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ANGLŲ ORLAIVIAI PLEŠKINO NACIŲ SKODA GINKLŲ FABRIKUS
KRISLAI

Ką Davė Komunistinė 
Santvarka ?

Atsako Lordas Beaverbrook.
Jau Pradėjo Ofensyvą.

Rašo R. MIZARA

“Nuo to laiko, kai pereita 
spalių mėnesį lankiausi Rusi
joj, aš stoju už antrojo fronto 
atidarymą. Tuomet britų ir 
amerikiečių atstovai pažadėjo 
aprūpinti mūsų talkininką 
(Sovietų Sąjungą) lėktuvais ir 
tankais, anti-lėktuvinėmis ka- 
nuolėmis ir antitankinėmis ka- 
nuolėmis. Tuomet tūli trumpa
regiški žmonės guodėsi, būk 
mes darą klaidą, dėdami j ko
munistui rankas ginklus. •

“Tų žmonių guodimosi ne
suprantu. Komunizmas Stali
no vadovybėje sukūrė karžy- 
giškiausią armiją Europoje.

“Komunizmas Stalino vado
vybėje duoda mums pavyz
džius patrijotizmo, tolygaus 
puikiausiam istorijoje.

“Komunizmas Stalino vado
vybėje susilaukė didelio pasi
gėrėjimo visu vakarinių kraš
tų.

“Komunizmas Stalino vado
vybėje išauklėjo geriausius 
šiame kare generolus. .

“Buvo politinių apsivaly
mų ? Be abejo! Tačiau dabar 
yra aišku, kad tie, kurie bu
vo sušaudyti, nūnai būtų išda
vę Rusiją (Sovietų Sąjungą) 
josios priešui, Vokietijai . .

Tai žodžiai, paimti iš lordo 
Beaverbrooko kalbos, sakytos 
Niūjorko mieste pereitą ket
virtadienį.

Ar tenka kas daugiau prie 
jų pridėti? Vargu! Jie kalba 
patys už save.

Kai šituos lordo Beaver
brooko žodžius skabai ir pri
simeni lietuviški] pj-o-naciškų 
redaktorių, — seniau ir da
bar — auksėjimą prieš Sovie
tų Sąjungą, žmogus tik tuomet 
pamatai, koki jie yra liliputai !|

Maskva labai gražiai api
būdino Hitlerio kalbą, sakytą 
pereitą sekmadienį.

— Hitleris jau pradėjo sa
vo lauktąjį ofensyvą, — jis jį 
pradėjo prieš Vokietijos žmo
nes.

Ir tai tiesa! Niekad Hitle
ris taip bjauriai negrąsino 
Vokietijos liaudžiai, kaip šito
je savo malimalie^iėje.

Reikia tikėtis naujų ir dide
lių “valymų“ Vokietijoje. Kris 
galvos žmonių, priešingų tam 
kanibalui. Jos kris, kol Hitle
rio ir jo sėbrų galvos nebus 
nudaigotos.

Už trijų dienų ir bus Pir
moji Gegužės.

Nuo to laiko, kai gegužės 
mėnesio pirmoji diena buvo 
paskelbta tarptautine proleta
riato kovos diena, ją minint, 
kiekvienais metais pasaulio 
darbo žmonės kovojo prieš ką
rą.

Bet šiemet bus kas kitas. 
Šiemet Pirmąją Gegužės pa
saulio proletariatas, pasaulio 
darbo žmonės skelbs: Viskas 
karui! Viskas frontui! Atida
ryti naują frontą Europoje! 
Sunaikinti nacizmą ir fašizmą 
dar šiais metais!

M
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Hitleris Jau Nežada 
"Sumušt Sovietus”

Šią Vasarą
BERLIN. —Hitleris, kal

bėdamas savo “seimui” sek
madienį, kritikavo dvasios 
nupuolimą tarp vokiečių ir 
pareiškė, jog dabar “visiem 
tėra tiktai pareigos,” be jo
kių lengvatų niekam. Jis 
persergėjo, kad niekas ne
reikalautų “vakacijų” (ato
stogų), kadangi net karei
viai fronte negauna visai 
jokio poilsio.

Hitleris pripažino, kad 
praeitą žiemą vokiečių ar
mija vos-nevos išvengė pra
žūties sovietiniame fronte, 
ir, girdi, tik jo griežtumas 
ir “kraštutinis begailestin- 
gumas” išgelbėjęs ten na
cius nuo prapulties.

Hitleris žadėjo ateinan
čiai žiemai savo armijom 
parūpint šiltus drabužius ir 
geresnį aptarnavimą trau
kiniais ir ketino tęsti karą, 
kol bus visiškai sudaužytas 
tas bolševikiškas milžinas” 
(Sovietų Sąjunga), bet jau 
nesakė, kada' naciai ketina

sumušti Sovietus.
Už nacių pralaimėjimus 

pereitą žiemą Hitleris vėl 
kaltino “perankstyvą ir per
šalta” žiema.

Hitleris vėl leido suprast, ■ 
kad jis norėtų taikytis su, 
.Anglija, ir įspėjo, kad jeigu} 
Anglija tęs karą, tai, girdi, 
pateks po Amerikos viešpa
tavimu.
HITLERIS DEDASI VIRŠ 

VISŲ TEISMŲ IR 
ĮSTATYMŲ

Nacių “seimo” pirminin
kas maršalas Hermann Go
ering perskaitė Hitlerio rei
kalavimą pripažint Hitle
riui teisę, nepaisant jokių 
įstatymų, savaip baust ir 
priverst kiekvieną oficie- 
rių, kiekvieną kareivį, val
dininką, teisėją ir visus ki
tus žmones atlikt bile parei
gas, kurias jiem skirs Hit
leris.

“Seimas” sustojimų už- 
gyrė tą Hitlerio reikalavi
mą.

TAI PRIEŠ VOKIETIJOS ŽMONES HITLERIS VE
DA PAVASARINE OFENSYVĄ, SAKO MASKVA

London. — Maskvos radi
jas sakė jog pastaroji Hit
lerio kalba pripažino, kad 
nacių galybė silpnėja pačioj 
Vokietijoj; todėl Hitleris 
paskelbė, kad nuo šiol jis 
pats bus aukščiausias teisė
jas, baudėjas ir visai sauva- 
liškų įsakymų davėjas.

“Tai šitokia pavasarinė 
Hitlerio ofensyva, prieš Vo
kietijos žmones,” pastebėjo 
Maskvos radijas:

“Jau negana, kad vokie-

čių laikraščiai kasdien skel
bia sąrašus mirties baus
mių darbo žmonėms, vy
rams ir moterims.

“Jau neužtenka grūmoji
mų iš Goebbelso, Himmlerio 
ir Ley’o pusės; nepakanka 
Hitlerio saikai, kad slaptoji 
jo policija (Gestapo) savo 
rūsiuose kankina žmones: 
dar hitleriečiai nesijaučia 
užtenkamai a p s i s a ugoję. 
Jau negana jiems žiaurių 
ligšiolinių įstatymų ir jų te
roro siautimo.

JVNGT. TAUTOS NUŠOVĖ
11 JAPONŲ ORLAIVIŲ

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Australiją, bal’. 26. — Generolas MacArthur patikri

no sekamą pranešimą:
Japonų orlaiviai bombardavo visu plotu nuo šiaur

vakarines Australijos iki Solomon Salų.
Australija^ Darwin: 24 priešų bombanešiai, lydimi 

kovos lėktuvų, smarkiai bombardavo Darwina. Tačiau 
mūsų oro jėgos gabiai juos užklupo ir sunaikino aštuo
nis japonų bombanešius ir tris kovos lėktuvus. Mūsų 
nuostoliai buvo visai menki.

Port Moresby: Penkiolika japonų Zero kovos lėktu
vų darė ataką. Mūsiškės oro jėgos sėkmingai juos at
rėmė. Priešai mažai nuostolių tepadarė.

Solomon Salos, Tulagi: Aštuoni priešų bombininkai ■ 
darė ataką, bet visai menkai nuostolių tepadarė.

Filipinai, Corregidor: Priešai padidino bombardavi
mus iš oro. Buvo tęsiama artilerijos dvikova tarp ame
rikiečių ir japonų.

Visayans: Tęsiasi kautynės Panay ir Cebu salose.
Mindanao: Kovos padėtyje čia nebuvo jokių atmainų.

Anglijos Lakūnai 4-tą 
Sykį Ardė Vokiečių 
Įrenginius Rostocke

LONDON. — Būriai di- tuštino ant naciu taikiniu, 
džiulių Anglijos bombinių 
orlaivių sprogdino ir degino ir amerikiečiai lakūnai bom- 

j garsiuosius Skoda ginklų ir bomis pataikė į vokiečių 
| amunicijos fabrikus Pilse-’amunicijos sandėlius Pilse- 
ne, nacių užimtoje čecho- ne ir sukėlė smarkius spro- 
slovakijoje.

Didžiausioje iki 
ofensyvoje, anglų 
taipgi pleškino 
svarbius pastatus 
joje ir vokiečių 
šiaurinėje Franci joj e. šiuo 
žygiu Anglijos orlaiviai pa
lietė nacių punktus trijuose

Žemai skrisdami, anglai

šiol oro 
lakūnai 
kariniai 
Vokieti- 

užimtoje

gimus bei gaisrus Skoda 
ginklų fabrikuose.

Anglai prarado penkis or
laivius, bet nukirto žemyn 
ir tiek pat nacių orlaivių.

ROSTOCK PAVE RSTAS 
GRIUVĖSIAIS, DEGĖ

SIAIS 
k^iS=^kiS:i „LONDON, bal. 27 - An-

Vichy Protestuoja prieš 
Amerikos Kariuomene 

6* 

Naujojoj Kaledonijoj

35 Naciy Orlaiviai Nu
šauti per 2 Dienas 
Leningrado Mūšyje

Hitlerio Kalba yra Ženk
las Besiartinančios 
Naciam Pražūties

Kuibišev, SSRS. — Kad 
Hitleris žadėjo pagerint ge
ležinkelius ir traukinius 
.veikimui prieš Sovietus, dėl 
to rusai kalbasi, jog tie jo 
traukiniai ateinančią žiemą 
jau negabens karo pabūklų, 
bet patys . taps gabalais 
daiktų, dedamų į muziejus. 
Taip rašo N. Y. Times ko
respondentas Ralph Parker.

Rusai juokiasi iš Hitlerio 
pasakos, būk tiktai žiemos 
šalčiai atmetė vokiečius at-

Slavu Kongresas Reika
lauja Antro Fronto 

Prieš Vokietiją

Vichy, Franci j a. —Nepri
klausomos Franci jos dalies 
valdžia užprotestavo Jung
tinėms Valstijoms, kad jos 
atsiuntė savo kariuomenę į 

i Laisvųjų Francūzų (de gaul- 
listų) valdomą salą Naująją 
Kaledoniją.

Vichy Franci jos protes
tas sako, nors “sukilėliai”

Kodėl taip?
Todėl, kad šis karas yra

žmonių karas, liaudies karas, I (Laisvieji FranCŪzai) UŽė- 
laisvosios žmonijos karas prieš mė tą Salą 1940 m., VIS tiek, 
barbarizmą. .girdi, Amerika neturi teisės

šis karas galima pavadinti siųst ten savo kariuomenę.
revoliuciniu karu, nes po to,1 
kai Jungtinės Tautos laimės, 
kai Hitleris ir jo gengsteriški 
sėbrai bus sunaikinti, pasaulis karinė pozicija, įš kur 
jau bus kitokis, negu mes - - - — - - - -
šiandien matome. Po to, kada 
Hitlerio kanibalai užpuolė So-į 
vietų Sąjungą, karas griežtai 
pakeitė savo pobūdį.

Dėlto darbininkai jį remia, 
aukodami savo gyvybes, auko
dami jam viską, ką jie turi ge
riausio ir brangiausio.

Naujoji Kaledonija ran
dasi už 800 mylių į rytus 
nuo Australijos ir yra svar-

Kuibišev. — Per dvi die
nas 165 bombiniai 
orlaiviai puolėsi bombar- 
duot Leningradą. Bet So
vietų lakūnai ir priešorlai- 
vinės kanuoles nušovė že
myn 35 nacių bombininkus, 
sužeidė tris, o kitus nuvijo 
šalin. Sovietai neteko tik 
penkių lėktuvų.

• Kariniai žinovai teigia., 
kad bombardavimas iš oro 
.apsimoka tik tokiuose atsi
tikimuose, kur prarandama 
ne daugiau, kaip 10 procen
tų bombarduojančių orlai
vių; o čia naciai prarado

vokiečių

Sovietų spaudą paduoda 
.suimtų bei žuvusių vokiečių 
užrašus apie jų kančias so
vietiniame fronte.

Rūstūs Hitlerio persergė
jimai naminiam frontui 
skambėjo, kaip nusimini
mas ir pyktis “vado,” kuris, 
sugrįžęs iš karo fronto, at
rado savo šalį blogoje pa
dėtyje ir smunkantį vokie
čių ūpą.

Hitleris težadėjo tik šil
tus drabužius ir apšildytus 
tankus savo kariuomenei 
sekamą žiemą, kad galėtų 
tęsti kovą prieš Sovietus; o 
tai būtų ne karas Rusijai 
nukariauti, bet sulaikyti Ru
siją nuo Vokietijos užka
riavimo. Čia yra geriausias 
ženklas, kad naciams gręsia 
pažūtis netolimoj ateityj, 
sako N. Y. Times korespon
dentas Parker.

NUMATO NAUJA KRUVINA 
“APVALYMĄ” VOKIETIJOJ

Jungtinių Tautų orlaiviai i Virš 20 procentų savo orlai- 
gali veikt prieš japonus. Jvių.

— Sunaikinti Hitlerį ir joj 
gengsteriškus sėbrus dar šiais London, — 
metais! — aidės per visą pa--kad Sovietų 
šaulį obąlsiai, besiveržią iš mi- .dar trijose vietose pramušė 
lijoną darbo žmonių krūtinių nacių fronto linijas Lenin- 
Gegužės Pirmąją. grado srityje.

Pranešama, 
kariuomenė

London. — Anglų spauda 
rašo, kad Vokietijoj auga 
.gyventojų n u s i s t a tymas 
prieš nacius.

Iš Hitlerio kalbos supran
tama, kad jis ruošiasi da
ryt naują kruviną “apvaly
mą” net tarp aukštas vietas 
užimančių nacių.

Tokio. — Japonų spauda 
rašo, kad Hitleris iš karo 
fronto atvažiavo Berlynan 
stiprint naminį frontą.

Detroit, Mich. — Ameri
kos Slavų Kongrese dalyva
vo 2,5Q0 delegatų nuo rusų, 
ukrainų, lenkų, cechų ir ki
tų slaviškų organizacijų, 
praeitą sekmadienį. Kon
gresas sudarė bendrą pasto
vią slavų organizaciją ir iš
kinko jai .viršininkus. Jos 
pirmininku tapo Leonas 
Krzyckis, lenkas vice-prezi- 
dentas Amalgameitų Siuvė
jų Unijos.

Slavų kongresas išleido 
kelis manifestus-pareiški- 
mus, atsišaukdamas į slavų 

; tautų žmones Jungtinėse 
Valstijose ir visuose ame
rikiniuose kraštuose abel- 
nai. Šaukia juos išvien ko
voti prieš fašistų Ašį ir 
remti Amerikos ir kitu Jun
gtinių Tautų karo pastan
gas.

. Kongrese dalyvavo atsto
vai visu svarbesniu slaviš
kų organizacijų, apart kele
to stambių lenkų grupių. 
Bet toliau tikimasi ir jas 
įttraukti į vieningą slavų 
tautų organizaciją.

