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Pirmą Kartą!
Ką Jis Vadina Kvislingais.
Ūkininkai—Mecenatai.
Andrius Simone Apie Lavalį.
William Browderis Pasilei

do Kelionėn.
Rašo R. MIZARA

Atrodo, kad anglai Mada
gascar saką pilnai užvaldys. 
O jeigu taip, tai bus pirmas 
šiame kare, kai Didžioji Brita
nija parodė iniciatyvos ir toji 
iniciatyva realizavosi.

Iki šiol Ašies valstybės tu
rėjo savo rankose iniciatyvą. 
Jos visur pirmiau pasiskubin
davo užimti, jos buvo geriau 
tam pasiruošusios. Mes buvo
me visur per vėlai, mes turė
jome visur jėgų per mažai 
(“Too late and too little”).

Nereikia nei aiškinti, kaip- 
svarbi yra Madagascar sala 
strateginiu atžvilgiu. Jeigu ji 
būtų patekusi japoniškiems 
plėšikams, tai Jungtinėms Tau
toms būtu užduotas baisus, 
smūgis. Tuomet Indijos Okea
nas būtų buvęs japonų kontro
lėje.

LIETUVOJE VOKIEČIAI
REGISTRUOJA “NEPATI

KIMUS ŽMONES”

Bet jeigu anglams, rūpes
tingai pasiruošusiems, buvo 
galima užimti milžinišką Ma-■ 
dagascaro salą, — josios svar
bųjį uostą, — tai yra įrody
mas, kad Jungtinės Tautos ga
li panašiai padaryti ir Vakarų 
Europoje. Jos gali (ir privalo) 
tuojau atidaryti antrąjį frontą.

Jei antrasis frontas bus ati
dalytas, tai Hitlerio sumuši
mas šiemet bus užtikrintas.

Kunigų leidžiamos “Ameri
kos” redaktorius vadina “Kvis
lingais” tuos lietuvių tautos 
atstovus, kurie šaukia lietuvių 
tautą kovoti prieš hitlerinin
kus pavergėjus.

Tarnaują Hitleriui niekšai 
“Amerikos” redaktoriui yra 
lietuvių tautos patrijotai. Ko- 
voją prieš Hitlerį lietuviai — 
“Kvislingai.”

Ponas Laučka gali rašyti, 
kaip tik jis nori, kaip jam ku
nigėliai liepia. Jis, pavyzdžiui, 
gali vadinti Jogailą lietuvių 
tautos patrijotu, o Keistutį, 
kurį Jogaila pasmaugė, — iš
daviku.

Jis gali vadinti Jurgį Wa- 
shingtoną išdaviku, o Benedik
tą Arnoldą — patrijotu.

Bet ką tas turi bendro su 
istorine tiesa ?!

Tas tik parodo, kas yra pats 
“Amerikos” redaktorius, koks 
iš jo patrijotas.

Hitlerio agentas parašė, o 
Grigaičio laikraštis išspausdi
no sekamą naciškos propagan
dos šmotą:

“Kaune suruoštoje dailės 
parodoj nupirkta daug kūri
nių . . . paveikslus pirko ypač 
ūkininkai.**

Lietuvos ūkininkai, kaip ži
nia, niekad nesidomėjo vaiz-i 
duojąmu menu, niekkd nepir
ko piešinių, nes jų neturi nei 
kur padėti. Užteko jiems vie
no kito abrozėlio. Bet štai, 
atėjo Lietuvon hitlerininkai 
banditai, apiplėšė Lietuvos 
ūkininkus, pavergė juos ir tie 
ūkininkai patapo mecenatais 
— meno mėgėjais ir rėmėjais!

Nereikia nei aiškinti, jog 
tai, ką “Naujienos” rašo, yra 
melas. Bet joms tikslas patei
sina priemonės.

žymus vokiečių rašytojas 
Andrius Simone, dabar gyve
na Meksikoje. Iš Vokietijos jis 
buvo priverstas bėgti.

Dabar Simone skelbia, jog 
norvegų Quislingas, francūzų 
Lavalis, belgų Degrelle — dar 
1935 metais sutiko tarnauti 
Hitleriui. Jie tais metais buvo 
padarę pažadus dirbti visai 
Europai sunacinti.

Apie tą patį laiką,- matyti, 
ir Lietuvos fašistai parsidavė 
Hitleriui.

Vienas žmogus man sakė, 
(Tąsa 5-tam pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Naciai Stengėsi Apgavingai Išgaut Sąrašus Pažangiu Lietu-
U

vos Žmonių; Daugmeniškai Areštuoja Gyventojus
Rašo JONAS ŠIMKUS

Per Bevielinę Telegramą Inter-Continent žinių 
Agentūros

Maskva, geg. 7
Jonavos miestelyje vokiečiai arėštavo darbininkus, 

dirbančius keliose baldų dirbtuvėse, ir deportavo 130 
lietuvių. Vėliaus sužinota, jog tuo pačiu laiku jie per 
masinius areštus suėmė daug žmonių ir kitose Lietuvos 
dalyse.

Aš turiu žinių, jog Kaune tapo areštuota ne mažiau, 
kaip 600 asmenų; ir tik dabar paaiškėjo, kodėl vokie
čiai darė tuos areštus. Pasirodo, kad Renteln’as, na
cių komisionierius, įsakė suregistruot visus asmenis, 
kurie rėmė Tarybų santvarką arba kurie išreiškė ne
pasitenkinimą vokiečiais ar buvo šiaip pažangių min- 
ŽADĖJO RAŠYTI “BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS ISTO

RIJĄ,” BET NEPAVYKO TA PROVOKACIJA
Kubiliūnas išleido patvarkymus tuo tikslu vesti kam

paniją per laikraščius ir radiją. Buvo reikalaujama, 
kad publika rašytų vidaus reikalų valdybai apie žmo
nes, kurie rėmė Tarybų santvarką Lietuvoje. Nes, gir
di, esą norima parašyt “Bolševikų Valdžios Istoriją” 
Lietuvoje.

Lietuviai tuojau suprato, ką žaida-tokia “istorija,” 
ir tylėjo. Tuomet lietuvių tautos pardavikai patys su
darė žmonių sąrašus ir pradėjo areštus. Kai kurie 
areštuoti buvo persiųsti Vokietijon, kiti nugabenti į ka
ro ruožtą Baltgudijoj tiest ten kelius ir statyt lėktuvų 
aikštes.
LIETUVIAI SUPLEŠKINO VOKIEČIŲ AMUNICI

JOS TRAUKINI
Bet ir to žingsnio neužteko hitleriniams banditams 

užsitikrinti sau Lietuvoje saugumą. Nes pora dienų 
vėliau, sekmadienio naktį, lietuviai patriotai padegė 
nacių amunicijos traukinį geležinkelio stotyj Jonavoj. 
Buvo sunaikintas visas traukinys, susidedąs iš 24-rių 
vagonų; ir šovinių sprogimai gana sužalojo ir pačią 
stotį ir daugumą vagonų, stovėjusių ant šalutinių bė
giu.

LIETUVIŲ PASIPRIEŠINIMAI AUGA
Lietuvių apmaudas ir pasipriešinimas okupantams 

eina didyn. Taip antai, aš ką tik sužinojau, jog vokie
čiai įsakė, kad valstiečiai pristatytų jiems kiaules an
trą velykų dieną. Bet žmonės nepaisė to įsakymo.

(Tąsa 5-me pu.Si.)

Talkininkai Galėtą Laimėti Europoje Da
bar, Sako Laisvų Francūzų Generolas

New York. — Generolas 
Adolphe E. M. Sice, aukš
tasis komisionierius Laisvų- 
jų Francūzų Afrikai, pasi
kalbėjime su dienraščiu 
“Daily Workeriu” pareiškė, 
jog būtinai reikia, kad 
Jungtinės Tautos tuojaus 
užpultų Hitlerį vakarų Eu
ropoj; tai, girdi, jau dabar 
galima būtų laimėt karą 
prieš nacius ir jų sėbrus 
japonus ir italus. Genero
las Sice, tarp kitko, sakė:

“Dabartiniu laiku tik ru
sai iš tikrųjų kovoja prieš 
Hitlerį. Jeigu mūsų talki
ninkai atidarytų a n t rą 
frontą Europoj, tai mes 
greitai sunaikintume did
žiausią priešą, ir tuojaus po 
to butų laimėta pergalė 
prieš Japoniją.”

Generolas Sice per New 
Yorką vyksta į Londoną pa
sitart su generolu de GauJ- 
le, kuris yra vyriausias

Laisvųjų Francūzų vadas. 
Jis tvirtina, kad nei Afri
koj nei kur kitur, apar Eu
ropos, negalima bus sumušt 
Hitlerį, o su juom ir visą 
fašistų Ašį. Girdi:

“Hitleris, turbūt, juokiasi 
taip, kad jam net šonus 
skauda, matydamas, kad 
mes eikvojame laika ir sa
vo žmonių gyvybes, kariau
dami ne Eui opoje. o kur ki
tur. Tuomi mes silpniname 
savo jėgas, o ne jc.”

Ankara, Turkija, geg. 8. 
— Pranešama, kad Hitleris 
vėl neribotam laikui atide
da savo “pavasarinę ofen- 
syvą” prieš Sovietus.

New Delhi. — Amerikos 
lakūnai vėl bombardavo ja
ponus Rangoone.

Tokio. —- Japonai sakosi 
užėmę Lunglingą, Chinijoj.

WASHINGTON, geg. 8. 
—Generolas MacArthur iš 
Australijos pranešė, kad 
Amerikos karo laivai ir or
laiviai, bendradarbiaujant 
australams, nuskandino dar 
du karinius ir du prekinius 
japonų laivus, apart tų, ku
rie minimi . pirmesniame 
oficialiame pranešime (čia 
greta telpančiame). Tiedu 
paskiausiai nuskandinti Ja
ponijos karo laiviai, tai vie
nas didysis šarvuotlaivis ir 
vienas stambus orlaivių iš- 
vežiotojas.

Pirmadienį prasidėjęs di
džiulis jūrų mūšis dar te- 
beperkūnuoja P i e t vakari
niame Ramiajame Vande
nyne, už tūkstančio mylių 
nuo šiauriniai rytinės Aus
tralijos.

Tame mūšyje iki šiol jau 
nuskandinta vienas didelis 
japonų orlaivių iš vežioto j as, 
vienas didžiulis šarvuotlai
vis, vienas lengvos rūšies 
šarvuotlaivis, du naikintu
vai, keturi šarvuoti, kanuo- 
lėmis ginkluoti laivai; vie
nas transporto laivas su ka
reiviais ir pabūklais ir vie
nas su kariniais reikmeni
mis.

Dar vienas stambus prie
šų lėktuvų išvežiotojas taip 
labai sužalotas, kad jis lai
komas sunaikintu.

Kiti sunkiai sužeisti japo
nų laivai yra šie: Vienas di
delis šarvuotlaivis, vienas

TIK HITLERIO AGENTAI PRIEŠINGI 
PAGALBAI SOVIETAMS, PAREIŠKĖ 

BUVfS AMBASADORIUS DAVIES
New York. — Buvęs 

Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Sovietų Sąjungai, 
Joseph E. Davies, kalbėda
mas Kotelyje Commodore, 
pokilyje dėlei Medikalės Pa
galbos Rusijai, nurodė, jog 
tai “šeštakolonistai Hitle
rio agentai” šioje šalyje 
stengiasi sulaikyt amerikie
čius nuo pagalbos Sovie
tams, didvyriškai kariau
jantiems" prieš nacių Vokie
tiją. Jis užreiškė, kad tų 
Hitlerio agentų pasaka apie 
Sovietų “komunizmo pavo
jų” Amerikai, tai yra tik 
“monas ir melas.” Davies 
tęsė:

“Abejot apie Sovietų val
džios pasižadėjimus, apie jų 
garbingumą ar teisingumą, 
tai nėra nei gera krikščio
nybė, nei geras sportišku
mas, nei sveikas protas. Sa
vo pažadus jie užtvirtina 
savo armijos ir savo žmo
nių liejamu krauju.

“Tiesa, jie kovoja už sa
vo namus ir savo laisves, 
bet negalima ginčyt, kad sy
kiu kovoja ir už namus ir 
laisves visų laisvųjų žmo- 
nių pasaulyje. Raudonoji 
Armija gina civilizacijos 
tvirtumą. Už> tai mes esa

lengvas šarvuotlaivis, vie
nas lėktuvlaivis 9,000 tonų, 
vienas transporto laivas ir 
vienas prekinis laivas. Su
naikinta šeši japonų bom- 
banešiai.

PRIEŠŲ PASI- 
SKELBIMAS

Tokio, geg. 8. — Japonų 
radijas skelbia, kad jie nu
skandinę vieną didelį Jung
tinių Valstijų karo laivą 
“California” rūšies ir du 
lėktuvų išvežioto jus “Sara
toga” ir “Yorktown” rūšių.

Japonai taipgi sakosi sun
kiai sužeidę vieną stambų 
anglų karo laivą “Warspi
te” rūšies ir vieną Austra
lijos šarvuotlaivį “Canber
ra” rūšies.

Amerikos Jūreiviai - 
Bebaimiai Narsuoliai
London, geg. 8. — Angli

jos ministeris pirmininkas 
Churchill, džiaugdamasis A- 
merikoš'““ laivyno pergale 
prieš japonus, vadino ame
rikiečius jūreivius “neturin
čiais jokios baimės narsuo
liais.”

Chungking. — Amerikie
tis generolas Stilwell, chinų 
komandierius Burmoj, per
organizuoja jų linijas prieš 
japonus į šiaurių rytus nuo 
Mandalay.

me skolingi Sovietų valdžiai 
ir jų žmonėms. Kiekvienas 
gi savigarbus amerikietis 
su pasididžiavimu laikosi to 
pamatinio principo, kad 
mes turime atmokėti savo 
skolas.

“O mažių - mažiausia, ką 
amerikiečiai gali padaryti, 
tai gausingai aukot medika- 
lei Sovietų paramai — siųst 
jiems medikalių reikmenų, 

medikalių instrumentų, vi
taminų ir panašių reikme
nų per šią puikią amerikie
čių organizaciją.”

Amerikiečių Kariuome
nė Madagaskare

London, geg. 8. — Į ang
lų užimamą francūzų salą 
Madagaskarą jau atvyko 
Amerikos armijos daliniai 
su orlaiviais ir kanuolėmis.

Washington. — Atsilankė 
pas prez. Rooseveltą naujai 
išrinktas Peru respublikos 
prezidentas Manuel Prado.

Newark, N. J. — Šioje 
srityje areštuota dar 36 
priešiški svetimšaliai, dau
giausia vokiečiai.

AMERIKIEČIAI NUSKAN
DINO 9 KARINIUS IR 6 
KITUS JAPONU LAIVUS

Amerikos Laivynas, be to, Sužeidė 2 Karinius ir 2 Pagal
binius Priešu Laivus, o Savo Prarado tik 3 Lėktuvus

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, geg. 7. — Jungtinių Valstijų laivyno 

departmentas išleido sekamą pranešimą: ;
Pietvakarinis Ramusis Vandenynas: /
Gauta labai puikių žinių. Per jūrų mūšį tarp Jungti

nių Valstijų ir Japonijos laivynų jėgų geguž. 4 d. buvo 
padaryta šitokie nuostoliai priešams:

Nuskandinta vienas lengvas japonų šarvuotlaivis, du 
naikintuvai, keturi šarvuoti laivai, ginkluoti kanuolė
mis ir vienas laivas su reikmenimis.

