuntimui ruošiamą! va
karą šį šeštadienį, bal. 25-tą, 
Laisvės salėj. Gi newjersietis 
Matulis iššaukė brooklyniečius 
į lenktynes sukėlime aukų Vil
nies suvažiavimui pasveikinti. 
Į tai atsakydamas A. Bimba 
pareiškęs, kad mes “turime 
New Jersey suvaryti į ožio ra
gą”, čia pat pradėjo rinklia
vą, dar ir su pagelbininkais. 
Surinkta gražus pluoštas pa
sveikinimų, kuriem prisidėju-. 
šieji jau,buvo paskelbta vakar 
dienos Laisvėje.

Po pietų, tūli linksipinosi, 
šnekučiavosi, bet didžiuma iš
siskirstė namo, kadangi tarp

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

i . IT'S 7UST ŪKE % 
'FINDING MONEY1 ’

ALLOWANCE
FOR YOUR 
OLD WATCH!

CREDtTj 
TERMS'

PATRICIA

2<r?

CREWT
TERMS

Vietos ir importuo- 
• tos degtinės ir vy

nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

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.

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

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

Brooklyn, N
Tel. EVergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne«ta/ 

adresas.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.’EV. 4-8698
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