Viena iš Slavų Kongreso 
priimtų rezoliucijų ragina 
karinius vadus Jungtinių 
Tautų kreipti dėmėsi i len
kų generolo Sikorskio šau
kimą atidaryt antrą karo 
frontą Europoje prieš Ilit-

Įglijos orlaiviai jau ketvirtą 
naktį pagrečiui pleškino di
džius vokiečių Heinkel or
laivių fabrikus, jų lėktuvų 
stovyklas, prieplauką ir 
kitus svarbius įrengimus 
Rostocke, prie pietinės da
lies Baltijos Jūros. — Nuo 
Londono iki Rostocko yra 
530 mylių.

Faktinai visas 
užimtų-miestas paverstas 

kraštų dalyvavo ir didelis^siais'ir degėsiais, 
skaičius amerikinių bomba-' Rostock tarnavo V • • • • • ■ . . I

' Anglų lakūnams tarnavo 
skaisti mėnesiena.

Skodos ginklų fabrikai 
yra už 600 mylių nuo Lon
dono. Tai didžiausios nacių 
pabūklų dirbyklos po Krup- 
pų karinių fabrikų, esančių 
Essene,' vakarinėje Vokieti
joje.

Šiame antskirdyje ant 
Vokietijos ir jos • v> 1

Rostock 
griuvė-

naciam, 
nešiu ir spiečiai greitųjų j kai}) svarbiausias jų uostas 
kovos lėktuvų. Kai kurie1 Baltijoj siųst kariuomenę ir 
bombininkai nešėsi po 8- pabūklus į šiaurinį Sovietų 
nis tonus bombų, kurias iš-i frontą ir į Norvegiją.

ŽUVUSIO JŪREIVIO TĖVAS PRAŠO PRE? 
ROOSEVELTO IŠLAISVINT E. BROWDERI

New York. — John Cara- “Mano sūnus žinojo, kad 
sillo, tėvas jūreivio Romeo jis kariauja už gerą idėją ir 
L. Carasillo, dingusio kari- jis buvo pasiryžęs visu kuo- 
niame veiksme, parašė pre-imi pasiaukoti tai idėjai.
zidentui Rooseveltui laišką, 
prašydamas išlaisvint Ear- 
lą Browderj, Komunistų 
Partijos sekretorių. Laiš
kas sako:

Mano sūnus Romeo jau se
niai suprato, kad visi žmo
nės turės išvien kovoti prieš 
Hitlerį ir kitus tokius. Jis 
buvo stiprus rėmėjas Ispa
nijos respublikiečių valdžios

Sovietai Apvalo llmen I . -• i 1 1 T) Jr . te daug Mr. Earlo Browde-
Apylinkę nuo Naciy j . • V . • I — • •tie raštai padėjo jam su- 

'prast, dėl ko tie žmonės ko
voja. Ir aš žinau, jog daly-- 
kai, kurių jis išmoko nuo 
Mr. Browderio, patarnavo 
Romeo’ui būti puikiu vyru- 

Staro įtikimu amerikiečiu ir

Kuibišev, bal. 27. — So
vietai atkariavo nuo vokie
čių vieną geležinkelių mies
tą netoli Novgorodo. Jau 
apvalyta visa Ilmen apylin- 
kė nuo nacių, apart kovotoju.
sios Russos, kur dar laikosi J
apsupti ir nakinarni 
ciai.

vokie- “Bonas Prezidente, šian
dien žmogus, kuris tiek iš
mokino mano sūnų, yra ka- 

CHINAI ATGRIEBĖ NUO JA- Įėjime už mažą klaidą. Jei- r^ABTiT uirūTL nrinnnni £u Romeo būtų Čia, aš eSU PONŲ MIESTĄ. BURNOJ tikras, jis darbuotųsi kartu 
-------- |su milionais kitų amerikie- 

London. — Po nuožmių‘čių, kurie darbuojasi už 
kautynių, chinai atkariavo "laisvę Mr. Browderiui.

i mip«tn Tniincr-j “Kaipo tėvas, tamsta su-

Kitoje rezoliucijoje buvo 
atžymėta, jog didžioji dau
guma Amerikos slavų re
mia Jungtinių Tautų kovą 
prieš fašistų kraštus ir tik 
maža, bet veikli grupe “ar
dančiai ir pavojingai dar- nuo japonų miestą Taung-! “Kaipo tėvas, tamsta su- 
buojasi prieš Jungtinių. Tau- gyi su galine geležinkelio prasi, kuomet aš sakau, jog 
tų pastangas.” Slavų Kon- stočia, _J’ ’ ------- ' • ----- --------
gresas todėl ragina organi- fronte, 
zuotai kovoti prieš tokius 
kenkėjus.

rytiniame Buriuos i niekas negali man pava
duot dingusio sūnaus. Tai- • 
gi atminčiai mano sūnausKitur Laimėjo Japonai

Japonai, grumdamiesi pir- aš prašau tamstą išlaisvint 
:myn į šiaurius palei kitą ge-iEarlą Browderi, kad jis ga-

Maskva. -—- Sovietu spau-s ležinkelį, užėmė miestą Ya-.lėtų mokinti ir kitus ame-
da pastebėjo, kad Hitleris methiną, Burmoj, apie 90, rikiečius, kaip kad jis mo- 
paskutinėje savo kalboje mylių į pietus nuo Manda-;kino Romeo, būti gerais iš- 
daugiau šnekėjo, Dievo lay. Dabar chinai įnirtusiai tikimais kovotojais už mū- 
Apveizdą ir labiau šaukėsi kertasi su japonais ties Py- sų šalies laisvę, 
jo pagalbos kare, negu bet 
kada pirmiau.

awbwe, truputį į šiaurius 
nuo Yamethino.

“Su pagarba,
“JOHN CARASILLO.”
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

Patti joto, Revoliucijonieriaus Žo
džiui, Pasakyti Einant Mirti

Iš Šveicarijos mus pasiekė žinia, kad 
nacių budeliai Franci jo j sušaudė žymų 
Franci jos darbininkų vadą, Pierre Se- 
mardą. Semardas buvo komunistas. Jis 
buvo vienas komunistų vadų. Jis buvo 
Franci jos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto narys, O Franci jos Komunistų 
Partija šiandien veda energiškiausią ko
vą prieš rudąjį žvėrį, prieš okupantą, 
prieš nacizmą ir Hitlerio Kvislingus.

Ir štai Petrą Semardą rudasis žvėris 
pagavo. Jis pasiryžo išplėšti jį iš gyvųjų 
tarpo, — sušaudyti. Bet prieš sušaudy- 
siant, Petrui Semardui pavyko parašyti 
ir perduoti kitiems laiškutį, kuris pasie
kė ^pasaulį. Laiškelis šitaip skamba:
“Brangieji Draugai!

“Netikėta proga leidžia man pasiųsti 
jums šiuos paskutinius mano žodžius.

“Už keletos minučių aš būsiu sušaudy
tas. Mirtin žengiu ramiai ir parodysiu 
savo budeliams, kad komunistai žino 
kaip mirti—mirti, kaip pabijotai miršta, 
mirti, kaip revoliucijonieriai miršta. Ma
no mintys yra su jumis, draugai.

“Pasakykite geležinkelių darbinin
kams, mano draugams, kad mano pasku
tinis prašymas jiems y raitas, kad jie ne
darytų nieko, kas galėtų pagelbėti hit
lerininkams. Jie .supras mane. Jie iš
klausys manęs. Jie veiks. Tuomi aš esu 
pilniausiai įsitikinęs.

•
“Sudie, brangieji mano prieteliai! Ma

no perėjimo į amžinybę valanda artinasi. 
Bet aš žinau, kad hitlerininkai, kurie 
mane sušaudys, jau pralaimėjo karą.

“Tegyvuoja SSSR ir josios talkininkai!
‘'Tegyvuoja Francija!”
Šitaip eina mirti Franci jos patrijotai, 

revoliucijonieriai, darbininkų vadai, vis
ką paaukoję darbo žmonėms ir savo tau
tai!

Tuomet, kai Betainai, Darlanai, Lava- 
liai, Doriotai ir kiti Franci jos niekšai bus 
prisiminti, kaip koki žvėrys, kaip sugedę 
šunys, tai Semardų vardai, jų darbai vi
suomet bus ir bus francūzų tautos šir
dyse ir mintyse. Jų vardai, jų didvyriš
ki, skaistūs dajbai Franci j ai švies, kaip 
saulė!

“Už Laisvę, Už Taiką, Už 
Laimingą Gyvenimą”

sL*.

m-

1
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Šiomis dienomis mes pradėsime spaus
dinti “Laisvėje” ilgą, bet lengvą ir įdo
mų raštą: “Už laisvę, už taiką, už lai
mingą gyvenimą.” Tai bus, faktinai, raš
tų rinkinys, — rinkinys apie šį karą, 
daugiausiai apie Sovietų Frontą,^apie 
didvyriškus raudonarmiečių pasižymėji
mus, apie liaudies kovas prieš rudąjį žvė
rį, apie Lietuvą ir josios kovotojus prieš • 
hitlerininkus.

D. M. šolomskas daug darbo įdėjo, be
rinkdamas šitą medžiagą. Rašinys, už
tikriname skaitytoją, bus įdomus ir rei
kalingas skaitymo.

Prašome pasakyti savo pažįstamiems, 
prieteliams ir draugams, kad jie įsigytų 
“Laisvę” tuojau ir skaitytų šį rašinį ir 
kitus, svarbius raštus, kuriais mūsų dien
raštis užpildytas.

Vis/tas Šią Metą Pergalei!
Didžiosios Britanijos Komunistų Par

tija išleido manifestą, šaukiantį darbi
ninkus minėti Pirmąją Gegužės. Vyriau
sieji Pirmosios Gegužės šūkiai, sakp ma
nifestas, turi būti: “Atidaryti Antrą 
Frontą Vakarų Europoje! Smogti fašiz
mui išvien su Sovietų Sąjunga ir Euro-

LATSVfi

War Needs Money—YOURS!

Easton, Pa.

pos žmonėmis! Sustiprinti Anglų-Sovie- 
tų Sąjungą fašizmo nugalėjimui 1942 
metais! Sudaryti tautinę vyriausybę In
dijoje! Skubinti karo ginklų gamybą ir 
sustiprinti tautinę Britanijos žmonių 
vienybę!”

Šitie obalsiai, šitie šūkiai skambės Pir
mąją Gegužės per visą Britaniją. Pana
šūs šūkiai, tik pritaikyti savo kraštams, 
be abejo, skanfbės visame pasaulyje. Vi
sur darbo žmonės savo istorinėje dieno
je, savo kovos diehoje garsiai skelbs šū
kius, kad Hitleris ir jo žvėriški sėbrai 
turi būti nugalėti, turi būti sunaikinti 
dar šiemet.

Laimėti pergalę dar 1942 metais!

Žmonės, Kurie Blaiviai Žiūri į 
Dalykus

“Vilnis” (iš bal.'23 d,) rašo:
“Prezidento žmona Eleanor Roosevelt, 

savo kolumnoje, Chicago Sunday Times, 
balandžio 19, rašo:

“ ‘Man labai įdomu, jog dvi šalys, ku
rių vyrai kariauja didžiausiu narsumu, 
didžiausiomis pastangomis ir pasiseki
mu yra Chinija ir Sovietų Sąjunga. Abie
jose tose šalyse, tuo tarpu, eina pirmyn 
sukoncentruotas plėtojimas programų 
visų žmonių kasdieninio gyvenimo geri
nimui. Be abejonės, kareiviai jaučia, 
kad valdžia taip jau deda pastangas ap
rūpinti žmones visu kuo namie.”

“Visos šalies vado, Prezidento, žmona, 
kaip matote, reiškia pasitenkinimą So
vietų Sąjungos ir Chinijos atsidavimu 
kare prieš fašizmą, taipgi tų šalių val
džių pastangomis gerinti žmonių gyveni
mą ir toli nuo karo frontų namie.

“Kolumnistas, Raymond Clapper, tą 
pačią dieną, iš Cairo, Egipto, štai ką ra
šo:

“ ‘Kiekvienas čia maldauja, kad Rusi
ja tęstų atakas ant vokiečių, nes nevei
zint neapsakomai didelio veiklumo ir di
delių kalbų, pamatinis faktas visų pri
pažintas tebėra — kad mes gauname 
daugiau laiko ačiū Rusijos pastangoms 
prieš Vokietiją. Tas aišku, neginčijamas 
faktas s‘ovi virš visko, ką aš girdėjau 
ir mačk apie karą į rytus nuo Suezo.’

“Jei ne Sovietų Sąjungos -r heroiškos 
pastangos, jei ne jos armijos :hėioiškas 
karas prieš Hitlerio gaujas, šiandien na
ciai jau būtų toli ir plačiai apkariavę.”

Prisiminus lietuviškus pro-nacius, Či
kagos dienraštis primena:

“Argi bent kam gali būti neaišku, jog 
tie'lietuvių laikraščiai, kaip ‘Naujienos/ 
‘Draugas/ ‘Keleivis’ ir jiems panašūs, 
kurie nuolat puldinėja Sovietų Sąjungą, 
taip elgdamiesi tarnauja fašizmui, pa
deda Hitleriui, prieš kurį SSSR kariau
ja išvien su Amerika, Anglija ir Chini
ja ir išvien su pavergtų tautų žmonė
mis?

“Jeigu tiems laikraščiams demokrati
jos likimas įspėtų bent dešimtadal to, 
kiek jie sako, jie neatakuotų Sovietų Są
jungos, jie remtų ją.

“Tiesiog sarmata lietuviams, kad tokie 
laikraščiai karo metu, kuomet fašizmas 
grūmoja visai žmonijai ir kuomet reikia 
sukaupti energiją, visos jėgos sumušimui 
jo gali pasilaikyti tokie laikraščiai.

“Jie dirba ne Amerikos naudai, ne de
mokratijų naudai, bet Amerikos priešų 
naudai, fašizmui talkininkauja.”

Viešnagėje
Penki Amerikos lakūnai, bombardavę 

Japoniją, paklydo ir. netikėtai nusileido 
Sovietų Sąjungos teritorijoje, Sibire. Jie 
tapo “internuoti,” nes Sovietų Sąjunga 
su Japonija palaiko neutralumo sutartį, 
jos tarp savęs'nekariauja.

Dėl internuotųjų n e r e ikia rūpintis. 
Jie Sovietuose turės puikią viešnagę. 
Mūsų oro sakalai ten nuskriausti nebus.

Šiemet Reikia Sunai- GENEROLAS LEE PRIPA/’INTAS
kinti Hitlerį! DIDELIU STRATEGU

Visi daviniai parodo, kad 
Hitleris yra sutraukęs prieš 
Sovietų Sąjungą 280 divizi
jų, iš kurių 80 divizijų 
smaugia Sovietų Sąjungoj 
gyventojus ir veda karą 
prieš partizanus ir 200 divi
zijų yra fronte. Hitleris bu
vo priverstas 900,000 mesti 
1914—1918 metų karo ka
reivių, kad laikyti Raudono
sios Armijos ofensyvą. Jis 
pareikalavo iš Finliandijos, 
Rumunijos ir Vengrijos iš
statyti 500,000 jo pagelbai. 

, Vokietijos fašistai daro 
.viską, kad ne tik sulaikyti 
.Raudonosios Armijos ofen
syvą, bet atgauti savo ini
ciatyvą ir. vėl veržtis giliau 
į Sovietų Sąjungą. Jie tam 
tikslui reikalauja iš Japo
nijos atakų prieš Sovietų 
Sąjungą Mandžurijos fron
te.