Sunkiai sužeista vienas japonų laivas-lėktuvų išve 
žiotojas, 9,000 tonų; vienas lengvas šarvuotlaivis, vie
nas prekinis laivas ir vienas laivas su kareiviais ir ka
riniais reikmenimis.

Sunaikinta šeši japonų orlaiviai.
Šis labai sėkmingas Amerikai mūšis įvyko arti Solo

mon salų ir mes jame tepraradome tik tris lėktuvus, 
daugiau nieko.

Tolimieji Rytai:
Jungtinių Valstijų submarinai, eidami žvalgybos, pa

reigas Tolimuose Rytuose, nuskandino sekamus japonų 
laivus: vieną vidutinį prekybos laivą, vieną vidutinį ži
balinį laivą ir vierlą mažą prekinį., laivą.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Naciai Nuskandino 5 Angly Laivus, bet 27 
Kiti Pristatė Sovietam Krovinius

London. — Anglijos val
džia paskelbė, kad per ke
turių dienų mūšį lediniuo- 
toje Arktiškoje Jūroje tarp 
anglų ir nacių laivų tapo 
nuskandintas anglų šar
vuotlaivis ir keturi preki
niai laivai, o anglai nuskan
dino vieną vokiečių karinį 
laivą-naikintuvą, pavojingai 
sužeidė kitą ir nušovė į van
denį tris vokiečių orlaivius.

Desėtkai prekinių Angli
jos laivų, lydimi savo kari
nių laivų, gabeno Sovietam 
karo reikmenis, kuomet 
juos balandžio pabaigoje

Naciai Prarado 30,000 Molotovas Pagerbė Len- 
Karių ties Leningradu ' ky Respublikos Šventę
Maskva, geg. 8. — Pas

kutiniu laiku sovietinė ka
riuomenė Leningrado fron
te užmušė bei pavojingai 
sužeidė 30,000 vokiečių. Da
bar ji atmušė visus nacių 
bandymus išstumt raudon
armiečius iš kylio, kuriuom 
jie perkirto vokiečiam vieš
kelių mazgą ties Leningra
du. Raudonarmiečiai pada
rė naujų didelių nuostolių 
priešams šiame fronte.

Briansko srityje Sovietai 
per šešių dienų kovą atėmė 
iš nacių 25 kaimus ir mies
telius ir dalis kai kurių gele
žinkelių, ir užmušė 5,000 
vokiečių.

Chungking, Chinija. — 
Chinai, atkakliai kaudamie- 
si, sulaikė japonus Chinijoj 
už 25 mylių nuo Burmos 
sienos.

užpuolė nacių karo laivai, 
submarinai ir orlaiviai smi- 
gikai. Vieną anglų laivą jie 
nuskandino tuščią, begrįž
tantį iš Sovietų prieplaukos, 
o kitus tris — su kroviniais.

Tačiaus, visi kiti anglų 
laivai saugiai pristatė So
vietams 90 procentų visų 
karo reikmenų ir pabūklų, 
kurie tuo žygiu buvo pluk
domi Sovietų Sąjungai, kaip 
teigia Anglijos valdžia. Iš 
to suprantama, kad 27-ni 
anglų laivai iš to būrio pa
siekė su visais savo krovi
niais sovietinius uostus.

Maskva. — Sovietų užsie
nių reikalų komisaras V. 
M. Molotovas pasiuntė te
legramą užsieniniam lenkų 
ministeriui Račinskiui, svei
kindamas Lenkijos respu
bliką jos sukaktyje geg. 7 
d. Telegrama sako:

“Tautinėje Lenkijos Res
publikos šventėje malonėki
te priimti geriausius Sovie
tų vyriausybės linkėjimus, 
kad Lenkijos žmonės lai
mėtų kovą už išsilaisvinimą 
nuo vokiečių fašistų-paver- 
gėjų ir kad atsikeltų laisva 
Lenkija.”

Račinskis atsakė Moloto
vui telegrama, kad “Lenki
jos valdžia yra šiltai dėkin
ga už tamstos linkėjimus 
Lenkijai pasiliuosuot iš po 
priešų jungo, prieš kuriuos 
mes dabar išvien kovoja-
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Neužmirškime Corregidor!
Jau sukako penki menesiai, kaip Ja

ponijos samurajai, barbariški hitlerinin
kai ir jų talkininkai kariauja prieš Jung
tines Valstijas. Iš pasalų Japonijos jėgos 
užpuolė Amerikos karo laivyną ir teri- ' 
torijas Hawaiiu ir Filipinų salose ir ki
tur.

Filipinų salų apgynime parodė neiš
pasakytos drąsos ir gabumo Amerikos 
generolas MacArthur ir jo draugai. Jis 
sutraukė Amerikos ir filipiniečių jėgas 
ant Bataan pusiausalio ir sėkmingai gy
nėsi veik keturis mėnesius, neleisdamas 
Japonijai naudoti Manilos prieplauką ir 
jos didžiulę jūros įlanką.

Kada Amerikos jėgos negalėjo ilgiau 
apginti Bataan pusiausali, tai dalis ar
mijos persikėlė į Corregidor salos tvir- , 
tumas, į Mills, Hughes, Drum ir Frank 
fortus ir ten da išsilaikė veik ištisą mė
nesį uždarydami jūros įlanką linkui Ma
nilos prieplaukos.

Bataano ir Corregidor kovotojų drą
sa ir narsumas yra panašus Sovietų Są
jungos kovotojų narsai apginant Ode
są, Sevastopolį, Maskvą, Leningradą ir 
kitus centrus. Jie kovojo atskirti nuo 
Amerikos, kada negalėjo gauti jokios pa
galbos. Jie nenusiminė, net ir tada, ka
da priešo daug galingesnės jėgos juos 
įveikė, nes jie žino, kad galų gale Ameri
ka, Sovietų Sąjunga, Anglija ir jų tal
kininkės karą laimės.

Prezidentas Rooseveltas sako, kad 
“Corregidor šviečia” ir rodo mūsų šalies 
žmonėms ir kariams pasiryžimą ir ke
lią linkui pergalės. Mes nustojome Mani
los, Bataano, Corregidoro, bet tie laiki
ni pralaimėjimai tik daugiau pakels A- 
merikos liaudies pasiryžimą kovai iki 
pergalingos pabaigos. Kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė rūpinsis, kad dau
giau pagaminus tankų, lėktuvų, kanuo- 
lių, ginklų ir amunicijos, kurie yra rei
kalingi mūsų armijai, laivynui, orlaivy- 
nui ir mūsų šalies talkininkams. Kiek
vienas kareivis energingiau ir su dides
niu pasiryžimu lavinsis, kad jis greičiau 
ir sėkmingiau galėtų panaudoti ginklą. 
Kiekvienas civilis padarys viską, kas rei
kalinga mūsų pergalės laimėjimui. Ir 
galų gale mes būsime, laimėtojais.

Generolas Vitkauskas Apie 
Lietuvius Kovotojus

Lietuvių liaudies kovotojas generolas 
V. Vitkauskas, sakydamas kalbą Mask
voj, Lietuvos atstovų suvažiavime, ba
landžio 26-28 d., tarpe kitko, atžymėjo ir 
tuos lietuvius kovotojus, kurie nuo pir
mų karo dienų drąsiai kovoja prieš Hit- v 
lerio barbariškas jėgas. Suminėtų didvy
rių vardai yra: majoras Raugelis, kapi
tonas Liūnas, pulkininkas Barašiūnas, 
kapitonas Petronis, leitenantas Jucis, 
kovotojai: Vaitekūnas, Katkevičius, Gie
draitis, Intas, Linkevičius, Vaškys ir ki
ti. ,

Tarpe žuvusių garbingųjų kovoj prieš 
hitlerininkus yra: leitenantas Grinevi
čius, telefonistas Meškauskas, šoferis 
Stalioraitis, karys Vodopalas ir kiti.

Lietuvių daliniai nuo pat Hitlerio už
puolimo ant Lietuvos narsiai ir didvy
riškai kovoja prieš tas bestijos jėgas. 
Generolas Vitkauskas sakė, kad Vilniaus 
sektoriuje lietuviai labai gerai pasižy
mėjo. Prisimindamas tuos, kurie susidė
jo su vokiečiais, tais per amžius lietuvių 
priešais, generolas Vitkauskas pareiškė:

“Amžina geda, pasmerkimas ir prakei
kimas Lietuvos žmonių tiems, kurie sto
jo Į hitlerininkų kanibalų eiles ir pata
po savo tautos išdavikais!”

Generolas Vitkauskas kviečia Lietuvos 

žmones kovoti visomis jėgomis priešo už
nugaryje, kad greičiau priartinti Lietu
vos išlaisvinimo valandą. Jis kvietė tuos 
lietuvius, kurie bus po prievarta paimti 
ir nacių ginklai įteikti į jų rankas Lie
tuvos pavergimui, tai panaudoti tuos 
ginklus prieš mūsų neprietelius hitleri
ninkus ir surasti būdus susijungti su 
Raudonąja Armija, kuri veda kovą už 
Lietuvos išlaisvinimą.

“Amerika” Rodo Nacių Iltis
Kunigiška “Amerika,” kuri skleidė na

cių melus apie Tarybų Lietuvą, kuri 
džiaugėsi, kada Hitleris pavergė Lietuvą, 
kuri nacių budeliško režimo Lietuvoj 
paslėpimui spausdino anonimiškus “laiš
kus iš Lietuvos,” kuriuose garbino bar
barišką hitlerizmą ir dabar yra priešas 
Lietuvos liaudies laisvės.

Stalinas, kalbėdamas Gegužės Pirmą, 
įsakė Raudonajai Armija išlaisvinti 1942 
metais visus Sovietų Sąjungos* plotus, o 
tame ir Tarybų Lietuvos žemę. Manote, 
kad “Amerika” ir panaši spauda džiaug
sis, kad dar šiemet daromos pastangos 
išgelbėti Lietuvą ir jos liaudį iš po bai
saus hitlerininkų teroro? Nieko pana
šaus! “Amerika” No. 19 rašo, kad* tai 
būtų “išlaisvinimas” iš vilko nasrų ir 
patekimas į “plėšriosios meškos nasrus.”

“Amerikos” redaktoriai slepia nuo lie
tuvių katalikų tą baisią padėtį, kokioj 
yra mūsų tauta. Jie slepia tą, kad hitle
rininkai Lietuvoj nužudė per 30,000 lie
tuvių, kad per 120,000 areštavo, sukimšo 
į kalėjimus, koncentracijos logerius, jau
nesnius išvežė Vokietijon vergijos dar
bus dirbti! Tą hitlerininkų terorą “Ame
rika” paslepia, bet tuo pat kartu talpi
na Hitlerio propagandos bernelių suda
rytus “12,000 surašus” išvežtų į Sibirą. 
Štai kaip “Amerikos” redaktoriai paro
do, kad jie yra Hitlerio, Mussolinio ir 
Japonijos samurajų pusėj, kad jiems vir
to svetima Lietuva, Lietuvos liaudis ir 
Amerikos laisvė!

Juk šiandien kiekvienam demokratijos, 
kultūros, civilizacijos ir laisvės šalinin
kui yra aišku, kad Sovietų Sąjungos lai
mėjimai yra kartu ne vien Lietuvos liau
dies laimėjimai, ne vien per hitlerininkus 
pavergtų žmonių laimėjimai, bet kartu 
laimėjimai Amerikos žmogių, jų tarpe ir 
Amerikos lietuvių.

Ant kiek didesnį smūgį Hitleriui už
duoda Raudonoji Armija, ant kiek Lie
tuvos partizanai ir kitų Sovietų Sąjun
gos plotų partizanai daugiau išnaikina 
hitlerininkų, ant tiek karo pabaiga artė
ja, ant tiek mažiau žus Amerikos jauni
mo, jo tarpe ir lietuvių. “Amerika” ir ki
ta spauda, kuri puola Amerikos talkinin
kę Sovietų Sąjungą, tai tarnauja Hitle
rio interesams.

Hitlerio Ofensyvas prieš 
Partizanus

Iš Stockholmo praneša, kad Hitleris 
pradėjo, pavasario ofensyvą Sovietų Są
jungos užimtuose plotuose prieš kovin
gus partizanus. Nacių militaristai pri
pažįsta, kad partizanai jiems daro labai 
daug nuostolių. Fašistai giriasi, kad ba
landžio mėnesį jie nužudė 6,860 partiza
nų ir nuo jų atėmė: 36 kanuoles, 12 
mortirų, 33 kulkasvaidžius ir vieną tan
ką.

Kada partizanai turi kanuoles, morti- 
ras, kulkasvaidžius ir net tankus, tai ne
reikia, kad hitlerininkai pripažintų, ką 
partizanai gali padaryti. Mes tikri, kad 
šis Hitlerio ofensyvas, prieš partizanus, 
susmuks taip, kaip jo ofensyvai susmu
ko prie Maskvos, Leningrado ir Sevas
topolio! Ateinanti vasara suteiks parti
zanams tokias puikias sąlygas kovai, 
apie kurias naciai nė nesvajoja.

Sovietų Sąjungos, tame skaičiuje ir 
20,000 lietuvių, partizanų kova šaukte 
šaukia, kad Anglija ir Amerika dabar 
atidarytų Antrą Frontą, kas reikštų, 
kad 1942 metais būtų sumuštas Hitleris 
ir jo gaujos.

Sveikiname “Vilnies” 
Suvažiavimų!,

Sekmadienį, gegužės 10 dieną, Chica- 
goj įvyksta dienraščio “Vilnies” dalinin
kų suvažiavimas. Dienraštis “Vilnis” vai
dina svarbią rolę Jungtinių Valstijų lie
tuvių veikime.

Šis suvažiavimas įvyksta sąlygose, ka
da kiekvieno žmogaus,energija, pinigai, 
mąstymas, visas veikimas yra reikalin
gas tam, kad Jungtinės Valstijos, Sovie
tų Sąjunga, Anglija ir jų talkininkės 
greičiau ir su mažiau žmonių ir lėšų au
kų laimėtų pergalę prieš barbariškai hit-

Fašistai Grąžina 
Baudžiavą

II.
V. Molotovas iškėlė fak

tus užsienių valstybių at
stovams, kad vokiečiai hit
lerininkai pavergtuose plo
tuose Lietuvoj, Latvijoj, 
Baltarusijoj, Ukrainoj ir 
kitur faktiškai grąžina bau
džiavos laikus. Jie šimtais 
tūkstančių areštuoja jaune
snius žmones ir išveža ver
stiniems darbams į Vokieti
ją. Milionus žmonių ant vie
tos priverčia dirbti nuo 14- 
kos iki 16-kos valandų, dir
bti fabrikuose, gaminti na
ciams karo reikmenis, tai
syti kelius, tiltus, pafrontėj 
kasti apkasus ir net amuni
ciją pristatyti į frontą. Ir 
už tą baisiai sunkų darbą 
moka nedaugiau, kaip 50 
fenigų į dieną, iš ko negali
ma ir pusbadžiais gyventi. 
Žmonės, persidirba, nepa
valgę, neapsirengę, suserga 
ir masėmis miršta.

Kalugoj, lapkričio 20 die
ną, 1941 metais, kada ten 
buvo fašistai, tai vokiečių 
komandierius - majoras 
Portazius išleido sekamą 
patvarkymą:

“1. Piliečiai, kurie neuž- 
tektinai greitai dirba arba 
juos.”