Francijoj Hitleris turi tik 
20 divizijų, tai yra apie 
300,000 armijos. Norvegijoj 
ir Balkanuose jis silpnas. 
Tuogi kartu Anglija turi 
apie 200 divizijų, 3,000,000 
kareivių vien ant savo salų, 
gerai ir moderniškai ap
ginkluotų Amerikos gink
lais.

Anglijos “komandos” vėl 
padarė užpuolimą Franci
joj, ties Boulogne. Anglai 
buvo išlipę Francijoj ir su
naikino Hitlerio karinius 
prisirengimus. “Komandų” 
komandieriai ir kariai grį
žę į Angliją pasakoja, kad 
Hitlerio apsigynimas silp- 
inas, kad fašistai negalėjo 
'išstatyti reikalingų jėgų at
sparai.

Atėjo davinių, <Įęad Hitle
ris kelias divizijas pasiuntė 
į Norvegiją, nes Norvegijos 
apie 3,000 mylių pajūrio 
frontas sudaro anglų ir a- 
merikiečių armijai tinka
mas sąlygas išlipti. Kelios 
fašistų divizijos negali Nor
vegijos pakraščius apsau
goti. Jeigu anglai ir ameri
kiečiai tik norės, tai jie ga
lės Norvegijoj išlipti. Nor
vegijos žmones seniai Jau
dria tokio talkininkų žygio.

Ne kitaip dalykai yra 
Holandijos, Belgijos ir Da
nijos pakraščiais. Balkanų 
gyventojai — serbai ir 
graikai veda partizanišką 
karą. Italijoj žmonės labai 
nepatenkinti M u s s o linio 
razbaininkiška politika ir 
ypatingai Hitlerio jėgomis, 
kurių ten yra. apie penkios 
divizijos.

Visa tai į daiktą suėmus 
tuojau matome, kad susida
ro labai patogios sąlygos

Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų jėgoms atidaryti antrą 
.frontą.

Ko gi laukiama? Ar vis 
.dar yra žmonių, kurie nori, 
kad viena Sovietų Sąjunga 
vestų karą? Ar vis dar yra 
spekuliacijos, kad lai vieni 
Sovietai kariauna, o kada 
jie nuvargins Vokietijos fa
šistus ir jų talkininkus, tai 
tada Anglija ir Jungtinės 
Valstijos priešą pribaigs?

Bet ši politika praeityj 
buvo labai žalinga. Ji atve
dė prie to, kad Francija su
smuko, kad Hitleris paver
gė veik visą Europą. Kas gi 
atsitiktų, jeigu Sovietų Są
junga šiemet negalėtų at
laikyti razbaininkų Vokie
tijos, Finliandijos, Rumuni
jos, Vengrijos ir gal būt 
Japonijos atakų! Kokią mes 
viltį turime karą laimėti, 
jeigu Sovietų . Sąjunga, po 
tiek didvyriškos kovos, ne
galėtų atsilaikyti? Juk spė
ka nugali spėką! Kur viltis 
tada mums karą laimėti, 
apsiginti nuo barbariško 
hitlerizmo, fašizmo ir sa
murajų, jeigu jie pavergtų 
.Sovietų Sąjungą, jeigu mes 
.nustotume tokio galingo ir 
.kovingo talkininko, kaip 
Raudonoji Armija ir Sovie
tų liaudis? Jeigu tokia ne
laimė atsitiktų, tai nėra jo
kios vilties, kad mes galėtu
me karą laimėti ir nuo tų 
barbarų apsiginti.

Todėl Amerikos liaudies 
išgelbėjimui mūsų laisvės ir 
namų, mūsų šeimynų ir fa
brikų, mūsų gyvenimo ir 
demokratijos; išgelbėjimui 
Anglijos ir viso kultūriško 
.ir civilizuoto pasaulio, dą- 
.bar, tuojau-,' privalom veikti 
prieš Hitlėbį, jo gaujas ir 
talkininkus!

Jeigu Raudonoji Armija 
savo didvyriška kova, kelių 
mėnesių ofensyvo pagelba 
išeikvojo Hitlerio strategi
nius rezervus, sukaustė jo 
Jėgas ant 90%, tai mūsų pa
reiga ateiti iš kitos pusės ir 
sumušti tą žmonijos nevido
ną! Šiemet sumušti Hitlerį 
ir jo razbaininkų armiją. 
Tas reikštų % ne vien mūsų 
.karo laimėjimą, bet ir ma
žesnį pasaulio sunaikinimą, 
mažiau reikalautų iš Angli
jos ir Amerikos žmonių au- 
,kų, mažiau karas lėšuotų ir 
vargti jo naštą.
ateityj būtų lengviau iš-

Amerikos vyriausias gen. 
Marshall reikalauja antro 
fronto. Prez. Rooseveltas 
■daug kartų pareiškė, kad 
visomis jėgomis turi būti

Militarinio Pasaulio Eksportai 
Jj Pagerbė ir Piety Valstijos 

Švenčia Jo Gimtadienį

Pasaulio karas iškėlė susi
domėjimą vienu Amerikos Ci
vilio Karo generolu, kuris, 
nors kovojo pralaimėjimo pu
sėje, yra dabar užgirtas, kai
po didžiausias militarinis stra
tegas 19-to šimtmečio.’

ši garbė priklauso genero
lui Robert E. Lee. Tai mylimas 
generolas Pietų Valstijų, ku
rio gimtadienis buvo švenčia
mas pietuose sausio mėn., y- 
patingai Richmonde, Virgini
joj, vienu sykiu buvusioj sos
tine valstijų, kurios pasitrau
kė iš Unijos 1861 m.

Lee gimė sausio 19 d., 
1807 m.

Įvertinimas militarinio stra
tego nedaromas pagal jo lai
mėjimus arba pralaimėjimus, 
bet pagal jo resursus. Milita- 
riniai ekspertai sako, kad per 
Civilio Karo pirmuosius dve
jus metus Pietai turėjo vieną 
iš dešimts progų laimėti; o 
per paskutinius dvejus metus- 
tiktai vieną iš 20. .

Viskas buvo prieš Lee. šiau
rės generolai turėjo daugiau 
ginkluotų jėgų pačioje karo 
pradžioje, ir daugelį vyrų. 
Šiaurėje buvo daugiau pinigų, 
fabrikų, ginklų ir visokių reik
menų. Pietuose trūko maisto, 
drabužių ir ginklų, ir nebuvo 
tinkamų transportacijofe kelių.

Generolo Lėe armija buvo 
blogai aprėdyta, blogai maiti
nama, ir tiktai pusiau įrengta. 
Jų pilkos uniformos buvo aus-, 
tos staklėmis, rankomis. Jų 
kanuolės uždėtos ant ūkinių 
vežimų, ratų; jų kardai buvo 
padaryti kaimo kalvių. Prieš 
karo pabaigą Pietuose jau ne
buvo vyrų, nes karui buvo pa
aukota visi vyrai nuo 16 iki 
60 metų amžiaus.

Bet visvien, gen. Lee pasi
žymėjo puikiu rekordu. Jo 
puiki strategija atstūmė šiau
rės armiją nuo pat Richmon- 
do vartų. Dvejus sykius jis 
įvykdė invaziją priešų terito
rijoje, Maryland ir Pennsyl- 
vanijos valstijose.

teikiama Sovietų Sąjungai 
pagelba. Anglijos ministeris 
Beaverbrook reikalauja an- 
.tro fronto. To reikalauja vi
si žmonės, kurie supranta, 
kokia būtų kultūrai ir civi
lizacijai nelaimė, jeigu bar
bariškas hitlerizmas, fašiz
mas ir samurajai laimėtų 
.karą.

To neturi būti! Visos mū
sų jėgos, visa energija, vi
sos galimybės turi būti pa
naudota, kad 1942 metais 
sumušti Hitlerį ir jo vagių 
ir plėšikų armiją. Sumušus 
nacius, jau nebus didelio 
vargo pribaigti jų talkinin
kus. D. M. š.

Lee įvykdė puikų rekordą, 
kada jis paėmė ofensyvą. An
tietam įvyko viso karo kruvi
niausią kova; Chancellorsville 
kova buvo puikiai suplanuota 
iš militarinio atžvilgio; irgi 
Gettysburge, kuri buvo karo 
persilaužimas šiaurės naudai. 
Strategai vis tiki, kad, jeigu 
gėn. Lee įsakymai Gettysbur- 
go kovoje būtų buvę pilnai 
įvykdyti, tai Pietai būtų lai
mėję kovą.

Gen. Lee defensyvo strate
gija buvo puikiai apgalvota. 
Jo genijus defensyvo kare pa
sireiškė Fredericksburge, Wil
derness kovoje ir per apguli
mą Petersburg© miesto. Pe
te rsburge jis privertė gen. 
Grant, vadą šiaurinės armijos, 
ilgai kautis ir aukoti vyrus, 
pinigus, ginklus. Vėliau jis 
pasitraukė, vis kovodamas, 
pakol priėjo prie galo per Ap- 
pomatoxo kovą, balandžio 
mėn., 1865 m.

Gen. Lee pasižymėjo savo 
drąsa ir užsispyrimu pergalė
ti neįveikiamas krūtis. Tais 
laikais jis buvo pripažintas, 
kaipo' svarbiausias generolas 
konfederacijoje; bet per metų 
eigą, kada jo strategija buvo 
giliau išstudijuota, jis tapo 
pripažintas militariniu geniju
mi. Jo kovos dabar yra stu
dijuojamos jaunų karininkų. 
Būriai jų buvo išsiųsti į Ma
ryland ir Virginija valstijas, 
kad galėtų geriau išstudijuoti 
ten jo strategijos liniją. Armi
jos ekspertai prilygina jį prie 
Hannibalo, Cezario ir Napole
ono, ir sutiko priskirti jo var
dą prie didžiųjų istorijoj mi
litariniu vadų.

Ne tik Jungt. Vastijose stu
dijuojama gen. Lee taktika. 
Mokyklose kitų šalių karinin
kai studijuoja jo kampanijas. 
Chinijos generolai daug iš jo 
pasimokinto, kaip ir Rusų ge
nerolai, Kurie pripažįsta jo 
genijų. Balkanuose irgi jo 
strategija mokinama.

Šiandien, kada Pietų Valsti
jos pagerbė jo gimtadienį, kai
po kilusį iš Virginijos ir iš 
Pietų Valstijų, visos Jungt. 
Valstijos jį pagerbė, kaipo 
įžymų amerikietį, šalyse, ku
riose dabar eina kovos už de
mokratiją, gen. Lee atiduo
ta pagarba, kaipo strategijos 
meistrui.

FLIS—Common Council

Sužeistasis fronte randonarmietis gydomas; jam įleidžiama kraujo. Tas viskas 
atsitinka Rytų Fronto ligoninėje. Sovietų gydytojams labai reikalingi medika-

' menfai; jjty galima gauti iš Amerikos ir čia Amerikos žmonės renka aukas J' So
vietų didvyriams pagelbėti. /

This war calls for evary ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.,,

Hit the enemy with a (26 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United Statės 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. '

“Benjaminas Kordu ša s” 
Apysaka x

Su No.94 Laisvės pasibai
gė apysaka, parašyta Lietu
voj Jono Marcinkevičiaus. 
Apysakos skaičiau kožną eilu
tę ir labai man patiko. Teirą- 
vaus pas kelius Laisvės skaity
tojus;- kurie aiškino, kad ne 
kiekvieną numerį perskaitė. 
Tai* padarė klaidą.

Man labai buvo įdomu skai
tyt, kaip ten Lietuvos ponai 
gyveno, kaip jie kaštauniai 
baliavojo, girtuokliavo ir po 
užsienius važinėjo, francūziš- 
kai kalbėjo. Ypač, kaip po
nas Kordušas net su batiuška 
caru Mike puotaudavo ir vi
sokias avantiūras sukeldavo. 
Kordušas, kaip jaunas buvo, 
apart pačios turėjo gražuolę 
tarnaitę Mortą, kurią negar
bingai sUvylė, o po 20 metų 
jo ūkvedis, Andrius, pasmau
gė ir giraitėj paslėpė ją, kad 
paslėpus savo nusišmugeliavu- 
sio pono vardą. Buvęs didelis 
Žemaitijos dvarininkas Kordu
šas savo darbininkus vadinda
vo “psiakrevais,” lietuviškai 
išeitų — šuns kraujas. Atva
žiavo ir nuovadas su policinin
ku imt už pakarpos, tai po
nas Kordušas pasišalino, ir sa
vo koplytėlėje nusišovė. Taip 
tas “psiakrev” ponas mirė. Gi 
dvarą jo perėmė Adomonis su 
Dunaičiu, apsukrūs ūkininkai 
už skolas. Vėliaus abudu su
pirkinėjo iš apylinkės pieną ir 

1 (Tąsa 5-me pusi.)
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Tai Vis Nacių Veikla gales.
Prie šių naciškų spaudos 

žygių reikia pridėti kenkė-

li hitleriškai atkišę rankas '.tijų vyriausybę. Todėl \jie, 
maršuoti New Yorko gatvė- pasiremiant a p r u b ežiavi- 
mis, ką darė prieš kelis me- mais ant ratvalkių, cukraus

vietų Sąjungą, tą galingiau- 
sį Jungtinių Valstijų talki
ninką kovoj už mūsų lais
vę? Kur tau, jie kaip rašė, 
taip rašo didžiausiu piktu
mu, kaip skelbė, taip skelbia 
prieš Sovietų Sąjungą bjau
riausius nacių melus. “Nau
jienos” ir kita joms panaši 
spauda vis spausdina Hitle
rio sudarytus surašus neva 
Lietuvos piliečių po “prie
varta išvežtų j Sovietų Są
jungą.”

Ką gi nori pasakyti ta

Hitleris dėjo pastangų, 
kad Jungtines Valstijas iš
laikyti nuo karo. Kas kart 
vis daugiau aiškėja, kaip tū
los Amerikos didelės firmos 
buvo ir yra susirišę su Vo
kietijos fašistais. Laikui bė
gant dar daugiau panašių 
dalykų bus ir politikoj. Hit
leris buvo tikras, kad Jung
tines Valstijas neprileis 
prie karo. Jis žinojo, kokia 
stipri karui opozicija buvo 
kongrese ir senate. Ir ka
da kongrese reikėjo nubal
suoti, kad draftuotų vyrų pronaciška spauda, šaukda- 
pratęsti kareiviavimą nuo ma apie “kankinius” Sibire, 
vienų metų, tai tik vienas!o tylėdama apie hitlerinin- 
balsas paėmė viršų.

Po Japonijos brufališko 
užpuolimo ant mūsų šalies 
bazių, ant Perlų Uosto, A- 
merikoj liaudies nusistaty
mas linkui karo griežtai 
pasisuko į prez. Roosevelto 
pusę, už šios šalies bendra
darbiavimą su Anglija ir 
Sovietų Sąjunga, su Chini- 
ja ir kitomis šalimis sumu
šimui nacių Vokietijos, fa
šistų Italijos, samurajų Ja
ponijos ir jų talkininkų. 
Kongrese ir senate nusista
tymas griežtai pasikeitė. 
Jeigu kurie kongresmanai 
ir pasilieka priešingi prez. 
Roosevelto užsienio politi
kai, tai jie jausdami masių 
nusistatymą yra priversti

Bet būtų klaida manyti, 
kad Jungtinėse Valstijose 
sustojo nacių veikimas, jų 
žalingi darbai, kurie kenkia 
mūsų šalies karo laimėji
mui. Užtenka prisiminti 
priešų spaudą. Hearstas 
dar ir dabar savo spaudoj 
daugiau amerikiečius bau
gina “komunizmu,” negu 
parodo tą tikrą pavojų, ku
ris mūsų kraštui gręsia iš 
hitlerizmo ir jo talkininkų 
pusės.

O paimkime, kad ir lietu
viškus laikraščius, kūne 
taip sušilę skleidė Hitlerio 
propagandą, kaip tai “Ke
leivį,” “Naujienas,” “Drau
gą,” “Darbininką,” “Vieny
bę” ir kitus, ar jie atsisakė 
nuo nacių propagandos? 
Nieko panašaus! Ar jie pa
deda mobilizuoti mases ka
ro laimėjimui? Nebus to! 
Ar jie nustojo niekinę So-

ku budeliškus kankinimus 
Lietuvoj žmonių, jeigu ne 
tą, kad būk Sovietų Sąjun
goj išvežtiems lietuviams 
yra daug blogiau negu na
cių pavergtoj Lietuvoj ? 
Juk tai yra kitais žodžiais 
bandymas įkalbėti Ameri
kos lietuviams, kad Hitlerio 
režimas geras, kad prieš jį 
kovoti nereikia.

Tuo kartu Lietuvos rašy
tojas Jonas Šimkus tik ke
lios dienos atgal pranešė, 
kad vieų Kaune, į kelias 
pirmas karo dienas, naciai 
nužudė per 7,000 lietuvių! 
Jie nužudė visus fabrikų ir 
dirbtuvių direktorius ir j u 
pagelbininkus, kurie tvarkė 
fabrikus prie tarybinės san
tvarkos. Jie žudė kiekvieną, 
kas tik buvo nužiūrimas.

Mums jau yra žinoma, 
kad Lietuvos poetą Rūką ir 
amerikiečiams žinomą rašy
toją Juozą Jurginį fašistai 
suėmė Minske, gi Jonas 
Šimkus matėsi su žmogumi 
iš Kauno, kuris, tų Lietuvos 
liaudies veikėjų lavonus 

Įmatė Kaune. Kodėl jie Kau
ne atsidūrė? Aišku, kad vo
kiečiai fašistai suėmę tuos 
veikėjus jų nepažįsta, neži
no kas per žmonės, bet ka
da Lietuvos išdavikai, Hit
lerio pastumdėliai juos pa
matė, tai fašistams išdavė, 
kaipo “komunistus” ir tada 
tie liaudies darbuotojai 
Kaune buvo nužudyti.

Lietuvių pronacių spauda 
visus tuos faktus paslepia. 
Jie tuo padeda Hitleriui. Jie 
tuo parodo neištikimybę 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybei, jie trokšta nacių per-

jus, kurie kenkia pristatyti 
karo reikmenis Sovietų Są
jungai, kurie kenkia jų pa
gaminimui.

Pronaciai 
vardu. Štai 
reiviavimo 
No. 4 pikietuoja vyras su t 
didžiausia iškaba: “Down I 
With War!” Ir tai yra ba
landžio 20 diena, 1942 me- 
tais, kada visa mūsų šalis 
turi ruoštis antram frontui, 
turi daryti viską, kad dau
giau būtų pagaminta gink
lų, daugiau lėktuvų, tan
kų, kad geriau ir laiku jie 
būtų pristatyti ten, kur 
reikia, kad mūsų armija bū
tų skaitlingesnė ir geresnė. 
Tai yra laiku, kada Japoni
jos imperialistai pavergė vi- 
i są eilę Amerikos punktų 
Ramiajame Vandenyne, ka
da jie pasirengę išvien su 
Vokietijos ir Italijos fašis
tais užpulti Ameriką ir pa
vergti mus, mūsų šeimas, 
sunaikinti mūsų namus, fa
brikus, dirbtuves, tai vyras 
vaikšto ant Sullivan gatvės 
su iškaba: “šalin su Karu!”

Kas gi jis per vienas yra? 
Tai tūlas Harry Weisman, 
39 metu 
Austrijoj i 
yra nacis. Jeigu jis būtų 
.tikras austras, tai jis šauk
tų, kaip ir kiti Austrijos 
žmonės: “šalin Hitleris!” 
jis darytų viską, kad Ame
rika galėtų sėkmingiau veik 
ti prieš Hitlerį, kad grei
čiau jį sumušus, kad išlais
vinus kitas pavergtas tau
tas ir tame skačiuje Austri
jos tautą. Bet jis šaukia ne 
prieš Hitlerį, bet prieš karą. 

. Kodėl jį toleruoja mūsų 
vyriausybė? * Kodėl naciui 
Weismanui leidžia vaikščio
ti su hitlerininkų iškaba? 
Todėl, kad naciai jį paslėpė 
po neva dvasiškos kokios 
tai susaidės “Good Earth 
Society” nariu, būk ta “Die
vo žemės” susaidė yra prie
šinga karui. Jeigu taip, tai 
kodėl jie nešaukia: “šalin 
Hitleris, tas razbaininkas,' 
kuris karą pradėjo!” Kodėl 
jie nešaukia: “Sumuškime 
Hitlerį ir grąžinkime pa
sauliui taiką!” Todėl, kad 
jie yra Hitlerio agentai. Jie- 
žino, kad jie šiandien nega-

veikia ir Dievo 
Brooklyne ka- 
drafto boardą

amžiaus, gimęs 
ir, suprantama,

krašto nenaudai.Siluetai pronaciškų apyserių, kurie sukaitę “darbuojasi” mūsų
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tus. Jie žino, kad jie šian
dien negali kempėse išsta
tyti šimtus hitleriškų vėlia
vų su svastikomis ir ten da
ryti karinius pratimus. To
dėl jie sulindo po skraiste 
“Dievo” susaidžių ir kursto 
žmones prieš Jungt. Vals-

ir ,tūlų drabužių, kursto 
žmones prices mūsų šalies 
vyriausybę.
ne, tokius gaivalus turėtų 
vyriausybė pašaukt
tvarkos, nepaisant, kad jie 
ir Dievo vardu dengiasi.

Mūsų nuomo-

prie

ALDLD Reikalai
Kaip Eina Musų Vajus
Su balandžio 20 diena se

kamai kuopos stovėjo nau
jų narių gavime:

Kp.

52

, Centro Komiteto 
Atsišaukimas

Balandžio 19 diena Lite
ratūros Draugijos Centro 
Komitetas laikė posėdį. Nu
tarta protestuoti prieš Hit
lerio razbaininkų bjaurų 
žiaurumą Lietuvoj, kituose 
pavergtuose kraštuose ir 
kankinimą raudonarmiečių. 
.Protestas pasiųstas prezi- 
•dentui Rooseveltui su pasi
žadėjimu, kad Literatūros 
.Draugija visomis jėgomis 
rems Amerikos kovas, kad 
tie žmonijos banditai būtų 
sumušti ir nuo žemės pa
viršiaus nušluoti.

Centro Komitetas nutarė 
atsišaukti į visus narius iš
dėstant jiems padėtį, kad 
jie pasimokė tų duokles iki 
liepos 1 dienos, kaip Konsti
tucija reikalauja. Viskas 
brangsta. Centro Komitetas 
jau išleido “Šviesos” No. 1, 
ir No. 2 baigiamas ruošti 
spaudai. Išleido už 1942 me
tus brošiūrą “Jaunimas ir 
Karas,” kurią nariai gauna 
veltui. Ruošia šių metų 
knygą, kurią norėsime lai
ku baigti. Tuo gi kartu vis
kas labai brangsta karo są
lygose, gi mūsų duoklė ta 
pati. Lai kiekvienas narys 
atlieka savo pareigą ir pa
simoką laiku duoklę.

Platinkite Literatūrą
Literatūros Draugija turi 

labai apščiai geros literatū
ros. Pastaruoju laiku išlei
dome “Tarybų Galybė” kny
gą, kurią nariai gauna vel
tui. Pašaliniams jos kaina— 
75 centai.

Taipgi išleidome tris bro
šiūras “Jaunimas ir Ka- _
ras.” “Sovietų Moterys” iri Kas nori platesnių informa- 
“Sovietų Sąjungos ir Ame- cijų apie Literatūros Drau- 
rikos Mokslininkų Balsas.” giją, jos veiklą, o ant vie-
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44
37

150 
166

Miestas

Detroit 
Peoria 
Norwood 
Chicago 
Brooklyn 
Portland 
McKees Rocks
Lowell 
Lawrence 
Chicago 
Stamford 
Oregon City

6 Montello
Bridgeport
Chicago
Chicago
Chicago

Kiek gavo

6
6

K

, 63 
104 
146 
154 
155 Worcester 3

Po 2 naujus narius gavo: 
10 kp., Philadelphijoj; 22 
kp. — Cleveland; 43 kp. — 
— Wilkes Barre; 116 kp. — 
.Chicago; 123 kp. — Gary; 
137 kp. — Montreal.

Po 1 naują narį gavo: 2 
kp. — So. Boston; 11 kp. — 
Worcester; 18 kp.—Edmon
ton; 25 kp. — Baltimore; 29 
kp. — Rockford; 55 kp. — 
Brooklyn; 50 kp. — Roches
ter; 68 kp. — Hartford; 136 
kp. — Harrison - Kearny; 
145 kp. — Los Angeles; 184 
kp. — Cudahy; 185 kp. — 
Richmond Hill; 205 kp. — 
Westville ir 219 kp. Forest 
City.

Įstojo keletas ir pavienių 
narių. Vajus .už naujus na
rius baigiasi su gegužės 
pirma. Prašome pasidar
buoti šias kelias dienas ir 
nesustoti naujų narių įtrau
kimą su vajaus pabaiga.

Brošiūros tik po 5 centus.
Prie to, mes turime iš pir

miau įvairiausių knygų. 
Kas nori, gali gauti iš 
mūsų centro veltui surašą. 
Knygos politikos, ekonomi
jos, bendro mokslo, religi
jos, taip dalios literatūros. 
Jos labai pigiai parsiduoda.
Gražiai Parėmė Apšvietos 

Fondą
Draugas Jonas Krapas, 

širdingiausias mūsų rėmė
jas, paaukavo Literatūros 
Draugijos Apšvietos Fon
dui $75. Taip pat jis parė
mė ir kitas darbininkiškas 
įstaigas.

Iš kitų. įstaigų gauta 
tikslui sekamai aukų: 

. So. Bostono draugai 
rinko savo tarpe aukų $10.

J. Grybas, Norwood, ant 
blankos surinko $9.

I. Nuo mano prakalbų Mass, 
valstijoj kelionės lėšų liko

tam

su-

Bayonnčj surinkta V. An
drulio prakalbose $8.14.

A. Kilienė iš Rumford pa
aukavo $10, iš tos sumos $5 
Apšvietos Fondui ir $5 dar
biu. judėjimui.

ALDLD 37 kp.į iš Lau
rence, per C. Gradeckas $1 
ir po $1 aukavo: Jonas Dun
dulis ir K. Plačenis iš Tole
do ir J. Didžiūnas iš New 
Haven.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingą ačiū. Prašo- 
,me ir ateityje neužmiršti 
Apšvietos Fondo.

tos 
me

kuopos nėra, tai prašo- 
atsiklausti centro.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretor.
46 Ten Eyck St., <, 
Brooklyn, N. Y.

Newark, N. J
A

Vakarienė Tarybų Pagalbai
Jau pora mėnesių, kaip įsi

kūrė ir veikia Niūvarke Rus
sian War Relief skyrius, 744 • 
Broad St.

To vietinio skyriaus pastan
gomis prieš keletą savaičių 
tapo surengta vakarienė. Šau
ni, didžiulė vakarienė, Mosque 
Theatre patalpoj. Publikos už 
stalų buvo 1,000. Daugybė ne
besuspėjo laiku įsigyti bilietų 
ir negalėjo dalyvauti. Daugu
moje tai buvo gydytojai, dan
tistai, slaugės ir šiaip profe- 
sijonalai. Buvo vyskupas ir 
keletas šiaip dvasiškių.

Didžiausia vakaro įdomybė 
buvo Juozas Deivys (Joseph 
E. Davies), pirmiau buvęs Ta
rybų ambasadorium, autorius 
plačiai paskilbusios knygos: 
“Mission to Moscow”.

Ir jūs žinotumėt, kaip jis 
kalbėjo! Kaip ugningai, kaip 
įtikinančiai, kaip oratoriškai 
jis kalbėjo! Nors rankoj laikė 
užrašų lakštus, bet jų beveik 
nežiūrėjo, nemikčiojo. Tik
žestikuliavo, mosikavo ran
kom, tik 
griausmingai 
per radiją WAAT.

—Aš pribuvau čionai, kad 
pareikšti savo užgyrimą ir pa
garbą tai didžiai šaliai' ir di
diems jos vadams. Tarybų Są-

nemikčiojo.
mosikavo

rėžė, kunkuliavo
ir per garsį ir

junga kaujaši už mus didvy
rišku atsidėjimu, kurs įkvepia 
nuostabą ir pagarbą taip 
draugui taip priešui. Jinai tai 
daro tokiuo supratingumu ir 
nuožvalga, kad stačiai svaidy
to užusvaido savo kritikus gė
dos gniužtimis. Rusai teturėjo 
gatavų 20,000 tankų priešais 
užburbėjusius 30,000 žaibiškų 
nacių pabaisų—ir pirmą kartą 
Hitlerio annijos tapo sustab
dytos! O paskiau atstumtos ir 
tebestumiamos atgal, naikina
mos sistematingai!

—Aš nesu joks komunistas. 
Aš esu kapitalistas, milijonie
rius. Bet aš gerbiu jų įsitiki
nimus, jų nuoširdų persiėmi- 
tą idėja, kaip kad jie gerbė 
mano įsitikinimus. Rusai yra 
vertingi draugai. Mane stačiai 
veda į pasiutimą, girdint, kaip 
kiti neišmanėliai nukalba, būk 
rusai gali paliauti ir parsi
duoti bei pasiduoti. Jei kas 
jums taip sakytų, tai jūs per
sergėkite, jog naciai moka 
auksu savo sekėjams, kad jie 
skleistų tokią propagandą. Vi
sos tos kalbos, būk Stalinas 
susitaikys ir būk Hitleris mus 
išgelbės nuo bolševizmo eina 
tik nacių naudon. •

—Hitleris neturėjo pasiseki
mo su šitokiais melais Euro
poj, nes* katalikai, protestonai, 
žydai ir įvairios šalys ir tautos 
patyrė ir matė, kaip jų tiky
ba ir kultūra ir turtai begai- 
lestingai naikinama ir drasko
ma.

—O jeigu Rusija pralaimė
tų karą, tai tegul Dievas gi
na, kas būtų su jumis! Tary
bų žemėj dabar eina viso pa
saulio nuosprendis. Tai yra 
viltis viso pasaulio. Neremti 
Tarybų—reiškia stačiai savi- 
žūdystę.

Ugningą eks-ambasadoriaus 
Deivio kalbą barstyte barstė 
arminga katučių papliūpa. 
Kaip tik užsimins apie rusų 
pasiryžimą, apie jų didvyriš
kumą, atsidavimą pasaulio 
gelbėjimui, tai taip ir nu griau
džia. palei visą milžinišką sve
tainę. r (

Gerai kalbėjo ir Niu Džer- 
zės gubernatorius Edisonas. 
Didelio entuziazmo sukėlė jo 
kvietimas ir stačiai raginimas 
pilnai ir visiškai remti Russian 
War Relief.