Ir pasiremiant tuo “Me- 
permažai valandų, tai turi 
būti finansiniai baudžiami. 
Kas finansinės baudos ne
sumokės, tai plakimu bus 
nubaustas.

“2. Asmenys paskirti dar
bui, kurie neateina, tai bus 
fiziškai nubausti ir atimtas 
jiems maistas.

“3. Asmenys, kurie atsi
sakys dirbti, bus ištremti iš 
Kalugos. Asmenys, kurie 
išsisukinės nuo darbo, tai 
bus po prievarta paimti į 
darbo batalionus.”

Žemės ūkyj hitlerininkai 
ryžtasi likviduoti kolekty
vius ūkius ir grąžinti priva
tinių ūkių sistemą. Kadan
gi, tam nepritaria Sovietų 
Sąjungos valstiečiai, ne
klauso Alfredo Rosenbergo 
komandos, tai fašistai įieš
ko Vokietijoj ir kitur balta
gvardiečių rusų dvarponių, 
kitokių nuo revoliucijos pa
bėgėlių, juos grąžina atgal, 
žemes perduoda vokiečiams, 
o tas išmatas padaro perdė- 
tiniais ir po prievarta vals
tiečius verčia jiems dirbti.

Rumunijos fašistų gene
rolas Antonescu pažadėjo 
apdovanoti kareivius žeme 
už jų drąsą, o tą žemę ati
ma nuo valstiečių, kuriems 
ji priklausė. Visame plote, 
kur viešpatauja hitlerinin
kai, pristeigta koncentraci
jos ir verstino darbo stovyk
lų, į kurias grūdo kiekvie
ną nužiūrimą ir tinkamą 
darbui.

Kaip Auga Hitlerio 
Belaisvių Kiekis

Hitlerio komanda nuola
tos gyrėsi, kad jie suėmė 
milionus rusų. Jo propa
gandistai bandė įkalbėti,

kad būk milionus “raudon-
armiečių.” Tikrumoj, hitle
rininkai belaisviais skaito
visus Sovietų Sąjungos pi
liečius, kuriuos tik suima— 
vyrus, moteris, jaunuolius, 
senelius ir vaikus.

Dubrovski sodžiuj, šiaur
vakariniame fronte, nacių 
komandierius įsakė suimti 
visus jo gyventojus ir išvež
ti į Vokietiją, kaipo belais
vius. Ir kas nepasiduos iki 
8 vai. vakaro, tai bus su
šaudytas. Septyni vyrai ir 
septynios moterys nepa
klausė nacių įsakymo ir visi 
buvo vietoj sušaudyti.

Panašiu būdu hitlerinin
kai vien iš Maskvos srities 
išsivarė 6,080 žmonių į ne
laisvę. Iš Ukrainos, Balta
rusijos, Lietuvos, Latvijos 
jie masiniai žmones varo į 
Vokietiją ir sako, kad tai 
belaisviai. Tai praktika se
nų kryžiuočių!
Naciai Apvogė ir Apiplėšė 

Lietuvą
“Vokiečiai po prievarta 

vokietina rusus, ukrainie
čius, baltarusius, lietuvius, 
latvius, estus ir kitas Sovie
tu Sąjungos tautas,” — sa
ko Molotovas. Hitlerio mar
šalas von Reichenau ir dar 
12-ka komandierių išleido 
specialį “Memorandumą,” 
kuriame tarpe kitko sako:

“Tikslu, kad okupuoti 
kraštai ant visados pasilik
tų vokiškais, tai jūs (ko- 
mandieriai) turite vartoti 
žiauresnes ir aštresnes prie
mones, kaip bent kur ki
tur ... Jeigu tą neatliksite, 
tai už tai atsakysite...

“Rusus laikykite nuo sa
vęs atstoję. Nepamirškite, 
kad jie nėra vokiečiai, bet 
slavai. Saugokitės rusų in
teligentų, nes jie yra Sovie
tų inteligentai. Jūs negalite 
juos įtikinti. Nekalbėkite su 
rusais, bet veikite prieš 
morandumu” generolas H. 
Goeringas įsakė: “Pabalti
jo j Vokietijos labui turi pa
naudoti prieštaravimus tar-\ 
pe lietuviu, latviu, estu ir 
rusu • • • Baltarusijoj pa
naudoti prieštaravimus tar
pe baltarusiu, rusų ir žy
du?'

Naikina Muzėjus ir 
Knygynus

Vien Maskvos srityj na
ciai sunaikino 4 muzėjus, 
54 teatrus ir 112 knygynų. 
Borodino lauke fašistai api
plėšė, o paskui sudegino ka
ro muzėjų, kurį rusai taip 
gerbė, kur buvo 1812 metų 
mūšių istoriniai dokumen
tai1 ir liekanos. Fašistai 
bjauriausiai sunaikino mo
kslininko Celkovskio namą. 
Oriol miesto srityj jie sude
gino 40,000 knygų. Charko
vo mieste sunaikino Krilen- 
ko vardu didelį knygyną.

Maskvos srityj, tik 13- 
koj apskričių, fašistai su
naikino 42 bažnyčias, jų 
tarpe 16-to šimtmečio įsto

lerizmo ir jo talkininkių jėgas! Dįenraš- 
tis “Vilnis” atlieka savo pareigas šioj 
civilizuotų žmonių kovoj.

Mes siunčiame dienraščio “Vilnies” su
važiavimui nuoširdžiausią pasveikinimą 
ir linkėjimą kuo geriausių nutarimų pa
daryti dienraščio ir visuomenės naudai.

Skunkiškai Atsiduoda Nacių 
“Žinios”

Mūsų dienraščio skaitytojai jau žino, 
kiek Vokietijos hitlerininkai prirašė pa
sigyrimų apie “sunaikinimą Raudonosios 
Armijos, orjaivyno, laivyno.” Bet tas 
“naikinimas” ir dabar vedamas jų pro- 
pagandoj. ' .t.

Malonu Pranešti
Praeitą šeštadienį lankė

si Brooklyne Walter Žukas, 
pasižymėjęs chorvedis ir 
kompozitorius. Jis gyvena 
Elizabeth, N. J. Atsilankęs 
į “Laisvės” įstaigą, Žukas 
sako: “Matėme priminimą, 
kad ‘Laisvei’ reikalinga pa
ramos... Priimkite nuo 
mūsų šeimos $6, kaipo auką 
dienraščiui.”

Aukojo: Mary Stanelis 
(Žuko uošvė) $2, Mildred 
Žukas $2 ir pats Walter 
Žukas $2. Gražus visos šei
mos atsinešimas linkui 
dienraščio “Laisvės.”

J. Grybas, kuris rūpinasi 
“Laisvės” platinimu Mass, 
valstijoje prisiuntė $10 nuo 
V. žilaičio iš Norwood, 
Mass. Žilaitis užsimokėjo 
“Laisvės” prenumeratą me
tams ir paaukojo $4 dien
raščio palaikymui.

Jonas Marozas, iš Mont
real, Canada, atvyko į sa
vo sesers, Marijonos Balčiū
nienės šermenis, artimoje 

New Yorko apylinkėj, Bay
onne, N. J. Aplankė “Lais
vės” įstaigą ir dienraščio 
reikalams aukojo $2.

Daugiau t piniginės para
mos gavome nuo: M. Nixon, 
Hartford, Conn., $1 ir Jie- 
vos žvingilienės, Tariffville, 
Conn., $1.

Šią savaitę aukojusiųjų 
surašąs trumputis. Tačiaus 
aukų gražus pluoštelis. Di
delė parama dienraščiui 
šiuom sunkiu momentu.

Naujų skaitytojų gavo 
šie draugai: Felix Shumen, 
iš Farmington, Me., metinę 
prenumeratą; Frank Kvede- 
ras, iš Bloomfield, N.J., me
tinę prenumeratą ir Anta
nas Rudis, iš Brooklyn, N. 
Y., 6 savaitėm naują prenu
meratą. Šią savaitę gavo
me tik tris naujas prenu- 
ratas. Pasidarbavo tik trys 
“Laisvės” partiotai. Reiktų 
visiems subrusti į darbą ga
vimui “Laisvei” naujų skai
tytojų. P. Buknys.

Pastabos
jau ir fašistuojantis new- 

yorkiškis “Daily News” 
pradėjo ginti, antrojo fron
to prieš Hitlerį idėją. Mat, 
dabar Amerikos žmonių sti
prus sentimentas už Vaka
rų frontą, tai ir “Daily 
News” suka savo nosį pave
ju...

Bet žmonės “Daily News” 
gudrybę supranta. Jie sup
ranta, kad “Daily News” 
yra tokiu sutvėrimu, apie 
kurį kadaise Krylovas rašė:
“Chot' ty i v’novoj kože, 
Da serdce u tebia vsio tože!”
(“Nors tu ir naujam 

kailyje,
Bet tas pats esi širdyje!”)* ❖ *

Pereitą savaitę Salzbur- 
ge (Austrijoje) konferavo 
Hitleris su Mussoliniu. Sa
koma, tie du tironai suėję 
“patvirtinti” italų ir nacių 
“draugiškumą ir karinę 
brolybę.”

Pasirodo, kad t-as “drau
giškumas” ir “brolybė”, 
tarp italų ir nacių nuolat

rinę bažnyčią Staricoj. Ku
nigas Amrovi Ivanovas liu
dija, kad fašistai’ tą bažny
čią apiplėšė, o paskui joj 
arklius pastatė.

Gostičevo miestelyj fašis
tai apiplėšė bažnyčią, išme
tė paveikslus ir knygas ant 
gatvės, o bažnyčią pavertė 
į kalėjimą. Po to jie apiplė
šė kunigą Michailą Stracho- 
vą. Možaisko srityj fašistai 
sumušė 82-jų metų senelį 
kunigą. Ir pasitraukdami iš 
Možaisko miesto susprogdi
no gražią istorinę Šventos 
Trejybės ir Šv. Nikalojaus 
bažnyčią. Taip budeliškai 
jie elgėsi visoj srityj.

Sekamame straipsnyj pa
teiksime faktus, kaip fašis
tai žudo civilius žmones pa
vergtoj Sovietų < Sąjungos 
dalyj. D. M. š.

įra, jeigu “fiurjeris” su 
“duče” taip dažnai turi ją 
tvirtinti.

Šiomis dienomis radijas 
iš Romos pranešė, kad Hit
leris pasiuntė Italijon “ži
nomą kiekį” savo gestapo 
agentų, kurie esą norį susi
pažinti su Italijos policijos 
pareigomis. Hitlerio gesta
pininkai, matomai, “mokys” 
italus “brolybės.”* * *

Nacių sutaisytas “Išvež
tų į Rusiją Lietuvos žmonių 
sąrašas,” talpinamas pro- 
naciškuose lietuvių laikraš
čiuose, kaip, pasirodo, Hit
leriui ■ neblogai pasitarnaus. 
Mažiau protaujanti žmonės, 
pamatę savo artimųjų var- 
dus-pavardes tame surašė, 
susidarys sau visokių iliu
zijų.

Viešai jau “pravirko” 
Juozas Tysliava savo gel- 
tonlapyje. Štai jo “ašaros”:

“Tame nelaimingųjų są
raše, aš radau savo sesers 
vardą...

“Kuo bolševikams, buvu
siems okupantams, nusikal
to mano sesuo, paprasta 
darbininkė? Ką jiems pikto 
padarė mano sesers duktė, 
trijų metų amžiaus mergai
tė? Ką jiems padarė mane 
sesers sūnus, šešių mėnesių 
kūdikis?”

Tai taip prapliupo “poe
tingoji” Tysliavos širdis! 
Jis vadina Sovietų valdžią 
niekšais, kad ji nepaliko jo 
sesę su kūdikiais žūti karo 
ugnyje arba barbarų nacių 
vergijoje! Minkštaširdžiui 
Tysliavai, mat, norėjosi, 
kad Lietuvos žmonės visi 
būtų pasilikę nacių “išlais
vintoje” Lietuvoje ir tėviš
kėje artų žemę, sėtų grūdą, 
kuris taip labai reikalingas 
“išlaisvintojams” naciatns...

“Už ką juos išvežė iš tų 
namų, pievų ir laukų, ku-

Žiemą, kada Raudonoji Armija varė 
nacius atgal, tai kelis kartus iš Berlyno 
pasigyrė, kad tūkstančius Sovietų tankų 
jie suėmę. Kiekvienas supranta, kad tai 
skunkiškas melas. Juk naciai bėgdami 
negali suimti tankus. Tik pereitą savai
tę Berlyno razbaininkai pasigyrė, būk 
jie'balandžio mėnesį sunaikino kelis 
tūkstančius Sovietų orlaivių. O gegužės 
5 dieną naciai sako, kad jie per balan
džio mėnesį “sunaikino 79 Sovietų karo 
laivus ir 145 transportus,” reiškia, viso, 
į vieną mėnesį, net 224 laivus! Supran
tama, kad ir čia melas! Matyti, kad na
ciai užmiršo, kad jie jau keli mėnesiai 
atgal “sunaikino visus Sovietų karo lai
vus.”

riuose jie, jų tėvai ir tėvu
kai gyveno ir dirbo?

“Kas atsakys į šį baisų 
klausimą?

“Ką tiems niekšams pa
darė tie tūkstančiai Lietu
vos žmonių, kurie tėviškėje 
arė žemę, sėjo grūdą?”

Verksmas ir dantų grie
žimas pas Tysliavą, kam 
Sovietų valdžia bėgdino 
žmones nuo karo ugnies, 
nuo mirties arba nacių ver
gijos. Sulyg jo “logikos,” 
Lietuvos žmonės visi turė
jo būt palikti prie savo su
degusių namų griuvėsių,

(Tąsa ant 3-čio pust)
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M IE N AS
Tarybų Poetas Borisas Pasternakas

Kas gi galėtų, perskaitęs vieno žymiausių ir 
mylimiausių Tarybų poetų — Boriso Paster
nako — eilėraščius, tvirtinti, kad romantizmas 
tėra tik literatūrinė mokykla. Tiesa, labai len
gva suklysti istorinėse paralelėse, lengva kal
bėti apie porevoliucinio periodo gimimą, ta
čiau tai jau priklauso kritikams iš “dievo ma
lonės.” Sukūrimas naujo pasaulio, nepaprastais 
paprastų formų bruožais, protu neapimamo 
masto — yra amžinas žmogaus reikalavimas. 
Ir tas pasaulis kaip tik ryškiai matyti Boriso 
Pasternako eilėraščiuose. Kiekvienas jo eilė
rašty randamas nustebimo susijaudinimas, 
naujų jausmų susibūrimas, pirminė jėga, žo
džiu, pasaulis po potvynio arba po savaitės, 
praleistos nuo bombų apsaugotam požemy. 
Norėdamas perduoti skaitytojui visus tuos 
jausmus, Borisas Pasternakas naudojasi ne 
naujų žodžių sudarymu ar jų atradimu, tik 
savotišku jų sustatymu. B. Pasternako eilė
raščių magija yra jo sintaksėj. Vienas jo eilė
raštis vadinasi “Uralas pirmą kartą,” ir visas 
jo knygas galima pavadinti “Pasaulis pirmą 
kartą.”

Kalbėtis su Pasternaku sunku. Jo kalbėji
mo maniera labai įvairi. Jis mėgsta ištraukti 
iš vidaus būtiną žodį ir triukšmingą nelauktoj 
palyginimų, sudėtingiausių asociacijų bei at
virumo srovę. Jis būtų nesuprantamas, jei vi
sas šis poetinis chaosas neatsišviestų atviru
mu ir balso ryškumu. Taip jo eilėraščiai, kar

Padedant Irklus
Daužos laivelis krūtinėj sapnais. 
Ievos palinko, bučiuoja laivelį, 
Alkūnes ir sankabas,—tujen atleisk, 
Tai kiekvienam atsitikti juk gali.
šituo dainoj juk džiaugias visi, 
šitai juk pelenus reiškia alyvų, 
Puikumą ramunės sidabro rasoj, 
Lūpas pakeisti į žvaigždę negyvą.
Šitai juk reiškia vaikščiot skliautais, 
Rankas aplink kaklą Heraklio sunerti, 
šitai juk reiškia amžius niekais, 
Naktis į šiugždėjimą mėtų paberti.

* sjs *

Ne kaip žmonės, ne kiekvieną dieną, 
Ne visad, per amžių du kaltus 
Aš meldžiau tavęs tyloje vienas 
Pakartoti kūrimo žodžius.
O tujen niekad, niekad nepalinksi 
Nuo atvirumo ir žmogaus kančių. 
Kodėl gi nori, kad aš būčiau linksmas, 
Su kuo gi valgysi druską tu?

Liga
(Ištrauka)

Man prieblandoj tu — lyg iš pansiono, 
Lyg iš mokyklos, žiema, žara lyg rykštė

DŽAMBULAS.
Daina Apie Tautų

Pavasarį
Balnokit man žirgą! Man jurta siaura!
Pavasaris žengia per stepes žara!
Juodakių mergelių banguoja daina, 
Ir žaidžia kumiso kvapioji puta.
Ties savo lizdais nardo linksmosios

paukštės,
Ir žvengia į savo vaikus kumeliūkštės.
Virš stepių, žalių įzumrūdų laukų, 
Lengvai baltos gulbės praskrenda pulku.
Kaip liepsnos pražydo raudonos aguonos, 
Ir mirga tulpanų lapeliai dirvonuos.
Gražiau nei pavasario stepė laukinė 
Žydi tu, brangioji, gimtoji tėvyne!
Tarp priešų vienuolika žydi kraštų, 
Vienuolika sodų, žiedais papuoštų.
Kaip garsas vandenkričių, balsas sūnų— 
Tai mūsų stebuklai narsių milžinų.
Taip daugel tarp mūsų žingsniuoja 

herojų:
Juos ordenai puošiai, garbė vainikuoja.
Neveltui valstybių kitų dauguma
Mus šaukia pasaulio spartuolių šeima.
Šis amžius nors grūmės, kovojo ir nirto,- 
Tautybių laimingu pavasariu virto.

tais jeroglifiniai, pasiekia antologinį papras
tumą, kartais vaikiškos pasakaitės apie pava
sarį naivumą, žinoma, daugelis poetų yra su
prantamesni, bet juk visuomet lengviau išgau
ti ugnį iš švediškų degtukų, negu iš akmens. 
Tačiau juk širdys uždegamos jausmo kibirkš
timis, degtukais uždegami papirosai.

Pasternako ritmas — mūsų dienų ritmas, 
jis nepagaunamas ir laukinis savo skubėjime. 
Jis daug yra rašęs apie meilę, tačiau visus 
tuos eilėraščius gaubia dekoratyviai klasinis 
tonas. Jis lengvai galėtų įkristi į sentimenta
lizmą, tačiau jį išgelbsti, kaip kadaise Heinę, 
nemaža ironijos doza. Yra daug gražių lyri
nių eilėraščių, tačiau atrodo, kad daugelis jų 
yra parašyti paskutiniuose užverčiamos kny
gos puslapiuose. B. Pasternakas nieko neturi 
iš rudens, iš saulėlydžio ir kitų mielų, tačiau 
nedžiuginančių, dalykų. Jis įrodė, kad lyrika 
egzistuoja ir toliau gali egzistuoti be socialinio 
klausimo kaukės.

Gal būt, žmonės uždengs visą žemę asfaltu, 
bet, vis dėlto, kur nors Islandijoj ar Patago- 
nijoj, atsiras plyšys. Išaugs jame žolelė, ir ims 
lankyti ją mokslininkai ir gamtos mėgėjai. 
Gal būt, ir lyrika bus palaikyta kada nors ne
reikalingu daiktu, tačiau niekas negalės iš
trinti iš širdžių Sergejaus Esenino, Aleksan
dro Bloko ir Boriso Pasternako vardų.

Čia duodu kelis Boriso Pasternako. eilėraš
čių pavyzdžius lietuviškame vertime.

Miške. Guliu ir laukiu prietemą maloniai.
Ir štai — aida. Mes šūkaujam ir krykščiam.
Naktis, naktis! Tai pragaras, beprotnamis! 
žinotum tu, tave kas čia atsiųstų!
Ji—tavo žingsnis, žiedas, tavo nuometas, 
Sunkesnė ji už teismo žodį rūstų.

Meni gyvenimą? Meni, kaip paukščių grupėmis 
Vis lėkė kuokštai krūtine prieš gausmą. 
Juos vėtra šukė, daužė, blaškė, trupino, 
Į raibą sniegą vėpūtiniais rausė.

Ir bėgai tu—o jis juk kaišiojo
Kilimais rogutes mums ir kristalą.
Gyvenimas, kaip kraujas, lig debesų jis ūžčio-
Audros gaisru jis dažėsi ir balo. [jo,

Ir žygį atmeni? Laiką? Pardavėjas?
Gatves, spūstis, pinigų keitimą,
Ir šaltą, skambų vakariniuos vėjuos, 
Prieššventinį varpų gaudimą.

Deja, tu meile! Reikia pasakyti juk,
Kuo pakeist tave? Gal bromu? Šposais?
Lyg arklio akis, nuo pagalvės, palinkęs, 
žiūriu, bijodama nemigos didžiosios.

Man prieblandoj tu — tartum iš egzaminų.
Lyg iš atostogų. Migrena. Vadovėlis.
Bet per naktis! Kaip prašos gerti nerimu 
Baugių akių apvalaini šešėliai!

Išvertė Juozas Kruminas.

Čia veržiasi dainos ir kraujo drąsa; 
Kaip stepės, gyvenimas mirga šviesa.
Linksmybėj dainuokite, tautos! Galva
Po Stalino saule ir jo vėliava!
Čia jo bolševikiškų obalsių kirčiai, 
Jo žodis, ir noras, ir genijus čia!

Vertė F. Kirša.

Gražuolė Louise James’oniūtė, 
išrinkta Užsieninės Prekybos 
Savaitėje atstovauti “Ameri
kos užsienio prekybą.”

Seniausias ir žymiausias lietuvių poetas Liudas Gira sako kal
bą Lietuvių Tautos atstovų konferencijoje, įvykusioje š. m. 
balandžio 26-28 dd. Maskvoje, žemiau telpa Liūdo Giros nese
niai parašytas eilėraštis “Partizanų Keliuos.” Šis ir kiti vė
liausieji Liūdo Giros ir kitų Lietuvos poetų eilėraščiai tilps 
Literatūros Draugijos bertaininiame žurnale “šviesoje” už 
balandį-gegužę-birželį mėnesius. Patariame jį įsigyti.

LIUDAS GIRA

Partizanų Keliuos
I.

Palei kelią liepa,
Palei kitą uosis.

Katron pusėn, jaunas, suksi?
Kuriuo keliu josi?
Jei pro liepą suksi,
Pro tą plačiašakę,—

Liepos pasiklausk šakelių, 
Ką jom vejai sakė?
Ką jom sakė vėjai,
Ka sakė vakariai:

Katron pusėn partizanai
Išėj’ susitarę?
Jei širdim paklausi,
Jei valia norėsi,—

Atsakys tau liepos šakos:
—Jok prieš save tiesiai,
—Jok prieš savo tiesiai, 
Paskui suk į kairę;

O paskui į žalią girią
Joki apsidairęs.
Joki apsidairęs
Ten, kur kelias grįstas:

Ar ne matos kur atrūksiant
Budelių fašistų?
Atjojęs į girią,
Jos balsi] klausykis.

Kam ji mirtį nūdien lemia, 
O kam ir laimikį.
Klausykis, mokykis
Dėmesio, budrumo.

Ne tai vienai vasarėlei
Gal tau bus čia rūmai...
Girioj toj žaliojoj
Ne genys kalena:

Tai tik tikrina sargybas 
Mūsų partizanai.
Ne šiaurusis vėjas
Strazdo ardo gūžtą:

Tik nuo buomų partizanų 
Senas tiltas lūžta.
Ne dega, ne rūksta
Urvas tai barsuko:

Tik fašistų tanko vieno 
Kelias ten nutrūko.
Ne šaka atlūžo
Tai nuo stuobrio pliko:

Banditu vienu pasauly 
Tai mažiau paliko.
Ne lapinas laukia
Grįžtant lapės guoly:

Partizanų vadas laukia 
Tavęs jauno, broli!
Užjuostėj granatos,
Šautuvas per petį.

Jau žinosi, kas daryti, 
Vokietį pamatęs!
žinoti žinosi,
Mokėti mokėsi

Niekšui budeliui, fašistui, 
Taikyt kakton tiesiai.
Atmokėt už skriaudą,
Atlygint už kraują,

Už mum norimą primesti
Jojo “tvarką naują.”
Ne šaka vėl trakštels
Ten kada nukritus:—

Tai nuo tavo žlegtels kulkos 
Dar vienas banditas.

Jį lėktuvai mūsų 
čia išmėtė gausiai.

Ir ne vienas jau to žodžio 
Lietuvoj paklausė.
Joki tad vis priekin,
Pamiškėm ir raistais,

Kad greičiau ties mum
Rūką prasiskleistų! [saulutė
žėdname raiste taip,
Miškuose ir gojuos—

Rink visus į būrį vieną, 
Kas kerštu liepsnoja.
Rink visus į savo
Partizanų būrį,—

Kas širdy tėvynės meilės
Ir drąsos kas turi.
šauk visus į kovą,
Vergija kas bodis,

Kam tėvynė, liaudis, laisvė— 
Nėr vien tuščias žodis.

Ir tu taip suaugsi
Su mišku tamsiuoju,

Jog pats būsi lyg ta eglė, 
Kur visad žaliuoja.

i

Po šakom tos eglės,
Pilkojoj žemelėj,

Ras ne vienas dar fašistas 
Galą savo kelio!

II.
Palei kelią liepa,
Palei kitą uosis.

Katron pusėn, jaunas, suksi? 
Kuriuo keliu josi?
Jei pro uosį suksi,
Vis į priešo pusę,—

Nepabūgęs kliūčių, vargo, 
Irgi vyras būsi!
Po mūs taikią šalį
Priešas nūdien trankos.

žvalgios turi būt mūs akys, 
Stiprios—mūsų rankos.
Rankos—stiprios, miklios, 
Ir širdis—drąsuolė!

Vokietį reikės gi novyt, 
Kad jis mus užpuolė.
Jojęs lauką kitą,
Tai prijosi girią.

Šiurpiai tyli pasišiaušus, 
Lyg būt medžiai mirę.
O tu jok vis priekin, 
Pamiškėm jok, raistais.

Vis budriai dabok ir seki, 
Kur fašistai švaistos.
Jau prie raisto pirmo,
Prie antro ir trečio

Vis bėglius tu pamatysi
Nuo nelemto “svečio.”
Tiem namai sudegę,
Tie čia bandą slepia,

O anie tai slapstos patys 
Sušalę, sušlapę.
Ujami fašistų, -
Ieškomi žandarų,

Taip turės jie vargt, bena- 
Gal lig galo karo. [miai, 
žėdnas jų krūtinėj
Laisvę mūsų saugo,

žėdnas jų sutiks ten būti 
Laisvės žygio draugas.
Taip draugus tu rinksi 
Į mūs bendrą žygį:—

Už visas skriaudas tėvynei 
Vokiečiui atlygint.
I tą žygį bend tą,
Į tą žygį didį,

Tą, kurį pasaulis visas 
Širdimi palydi.
Į tą žygį šventą,
Į kurį juos kvietė

Tas, kurio galingas žodis 
Net ir čia girdėti.
Net ir čia girdėti,
Net ir čia daeina—

Pro trankius griausmus pa- 
Pro granatų dainą. / [trankų, 
žodis tas balsingas— 
Stalino tai žodis!

Kad verti mes laisvės— 
Jis darbais įrodys. [šaukia

Palei kelią liepa,
Palei kitą uosis.

Bet kuriuo keliu pasuksi— 
Vis tą pat prijosi.
Kur fašisto koja
Tiktai atsistojo—

Renkas buriąs partizanai 
Kovai dėl rytojaus.
Kapsuos ir žemaičiuos, 
Aukštaičiuos ir dzūkuos—

Nū storam fašisto kaklui 
Virvę kilpai suka.
Taip po visą mūsų
Lietuvos šalelę—

Kas jos tikras patriotas— 
Prieš fašistą kelias.
Ne tik Lietuvoje:—
Latviuose ir Estuos

Kas tik doras—ginklo stve- 
Vokiečiui ten riesta! [rias.
Ir po Gudo šalį,
Ir po Ukrainą—

Kaip kas gali, kas kuo gali— 
Laisvę savo gina.
Laisvę savo gina,
Gina savo žemę.

žėdną naktį priešas turi 
Vis labiau neramią.
O apie tuos žygius
Mūsų partizanų

Eina garsas po pasaulį, 
Garsas garsą gena.
O labiausiai eina
Po užgrobtą šalį

Ir fašistiškiem banditam 
Baimę kelte kelia.
Ir pasaulis gėris,
O šalis didžiuojas,

Kad būt karžygiu—čia gali 
Paprastas artojas.

IV.
Palei kelią liepa,
Palei kitą uosis.

Bet kuriuo keliu keliausi— 
Skriaudą vis prijosi.
Vis prijosi skriaudą
Ir fašistą žvėrį.

Ir pajusi, kad širdis tau 
Apmaudu pasgėrė.
Ir prijosi brolius,
Kur laisvi būt drįsta,

Kur nurims tiktai išgujus 
Vokietį fašistą.
Kur tiktai bejosi,
Katron suksi pusėn,—

Jei tėvų myli tu žemę— 
Partizanas būsi!
Būsi partizanas,
Tikras patriotas,

Ir sulauksi didžio džiaugsmo— 
Laisvės atkovotos!
Kels tuomet tėvjmė
Šventę didžią, šviesią.

Tarp garbingų krašto vyrų 
Ten tave regėsiu!
Dainos ir rakietos
Ligi gaidžiagysčių!

Tavo džiaugsmas bus didžiau-
Tavo ir—dalis čia. [sias:
Kai kitų kovota,
Negailėta' kraujo,

Tavo irgi prisidėta, 
Kad vėl kraitį kraujam!
Bet kol šito džiaugsmo
Susilauksi tujai-—

žvelk budriai: aplink fašistai 
Vilkų siaučia rujom.
Mūs pralieto kraujo 
Jiem neduok į skolą.