—Raudonieji didvyriai, ka
riai ir šiaip piliečiai, nuolat 
vesdami nusvilintos žemės 
taktiką, turėjo vely sunaikint 
daugybę maisto ir gydymo 
priemonių, negu kad perleisti 
jas naciams. Todėl vaistai, in
strumental ir šiaip sveikatin
gumo patiekalai yra be galo 
reikalingi.

—Tai yra vienas pagalbos 
būdas, kokį Amerikos piliečiai 
gali stačiai duoti Rusijai grą- 
žon už tą kovą,,kurią jos žmo
nės veda dėl mūsų visų bendro 
labo.

—šiomis dienomis mes, ame
rikiečiai, privalom pamest vi
sas pėdsakas tų susirėmimų ir 
barnių, kurie taip šėlo dėl 
ekonominės bei politinės Ta
rybų filozofijos. Tai yra mūsų 
didelė laimė turėt savo pusėj, 
šiame atkakliausiame pasau
lio kare, išjudintą, drąsią ir 
gausiai raumeningą Rusiją.

—Ar mes spėsim pilnai pri
sirengti karui? Tatai už vis la
biausiai priklauso nuo rusų su
gebėjimo gerai laikytis šiame 
titaniškame susirėmime. 1

Vakarienės dalyviai sumetė 
Karinei Tarybų Pagalbai aukų 
$4,710.35/ o nuo vakarienės 
irgi dar liko arti tūkstančio, 
tai viso labo apie 57 šimtus. 
Tai tik pradžia vajaus, kuria
me pasimota sukelti $90,000 
apie Niūvarką ar jo priemies
čius, ir 3 milijonus—visoj ša
lyj, idant supirkus vaistų, mai
sto ir rūbų karo suvargintiems 
Tarybų žmonėms. Beje, per 
vakarienę protarpiais grojo 
vietos rusų madolinų orkes
tras.

Prašome gerai įsitėmyti, 
kad ne tik pinigai, bet ir rū
bai, drapanos labai reikalingi 
aukoti. Pristatykite drabužių j 
744 Broad St., o iš ten tuoj 
su sekamu laivu jūsų dovanos 
plauks į didvyrių žemę.

Jonas Kaškaitis.

Prieš karą šis australietis ganė 
avis; dabar jis yra kovotojų 
eilėse, pasiruošęs japoniškus 
žvėris mušti.

Lawrence, Mass.
Mūsų Žinios

Balandžio 17 d. šios apylin
kės daktarai turėjo suvažia
vimą. Tai buvo Merrimack 
Valley Golf kliube. Suvažia
vo apie 150 daktarų. Jų tar
pe buvo ir moterų. Iš lietuvių 
pastebėtas ten dalyvaujant 
Dr. P. M. Cinis.
• Vyriausiu kalbėtojum buvo 
p. Black, Bostono “Evening 
Globe” redaktorius. Jis pasa
kė gerą prakalbą, raginda
mas daktarus remti Amerikos 
valdžią ir Suvienytų Tautų ka
ro pastangas prieš agresorius 
fašistus. Pabrėžė p. Black ir 
tą faktą, kad yra būtinas rei
kalas, kiek tik galima, remti 
Sovietų Sąjungą jos didvyriš
koj kovoj prieš Hitlerio plėš
rųjį imperializmą. Pasak jo, 
kaip greitai Raudonoji Armi
ja sutriuškins Hitlerio galy
bę, taip greitai visi agresoriai 
bus apgalėti ir kraujo pralie
jimas bus sustabdytas. Tuo
met ir mūsų šaliai, Amerikai, 
nereikės ■ tiek . daug nustoti 
žmogiškų gyvybių ir turtų. 
Nurodė jis, kad pati sunkiau
sioji karo našta guli ant So
vietų Sąjungos žmonių ir jos 
karinių jėgų, ir tik nuo to pri
klausys karo ilgumas. Todėl 
jis pakartotinai aiškino būti
ną reikalą remti Sovietų Są
jungą Visais galimais būdais.

Gazu Nusinuodijo Lietuvis
* Šiomis dienomis čionai gazu 
nusinuodijo tūlas Korackas, 
lietuvis. Prie jokių lietuvių or
ganizacijų jis . nepriklausė. 
Buvo persiskyręs su šeima; vė
lesniais laikais smarkiai girta
vo. Jau buvoi senyvas žmo
gus.

Mūsų miesto meras James 
Meehan atsišaukė į gyvento
jus, kad jie nemestų laikrašti
nę popierą į išmatas, o surišę 
į ryšulius, priduotų artimiau
siam Amerikos Legijono Pos
tui. Popiera esą reikalinga 
prie mašinų pakavimo ir ki
tiems dalykams. Taipgi ragi
no nenumesti senus gurnus 
((robą), geležį bei metalus, nes 
visa tai dabar labai reikalinga 
kariškiems dalykams.

• • •
Lawrence dabar užsidarė 

labai daug gazolino stočių, ku
rios aptarnaudavo automobi
listus. Mat, dabar gazolino 
vartojimas jau apribotas, duo
damas tik tam tikras kiekis 
asmeniui. Gazolinu aptarnavi
mo stotys taip pat gauna ap
ribotą kiekį gazolino; tai, jei
gu tas gazolinas liekasi išpar
duotas greičiau, — nėra kas 
daryti. Laukti kito mėnesio, 
kol vėl gaus daugiau gazoli
no, dažnai neapsimoka. Tai 
daugelis tokių stočių visai už
sidaro.

Svečiavosi V. Kiaulėnas
Vytautas Kiaulėnas parva

žiavo atlankyti savo motiną ir 
patėvį. Jis būna J. A. V. ar
mijoj jau virš 2-jų metų, Ka
lifornijoje. Jis jau užsitarna
vęs saržanto laipsnį ir ten mo
kina na ujokus kareiviško 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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TRYS VARPELIAI
(Apysakaitė)

Parašė DĖDĖ VINCAS

(Pabaiga)
Automobilis sustojo prie įvairiaspal

vėmis elektros šviesomis apšviestos įstai
gos. Viršui pastato angos bėgo spalvo
tos elektros šviesų filmos, reklamuoda
mos įstaigos biznį. Prabėgo ponais bei 
ponioms apsėstas apvalus stalas, prie 
kurio sukaliojosi tarnas, statinėdamas 
putojančio alaus stiklus ir spurguliuo- 
jančios degtinės stikliukus. Tai rekla
mai atlikus savo pareigas, atbėgo or
kestras ,triūboriai pūtė į triūbas, smui
kininkai vedžiojo smičiais, jų pirštai bė
giojo stygomis; barabančikas mušė į 
būgną, o graži porelė šoko. Šokėjams 

• pradingus, iš magnolijos žiedo pradėjo 
lysti nuoga mergina, du magnolijos žie
do lapeliai pasiliko ant jos krūčių, vie
nas fygos lapo vietoj, kiti žiedų lapeliai 
išlakstė į šalis jai bešokant ir filmą nu
bėga nuo scenos. Po šios, atbėga vėl po
nais ir poniomis apsėstas stalas, patar
nautojas atvynioja dratelius nuo šampa
no bonkos kaklo, kamštis išlėkė į orą, 

. nusidriekė balsganų dūmų drignelė ir 
šampanas bėga į stiklus, aistringai sa
ve reklamuodamas.

Šaligatviais slenka gražiai pasirėdžiu
sių žmonių masės; plačiu bulvaru, tai už
sitvenkdama, tai vėl pasiliuosuodama, 
teka automobilių upė. Didmiesčio gyve
nimas juda, kruta, bėga. Bet kur tiktai 
akis pakreipsi, ten elektrikinės reklamos, 
akiplėšiškai lysdamos tau į akis, siūlo sa
vo tavorą.

“Aš čia truputį užtruksiu ilgiau. Gali 
važiuoti kur tau tinkama, tik už poros 
valandų vėl būk čia.” Taip patvarkius sa
vo šoferį, Miss Buč, tankiai batukais 
stuksėdama į cementinį taką, prisiartino 
prie durų, šalia kurių stovėjo į tam tik
rą uniformą įlindęs tarnas, kuris, atida
ręs duris ir vergiškai nusilenkęs pany
tei, vėl užvožė ją durimis.

Šoferis jau gerai žinojo, ką reiškia 
panytės žodžiai: “Aš čia truputį užtruk
siu.” Jis gerai žinojo ir tai, kad jos “po
ra valandų,” ypatingai tokioj vietoj, tan
kiausia virsta dubeltavu .viršlaikiu. Juk 
šis, virš 50 metų negras, "per 5 metus lai
ko panytę bevežiodamas, tik viena akia 
ją užmetęs atspėjo jos mintis. Juk ne sy
kį ir ne du iš šios pačios vietos 'tarnai 
panytę nešte išnešę įvertė į automobilį. 
Todėl jis, tokiam atsitikime, kartais pa
važiavęs į nuošalią vietą, be baimės de
da sau į akį arba atlieka savus reikalus.

Panytei tik spėjus išsinerti iš viršutinių 
drabužių ir atsisėsti prie staliuko, tuoj 
pribuvo tarnas ir ji galėjo, gauti tą visą, 
kO’ tik jos kūnelis geidė, o širdelė troško. 
Čia niekas neklausė — kiek turi metų? 
Kaip nepilnamečiai ponaičiai, taip ir ne
pilnametės panytės, jeigu tik turėjo do
lerių, galėjo nusilakti iki nugriuvimo. 
Čia buvo visai kita Amerika, jokie įsta
tymai nieką nevaržė — laisvė neturėjo 
rubežių, o dorovė — ribų.

Tai vieta, kurioj neišsiteko perteklius, 
kur doleris neturėjo jokios vertės, o de
šimkių, dvidešimkių ir šimtinių — ne
spėjo ryti registeriai, čia net negalėjai 
įsivaizdinti tos tikrovės, kad už šitų sie
nų rūksta fabrikų dūmtraukiai, kur 
prakaituoja milijonai darbininkų. Čia 
niekam neatėjo į galvą ta tikrovė, kad 
už šitų sienų randasi 15 milijonu pus
nuogių ir išbadėjusių bedarbių, kad il
giausios, išbalusiais veidais žmonių gram 
dinės slenka prie be cukraus kavos puo
delio ir šitokių ponų apzelniotos duonos 
'riekutės, čia nieką negalima buvo įti
kinti, kad patiltėse ar išmatų pylimuose 
nakvoja tūkstančiai Amerikos piliečių, 
kurie tas vietas vadina — Hooverio ko
teliais arba — Hooverynėmis.

Prie Miss Buč prisiartino ir pasiveli- 
nęs atsisėdo pusamžis, jau pusėtinai ap- 
raibusiomis akimis jai pažįstamas ponas. 
Tuoj pribuvo nauji gėrimai, o taurėms 
pakilus aukštyn ir sugarmėjus į juod
yje jų gerkles, prasidėjo pasiglamonėji- 
mas. Nors panytė ir neprotestavo prieš 
tai, bet jos taip pat, apsiūkusiose akyse 
pasimaišė ne to pono, o ano jauno negro 
veidas.

“Ar iš proto kraustais!, panyte,” su
kuždėjo jos ausyse. “Argi šalia tavęs tas 
juodas šešėlis eidamas, galės atsivesti ta
ve į aukštaklasės luomos iškilmes? Argi 
tu galėsi sėdėti prie stalo su juodu, šitai 
draugijai nepakenčiamu žmogum? Argi 
tu, savo kūno gašlumo dėlei, paliksi ta 
juoda avelė, baltųjų kaimenėje? Turėk 
jį', tik kaipo - įrankį savo užgaidoms, o

prieš baltveidžius, — demonstruok savo 
dorą.”

Orkestrą užgrojo ir poros pradėjo suk
tis saliono aikštėje. Čia malėsi pilvas su 
pilvu, kaito veidas prie veido, trynėsi 
krūtinė prie krūtinės, o kraujas virė, ga
ruodamas aistros garais, štai atsistumia 
pilvą su pilvu zulindama nepilnametė, 
nusilesusi, vos ant kojų pastrapaliodama 
—porelė. Porelė kiek pastrapaliojus, pa
sidaužius į kitus šokėjus, išvirsta iš ko
jų. Tuoj supuolę tarnai bei tarnaitės iš
veda į tam tikrus kambarius ir paguldę 
į loveles — gaivina: vienam pila į gerk
lę selcerio, kitam vilgo smilkinius, o at
gaivinę — veda į jų automobilius ar pa
šaukę taksės, atiduoda šoferių globai.

Orkestrai nustojus groti, poros vėl sė
dasi į savo vietas, vėl/ taurės kyla į orą, 
svyla šlaunis prie šlaunies, O'išbėgusi į 
areną pusnuogė mergina, aistringus 
žvilgsnius į vyriškių veidus svaidydama, 
šoka ir dainuoja:

Jei kurio ranka po stalu paklysta, 
Atleisk, klaidas visi padaro. .

Tik susipratus, tegul atgal grįžta, 
Jei kita ranka, šalin ją varo.

Tu josios meile susižavėsi, 
Užčiuopęs širdies taktą,

O savo tikslą atsiekt galėsi, 
Nes rankoj turi raktą.

Miss L; Buč vilą laike apglėbusios šim
tamečių medžių plačiai išsikerojusios, la
puotos šakos. Pro pilkus debesėlius; kyš
teldamas savo veidą mėnulis pro medžių 
šešėlius žvalgėsi į gėlių lysvaites ir 
trumpai nupjautą žolynėlį. Debesėlių še
šėliai, šliauždami per gėlių žiedus, gaudė 
į savo tinklelius jų kvapsnį, o iškošę per 
savo tinklus — skleidė visoje apylinkėje. 
Visa vila miegojo tylutėliuose nakties 
vystykluose.

Tik bromo geležiniuose vartuose su
girgždėjusi jutrina ir sudrumsčiusi tą 
tylą, įleido tyliai zirzantį automobilį, iš 
kurio išlipo Miss Buč ir sunkiais žings
niais užkopusi marmuriniais laiptais 
dingo prasižiojusių durų juodoj gerklėj. 
Šlamštelėjo sunkios durys, sugirgždėjo 
vartuose jutrina, nutaksėjo sunkūs šofe
rio žingsniai ir vėl užviešpatavo poilsiu 
alsuojanti tyla.

Miss Buč įėjus į savo miegruimį išsi
nėrė iš drapanų, išsitiesė ant lovos ir už
merkus akis pradėjo apmąstyti šios die
nos įvykius. Bet jos protas neveikė, min
tys kliuvo, painiojosi. Tik pro jos akis 
kilo aukštyn spalvuoti, tarsi muilo bur
bulai, kuriuose matėsi matytų žmonių 
veidai, sprogo ir nyko.

Rytą, kada ji atsibudo ir pažvelgė į 
laikrodį, buvo lygiai devinta valanda ry
to. Ji kiek pamąsčius, pasitrynus smil
kinius ir pasiraivius, vikriai iššoko iš lo
vos, truputį pasitaisė plaukus, pasirau- 
donino lūpas, tris kartus paspaudė elek
tros mygtuką ir vėl išsitiesė ant lovos. 
Tris kartus sužvangėjęs varpelis, nutilo. 
O į jos miegruimį, vietoj jos šaukiamo 
jauno negro, įkišo savo galvą tarnaitė ir 
prabilo: “Atleiskite, bęt...”

“O ko tu čia 
tė.

“Atleiskite, aš tik...”
“Jokių atleidimų aš iš tavęs nereika

lauju! Aš ne tave šaukiau, tai ir nekišk 
nosies, kur tau nereikia, supranti?”

“Bet, panyte. Tas jaunas negras jau 
išėjo.”

“Išėjo?! Kaip tai, kaip tai — išėjo?”
“Apsirengė, liepė jums pasijieškotį ki

tą tarną ir išėjo.”
“Išėjo,” rangydamosi iš lovos iššvokš- 

tė ji ir dėbtelėjusi į tarnaitę, sumurmė
jo: “Gerai. Atnešk butęlį vyno/’

Ji užsirūkius cigaretą ir bevaikščioda
ma po kambarį, patėmijo ant staliuko 
gulintį konvertą su užrašu: “Miss L. 
Buč.” Greitai pagriebus konvertą, atplė
šus ir drebančiomis rankomis išskleidus 
popieros lakštą, įdėbė savo pusgirtes 
akis, kurios atsirėmė į gražia rašysena 
parašytus taisykliška anglų kalba kal
bančius žodžius:

“Gerbiama Miss Buč.
“Nors aš esu bedarbis įr norėčiau 

dirbti, kad užsidirbus sau ir savo senai 
motinai pragyvenimą, bet mano sąžinė 
neleidžia jums tarnauti ir džiaugtis dar
bu, kuomet anuodu, atleisti iš darbo se
neliai, verkia. O antra priežastis, tai ta, 
kad jūs mane, pasodinus už vieno stalo 

’su savo mylimu šunim, užsigeidėte pa
žaisti su jauno, negro jausmais. Bet aš

?!” užsišoko pany-

salia

“Pra
mano

■: nesu taip žemai nupuolęs doroje, kad tik 
veluk to duočiausi iš savęs tyčiotis.

“Aš neturiu nė cento kišenini. Bet už 
jūsų meilę nenorėdamas likti skolingu, 
savo uždirbtus pinigus palieku jums, 
kaipo atlyginimą už jūsų meilę.

“Su pagarba, J. Anderson.”
Šie paskutiniai ir pabraukti laiško žo- 

.džiai, panytę pergėrė iki gyvo kaulo. Ji 
prasižiojo, išplėtė akis ir stovėjo, kaip' 
suakmenėjusi. Jai atrodė, kad lubos už
griuvo ant jos galvos ir nutrenkė ją į 
kokią, baisią, šlykštybių pilną prarają. 
Ir kur jūs matėte, kad toks juodas vel
nias, taip mandagiai paėmęs panytę už 
rankytės, privestų ir pasodintų 
prostitutės!

“Atkeršyt jam!” šūktelėjo ji. 
nešt policijai, kad pasikėsino ant
nekaltybės ir sunaikint tą niekšą!”

Tai pasakius, sudraskius ir sumindžio
jus laišką, atvirto ant lovos ir pradėjo 
galvoti provokaciją ant nekalto vaikinė- 
lio galvos. Ji persistatė sau, kaip ji, sto
jus prieš teisėjus, su ašaromis akyse, iš
pasakos visą istoriją, kaip brutališkai jis 
su ja pasielgė. Paskui, beatsakinėdama į 
advokatų klausimus — išleips, sujaudins 
teisėjus, prisaikintasai suolas atras tą 

■ niekšą kaltu, o teisėjas pasiųs jį į kalė
jimą ant viso amžio. '

Tokį planą sugalvojus, nuo širdies nu
slinko iki šiol ją slėgęs slogutis. Ji no
gėjo šokti iš lovos ir telefonuoti polici
jai, kad jį suimtų už tokią piktadarystę, 
bet... Tarsi iš po pagalvės, pasigirdo 
kur tai girdėtas rūstus advokato bal
sas:

“Nonsensas! Aš klausiu gerbiamo tei
sėjo ir prisaikintojo suolo piliečių, ar ku
rį iš jūs gali įtikinti tokia nesąmonė, ko
kią mes dabar išgirdome iš Miss Buč 
lūpų?”,

“Tas> vaikinas,” kuždėjo tas pats bal
sas, “pasikėsino ant jos vidudienyj. Bet 
ji niekam nieko nesakius, važiuoja pas 
savo apiekūną ir reikalauja daugiau pi
nigų. Gi pinigų daugiau negavus, važiuo
ja į kabaretą, ten susitinka su pažįsta
mais, užtrunka riki vidurnakčio; parva
žiavus namon, krinta į lovą ir užmiega. 
O tik ant rytojaus pabudus, atsimena va
kar vidudienio pasikėsinimą ant jos ne
kaltybės! Tai nevykusiai sugalvotas me
las !”

Po tam ji įsivaizdina, kad sėdęs į liu
dininko krėslą negras išbliauna visą tei
sybę prieš teisėjus, publiką ir laikraščių 
reporterius,, kurie tokių žinių tik ir lau
kia, kad paskui išbliauti visam svietui 
apie milijonierių dukrelių dorovę.

“Na, ir bekasdama tam velniui duobę, 
būčiau pati save išsidavus visam svie
tui ir nupuldžiusi savo reputacijos ak
ciją diduomenės rinkoj,” pusbalsiai' su
kuždėjo ji ir net nusipurtė.

Po tokio apgalvojimo, jos kraujas pra
dėjo vėsti, smagenų patvinimas atslūgo 
ir jai prisiminus vakarykščios dienos 
malonumą, šilta, švelni bangelė nusirito 
per jos krūtinę. Išmetus porą stiklelių 
vyno, vėl išsitiesė ant lovos ir sudėjo 
akis, kuriose lyg per miglas, pasimatė 
milžiniška, jauno negro figūra. Ji prieš 
jį jautėsi tik mažių telis, dvikojis sutvė
rimėlis. Ji ištiesė link jo rankas, o jis, 
numetęs suglamžytą penkdolerinę jai 
ant krūtinės, nusispjovė ir išėjo.

Lovoje gulėjo to paties milijonieriaus 
duktė, jos krūtinėj plakė ta pati širdis, 
gyslomis tekėjo tas pats kraujas, o są
monėj trūnėjo ta pati neapykanta prieš 
juodąją rasę.

O vienok jos sielos tinkle krutėjo įstri
gęs jaunas negras.
Lapkritis, 1941, 
Gibbstown, N. J.

PITTSBURGH, PA.
Į LDS 8-to Apskričio Kuopas

Pereitoje Apskričio metinė
je konferencijoje buvo nutar
ta, kad ruoštis visoms apskri
tyje gyvuojančioms kuopoms 
bendrai vykti į būsiantį LDS 
seimą; taipgi, nutarta, kad 
Apskričio Komitetas suruoštų 
tam tikslui biznišką pramogą, 
nuo kurios likęs pelnas bus 
sunaudotas delegatų kelionės 
lėšų padengimui. Tai yra gra
žus ir naudingas pasibrėži- 
mas! Todėl visos kuopos yra 
kviečiamos rinkti delegatus. 
O ypatingai jaunuolius, nes 
jiems priklauso ateityje orga
nizacijos vadovybė.

Dabargi, apskritys ruošia 
puikią vakarienę su šokiais, 
kuri įvyks gegužės 10 d., 7 
vai. vakare, Švento Jurgio 
svetainėje, 105 S. 19th St., S. 
S. Pittsburgh, Pa.

Įžanga į šią pramogą tik 
55c su taksais.

šioje vakarienėje bus pra
vesti planai, kaip prisiruošti 
keliavimui į LDS seimą. Todėl, 
gerbiami LDS nariai, kviečia
me dalyvauti masiniai, ir at
sivesti savo draugus.

Vakarienės pelnas yra ski
riamas: pusė Amerikos Rau
donam Kryžiui, o kita pusė— 
medikalei paramai Sovietams.

Geo. Urbonas,
DLS 8-to apskr. sekr.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

Baltimore, Md.
Iš Darbininkų Gyvenimo
Kapitalistiniai laikraščiai 

labai daug- rašo apie “Trailer 
Camps”, kurių čia pridygo 
kaip kokių grybų po lietaus 
aplink' šalies apsigynimo 
industriją. žmones suva
žiavę iš visos plačios Ameri
kos uždarbiauti; daugiausiai 
privažiavę iš pietinių valstijų 
—iš Virginijos ir West Virgini
jos kalnų.

Daugelis šių darbininkų ga
na toli atsilikę apšvietoj nuo 
miestų gyventojų; galima sa
kyti, gyvena primityviškai.

Kas galėtų tikėti, pagal pa
čių kapitalistinių laikraščių 
pranešimą, kad daugelis šių 
kempių gyventojų nėra matę 
krutamu paveikslų . . .

- Sveikatos Departmentas ir 
miesto valdžia pradėjo susi
rūpinti šiais gyventojais, bijo
dami, kad neimtų vystytis ko
kios ligos iš didelės nešvaros. 
Valdžia aiškina, kad šie žmo
nės gyvena nelegališkai, ap
silenkdami su įstatymais.

Vieno sekmadienio popietį 
nusprendžiau aplankyti šiuos 
trailerių “miestukus” ir per
sitikrinti savo akimis. Pava
žinėjus aplink Glenn Martins, 
didelių orlaivių fabrikus, ir, 
persitikrinau, * kad kapitalis
tiniai laikraščiai nieko neper- 
dėjo. — Pilnos girios tų trak 
lerių ir susigrūdę kokie 10-20 
pedQ atstumo vienas nuo kito. 
Ir tūkstančiai jų ten. ..

Tai dabar skaitytojas gali 
įsivaizdinti, kokis sanitarišku- 
mas gali būti nesant jokios 
kanalizacijos' pravedimų. Dvi
dešimts penki šių gyventojų 
valdžios buvo pašaukti į teis
mą už nesilaikymą ir tų sa- 
nitariškumo ^taisyklių, kurios 
ten yra praktikuojamos.

nierių grupė pranešė, kad di
delė dalis didelių pastatų sa
vininkų atsisako duoti savo 
pastatų skiepus dėl saugvie- 
čių (shelters). Net buvo pro- 
ponuojama įstatymas išleisti 
valstijos seimelyje, " kad pri
vertus namų savininkus ati
duoti savo pastdtų skiepus dėl 
saugviečių. Vaikščiodami mies
te, apžiūrėkite, kur yra saug- 
vietės (shelters), paženklintos 
didele “S” raide, kad užėjus 
puolimams iš oro, žinotume, 
kur bėgt ir apsisaugot.

Lietuvių Svetainės vienas 
viršininkas yra senas ir “get
ras socialistas,” bet kitų srio-

vių žmonėms sunku su juomi 
susikalbėti. Samdant svetainę, 
dažnai reikia"susidurti ir tu
rėti nesmagumų. Man rodos, 
kad kultūringi žmonės neko
voja su savo priešu tokiu že
mu būdu...

Šiandien visiems yra žino
ma, kad “Naujienų” “socia
lizmas” susmuko visame pa
saulyje, tai likusieji “socialis
tai” ir visi jų vadai ir vadu
kai negalėjo pripažinti savęs 
idėjos ubagais, ir turėjo pri
sidėti prie Hitlerio “idė
jos”...

žinoma, sekant barbarą 
Hitlerį savo dvasinį vadą, tu
ri pamėgdžiot jį, nes tik tą

The Quickest, Surest Way/ 
YOU Can Help Win This 
War...

Buy
Defense BONDS—STAMPS

Now!

syk liksi vertu savo vado pa> 
sitikėjimo.

Žm-gus.

aa

BALTIMORES LIETUVIU 
IŠKILMES

Tradicijinė Baltimores Lietuviu Iškilmė

LAISVES PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
z 1842

nuo 
(Of

fice of Civilian Defense) išla
vino 144 lakūnus dėl patrulia
vimo Baltimores jūrų pakraš
čių. Patruliavimas pajūrio 
prasidėjo balandžio 19 dieną. 

Civilinio Apsigynimo virši
ninkas Mr. J. Mooney prane
šė, kad iš 60,000 užsiregistra
vusių oro vardenų, tik 6,000 
buvo mokinami taisyklių dėl 
apsigynimo nuo priešo užpuo
limo iš /oro, kurių tik du tūks
tančiai (2,000), pabaigė savo 
kursus. * \

■ Civilinio Apsigynimo inžL

Civilinis apšigynimas 
priėjo užpuolimų iš pro

Graži muzikalė programa
Bus daug svečiu iš kitų miestą

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AVĖS., BALTIMORE

r

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

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus

• A r • ” ' \ K • $ 4 ’ * ’ ■
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SOVIETAI SUNAIKINO NACIŲ 
SUBMARINE IR DESET- 

KUS ORLAIVIŲ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 26. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido tokį pranešimą:
Naktį balandžio 25 į 26 d. nieko svarbaus neįvyko 

kariniame fronte.
Mūšiuose ties kaimu “K” raudonarmiečių dalinys, 

komanduojamas Neudačenko, Kalinino fronte, sunaiki
no kelis vokiečių trokus su pėstininkais ir šešis kulka- 
svaidžius ir nutildė priešų kanuolių bateriją. Hitlerie- 
čiai prarado 160 kareivių ir oficierių, užmuštų.

Kitoje fronto dalyje, per smarkias kautynes arti kai
mo “P,” sovietinės apkasų patrankos sunaikino penkis 
vokiečių kulkasvaidžius ir kelias apsaugotas šaudymo 
pozicijas ir užmušė daug priešų kareivių ir oficierių.

Per vienos dienos mūšius grupė raudonarmiečių vie
noje dalyje Karelijos fronto sunaikino daugiau, kaip 
350 priešų kareivių ir oficierių. Mūsiškiai pagrobė dvi 
apkasų patrankas, tam tikrą skaičių kulkasvaidžių, 
šautuvų ir kitų ginklų.

Maskva, bal. 27. — Vidunaktinis Sovietų pranešimas 
sako:

Balandžio 25 d. buvo sunaikinta 21-nas vokiečių or
laivis. Sovietai neteko 10 orlaivių.

Sovietiniai laivai nuskandino vieną priešų submari- 
ną Barents Jūroje.

Prezidento Roosevelt© 
Programa Suvaldyt

Rainy Kilimą
Washington, bal. 27. — 

Prezidentas Rooseveltas pa
skelbė septynis punktus su
valdyt kylančias kainas gy
venimo reikmenų. O jeigu 
kitaip nepavyktų to padary
ti, tai prezidentas kreiptųsi 
į Jungtinių Valstijų kon
gresą išleist tam tikrus 
įstatymus.

Prez. Rooseveltas primi
nė, jog darbininkai gerai 
bendradarbiauja su valdžia, 
atsisakydami nuo streikų 
laike karo. Jis, be kitko, nu
rodė, kad dauguma darbi
ninkų karinėse pramonėse 
dirba daugiau kaip 40 va
landų per savaitę. Prezi
dentas stojo už tai, kad ir 
toliau būtų mokama darbi
ninkam viršlaikių atlygini
mas už darbą virš 40 valan
dų per savaitę.

Rooseveltas pareiškė, kad 
niekas karo metu neturėtų 
gaut daugiau kaip $25,000 
metinių įplaukų, atskaičius 
-taksus. Jis sakė, tai yra 
žmonių karas ir turės būti 
žmonių taika.

Sovietai Sunaikino 14 
Vokiečių Fortų

Kuibišev, bal. 27. — So
vietų artilerija sudaužė 14 
vokiečių fortų Leningrado 
fronte, o raudonarmiečiai 
užmušė 1,400 nacių.

Kalinino fronte sovietinė 
kariuomenė per dvi dienas 
nukovė 2,800 vokiečių.

Naciai atakavo Sovietus 
Smolensko fronte, bet liko 
atmušti atgal.

Įvyksta smarkių- kovų 
ore.

London. ~ Priešai nu
skandino Anglijos naikintu
vą “Southwoldu.”

PRANEŠIMA] ~ 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Pažangių Lietuvių Tarybos susi

rinkimas Įvyks antradienį, balandžio 
28 d., 8 vai. vak., 29 Endicott St. 
Draugai nariai, malonėkite visi da
lyvauti. — J. M. Lukas, Sekr.