Ir atminki: partizanai 
Visad pirmi puola.
Atsimink tai, broli, 
Atsiminki, jaunas,

Partizanai pirmi puola 
Ir drąsiausiai kaimas.
Jei tatai atminsi, 
Ir tu 'tok i s būsi,

Kai tylom išjosi naktį 
Bet katron tu pusėn:
Ar pro plačią liepą, 
Ar pro laibą uosį—

Prie drąsuolių partizanų 
Jaunas kai pristosi.
Tesėsi garbingą 
Partizano žodį:

Kas šios žemės šeimininkas— 
Vokiečiam parodyt!
Taiklią švino kulką 
Jiem turėsi visad, 

Neskaičiuodamas kiek jųjų 
Tėviškėj priviso.
Išdaviką niekšą 
Nubausi jo tvarte,

Kam panoro su fašistais 
Brolių kraują gerti.
Už jo įskųstuosius 
Vokiečiam mūs vyrus—

Jo galva tegu atsako 
Iš kilpos išnyrus.
Ir tasai banditas
Keršto laukia švento,

Kurs nušovė komjaunuolę 
Pamiškėj, ant plento ...
Kad neterštų niekšai 
Lietuvos žemelės—

Virvė kilpai pati nersis, 
Vis bus kulkos kelios!
Palei kelią liepa, 
Palei kitą uosis.

Bet kuriuo keliu keliausi,— 
Vis tą pat prijosi.
Vis tą pat prijosi
Ribą galutinę:

Garbingiausią ir pirmiausią 
Pareiga tėvynei!

PASTABOS
(Tąsa nuo 2-tro pusi.) 

prie savo “išartų” bombo
mis pievų ir dirvonų, ten 
“sėti grūdą” ir tais grūdais 
maitinti Lietuvos “išlais
vintojus” nacius. Tai bent 
galva, sakysiu, to buvusio 
Suvalkijos lygumų bernelio!

Iš kur Tysliava žino, kad 
jo sesutė ir tūkstančiai ki
tų, pabėgusių arba išvežtų 
nuo karo pavojaus, dabar 
gyvena blogiau, negu būtų 
gyvenę pasilikę po naciais? 
Iš kur Tysliava žino, kad 
jo sesuo su mažais vaiku
čiais yra Sovietų žemėje 
skriaudžiama ar badu ma
rinama? Ar tikrai Tyslia
va yra kankinamas tokių 
iliuzijų?

Ne, Tysliava/nėra kokis 
ten J uozukžs-kvailiukas! 
Jis tiksliai žaidžia žmonių 
jausmais, norėdamas apjuo
dinti Sovietų Sąjungą ir 
tuomi kiek nors apibaltinti 
“naująją tvarką,” kurią pa
sauliui nori užkarti Hitle
ris. Kai Tysliava “vaitoja” 
dėl savo sesutės jam nežino
mo likimo, tai jis smerkia 
tik bolševikus, o apie tikrąjį 
tos visos tragedijos kalti
ninką—Hitlerį—nė gu-gu!

Tysliava tą savo “raudą” 
parašė ne iliuzijų apniktas, 
bet savo “ideologiniais” su
metimais, — kad pasitar
nauti fašizmui! P. B.

London. — Anglų lakūnai 
vėl smarkiai bombardavo 
Vokietijos pramonės miestą 
Stut.tgartą ir kitus svarbius 
nacių punktus.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42  8

Tai Jau ir Vasara

(Tąsa)
ŽUDĖ VAIKUS IR CIVILIUS ŽMONES

Per kelis mėnesius negavome žinių, 
kaip Vokietijos barbarai fašistai ir Lie
tuvos išdavikai nuteriojo mūsų seną tė
vynę. Bet jautėme, kad Lietuvos liau
dis yra didžiausioj nelaimėj. Tuo kartu 
Amerikoj pro-naciška lietuvių spauda: 
“Keleivis,” “Naujienos,” “V i e n y b ė,” 
“Draugas” ir kita, nacių dvasioj vedama 
spauda, į padanges kėlė hitlerizmą, bjau
rius melus skelbė apie Tarybų Lietuvą. 
Bet štai spalių 2 dieną “Laisvė” gauna 
radiogramą nuo lietuvių rašytojo Jono 
Marcinkevičiaus iš Sovietų Sąjungos, ku
ris suspėjo iš Lietuvos pasitraukti. Jis 
tarpe kitko, rašė:

“Pačią pirmą dieną, kai Vokietija ne- 
vidoniškai užpuolė Sovietų Sąjungą, fa
šistai bombardavo Palangą. Tuo laiku ši 
vieta buvo pilna daugiausiai kūdikių, mo
kyklų vaikų ir jų motinų. Žmonės bėgo 
iš šio beginklio miestelio, kur kas galė
jo. Vaikai buvo skubiai į motorinius 
sunkvežimius susodinti ir išvežti nuo fa
šistinių siaubūnų taip greit, kaip tik bu
vo galima. Bet vienas bombinis fašistų 
orlaivis, smigdamas beveik iki pat že
mės, paleido bombą į vieną iš tų sunkve
žimių. Vairuotojas buvo užmuštas, ten 
pat ir dauguma vaikų. Jau niekados 
daugiau jie negirdės bangų teškėjimo į 
jūros krantą, nei savo motinų mylimųjų 
balsų...

“Po kelių baisių bombardavimų iš oro, 
kada jau nebuvo vokiečių orlaivių maty
ti padangėse, mes kelios moterys,—pa
sakojo rašytojui pabėgus moteris, — su
sirinkome pagaminti kiek valgio savo 
kūdikiams. Netrukus įsiveržia trys gin
kluoti hitlerininkai: “Kur yra vyrai?” 
‘Ar čia nėra bolševikų?’ — jie suriko. 
Kaip kokie alkani vilkai jie puolėsi jieš- 
koti sau grobio kiekviename užkampyje 
ir plyšyje, ir išsinešė viską, kas turėjo 
nors mažiausią vertę. Vienas jų paste
bėjo ant mano piršto šliūbinį žiedą ir 
nuplėšė jį, ko tik nenutraukdamas ir 
mano piršto su žiedu. Kitas pasigriebė 
kiaušinius, kurie buvo išvirti vaikams... 
Palikite bent vieną kiaušinį mano kūdi
kiui — prašė mokytoja. Fašstas čia ją 
ant vietos ir užmušė už tai. Mes mote
rys apsvaigome nuo pasibaisėjimo. Mes 
negalėjome tikėti, kad tie asmenys būtų 
žmoniškos esybės.

“Arti Palangos buvo vaikų pionierių 
vasarojimo stovykla, kurioje buvo apie 
100 vaikų. Fašistų tankai visu smarku
mu metėsi stačiai į vaikų vasarvietę, pa
leido pragarišką ugnį iš kulkasvaidžių. 
Vaikai išbėgiojo į visas puses, kaip jau
nučiai paukščiukai nuo vanago, bet ma
žiau, negu pusė jų ištrūko nuo mirties 
nasrų...

FAŠISTAI SUDEGINO LIETUVOS 
MIESTUS

“Nedaug kas beliko iš Lietuvos mies
tų, miestelių ir kaimų. Zarasai, Prienai, 
Vilkaviškis, Marijampolė, Sasnava, Aldu- 
tiškis, Suvalkų Kalvarija, Tauragė ir 
Kybartai išgriauti iki žemes. Vilniaus 
bažnyčios ir meno paminklai žiauriai su
žaloti. Gaisrai naikino Šiaulių ir Kauno 
priemiesčius. Daugelis miestelių ir kai
mų liko paversti krūvomis pelenų.

“O kiek žmonių krito aukomis tų fa
šistinių baisenybių! Keliai ir miškai nu
kloti lavonais mažų vaikų ir motinų. 
Vien tik prisiminus tatai, baisenybės 
siaubas supurto visą žmogaus esybę! 
Kur tik fašistai praėjo, visur jie paliko 
mirties ir sunaikinimo pėdsakus.

FAŠISTAI ŠAUDO ŽMONES
“Arti Švenčionių, anapus Vilniaus... 

Anksti rytą pasigirdo zvimbimas ir riau
mojimas fašistų lėktuvų. Lėktuvai skri
do žemyn, žemyn. Gyventojai išbėgiojo, 
kur kas galėjo, bet viena moteris, kurios 
sterblėj miegojo du mažyčiai kūdikiai— 
berniukas ir mergaitė, — jinai nebėgo... 
Ji buvo pavargus ir pėsčia atėjus 120 ki
lometrų ... Orlaivis skraidė aplinkui ir 
mėtė bombas ant valstiečių grįčių... Su
telkdama paskutines... jėgas moteris 
pasigriebė abudu kūdikius ir bėgo sker
sai lauką. Fašistiniai žvėrys paleido pa
pliūpą kulkų iš orlaivio kulkasvaidžių. 
Motina ir berniukas krito negyvi. Ma
žytė mergaitė išplėstomis, nejudančiomis

akimis žiūri į lavonus ir stebisi. Paskui 
jinai metasi ant motinos lavono ir gar
siai rauda... Atrodo, kad jinai apverkia 
ne tik savo motiną, mažytį broliuką, bet 
ir visas nekaltas aukas fašistų žvėrišku
mo.

“Pačią pirmą dieną, kaip fašistai atvy
ko į Šiaulius, jie įsakė visiems vyrams 
susirinkti prie komandanto patalpos. Čia 
fašistai areštavo 300 vyrų ir ant ryto
jaus daug jų sušaudė. Tas pats atsitiko ir 
Rokiškyje, kur fašistai sušaudė 30 jau
nuolių — vaikinų ir merginų. Paskui ki
tų didelį skaičių uždarė į kalėjimą.”

IŠNAIKINO VISĄ ŠEIMĄ
Kiek vėliau lietuvių rašytojas Jonas 

Marcinkevičius parašė “Atvirą Laišką 
Hitlerio Kareiviams.” Jis ten, tarpe kit
ko, rašo:

“Aš turėjau tėvą, motiną, brolius ir 
seseris. Aš turėjau žmoną ir du kūdi
kius. .. Tačiau vieną gražų rytą jūs (vo
kiečiai) įsiveržėte į mūsų sovieti
nę žemę ir pradėjote naikinti viską, kas 
gyva, kas gražu ir nekalta. Mano tėvą, 
kuris ramiai ilsėjosi šalia nuvalyto gar
vežio, užmušė jūsų bomba; jūs paleidote 
į pelenus tuos namus, kuriuose senutė ir 
silpnutė motina buvo... Ir jūs šviną lie
jo te ant motinų ir kūdikių desperatiš
kai bėgančių iš baimės. Mano sūnus jau 
ėjo devintus metus... Jūs nužudėt šitą 
jauną kūdikį atvirame lauke... Jūs su
draskėte jo kūną į kąsnelius... Mano 
žmona visuomet laikydavo vokiečius ka
reivius kultūringais žmonėmis. Bet fa
šistai ją taip bjauriai iškoneveikė, jog ji 
metėsi po tanku, nes hitleristai savo uni
formose atrodė jai baisesni ir už tą pra
garišką mašiną. Jie sutriuškino ir su
trempė j ą.

“Nuo Kauno ir Zarasų iki Dvinsko, 
nuo Vilniaus iki Smolensko aš savo aki
mis mačiau Hitlerio baisiųjų krimiha- 
lysčių vaisius. Tartum būtų gauja alka
nų vilkų ir šakalų — arba, geriau, ko
kių naujų, žmonėms dar nežinomų, bai
sių žvėrių— persiautus tais keliais.”
NACIAI BAISIAI NAIKINO ALYTŲ

Kitas žymus Lietuvos rašytojas ir po
etas Jonas Šimkus prisiuntė mūsų dien
raščiui laišką, kur, tarpe kitko, štai kaip 
aprašė fašistų užpuolimą ant Lietuvos:

“Kauno gatvės buvo ramut ramutėlės, 
tik radijo stiebuose dar blizgėjo raudo
nos šviesos signalai. Rytas jau buvo ge
rokai išaušęs. Kaunas dar miegojo. Tai
kingai ilsėjosi visa darbo Lietuva, nieko 
neįtardama.

“Staiga 4-tą valandą ryto, birželio 22 
dieną, gūdūs sprogimai sukėlė ant kojų 
visą Lietuvą. Klastingasis žvėris pradė
jo savo naikinamąjį darbą. Kaunas, Šiau
liai, Kretinga, Kėdainiai, Alytus, Vilka
viškis, Tauragė, Suvalkų Kalvarija, Sas
nava, Vilnius buvo užpulti fašistų lėktu
vų. Kaune-Aleksote iškilo dūmų ir lieps
nų kamuoliai. Dešimtys namų virto griu
vėsiais ir ugnies jūra, šimtai žmonių bu
vo palaidoti po griuvėsiais.

“Baisiausio likimo susilaukė Alytus, į 
kurį fašistinis žvėris giliausiai tą rytą 
suleido savo nagus. Per pirmąjį užpuoli
mą, 4-tą valandą ryto dešimtys Alytaus 
namų tapo fašistų sugriauti. Seneliai, 
moterys ir vaikai, kas bent kiek apsiren- 
gęs^ kas visai pusnuogis — ėmė bėgti iš 
savb namų ir blaškytis gatvėse, daržuose 
ir soduose. Apie 200 su virš moterų, su 
vaikais, susirinko Alytaus turgavietėje, 
Penktą valandą ryto pasirodė virš Aly
taus antras fašistinių bombanešių ešalo- 
nas. Jie skrido žemai ir aiškiai matė mo
terų ir vaikų būrius rinkoj. Bet fašisti? 
niams bestijoms to ir tereikėjo. Jie mė
tė bombas į rinką ir šimtai moterų bei 
vaikų žuvo... Oro banditai nuleido ke- 
lias bombas į gaisrinę ir visi gaisrinin
kai žuvo. Atsitiktinai išsigelbėjo tik vie
nas gaisrininkas, kuris atvažiavo į Kau
ną ir apie tai papasakojo.

(Daugiau bus)

- FOR VICTORY
Buy

UNITED STATES DEFENSE
BONDS • STAMPS

(Dr. J. J. Kaškiaučiaus kalba, 
sakyta per Laisves Radijo

Programą Bal. 30 d.)
Ateina gražiausias metų sezo
nas! Pavasaris čia toks trum
pas, kad, rodos, žiemai besi
baigiant, taip ir sužaliuoja, 
pražydi stačiai vasara . ..

Dienos tokios skaidrios, vais
kios, šiltos, saulėtos! Taip ta
ve traukte ir traukia ta amži
na vylioklė gamta! Į laukus, į 
miškus, į kalnus, į šurmuliuo
jantį pajūrį.

Taigi ir eikite arčiau prie 
gamtos. Pasisemkite sau ska
nios sveikatos iš jos gausingų
jų šaltinių. Bet ir čia — atsar
giai, nuosaikiai, kad nepasida- 
rytumėt sau kokios žalos.

Visų pirma saulė. Karšta, 
galinga saulė. Kiekvienam no
risi kuo greičiausia nudegti 
saule. Ne tiek dėl gražumo, 
kiek dėl sveikatos.

Saulės šviesa turi bent kelių 
rūšių spindulius. Patys naudin
gieji ir patys galingieji — ul- 
tra-violeti.niai spinduliai, virš- 
fijolkavieji spinduliai. Šitie 
spinduliai pereina per pliką 
baltą odą ir jos riebalinėj me
džiagoj gamina saulės šviesos 
vitaminą, vitaminą D, Paskui 
šis vitaminas susigeria į krau
ją ir išsivaikšto po visą kūną. 
Gaivina visą kūną, visus jo or
ganus ir audinius, o ypač kau
lus, dantis ir sąnarius. Vitami
nas D pritvirtina, pricemen- 
tuoja kalkių druskas audiniuo
se, ir nuo to audiniai pasida
ro stipresni ir atsparesni, ne 
tik kad kaulai bei kremzlės, 
bet ir nervai, raumenys, plėvės 
ir oda.

Daugybė odos ligų nugyja 
nuo saulės, nuo ultra-violeti- 
nių spindulių.

Tai ir semkite tuos ultra
violetinius spindulius ir tą jų 
vitaminą D, pumpuokite jį iš 
saulės, kada tik turite progos. 
Bet atsargiai, laipsniškai. Nu- 
degkite saule, bet nenuside
ginkite. Saule apsideginimas 
yra tiek pat pavojingas, kaip 
ir apsideginimas liepsna arba 
apsišutinimas karštu vande
niu.

Pratinkitės prie saulės jau 
iš anksto. Bile kada pabūkite 
saulėje po truputėlį, po kele
tą minučių. Prie darbo per 
pietų pertrauką, namie po at
daru langu arba kieme kur 
užuvėjoj. Atsilapokite krūti
nę, pasiraitykite rankoves, .at
statykite plikas blauzdas.

Nuo keleto tokių pasišviti- 
nimų oda pasidarys tamsesnė, 
atsparesnė, ir tada jau bus ge
riau kur ir pajūry arba pae
žerėj, kai pirmą kartą apsi
mausite maudomuoju kostiu
mėliu ir beveik pliką kūną at- 
statysite stačiai saulei į veidą. 
Ne taip žiauriai apsideginsite 
iš tos pirmos dienos. O apside
ginimas ne pliusą, bet ilgą mi
nusą padaro jūsų sveikatai.

Saugokitės, kad neapside- 
gintumėt. Būkite saulėj vėly 
trumpai, negu per ilgai. Arba 
bent suvilgykite sau odą ko- 
kiuo aliejum, alyva. Mat, per 
aliejaus sluoksnelį mažiau te- 
pereina ultra-violetinįų spin
dulių, ir ne taip greit tada ap- 
sideginsit.

Kitų, oda natūraliai esti 
tamsesnė ir daugiau turi pig
mento, kurs neleidžia taip 
daug tų saulės spindulių. Bet 
yra daugybė baltaodžių, kurių 
oda baltųčiutė, gludi, kaip šil
kas, ir labai boja saulės. To
kie neprivalo būti saulėj il
giau, kaip keletą minučių. 
Pradėjo oda kiek rausti — ir 
eik ir vilkis. Nelauk, kol odą 
pradės skaudėti, nes paskiau 
bus dar blogiau.

Kitą kartą gali pabūt saulėj 
kiek ilgėliau, paskiau — dar 
ilgiau, o ten, kai jau oda da
linai parudo, galėsi ir po va
landą, po kitą pasišvitinti. Nu
degusi oda saulės jau nebebo- 
ja. Galvą geriau laikyk kuo 
pridengęs.

Atsimink, kad prie vandenų 
daug greičiau oda apdenga ir 
gali apsidegintį. čia ir pati 
saulė žerte žeria spindulius, ir

vanduo juos atmuša, ir smėlys, 
ir dausos, debesiukai. O su
kaitusią arba sušlapusią odą 
spinduliai perima dar grei
čiau. Mat, vandens lašai, lyg 
kokie padidinamieji stiklai, 
sukaupia toj vietoj spindulius, 
ir jie giliau degina.

Ar saulė ar nesaulė, būkite 
dažniau ore. Vaikščiokite, 
žaiskite, judėkite. Daugiau 
gausite deguonies (oksigeno) 
į kraują, geriau žydės jums 
sveikata.

Kai sukaitę arba šiaip per- 
šilę, saugokitės staigaus atvė
simo, skersvėjų, orvalkų ir 
peršalto gėrimo. Ar peršaltas 
alus, ar peršaltas vanduo ar 
pienas, ar peršaltas šaldinys 
(aiskrimas), gali jums pada
ryti daug žalos. Tegul kiek at
šyla : perdaug šalto nevarto
kite.

Vasarą, per karščius mažiau 
naudokite sunkiųjų valgių, o 
daugiau vaisių ir daržovių.

Kad ir labiausiai ištroškę, 
iš karto negerkite per daug, 
ir nepergreit, ypač labai šalto 
gėrimo. Išgėrėt išlengvo stik
lą — lukterkit, dusterkit bent 
keletą minučių, o tada galite 
ir vėl kokį stiklą išgerti.

Nuo didelės šilumos, nuo di
delio prakaitavimo oda kar
tais gauna įdegimą. Išberia ją 
mažyčiais pučkeliais. Barsty
kite ją dažnai miltukais (pud
ra). Jei oda kur pašunta, irgi 
miltukais gausiai barstyki!.

Apsidegino! kur piktžolė
mis (poison ivy), kuo greičiau
sia nusimazgokite muilu bent 
kelis kartus, vilgykitės trina
muoju alkoholiu, barstykite 
miltukais.

liolikos valandų ir vėl sėdo į 
lėktuvą.

Kareivio gyvenimas jam pa
tinka; kaipo inžinieriui, jam 
jau teko tarnybos reikalais 
pabūti skersai ir išilgai visą 
šalį. Praleido daugelį dienų 
povandeniniam laive, — dau
giausia jam mat tenka atlikti 
eksperimentus. Pasakojo, ko
kiu nepaprastu tempu šios ša
lies aukštai iškeltos technikos 
resursai dabar tobulinami iš- 
laimėjimui karo.

Kitas svečias, tai “Vilnies” 
naujas redaktorius Baranikas. 
Tai gabus žurnalistas, gilus ir 
turįs planingą sistemą studija
vimui1 darbo lietuvių problemų 
teoretikas.

Dalyvavo Slavų Kongrese 
kaipo specialis “Vilnies” ko
respondentas. Tarpe vietos lie
tuvių užvedė plačią pažintį. 
Matė vaidinant “Alkani žmo
nės” ir pripažino, jogei čia 
randasi scenos darbui nepras
tų talentų.

Detroit Mich.
Slavų Kongresas

Praėjo čia istorinis slavų 
kongresas. Arti pustrečio tūks
tančio delegatų atstovavo 15 
milionų įvairių šioj šalyj gy
venančių slavų tautų; jų gi
minės ir artimi šiandien smau
giami Hitlerio budelių dvyli
koj Europos šalių.

Kongreso tarimai grupuo
jasi į 4 punktus:

1) Kasdieniniam darbe in
dustrijoj pakelti produkciją 
iki pat aukštumos, idant įro
džius Ašies budeliams, jogei 
Amerikos laisvas darbininkas 
gali užtikrinti pergalę demo
kratei ai;

2) Kiekvienam slavui užim
ti atsakomingą poziciją vieni
jime jėgų nugalėjimui Ašies;

3) Reikalaut valdžios kie
čiau spustelt Hitlerio agen
tams šioj šalyj, kurie sėja di- 
sorganizaciją viešai ar slaptai, 
pavieniai ar po priedanga 
“nekaltų” firmų;

4) Kelt sentimentą už ati
darymą antro karui fronto, 
kaipo užtikrinimą nugalėjimui 
Ašies.

Kongresą sveikino preziden
tas Rooseveltas ir eilė šiaip 
stambių figūrų. Kongrese ma
tėsi entuziastingas troškimas 
pagreitint grąžinimą svietui 
taikos, paremtos demokratijos 
principais.

Lietuviai pražiopsojo šį is
torinį įvykį, — nesveikino nė 
žodžiu, nė finansine paramą. 
Apsižiūrėta kongresui einant 
prie užbaigos ir grupė geros 
valios lietuvių, nusitarė asme
niniai pasveikint kongresą te
legrama; priedui jie sumetė 
dešimtinę sekamai:

Valiukas aukavo $3; po $1 
sekanti: Masys, Beliųnas, Juo
daitis, Genaitis, Pauliukaįtįs, 
Zabel ir Krakaifis.

Metinė Šventė
Šiemet tas didžiulis “Vil

nies” piknikas įvyks liepos 19 
d., Capitol parke. Tai metinė 
lietuvių šventė, į kurią kasmet 
suplaukia tūkstančiai lietuvių 
iš arti ir toli; šiemet gi, einant 
mirtinai kovai išlaikymui de
mokratijos, publikos, aišku, 
bus daugiau, negu bile kuo
met pirmiau.

Planuojama plati ir graži 
programa. Rengėjai — Detroi
to Lietuvių Organizacijų Sąry
šis — nusitarė kalbėtojum 
kviest žymų visuomenės veikė
ją iš Chicagos, “Vilnies” re
daktorių Abeką.

Nusitarta taipgi užkviesti 
sudarymui dainų programos 
Merginų Ensemblį ir Moterų 
Pažangos Kliubo Chorą; apart 
to, suprantama, visi ir visos 
bus maloniai vaišinami ska
niais valgiais ir gėrimais, šo
kiams muzika viena iš popu- 
liariškiausių.

Tai jau gana daug siūloma, 
bet tai dar ne viskas, šiemet 
prie įžangos tikietų bus dali
nama dovanos ir nemenkos,— 
viso net visas šimtas dolerių!

Pirmoji dovana $25; antra 
— $15; dvi dovanos po $10 ir 
8 po $5.

Taigi, iš viso net 12 asme
nų bus apdovanoti grynais pi
nigais. Gal jūs būsite šiemet 
vienu iš tų) giliukingų ?

Serijų platinimas jau įsisiū
buoja plačiu pasimojimu. Įsi
gykite jų dabar ir po kiek ga
lint daugiau, — geresnis už
tikrinimas išlaimėjimui.

LLD 52 Kp. Koresp.

Springfield, DI.
Mūsų Naujienos

Gegužės 1 d. mus atlankė 
dideli ledai. Jie buvo vištos 
kiaušinio didumo. Laimė, kad 
buvo vėjas apsistojęs, tai veik

tiesiai iš dausų puolė ir stiklų 
neperdaugiausia iškūlė. Gėli- 
nyčių stogų stiklus tai jau iš
gūrino. Stogų irgi daug suka
pojo; lietaus nedaug buvo. 
Mes savo gyvenime pirmą 
kart matėm tokius ledus. Aš 
manau, paukščių galėjo daug 
išmušti. Mat, tokie ledai, kaip 
krinta į medžius, tai nukerta 
ir pusėtinas šakutes. O jau 
daržų augalam, katram patai
kė, tai taip ir sutrynė ant vie
tos.

Dabar pas mus labai renka 
visokias geležis. Ale ir buvo 
užversta tų senų geležų di
džiausi kiemai! šiuom kartu 
krauna ir veža iš mūsų mies
to. Tuom miestą apšvarins, nes 
perdaug ir buvo tų liekanų.

šiais metais fėrų nebus. Vi
są tą vietą ir trobesius federa- 
liškoji valdžia nuo valstijos 
paėmė dėl kareivių ir kariškų 
visokių dalykų. Mat, karo lai
kas.

Apylinkės žmonės šiais me
tais nedarys čionais jokios ver- 
telgystės, kaip tai darydavo 
kas metas su kambariais ir 
automobilių “parkinimu.”

Darbai angliakasyklose čio
nai gerai eina — po 4—5 
dienas į savaitę išdirba. Vyras 
gera sveikata ir kas turi gerą 
darbą, padaro po $100 į pu
sę mėnesio uždarbio. Gyvena 
gražiai, pavalgo kaip nori ir 
kas patinka. Nors ir viskas iš 
pirkinių brangu, bet visgi dar 
pinigų lieka. Sako, kad darbas 
dabar yra lengviau gaunamas 
ir anglių kasyklose. Mat, jau
nų vyrų daug paėmė į kariuo
menę. O jų vietas būtinai tu
ri pripildyt, anglis pati, be 
žmogaus, nesikasa.

Seniams ir paliegėliams sun
kus gyvenimas: dirbt ar už
dirbt negalima, almužna ar 
pensija ubagiška. Jeigu pilie
tis, pavienis ir neturi jokio sa
vo lizdo gyvent, o, dar neturi 
65 metų, tai gauna šalpos dėl 
valgio 8 dol. į mėnesį ir 5 dol. 
už vadinamą kambarį ar bū
dą. Gali suprast, mielas skai
tytojau, kas per gyvenimas to
kių vargšų. O savininkas ar 
savininkė — it perkūnija bom
barduoja tą senelį ar paliegė
lį už mažą jiems mokestį. O 
nepiliečiui neduoda daugiaus 
kaip $8 per mėnėsį. Kas jau 
sulaukė senatvės pensijos ir 
neturi vietos gyvenimui, gau
na į mėnesį $24 ir daugiau. 
Tai tokie esti laimingesni.

Fabrikai dirba gerai veik 
visi, ar tai karo dalykus išdir
ba, ar šiaip ką. Neperseni 
darbo žmonės, abiejų lyčių, 
turi darbus. A. Čekanauskas.

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jie dviejose vietose at- 
steigę susisiekimus su savo 
kariuomene, kuri buvo ap
supta raudonarmiečių.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Howes St. cleveiterio stoties.

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

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

Žymūs Svečiai
šiomis dienomis pas Krakai- 

čius svečiavosi Matusevičius, 
kuriam nepersenai čia buvo 
surengta eilė prakalbų. Vietos 
lietuviai jį atmena, kaipo 
draugišką, nuoširdų ir atsida
vusį kovotoją už darbo žmo- 
nįų šviesesnę ateitį.

Jis dabar Dėdės Šamo ar
mijoj, inžinierių-techniku sky
riuj. Atskrido lėktuvu. Už ke-

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
•

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Amerikiečiai Nuskandino 9 
Karinius ir 6 Kitus 

Japonų Laivus
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Šie veiksmai dar nebuvo paskelbti jokiame pirmes- 
niame laivyno department© pranešime.
JAPONAI SUĖMĘ VIRŠ 11,000 AMERIKIEČIŲ IR 

FILIPINŲ MANILOS ĮLANKOJE 
Amerikos Karo Department© Pranešimas:

Skaičiuojama, kad tuo laiku, kai japonai užėmė Cor- 
regidorą ir kitas aptvirtintas Manilos Įlankos salas, 
jose buvo 11,574 amerikiečių ir filipinų kareivių, jūrei
vių, marininkų ir civilių žmonių. Tas skaičius yra pa
remtas pranešimais, gautais iki balandžio 15 d., š. m. ir 
nepaduoda, kiek ten galėjo būti užmuštų nuo to laiko. 
Civilių žmonių ten buvo 1,269.

Manoma, kad japonai paėmė nelaisvėn visus buvu
sius tose keturiose aptvirtintose salose.

Japonijos valdžia paskelbė, kad ji laikysis Genevos 
sutarties, kas liečia karo belaisvius. Ta sutartis sako, 
kad kariaujančios šalys turi apsikeist sąrašais karo be
laisviu.
JAPONAI, BE PATVIRTINIMO, SAKO, KAD VISI 

AMERIKIEČIAI PASIDUOSIĄ FILIPINUOSE 
Vėlesnis Karo Department© Pranešimas:

Filipinų Sritis:
Neoficialiai yra pranešta karo departmentui per ja

ponų kontroliuojamą Manilos radijo stotį apie taria
mas amerikiečių pasidavimo sąlygas po Corregidoro 
praradimo.

Japonai, sakoma, reikalavo, kad jeigu amerikiečiai 
nori, kad japonai sustabdytų savo atakas prieš Manilos 
Įlankos salų fortus, tai turi tuojau pasiduot amerikie
čių ir filipinų kariuomenė, pasisklaidžiusiai veikianti 
įvairiose Filipinų salose. Pranešama, kad generolas 
Wainwright, vengdamas tolesnių bereikalingų aukų, 
tačiaus, nenoromis priėmęs tokias japonų sąlygas ir 
per radiją davęs atitinkamus įsakymus savo komandie- 
riams tuose veiksmų laukuose.