(98-99)

STOUGHTON, MASS.
Trečiadieni, balandžio 29 d., bus 

rodomi krųtamieji paveikslai iš So
vietų Sąjungos — “Wings of Vic
tory.” Lietuvių Svet., 24 Morton 
St. Dalyvaus ir gerų kalbėtojų. Pra
džia 8 v. v. įžanga, įskaitant taksas, 
40c. Kviečiame visus, nes paveiks
lai įspūdingi ir Šis parengimas ge
ram tikslui ruošiamas. Suvienytas 
Komitetas. (98-100)

Naciai 3 Vai. Bombar
davo Angly Miestą

London, bal. 27. — Nacių 
orlaiviai per tris valandas 
.bombardavo Bath miestą 
Anglijoj; padarė pusėtinai 
nuostolių ir užmušė tam ti
krą skaičių žmonių vienoje 
slėptuvėje.

Rytinės Valstijos - 
Karinė Sritis

Washington. — Amerikos 
karo sekretorius Henry 
Stimson paskelbė, jog ryti
nės valstijos nuo Maine iki 
Floridos yra karinė sritis, 
kur įvedama griežtesnės 
taisyklės apsaugai prieš na
cius ir kitus fašistus kenkė
jus.

Waterbury. Conn
Ačiū Visiems už Surengimą 

Man Priejautos Vakarėlio 
Bal 18 d. mano tėvelių na

muose susirinko keliolika se
nųjų draugų, kurie per dau
gelį metų draugavo su mano 
tėveliais. Atsiprašau jūs visų, 
kad aš negalėjau kartu daly
vauti su jumis, kadangi aš, 
kaip jaunuolis, tai tą patį va
karą jaunuoliai mano draugai 
surengė man išleistuvių vaka
rėlį, tokiu būdu, negalėjau 
dalyvauti su jumis. Gaila. Aš 
pilnai tikiu, kad jūs man at
leisite. Nuo savęs tariu širdin
gą ačiū už suteiktą man do
vanėlę, kuri man bus ilgai at
minčiai.

Draugai, aš šiandien jau esu 
Jungtinių Amer. Valstijų ka
reivis ir esu pasirengęs kartu 
su visų Suvienytų Tautų karei
viais sumušti mūsų visų priešą, 
kuris užpuolė mūsų šalį iš pa
salų, kai šuva pasiutęs. Mes 
nepadėsime ginklo, kol fašiz
mas nebus sunaikintas visiškai.

Jūsų pareiga, draugai, pa
dėti : pirkite Apsigynimo Bo
nus, dirbkite visokius karui 
reikalingus pabūklus, kad nie
ko ^netrūktų, nes mes priešą 
nenugalėsime su plikomis ran
komis. visi, draugai, į
darbą! Neatidėliokite, bet 
dirbkite šiandien! Pasilsėsime, 
kaip priešas bus sumuštas. O 
jisai bus sumuštas. Kuo smar
kiau jį mušime, tuo greičiau 
bus sumuštas, tuo mažiau gy
vasčių reikės prarasti.

Taipgi, draugai, būkite at
sargūs: vaktuokite> sabotaž- 
ninkus, kurių randasi nema
žai. Ir tarpe lietuvių jų yra. 
Jūsų pareiga tuos gaivalus pa
dėti ten, kur jie priklauso. 
Tas daug pagelbės mušti prie^ 
šą.

A. Strižauskas.

LoweD, Mass.
Dabar Imkimės Didžiojo 

Darbo
žiemai praslinkus, su žie

miniu sezonu nuslinko ir žie
miniai parengimai, šiuo Jaiku 
pas mus truputį lyg ir pasikei
čia veikimo pobūdis.

Dabar nebe apie vakaruš
kas rūpinamasi, bet dėsime vi
sas pastangas, kad kuo pla
čiausiai paskleidus tikietus di
džiojo Laisvės pikniko, kuris 
rengimas liepos 4 dieną, — 
kaip ir visados: 4th of July, 
Maynard, Mass., Vose Pavi
lion Park.

Kadangi šiemet ne man pri
siųsti bilietai — jų nekontro
liuoju, tai sunku ir pasakyti, 
ar vietiniai draugai jau įsi
smagino b’ilietukų> platinime, 
bet aš tai jau pradėjau.

Įžangos bilietų pardavinėji
mas iš anksto yra didelis ir 
labai svarbus darbas. Aš ma
nau, svarbiausias pikniko dar
bas. Todėl jau labai laikas 
darbuotis — matyt kuo dau
giausia žmonių ir ruoštis iš 
ankstyvaus laiko, šiemet turė
tumėm būt geriau prisirengę, 
negu bile kada pirmiau.

veik visos darbo žmonių va
landos yra sunaudojamos 
darbui, žmonės dirba visados: 
dirba dienomis ir naktimis, 
dirba darbadieniais ir šven
tomis dienomis. Jeigu reikia 
ką nors masiniai atlikti, orga
nizuotai ką nors vykdyti, tai 
jau nelengvai tas atsieina.

Čia turiu mintyje ALDLD 7 
Apskričio didįjį bankietą, ku
ris atsibuvo bal. 19 dieną, 
So. Bostone.

Nors tai buvo sekmadienis, 
tačiau, kurie draugai norėjo 
dalyvauti bankiete, tai tiesiog 
iš darbo, net tinkamai nusi
prausti nebuvo kada, entuzias
tiškai traukė į draugų iškil
mę. Mūsų draugui Vaciui čiu- 
ladai taip prisiėjo vykti į Bos
toną. Tos aplinkybės nemažai 
sunkino skaitlingam dalyvavi
mui bankiete.

Bet visgi smagy prisiminti, 
kad nors dešimt žmonių daly
vavo už mūsų parduotus tikie
tus iš anksto. Visigi Lowellis 
nebuvo paskutinis. Man, kaipo 
Lowellio patriotui, yra džiu
gu, kad neblogai pasirodėme 
7 Apskričio didžiajam paren
gime. O pats parengimas buvo 
smagus, didelis ir gražus. 
Apie tai bus atskirai parašy
ta.

sakė, kad reikalingi darbinin
kai. “Nesveiki darbai,” sako, 
“naujokus pastato prie pat 
paškudniausių darbų.” Sakau: 
“Vargiai kur tuos sveikus dar
bus gali rast, daug darbinin
kų dirba prie eksploduojan- 
čios medžiagos ir parako, ten 
darbai ne tiktai kad nesveiki, 
bet ir pavojingi, ir darbus 
gauna per rekomendaciją; 
lauko pusėje gali stovėt kiek 
patinka, bet- darbo negausi, 
nes kompanija bijosi sabotaž- 
ninkų iš penktos kolonos. Kad 
gavus kiek nors geresnį dar
bą, reikia turėt draugų iš vi
daus, dirbtuvėje, kurie įprašy
tų jums darbą.”

Prieš kiek laiko mūsų mies
to policija areštavo 40 ateivių 
(daugiausiai italų), pas ku
riuos rado daug valdžios už
draustų daiktų, kaip tai: šau
tuvų ir judžiam traukt apara
tų, kemerų ir trumpų bangų 
radijo priimtuvų.

Ateiviai tokius daiktus pa
tys turi nunešt į policijos sto
tį ir padėti.

Apsivedimai
Balandžio 18 ištekėjo Mary 

Danieliūtė už kareivio-viršylos 
Albert Purdy.

V. J. Stankus.

knygų ir puikų Literatūros 
Draugijos leidžiamą žurnalą 
“Šviesą.” Narinė mokestis į 
šią apšvietos draugiją tik 
$1.50 metams.

“ •“ " p" “ •**
čionai vienas lietuviškas sa- 

liūnininkas vis dar giriasi, kad 
sandariečiai, socialistai ir ka
talikai Lawrenee’yje sutver
sią tarybą Smetonai Lietuvon

grąžinti.
Anądien pasiteiravau pas 

vieną katalikų veikėją^ apie 
tąją jų tarybą, tai jis tik nu
sijuokė ir atsakė, kad apie jo
kią tarybą jis nieko nežino. 
Esą, tam saliūnininkui, tur būt, 
hitleriški gaidukai galvoje gie
da, kad jis tokius niekus savo 
saliūne žmonėms pasakoja.

L. K. Biuras.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States 
Defense Stamps

Vėliau jas 
pakeisite į

Nepraraskim Senų Narių
Gegužės^ d., š. m. pas mus 

įvyks du svarbūs susirinkimai: 
Lietuvių Piliečių Kliubo susi
rinkimas bus laikomas 1-mą 
vai. po pietų, o 3-čią vai., tai 
yra'.tuoj po kliubo susirinki
mo, buš7 laikomas Literatūros 
Draugijos 44-tos kūopos mėne
sinis susirinkimas. Visi ALDL 
D nariai: seni ir nauji privalo 
dalyvauti.

Mūsų kuopa privalo turėt 
skaitlingą nariais ir gyvą susi
rinkimą. Iki dabar jau turim 
5 naujus narius, bet juk ne vi
si, man rodos, seni pasimokė- 
ję už 1941 metus. Fin. rašti
ninkas turėtų pasirūpinti, pa
sikalbėti su senais nariais (bu
vusiais) ir bandyti juos palai
kyti kuopoje.

Labai svarbu palaikyti se
nus draugus organizacijoje. 
Jeigu tą padarysim, tai kuo
pa bus gerokai padidėjus 
šiais metais. O gi naujų na
rių verbavimą turėsime tęs
ti toliau ir toliau savotišku 
vajumi. Juk žmonių buvo, yra 
ir ateityje dar daugiau bus to
kių, kurie norės glaustis po 
pastogia garbingosios lietuvių 
kultūrinės organizacijos. ALD 
LD priims naujus ir naujus 
tūkstančius padorių žmonių, 
kurie mūsų eilėse darbuosis 
gelbėdami demokratiniam pa
sauliui laimėti kovą prieš bar
barišką fašizmą.

Smagu 'Prisiminti
šiuomi apsigynimo laiku

Nukrito Laiptais ir 
Užsimušė

Zigmas Dziedulionis, 49 m. 
amžiaus, narys Lietuvos Kun. 
Vytauto Kliubo (jis ten už ba
ro dirbdavo), po pirmai valan
dai nakties, balandžio 22 die
ną, ėjo nuo savo “frento” na
mon ir ten nulipęs laiptais, 
vieton išėjus į gatvę, pataikė 
į skiepo duris ir taip patam
siais dribo žemyn į skiepą. Ry
te jau po. šešių rastas negyvas, 
skiepe prie laiptų gultinį.

J. M. Karsonas.

Easton. Pa,
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

sėkmingai gyveno. Gal dabar 
Hitleris jų gyvenimą ir sugrio
vė ?

Dar Apie Darbus
Vienas draugas, Laisvės skai

tytojas, sako man: “Tu, Stan
kau, meluoji rašydamas per 
Laisvę, kad darbininkai leibe- 
riai gauna po 60 centų į va
landą ir aukščiau.” Aš jam 
paaiškinau, kad pas C. K. 
Williams Co. gauna po 70c. į 
valandą ir daugiau; rašyda
mas, tuomi aš ir rėmiaus. Tai
gi, sako, bet kitur gauna ma
žiau, ir darbas gauti yra sun
ku. Aš sakiau eiti pas C. K. 
Williams, nes man užveizda

Lawrence, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

mokslo. Sakosi, kad jam te
nai viskas einasi gerai. Pas 
tėvus išbuvo 7 dienas. Vytau
to tėvai yra “Laisvės” skaity
tojai. Drg. P. Tamašauskas 
(Vytauto patėvis) kas metai 
dalyvauja “Laisvės” vajuje.

Laimingai drg. Vytautui tar
nauti Dėdei Šamui.

LLD 37 kp. valdyba susi
rūpinusi naujų narių gavimu į 
kuopą. Du nauji nariai jau 
gauta. Jais yra: P. Lipševi- 
čius ir d. Sukackienė. Tai tik 
pradžia; vėliau tikimasi gauti 
ir daugiau.

Norintieji paremti šią kul
tūros organizaciją, prisirašy
kite tuoj aus, tai gausite gerų 
—....... ...........’..........     >r

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai i

Gamtos 
Saldumynas 
r Sveikatai 
3 

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St., No. Abington, Mi»».

Šimtas doleriu dovanų, kuris jrodys. jog Sis 
medus nčra tikras bičių medus.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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 noritė, mes prisiusime 
C.O.D.

Končiaus medaus taipgi galite 
gauti gerose lietuviu 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 .... .85
5 svarai........................ $1.25
Galionas, 12 svarų ,. . $3.00 
5 Galionai, 60 svarų .$13.00 
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka- 
rietas včselijom, krikštynom 

ir kitkam. i
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaiti.’
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Ya

Tel. TRlangle 6-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeV EVergreen 8-7X79 ,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

J

(į I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- • 
kitės prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. J 
Patogiai ir gražiai mo- • 
berniškai {ruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patan- J 
navimu ir kainomis- bū- • 

site patenkinti. •

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su- 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite $37.50 vertę. Tada atmainysite tas 
štampas į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas j 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00. x
Pirkite apsigynimo bonus. Tuęjau kreipkltės į “Laisvės”, ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

Oaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

l Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be. jokio mokesčio.
•

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

Telefonas EVcrgreep 7-1661

1 ,i,.. ... ■ »..!. .................................... ..

LIETUVIŠKA ★ 

U 7 E 1 C A 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotu ir Vietinių •

Kasdien Turime •’ 
karštų užkandžių

JOSEPH ZE1DAT, Sav.
411 Grand Brooklyn

V-Į 
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel- STagg 2-0783
SUqlUN^>IĄvemeyer 8-1158 
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NewYorta^/žž»ė^fe2lnlOT Balandžio 28-tą aptemdys 
Queens pietinę dalį.

Susilaukė Dukrelės Naujas Viršininkas

Lietuviai! J Mitingą Minėti 
Gegužes Pirmą!

Lietuvių minėjimo Pirmos 
Gegužės masinis mitingas į- 
vyks jau šį penktadieni, gegu
žės 1-mą, Liet. Amer. Piliečiu 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brook lyne. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga nemokama.

Gegužinės minėjime dainuos 
Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės; kalbės 
Rojus Mizara, Antanas Bimba 
ir Jonas Ormanas.

“Mūsų kalbėtojai,“ rašo ren
gėjai savo lapelyje, “plačiai

išaiškins Gegužinės Darbinin
kų šventės atsiradimą ir reikš
mę šiuo karo metu; kaip da
bar eina pasaulinis karas prieš 
fašistinę Ašį; kas daroma A- 
merikos ir Suvienytų Tautų 
atidarymui naujo fronto Euro
poj prieš Vokietiją; ar dar to
li Lietuvos išlaisvinimas iš na
cių jungo; kaip galima padėti 
šį karą laimėti, ir kitus pasau
linės svarbos klausimus.“

Dalyvaukite patys, pakvies
kite kitus.

Traukinio Nelaimėj 5 Asme
nys Užmušta ir 120 Sužeista

Pereito sekmadienio vakarą 
Hudson Tubes įvykusioj trau
kinio nelaimėj mažiausia 5 
asmenys užmušta ir bent 120 
sužeista, kaip skelbė vėlesnie
ji pranešimai pirmadienio ry
tą.