Jungtinių Valstijų karo departmentas negavo jokių 
oficialių pranešimų apie tai ir nežino, ar amerikiečiai 
priėmė tas sąlygas ar ne.

SOVIETAI SUDAUŽĖ 29 
NACIŲ FORTUS

EAISVH Penktaa Puslapis

Pennsylvanijos CIO Ra
gina Atidaryt Antrą 
Frontą prieš Nacius
Pittsburgh, Pa. — Suva

žiavimas P e n n s y Ivanijos 
valstijos CIO darbo unijų 
priėmė rezoliuciją, pagei
daujančią, kad Jungtinės 
Tautos atidarytų antrą ka
ro frontą prieš Hitlerį Eu
ropoj. Rezoliucija sako:

“Mes esame įsitikinę, kad 
sėkmingam karo vedimui 
reikia daryti ofensyvos žy
gius, ir kad vyriausias mū
sų komandierius (preziden
tas Rooseveltas) ir kariniai 
mūsų žinovai turėtų ap
svarstyti ir padaryti spren
dimą kas liečia atidarymą 
antro fronto.”

Bent 40 procentų visų 
delegatų reikalavo stipres
nės rezoliucijos, šaukiančios 
kuo greičiausiai užpult hit
lerininkus vakarinėje Euro
poje.
Už AMERIKOS - ANGLI
JOS - SOVIETŲ DARBO 

UNIJŲ SĄRYŠĮ
Suvažiavimas vienbalsiai 

priėmė rezoliuciją, kurioje 
ragina CIO Visašališką Pil
dančiąja Tarybą “pradėt 
pasitarimus dėl draugiško 
bendradarbiavimo tarp A- 
merikos, Anglijos ir Rusijos 
darbo unijų.”

Hitlerininkai Nužudė 
Prancūzų Unijų Vadą

Antaną, sūnų Albertą, seserį 
Emiliją Chiurinskienę ir bro
lį Frank Jasiūną. Taipgi liko 
dar Lietuvoj motina ir sesuo.

Velionė prigulėjo prie LDS 
Livingstono kuopos ir prie 
LLD. Skaitė darbininkiškus 
laikraščius — “Laisvę” ir Ka
nados “Liaudies Balsą.”

Draugė Barbora visada rė
mė darbininkišką judėjimą pa
gal savo išgalę. Prieš mirtį 
prašė savo draugo, kad pa
aukotu “Laisvei” nors kokią 
dešimkę, ir manau, kad tas 
ir padaryta. Balandžio 26 d. 
Barboros kūnas tapo sudegin
tas Lindeno krematorijoj. Su
sirinko daug giminių ir drau
gų atiduot paskutinį patarna
vimą. Draugė Sasna, “Laisvės” 
redakcijos narė, pasakė ata
tinkamą prakalbą, kuri su
graudino visus, kurie buvo su
sirinkę atsisveikinti draugę 
Barborą.

Ilsėkis, drauge, o mes pasi
likę tęsim tą darbą, kurį tu 
taip labai įvertinai.

K. Žukauckiene.

Vieša Padėka
Aš, Antanas Palubinskas ir 

sūnus Albertas, širdingai dė
kojam visiem giminėm ir 
draugams už taip gražius gė
lių vainikus ir už taip skait
lingą palydėjimą. Taipgi ačiū 
grab oriu i šaukoniui už taip 
gražų patarnavimą.

A. Palubinskas.

bėt “Laisvės” pikniko stalus sukalti, 
nes jie naujam parke suversti ant 
svetainės durų. Atvažiuokite į Liau
dies namą, 735 Fairmount Ave., 9 
vai. ryto. Parko savininkas pagel
bės. Bus gerų užkandžių ir gėrimų. 
17 d. geg. jau pradeda laikyti pik
nikus, o tą dieną įvyksta Liet. Re- 
publikonų Kliubo piknikas, Deer 
Parke, prie kelio No. 40, tik 8 my
lios nuo Camdeno. Draugai pagel- 
bėkite, ko daugiau, to geriau. Tu
rime priruošę keturias mašinas nu
vesti. — A. J. Smitas. (107-109)

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubas ■ rengia 

pietus, paminėjimui Motinų Dienos, 
10 d. geg., 2 vai. dieną. Svetainėje, 
163 Harvard St. Pelnas skiriamas 
Raudonajam Kryžiui. Kviečiame da
lyvauti. — Kom. (107-109)

PHILADELPHIA, PA.
Penkių tautų motrys ruošia Kon

certą ir balių, Rusijos pagelbai. šeš
tadienį, 9 d. geg., 8 v. v., 414 Green 
St. Taipgi ir lietuvės, apart deda 
visas pastangas padaryti šį paren
gimą sėkmingu. Koncertas ir šokiai 
prie geros muzikos. Kviečiame daly
vauti. — Kom. (107-109)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. geg. 2 vai. dieną, pas dd. Gluok- 
snius, 1256 Diamond Avė. Visi drau
gai dalyvaukite, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, duokles pasimo- 
kėti. Taipgi dalyvaus svečias iš 
Schuylkill pavieto, kuris daug 
mums papasakos naujo. — P. Šle
kaitis, sekr. (107-109)

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadineį, 10 d., geg., 2 vai. die
ną, Maple Park. Visi nariai priva
lo dalyvauti. (107-109)

PHILADELPHIA, PA.
Autobusas į “Laisvės” pikniką, 

Baltimorėje, geg. 31 d., išeis iš se
kamų vietų: 8:30 vai. ryto, 735 Fair
mount Ave. ir 9 vai. ryto nuo 143 
Pierce St. Phila. Kelionė $2.35 į abi 
pusi. Norintieji važiuoti į pikniką, 
greit praneškite drg. Šmitienei, 
5809 No. Fairhill St. Arba šaukite 
telefonu Waverly 2538. šiemet daug 
žmonių ruošiasi važiuoti autobusu, 
todėl, kurie iš anksto užsimokės už 
tikietus, turės vietą. — J. Šmitienė.

(108-111)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 11 d. gegužės, 7:30 vai. 
vak., Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Malonėkite narės dalyvauti ir atsi
veskite naujų narių įrašyti. — A. 
W. (108-110)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį pirmadienį, 11 d. geg. 

įvyks Veikiančio Komiteto ir visuo
tinas darbininkiškų organizacijų na
rių susirinkimas dėlei “Laisvės” pik
niko apkalbėjimo. Buvo sušaukta 
pereitą antradienį, bet Republikonų 
Kliubo pusmetinis susirinkimas įvy
ko ir ant jo didžiuma narių daly
vavo, todėl nutarėm šaukti kitą su-

Dr. Johh Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir Šventadieniais i 
10-12 ryte

sirinkimą, Liaudies name, 8 vai. va
kare. Būtinai dalyvaukite ir “L»” 
skaitytojai-simpatikai. — Veik.
Kom. Sekr. (108-110)

PARDAVIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Parsiduoda saliūnas su pilnais gė
rimų laisniais. Seniai įsteigtas biz
nis. Renda prieinama. Yra visi pa- 
rankumai. Vieta randasi ant gero 
kampo, lietuvių apgyventoj apylin
kėj. Pardavimo priežastis — keblu
mai šeimynoj. Parduosime pigiai. 
Social Inn, 730 Hudson Avenue, 
Rochester, N. Y. (107-109)

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1600 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORTEL CAFE, INC.
1600 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

LIEPOS ŽIEDU. PIRMO KUOPIMO

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 7. — šiandieninis Sovietų Žinių Biuro 

pranešimas sako:
Naktį geg. 6. į 7 d. nieko svarbaus neįvyko fronte.
Kalinino fronte sovietinės kariuomenės daliniai, ko

manduojami drg. Timofejevo, sunaikino vieną vokie
čių tanką, tris kanuoles, 16 kulkasvaidžių ir dvi apka
sų patrankas per vienos dienos mūšius. Priešai prara
do 300 kareivių ir oficierių, užmuštų.

Sovietų tankų dalinys viename sektoriuje centrali- 
nio fronto sunaikino penkis vokiečių tankus ir 34 ka
nuoles, sudaužė 29 fortukus ir užmušė bent 600 vo
kiečių.

Gegužės 6 d. buvo sunaikinta septyni vokiečių or
laiviai. Sovietai prarado penkis orlaivius.

Berne, šveic. — Naciai 
užimtoje Franci jos dalyje 
sušaudė Rene Legal’į, gene- 
ralį sekretorių Paprastų 
Francūzų Darbininkų Uni
jos Paryžiaus srityje. Legal 
buvo vienas iš vadovaujan
čių komunistų ir narys Pa
ryžiaus miesto tarybos..

Užėmus vokiečiams Pa
ryžių, Legal nebėgo, bet pa
siliko vesti kovą prieš na
cius ir už darbininkų rei
kalus.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, geg. .11 d., 7:30 v. v., 

157 Hungerford St., Laisvės Choro 
Svetainėje įvyks ALDLD 68 kp. na
rių mėnesinis susirinkimas. Nariai, 
kurie dar neužsimokėjote šių metų 
duokles, užsimokėkite. Tuo patar
nausite organizacijai ir patys sau. 
Dar daug narių neatsiėmė praėjusių 
metų knygas — ko. laukiate!? — 
Sekretorius. (109-110)

JERSEY CITY, N. J.
Sekmadienį, 10 d. geg., 3 vai. die

ną įvyks prakalbos Raudonojo Kry
žiaus pagelbai. Kalbės vienas iš 
Brooklyno kalbėtojų. Įvyks People 
Centre, 158 Mercer St. Kviečiame 
visus dalyvauti. Mūsų kolonijoj jau 
seniai buvo prakalbos.—LDS 133 kp. 
Kom. (107-109)

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS •
(100% PURE HONEY)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 10 d. geg., susirinkit 

tie, kurie galėsit ir norėsit pagel

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia dvi komedijas 

— “Atvažiavo su Kraičiu” ir “Ko
kis Tėvas, Tokis ir Vaikas.” Įvyks 
sekmadienį, 10 d. gegužės, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo salėje, 227 
Lawrence St., Pradžia 3 vai. dieną. 
Įžanga 50c su taksais. Komedijas su
vaidins New Haveno lošėjai. Kvie
čiame visus dalyvauti, nes tai juo
kingiausios komedijos. — Kom.

(108-109)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

Maistui
Vaistams
Sveikatai jįį

&
KONČIAUS BITININKYSTĖ

57 Battery St., No. Abington. Maas.

Šimtas doleriu dovanu, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių nn-dus.

Lietuvoje Vokiečiai Regis
truoja ‘Nepatikimus Žmones’

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Po trijų dienų vokiečiai pradėjo patys važinėt po 

kaimus ir atiminėt kiaules.
NUŠOVĖ DU VOKIEČIUS PLĖŠIKUS

Trys vokiečiai įsilaužė į namus valstiečio B., gyve
nančio pakraštyje Sintautų miestelio, ir pareikalavo 
atiduot jiems dvi kiaules. Vienas vokietys smogė B. 
revolverio buože į galvą. Pranas, valstiečio sūnus, iš
plėšė revolverį iš bandito nagų ir juom nušovė du vo
kiečius; trečiam pavyko pabėgti. Pranas po to pasi
slėpė.

“MIRTIS VOKIEČIAMS OKUPANTAMS”
Kova prieš vokiečius okupantus yra pradedama vesti 

ir naujais būdais. Kaune po nakties yra randama ant 
namų sienų ištepliota, paprastai raudonais dažais, trys, 
raidės MVO, kurios reiškia: “Mirtis Vokiečiams Oku
pantams.”

Kavinėse, ypač Konrades kavinėje, nežinomi asme
nys prirašo tų raidžių ant laikraščių. Vokiečiai pa
skelbė tūkstantį markių atlyginimo už tokių asmenų 
suėmimą.

RAGAI IR ILTYS HITLERIUI MOKYKLOJE
Aš ką tik sužinojau apie įdomų dalyką, kuris atsi

tiko balandžio 20 d. Vokiečiai tą dieną privertė visus 
vaikus mokyklose klausytis kalbos apie Hitlerį, nes 
tai buvo jo gimtadienis. Šančių Vidurinėje mokyk
loje iš vakaro buvo pakabintas didelis Hitlerio paveiks
las ir sienos ir lubos buvo išpuoštos svastikinėmis na
cių vėliavomis. Bet kas do trukšmas kilo ten sekamą 
rytą! Kas tai primaliavojo Hitlerio veidui du didelius 
ragus ir dvi raudonas iltis, o nacių vėliavos buvo aptaš
kytos juodu rašalu. Tatai padarė mokiniai.

Hitlerininkai įsakė, kad balandžio 20 d. visi namai 
turi išstatyt 'svastikines vėliavas. Bet, kiek man žino
ma, tai labai didelis skaičius namų Kaune neparodė tų 
vėliavų. • ( i

KRISLAI\
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

kad galutinas Lietuvos Vokie
tijai pardavimo planas buvo 
padarytas 1939 metais, kuo
met Smetona Klaipėdą atida
vė Hitleriui, net be mažiausio 
protesto.

i ĮigiO !!■■■■(

William Browderis yra žy
miojo auti - fašisto kovotojo 
Earl Browderio brolis. Šiuo 
metu William Browderis pasi
leido po Jungtines Valstijas 
su prakalbų maršrutų už savo 
brolio išlaisvinimą.

Ten, kur jis sakys kalbas, 
lietuviai privalo atsilankyti ir 
paklausyti. Mes turime viso
kiais būdais prisidėti prie iš
laisvinimo kovotojo už žmo
nių laisvę.

East Orange, N. J.
Balandžio 23 dieną, East 

Orange General Ligoninėj, mi
rė Barbora Palubinskienė. Pa
liko ,nuliūdime savo draugą

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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 Avo. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rhelngoid Extra Dry Alus ' 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPlfZETOAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT--HAvemeyer 8-1158

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

II’

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

Nusipirkite dabar gero medaus, 
dėl to, kad vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų.
Bitininkas Končius šią savaitę yra 
PHIL ADELPHI J O J. Norintieji nu
sipirkti medaus kreipkitės po seka

mu antrašu: Mrs. J. J. Potienė, 
1717 N. Marston St., arba 

telefonuokite: 
STEVENSON 8367.

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

57 Battery St.

No. Abington, Mass.

I
VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

4* 4* 4*
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

4* 4* 4*
1113 Mt. Vernon St

Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

a

K
K

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI
Eįj Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai 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

O
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Operete “Birute” Brooklyne Bus Suvaidinta Rytoj, Geg» 10

Sietyno Choras iš Newark, New Jersey, vadovybėj Bronės Šalinaitės, šj sekmadieni, gegužės 10, brooklyniečiams
suvaidins operetę “Birutė.”

Williamsburge Minės 
Metiny Dieną

Civilinių Apsigynimas, kuris 
dabar randasi militariškos ir 
miesto valdžios organų vado
vybėje, įvairiuose miesto dis- 
triktuose rengia iškilmingus 
Motinų Dienos minėjimus šį 
sekmadienį, gegužės 10-tą.