Traukinys buvo išėjęs iš 
Newarko 10:32, o nelaimė iš
tiko 10:50 netoli Exchange 
Place stoties, Jersey City, gi
liausioj tos linijos vietoj, apie 
150 pėdų požemiuose. Trauki
nys nušoko nuo bėgių ir su
laužė trečiąjį bėgį, prie kurio 
prijungta pajėga-šviesa. Stai
ga tunelyje užsižiebė apaki
nanti šviesa ir po to aklai su
temo, o nuo padegimo elektra 
tunelis patvino dūmais, kas 
apsunkino gelbėjimąsi. Neuž
ilgo pribuvę maskuoti gaisra- 
gesiai ir policija išnešiojo už
muštus ir sužeistus ant plat
formos ir iškeldinėjo keltu
vais. Artimiausioj Jersey City

ligoninėj, Medical Center, ne
paprastų nuotikių ligoniams 
skirtame skyriuje ankštai pri
guldyta ligoniais, kurių ten su- 
vežimui, apart ambulansų, ka- 
mandiruota taksikai ir net pri- 
vatiškos mašinos.

Tūkstančiai važiuojančių iš 
New Jersey turėjo j ieškotis, 
policijos buvo padedami susi
rasti kitus kelius parvažiuoti 
namo ir ne vienas gerokai pa
vėlavo. šį kaitą niekas nesi
gailėjo pavėlavęs traukinį. 
Tarpe laimingai pavėlavusių 
nelaimės traukinį buvo ir Lais
vės raštinės darbininkė Lilija 
Kavaliauskaitė, kuri buvo nu
vykusi dalyvauti livingstonie- 
tės Palson-Palubinskienės lai
dotuvėse ir po šermenų buvo 
užsilikus paviešėti pabuvoti su 
seserimis Jurevičiene - Kudir
kiene. Ji tik sekundomis ne
spėjo paimti 10:32 traukinį iš 
Newarko grįžti New Yorkan.

Jaunimas Turėjo Grąžą 
Vakarą

Perėto šeštadienio vakarą į- 
vykęs LDS jaunimo “Cabaret 
Nite“ tikrai buvo įdomus ir 
smagus, taipgi atrodo, kad bus 
davęs ir šiek tiek finansinės 
naudos. Būtų galėjęs būti la
bai pelningas, jeigu vyresnių
jų svečių būtų turėta tiek, 
kiek buvo gražaus jaunimo. 
Dėl nežinomos priežasties dau
gelis nuolatinių parengimų 
lankytojų šį kartą likosi na
mie.

Jaukiai atrodė išdekoruota 
salė, su parėdytais staliukais 
ir aplink, juos susigrupavusiais 
linksmais jaunuoliais ir kitais 
svečiais. Vakaro programoj 
dainavo jaunuolė Ruth Simas, 
akompanuojant Aldonai Ži
linskaitei. Publika entuziastiš
kai įvertino dainas ir reikala
vo daugiau. Keistutis Michel- 
sonas pasakė trumpą, įspūdin
gą kalbą. Sekė masinis daina
vimas, organizuotas ir gražus, 
kadangi čia radosi nemažai 
choristų ir abelnai muzikališ- 
kai prasilavinusio jaunimo. 
Tokio dainavimo miela klau
syt. Programai gyvai ir ga
biai pirmininkavo jaunuolė 
Emily Klimas, šokiams grojo 
Geo. Kazakevičiaus orkestrą.

Rep.

Bliss Firmos Darbiifn- 
ku Mitinge Kalbės 

Pulk. Klement

Dr. Jonas Kaškiaučius 
Kalbės Per Laisvės 

Radiją 30-tą BaL
Sekamą ketvirtadienį, 6:30 

vai. vak. iš stoties WBYN 
(1430 kiles.) bus, kaip ir pa
prastai per Laisvės radijo pus
valandį, įdomi programa. Be 
kitų įdomių dalykų, dr. J. J. 
Kaškiaučius kalbės apie mūsų 
sveikatą karo metu.

Prašome visus mūsų radijo 
klausytojus pasakyti savo 
draugams ir prieteliams, kad 
ir jie paklausytų ir pasinau
dotų šita reta proga išgirsti 
nurodymų, kaip aprūpinti sa
vo sveikatą vasaros metu.

Nacijonale Jaunimo Admi
nistracija, 145 E. 32nd St., N. 
Y., atsišaukė i žmones dova
noti vartotus radijo priimtu
vus. Pataisę, priimtuvus siųs 
armijai Amerikos kempėse ir 
užjūriuose.

Antanas ir Madeline Balčiū
nai sulaukė dukrelės, Veroni
ca, balandžio (April) 26 d., 8 
vai. ryte. Kūdikis svėrė 7, sv. 
1 o z-. Motina sveiksta ir kūdi
kis auga. Sulaukė Evangelical 
Deaconess ligoninėje, 623 
Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

Francis J. Sinnott, miesto 
raštininkas, paskirtas Raudo
nojo Kryžiaus pagalbos komi
sijos pirmininku. Tos komisi
jos pareiga yra prisiruošti tei
kimui pagalbos atsitikime di
džiųjų nelaimių. Buvęs pirm. 
Markus išėjo kariuomenėn.
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Laimėjo Balsavimus
Jungtinės Ofisų ir Prof esi j o- 

nalų Darbininkų Unijos Loka
las 16-tas tapo pripažintas 
vieninteliu Central ’Coal Co. 
ofiso darbininkų atstovų ko- 
lektyvėse derybose su bosais. 
Už uniją pasisakė 56 prieš 
15.

Tos pat unijos lokalas 67- 
tas pasirinkta atstovauti 200 
Lawyers Title Corp, ofisų dar
bininkų.

Gegužės mėnesį būsią pra
vesti masiniai miesto gyvento
jų čiepijimai apsaugai nuo 
raupų ir difterijos.

Roxy Tcatran pakviesta 500 
kariškiu turėti “blind date” su 
nežinomomis merginomis ir 
kartu su jomis pamatyti “My 
Gal Sal“ balandžio 28-tą.

Pasiėmęs 6 dienas atostogų 
iš Upton Kempes, kumštininkų 
čampijonas Joe Louis išvažia
vo Chicagon į šerinenis buvu
sio savo mokytojaus ir draugo 
Jack Blackburn.

žydų Liaudies Kongresas 
šaukia visų rytinių valstijų žy
dų organizacijų konferenciją 
tikslu sustiprinti rėmimą karo' 
ir kovą prieš anti-sėmitizmą.

Ofisų Darbininkai 
Minės Gegužinę

Ragina Lehman Atmesti 
Coudert Fondo Biliy
Dr. Bella Dodd, New Yorko 

Valstijos Mokytojų Federaci
jos įstatymdavystei atstovė, 
pasmerkė paskiausį Rapp •- 
Coudert Komiteto rąportą kai
po “artimiausį fašistams doku
mentą, koks kada yra buvęs 
išspausdintu šioje šalies daly
je“ ir ragino gubernatorių 
Lehmaną nepasirašyti biliaūs, 
kuriuomi norima duoti dar 
$50,000 valstijos pinigų sena
toriaus Coudert ragangaudiš- 
kam darbui.

Susidedąs didžiumoje iš 
kiečiausių reakcininkų, valsti
jos seimelis nutarė tuos $50,- 
000 duoti Coudertui. Dabar 
tas tarimas turi gubernato
riaus būti pasirašytas arba at
mestas ne vėliau šio trečiadie
nio, balandžio 29-tos. Organi
zuoti mokytojai ir daugelis ki
tų unijų, taipgi masinių orga
nizacijų ir šalies vieningumo 
pageidaujančių įtakingų indi-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Aleksandro 

(Alex) Papievio, kuris prieš 20 m. 
gyveno Eastone, išvažiavo j Rumford, 
Me., ar kur kitur. Jis paeina nuo 
Žemaitijos, Kulių parapijos, ten jis 
vedė moterj, jis gerai vartoja vo
kiečių kalbą. Jis pats ar kas kitas 
iš draugų prašau atsišaukt dėlei la
bai svarbių priežasčių ir, reikalų, už 

~ką būsiu dėkingas. Antrašas: John 
Puplduskis, 680 Pearl Street, East
on, Pa. (99-104)

vidualų yra pasisakę prieš da
vimą lėšų Coudertui.

Dr. Dodd savo laiške pažy
mėjo, kad jos organizacija ne 
priešinga assemblymano Rapp 
darbui tyrinėti administraciją 
ir finansus valstijos mokyklų 
sistemoj. Bet assemblymanas 
Rapp fondų nereikalauja. Dr. 
Dodd taipgi sako, kad prisiek
ti afidavitai, “įrodą buvimą 
fašistų ir nacių intrigų New 
Yorko miesto mokyklose,“ bu
vo Couderto Komiteto igno
ruojami. Jam tik rūpėjusios 
skaldytojiškos atakos ant pa
žangiųjų.

Balandžio 28-tą, pietų lai
ku, E. W. Bliss Co. darbinin
kų unijos ir šapos savininkų 
bendras komitetas šaukia ma
sinį visų, darbininkų ir tarnau
tojų mitingą 12:12, atvirame 
ore, ant 1st Avė., tarpe 53 
ir 54th Sts., priešais šapą.

Vyriausiu kalbėtoju bus pul
kininkas John K. Klement, 
New Yorko Dįstrikto Ordin
ance Departmento viršininkas. 
Taipgi kalbės Albertas Stan
kus, United Electrical, Radio 
ir Machine Workers Unijos, 
CIO, Lokalo 475 atstovas.

Bliss darbininkai buvo vie
ni iš pirmųjų įsteigusių bend
rą su šapos savininkais tarybą 
pakėlimui karo produkcijos.

Tai Bent Išgeriame!
Dešimtis stambiausių New 

Yorko miestui pieno pardavė
jų apskričių pristatė per kovo 
mėnesį 227,907,846 svarus pie
no, vertės $5,500,000. Kovo 
mėnesį jiems mokėta po $2.43 
per šimtą svarų■.

Didmiesčio srityje viso su
mokėta farmeriams už pieną 
$14,186,880,49, •

Daugiausia pristatęs Dele- 
ware apskritys — 32,833,561 
svarą. Sekamai ^įš eilės prista
tanti miestui daugiausia pieno 
yra St. Lawrence, Madison 
Chenango, Oneįda, Jefferson, 
Cortland, Orange, Otsego ir 
Herkimer apskričiai. Pastara
sis pristatęs 15,396,285 svarus. 
Kiti po mažiau.

Iš kitų valstijų farmeriai 
pristato apie 22 nuošimčius 
metropolyje suvartojamo pie
no. . '

Ofisų ir profesijonališki dar
bininkai, kurie praeituose 
Pirmos Gegužės minėjimuose 
sudarydavo skaitlingus ir en
tuziastiškus būrius parade, 
šiemet taipgi minės Pirmą. Ge
gužės masiniame mitinge 
Manhattan Center, sekmadie
nį, gegužės 3-čią.

Kalbėtojų sąstate turės pa
skubusių švietėjų ir visuome
nininkų, kaip profesorius 
Franz Boas, George Kurran, 
Bella V. Dodd, Charley Hand
ley, Dashiel Hammett, John 
F. Ryan, Dr. Rober K. Speer, 
Dr. Max Yergan, Morris Wat
son.

Ofisų darbininkų ir profesi- 
jonalų gegužines atsišaukime, 
kurio mieste paskleista 50,000 
kopijų, pareiškiama jų vyriau- 
sis šių metų gegužinės siekis, 
sekamai: •

“Didžiulės armijos Anglijęs 
ir Jungtinių Valstijų vakari
niame fronte, ir didžiosios ar
mijos Sovietų Sąjungos ryti
niame fronte turi suvienyti sa
vo kovą su kova žmonių pa
vergtuose kraštuose pergalei 
ant fašistinės Ašies 1942 me
tais.“

BŪKIT SAVO BALIUJ
“Laisves” Radio Programos Klausytojai!

Jūsų Reikalas Palaikyti Tą Programą
Įvyks šį Sekmadienį

Gegužės 3 May /
Pradžia 6-tą vai. vakare. Įžanga 50c.

AMERIKOS LIET. PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE
280 UNION AVE., BROOKLYN, N, Y.

Gera Muzika Šokiams

Skaitlingai dalyvaukite šiame baliuje, padėkite pa
laikyti Laisvės Radio Programą.

Šj balių rengia Brooklyno Laisvės Radio Kliubas.

MIRĖ

PARDAVIMAI
Nepaprastai pigiai parsiduoda 

penkių šeimynų 'namas su vaistine, 
1193 Gates Ave., kampas Evergreen 
Ave., Brooklyne. įnešti reikalaujama 
$2500, kita suma paliekama ant 
morgičiaus. Taipgi turime ir kitų 
gerų bargenų bei nupiginimų. Pra
šome kreiptis Ford, 20 Palmetto St., 
Brooklyne. (98-103)

Magdaline Murauskas, 58 
metų amžiaus, gyvenusi 224 
Berry St., mirė namie, balan
džio 26. Bus palaidota 'balan
džio 29, į Alyvų .Kalno kapi
nes. Pašarvota pas graborių J. 
Garšvą, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Sportas Eina Karan
Su Sportininkais

Pranešama, kad su kiekvie
nu užjūrin išvežamu armijos 
būriu išsiunčiama dar štai ko
ki “ginklai“: Dvylika beisbo- 
lių, keturi muštuvai, trys setai 
kumštynėms pirštinių, volley 
bolės, fųtbolės, 12 pinaklio se
tų, ir dėžė kitų pasilinksmihi- 
mui-sportui įrankių.

Daroma viskas, kad atitrū
kimo iš militariškų pratimų ar 
iš fronto laikotarpiais karių 
gyvenimas būtų kiek galint 
arčiau normalaus civilinio gy
venimo.

Parsiduoda Lorimer Street res- 
taurantas. Egzistuoja per 20 metų 
suvirš. Pardavimo priežastis — sa
vininkes fcroit 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)

Tūkstančiuose bildingų, ku
rie turi perspėjimo nuo gaisro 
signalus viduje, tais signalais 
bus paduodama perspėjimai ir 
apie atakas iš oro.

Visą susipratusią Darbininką 
pareiga skaityti “Laisvę“

Užgyrė Sudraudimą 
Pronaciy

Rakandų Darbininkų Unijos 
Lokalas 76-B nutarė pasvei
kinti Jungtinių Valstijų Pašto 
viršininką Walker ir prokuro
rą Francis Biddle už padary
mą “sprendžiamojo žygio 
prieš penktakolonistus už
draudimu siuntinėti ‘Social 
Justice’, fašistinės propagan
dos lapo, demokratiškos Ame
rikos paštu.“

Telegramas pasiuntė Max 
Perlow, unijos vedėjas.
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Reikalauja 100,000 
Gaisragesiy

Buvęs New Yorko guberna
torius Alfred E. Smith per 
radiją atsišaukė į miesto gy
ventojus stoti į liuosnorių gais- 
ragesių grupes. Jis sakė, kad 
miestui būtinai reikalinga tu
rėti šimtas tūkstančių liuosno
rių gaisragesių. «

“Kiekvienas bomberis,“ sa
kė jis, “atneš mažiausia 2,000 
padegamų bombų ir iš kiek
vieno tūkstančio numestų bom
bų mažiausia 75 užkurs pavo
jingus gaisrus. . . Normaliu 
laiku New Yorko miesto Gais- 
ragesybos Departmentas gali 
vienu kartu gesinti apie 50 
gaisrų.“

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

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue

. NEWARK, N. J

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tei. GLeiunore 6-6191
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1 Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
z Kaip Petraičių Krautuvėse

M. P ET RAITIEMS ir SlNAI

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir' palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

būsite Brook-
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PATRICIA

*2475

credit 
TERMS

Religijinių daiktų departmen
tal atdaras vakarais.

DEAN.
> įeweh
$2475 ,

CREMT 
TERMS’

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

____

i urs 7ust iro % 
'FINDING MONEYI '

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

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

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 BrooklyneS tai 

adresas:

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