Williamsburgo 85 Precink- 
to ribose (kur randasi ir dien
raščio Laisvės įstaiga) toks 
Motinų Dienos minėjimas į- 
vyks 2 vai. po pietų, Lindsay 
Parke, Boerum Street, tarp 
Lorimer ir Leonard Sts. Gar
bės viešniomis kviečiama tos 
motinos, kurių sūnūs jau tar
nauja kariuomenėj. Kviečia ir 
abelnai publiką. Bus muzika- 
liška, taipgi kalbų programa. 
Dalyvaus WPA benas, direk- 
tūroj Severino Giovannelli.

Lietuviai tos apylinkės gy
ventojai, taipgi priklausanti 
šiame distrikte veikiančiose

Paskutiniu sykiu norime pri- 
i minti, jog Miko Petrausko 
operetė “Birutė” bus suvaidin
ta šį sekmadienį, gegužės 10, 
7 vai. vakaro, New National 
Hali, 267 Driggs Ave., Brook

dyne. Įžanga tik 75c. įskai- 
' tant ir taksus.

Operetę suvaidins Sietyno 
Choras iš Newarko, vadovau

jamas kompozitorės B. L. Ša
linaitės, režisuojant artistui 
Jonui Valenčiui.

Rengia Moterų Apšvietos 
Kliubas, paminėjimui Motinų 
Dienos.

“Birutė” perstato tuos lai- 
i kus, kada Lietuvos kunigaikš
tis Keistutis su savo kariais jo
jo per žemaičių žemę mušti 
tuos amžinus Lietuvos neprie
telius vokiškus kryžiuočius ir 
Palangoj sutikęs skaisčią žve
jų mergaitę Birutę pamylėjo 
ir pasiėmė sau už kunigaikš
tienę. Operetėj gražiu vaidini- 

jmu ir žaviomis dainomis bus 
atvaizduotas tas istorinis re

organizacijose kviečiami atsi-, mansas irtų laikų Lietuvos pa- 
lankyti į šias iškilmes. dėtis. Tai fragmentas iš Lietu-

tu it ieii es iotiiim; i isiiii

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

vos istorijos, apvilktas meno 
rūbais.

Apart dainų ir vaidinimo, 
bus ko pasigrožėti akį verian
čiais kostiumais, kurie specia
liai pagaminti šiam perstaty
mui ne taip sau nuo ausies, 
bet remiantis senovės paveiks
lais, išsilaikiusiais audiniais, 
istoriniais ir tradiciniais pada
vimais, nusakančiais tų laikų 
parėdus ir gražmenas.

Prašome įsitėmyti, jog pra
džia vaidinimo 7 vai., taipgi, 
kad anksčiau pribuvę pasi
rinksite sau patogiausią vietą. 
Kviečiame visus atsilankyti, 
prašome laiku pribūti.

Kelrodis
New National Hali randasi 

Brooklyno sekcijoj vadinamoj 
Greenpoint, 267 Driggs Ave. 
Arti privažiuojama Lorimer 
St., Crosstown ir Graham Ave. 
gatvekariais, taipgi Indepen
dent Subway — išlipt Nassau 
Ave. stotyje. Nuo Canarsie 
linijos Lorimer St. stoties ir
gi daeinama, bet ne arti, 8 
blokai. Komisija.

Jūsy Cukraus Knygelė
Kiekvienam svarbu žinoti 

apie tą knygelę šie faktai:
Stampos dabar vartojamos 

tik cukrui gauti, bet ateityje 
gali reikėti ir kitiems produk
tams. Toki patvarkymai bus 
skelbiami spaudoj sykiu su 
nurodymais, kurios stampos 
tam skiriama.

Rlastos ar pamestos knyge
lės turi būti tuojau raportuo
tos jas išdavusiai tarybai. Dėl
to svarbu atmenamoj .vietoj 
užsirašyti knygelės ir tarybos 
numerius. Knygelės numeris 
yra stambiai atspausdintas pir
mame puslapyje, o tarybos — 
ranka įrašytas paskiausioj ei
lutėj virš štampų. Norint gau
ti naują, turėsi grąžinti seną
ją knygelę.

Pirkti produktus galima bi
le kurioj krautuvėj. Vienas 
gali pirkti visai šeimai, bet 
privalo atsinešti visų knygutes 
ir iš jų stampa išplėšiama prie 
krautuvininkų akių. Nematant 
išplėšta stampa praranda ver
tę, krautuvininkas neprivalo 
imti. •

Produktų ribavimo savaitė 
skaitosi nuo šeštadienio lig 
šeštadienio (pusiaunaktis yra 
savaitės rubežius, bet prakti
koje rubežius prasideda su už
darymu krautuvių,).

Už pirmą štampą galima 
gauti svarą cukraus — kiek 
šeimoj narių, kiek knygelių, 
tiek svarų cukraus. Pirmos 
stampos laikas baigsis geg. 16 
(stampos galiojimo ilgis ant 
stampos nežymėta, tik taip pa
skelbta cukraus ribavimo ta
rybos) .

Produktų normos, taipgi

Bušo Nelaimėj Keli 
Sužeista

Green Line busas pereito 
trečiadienio popietį susidūrė 
su skalbyklos troku prie 116 
Avė. ir 142 St., Ozone Parke, 
ir smarkiai pasukęs šonan per
važiavo per garadžių nešinąs 
sienomis ir atsimušė antroj 
pusėj esamo namo sienon. Ke
li grįžtanti iš mokyklų studen
tai' sužeisti.

“Gimtoji Šalis”
Pirmoji Amerikos darbinin

kų filmą “Gimtoji šalis” pir
mu kartu pradedama rodyti šį 
šeštadienį, gegužės 9, World 
Teatre, 153 W. 49th St., New 
Yorke.

Ju d is “Gimtoji šalis” yra 
taikyta akstinti amerikinį pa- 
trijotizmą, perstatant darbi
ninkų kovas prieš fašistinius 
elementus, kurie norėjo įsi
tvirtinti Amerikos įstaigose ir 
iš vidaus pagraužti demokra
tijos pamatus. Jis yra parem
tas Jungtinių Valstijų Senato 
Gi vi lems Laisvėms Komiteto 
tyrinėjimuose patikrintais fak
tais ir dokumentais.

Paul Robeson, garsusis A- 
merikos artistas dainininkas 
atpasakoja filmos turinį ir ap
linkybes, taipgi dainuoja dai
nas, kurioms originalę muziką 
pagamino Mare Blitzstein.

Filmą yra dokumentalis pri
minimas netolimos praeities is
torijos ir geru akstinu kovoti 
prieš hitlerizmą, gręsiantį su
naikinti mūsų, prabočių iško
votas ir šių dienų didvyriškų 
kovotojų išsaugotas teises ir 
laisves.

Pasivažinėjimas Brangiai 
Kainavo

Nicholas J. Green, 33 m., 
Queens trafiko teisme nubaus
tas pasimokėti $107 už vaira
vimą automobiliaus esant įsi- 
gėrus ir už nesilaikymą deši
nės pusės kelio.

tam tikros stampos galiojimo 
ilgis gali būti laiks nuo laiko 
pakeista. Tuos dalykus galite 
sužinoti sekdami savo dien
raštį.

Dr. J. J. Kas&iauaus
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J. 
. .. 4

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

Ar Newyorkieciai Myli 
Teatrą?

Kai kurių dabar vaidinamų 
ant Broadway teatrų rekordai 
užtikrinančiai atsako — taip, 
newyorkieciai myli teatrą. Pa- 
vyzdin, veikalas “Mano Sesuo 
Eileen” gegužės 7-tą vaidinta 
.jau 575-tu kartu. Ir pelno da
ro gražaus. Geriem ir gražiai 
suvaidinamiem veikalam žiū
rovų netrūksta.

Aplankėme Sergančius
Brooklyniečiams gerai žino

mas Jurgis Chimeliauskas, 27 
balandžio, išdirbęs visą dieną 
dirbtuvėje ir parvažiavęs na
mo staiga taip slopinančiai ap
sirgo, kad lipdamas trepais 
sukrito, ir, galima sakyti, liko 
be sąmonės. Tuomi laiku nie
ko stuboje nebuvo, tai ir pa
ged bos niekas negalėjo jam 
duoti. A. Deikui parvažiavus 
namo jau buvo vėlyva valan
da, bet jis vistiek pakvietė Dr. 
Petrauską, kuris suteikė Jur
giui pirmą pagelbą. Antradie
nio ryte nugabeno Kings Coun
ty ligoninėn.

Praeito sekmadienio popie
tį su Juozu Stanaičiu mes jį 
aplankėme. Radome sėdintį lo
voje. Paklausus, kokia liga ta
ve kankina, tai gavome va ko
kį atsakymą :

“Daktarai pripažino, jog 
seiliaus turėjau skaudančias 
kojas, tai dabar iš kojų van
duo apsėmė plaučius. Dabar 
jau daug geriau jaučiuosi, ir 
valgyt pradedu.”

Užtvirtinti jo šitą keistą li
gą dar nėra galimybės, nek 
daktarai daro ant jo tyrimus.

Jurgis yra ant 7-to aukšto, 
A71. Kam leidžia . laikas — 
atlankykite jį, nes, ypatingai 
sekmadieniais, kuomet prie 
kiekvieno ligonio yra lankyto
jų, o jam vienam sėdėti lovo
je, tai atrodo, kad jis neturi 
nei giminių, nei draugų, ži
nant, kokiam kambaryj Jurgis 
randasi, — pasas nėra reika
lingas.

Palikę Jurgį, nuėjom į H 
Bldg., Ward H21, aplankyti 
Juozą Valutkevičių. čia jau 
reikia gauti lankymo pasas.

Šio mėnesio 25-tą jau sueis 
du metai, kaip Juozas paliko 
ligoninių gyventojas. Nelaboji 
liga atskyrė jį nuo sveikų gi
minių ir draugų. Rodosi me
tus laiko išbuvo Rosary Hill 
Home, Hawthorne, N. Y. Ma
nau, bus daug geriau, kad jis 
pats pakalbės už save, štai jo 
laiškas:

“Širdingai ačiū Jum ir drg. 
Stanaičiui, kad nepamiršot 
mane serganti atlankyti. Bet 
man gaila, kad nebuvo progos 
kiek ilgiau su Jumis pasikal
bėti.

“Į čia mano atvykimo prie
žastis štai kokia: pernai va
sarą mano burnoje nuo dantų 
šono atskilo dalis kaulo. O to
je sanatorijoje, kur tuomet 
buvojau, operacijų nedaro. 
Tad aš tuomi dalyku kreipiau
si pas Kings County ligoninės 
Socialės Pagelbos skyrių, taip 
pat ir pas minėtos ligonines 
klinikos direktorių Dr. Howes. 
Netrukus gavau nuo jųjų laiš
ką, kad jie sutinka mane pri

San Carlo Opera

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Šeštadienis, čegužes d. 1542 
u* r - * e-r..... — ■ .'*» .1 akte.

imti į ligoninę ir man prigel- 
bėti. Bet jie mane perspėjo, 
kad vienas nekeliančia. Paga
liams, 23 kovo, aš su savo broL 
sūniu čia ir atvykau.

“Tiesa, darant man opera
ciją turėjau kančių, bet už 
tad dabar, ant tūlo laipsnio, 
visgi jaučiuosi smagiau. Da
bar, dar man didelė bėda yra 
tame, kai išeisiu iš čia, tai dar 
tūlą laiką reikėtų pabūti mies
te ar kur kitur arčiau prie 
šios ligoninės, nes laiks nuo 
laiko, šios įstaigos gydytojai 
man sako, kad turėčiau dar 
atsilankyti į kliniką dėlei pa
tikrinimo sveikatos stovio. Bet 
km’ gauti kambarį? Kasgi li
gonį bepriims?

“Baigiant siunčiu savo lin
kėjimus Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubui. Taip pat duo
kit labų dienų ir kriaučiams.”

Perskaitę šį Juozo Valutke- 
vičiaus laišką visi aiškiai su
pras jo gyvenimo padėtį ir pas 
kitus neklausinės, kaip jam ei
nasi. Dėlei tos priežasties jį ir 
įdėjau spaudom J. N.

Gegužės 7-tą ši operos tru
pė pradėjo 11-kos dienų veik
lą New Yorke su opera “Car
men,” Center Teatre, 49th St. 
ir 6th Avė., N. Y. Bilietai nuo 
55c. iki $2.20. Kasdien vaidins 
skirtingą operą.

Bronxe nuteista 20 butlege- 
rių, kaltinamų nemokėjimu 
taksų iš valdžios nusukus virš 
milijoną dolerių. Vyriausis 
kaltininkas Joseph Zingaro 
nuteistas keturiem metam.

Jieško Siuvėją Valdžios 
Darbams

Valdiška Civilinės Tarnybos 
Komisija paskelbė pajieškoji- 
mą moterų ir vyrų kriaučių 
prie darbo ant laivyno unifor
mų J. V. Laivynui Drabužių 
Stotyje, Brooklyne. Samdo tik 
karo laiko darbams.

Paiieškojime sakoma, kad 
ims tik tokius, kurie turi bent 
3 metų ir dvejopą patyrimą— 
moka siūti elektriška mašina 
ir ranku darbus, ypatingai at- 
siuvinėti (finishers). Prie ran
kiniu darbu turi būti išdirbę 
mažiausia metus laiko iš tų 
trijų, tainri dirbę gerą darbą 
darančioj šanoi ar krautuvei. 
Finišerėms mokama po $4.32, 
$1.80 ir iki $5.28 dienai.

Aplikacijos turi būti išpil
dytos ne vėliau birželio l-mos. 
Ims piliečius ir nepiliečius, bet 
tik tuos, kurio nėra pareiškę 
pilietybe kokiai kitai šaliai. 
Turi būti ne jaunesni 18 ir ne 
senesni 48 motų, taipgi svei
ki. Veteranus ima ir senesnius, 
jei jų patyrimas darbe ir svei
kata rodo, kad jie galės atlik
ti darbą.

Kadangi šis valdiškas dar
bas yra laikinas, tik karo lai
kui, tad rašytų smulkmeningų 
prašymų nereikalauja. Apie 
tinkamumą darbui spręs sulyg 
mokėjimą dirbti.

Aplikacijos gaunama Labor 
Board’e, Brooklyno N a v y 
Yard.

P. Snell, 4 metų berniukas, 
pavojingai apdegė žaisdamas, 
degtukais namuose, Amster- 

' dam Avė., N. Y.

4-TA SKAITLINGA SAVAITft! 
Artkino Judžiai, Ine., ir Joseph Burstyn Rodo 

Pirmu Atveju Amerikoje.

“GUERRILLA BRIGADE”
Ir dar: SSRS Judriuose; Lenkų Kariuomenė Sovietuose, ir Apgula. 
Extra: Canterburio Dekanas šaukia atidaryt naują Vakarų Frontą. 
CTT A MI rv TUE’ ATDC Seventh Ave., tarp 41—4 2 Sta., N. Y.□ 1 /AlNlLlL I 1 iUL/A 1 IvIL (WI-7-9686) Nuolat nuo 9 A. M. 

VĖLAI RODOMA ŠEŠTADIENIAIS!

IRVINU PI AUU arti 14 st‘ & Union Sq> 1 Vflal Rodoma III V111U 1 L/jLUE GRamarcy—5-9879 | Kas šeštadien)
Sujaudinąs Sovietų Judis Smagi Francūzų Komedija

“Wings of Victory” ‘They Met On Skis’
VALERIO ČKALOVO EPIKA taip pat: “The Battle of London"

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyds 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

<♦>

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Štai

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8898

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne
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