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Laisvė Traukiama Teisman.
Mes Pasiryžę Savo Dienraš

tį Apginti.
Stalinas Mokosi Angliškai.
Mokytis Niekad Nepervėlu.
Kur Dabar “Marszalekas” ?
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Skaitytojas raginamas susi
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pyje).
Mūsų dienraštis yra trau

kiamas valdiškan teisman. Jį 
traukia tūlas ukrainietis Gri- PREZIDENTAS ROOSEVELT UŽSALDO ALGAS IR KAINAS
gorievas.

Nereikia nei aiškinti, kad 
už skundėjo nugaros, bet kitu, 
stovi ir lietuviški fašistai, bai
siai neapkenčią Laisvės, kam 
ji kovoja prieš nacizmą ir fa
šizmą, kam ji kelia aikštėn 
mūsų krašto neprietelių darbe
lius, kam ji ragina lietuvių vi
suomenę stovėti su savo kraš
to prezidentu ir jo vyriausybe 
greitesniam karo laimėjimui.

Tai pasimojimas užduoti 
mūsų dienraščiui didelį smūgį, 
kad jis negalėtų išeidinėti, kad 
jis negalėtų šviesti lietuviškai 
kalbančiosios visuomenės.

Tai pasimojimas užsmaugti 
pažangiąją spaudą.

Bet mes esame įsitikinę, jog 
tie žmonės savo tikslo nepa
sieks.

Mes puikiai žinome, kad lie
tuviškoji visuomenė stovi su 
mumis, su savo dienraščiu 
Laisve.

Ji stovėjo su mumis, kai 
Petkus kadaise norėjo užduo
ti dienraščiui mirtiną smūgį,— 
mes išėjome laimėtojais!

Ji stovės su mumis ir šiuo 
atveju!

Apie tąją bylą dar teks ne 
kartą rašyti. Šiuo tarpu tik 
primename mūsų skaitytojui, 
kad jis žinotų, kaip dalykai 
stovi.

Spauda rašo, kad Tarybų 
Sąjungos premjeras J. Stali
nas mokosi angliškosios kal
bos.

Andai buvo pranešta, kad 
mūsų krašto vice-prezidentas 
Wallace mokosi rusų kalbos.

Vice-prezidentas Wallace, 
sakoma, mokąs laisvai ispaniš
kai kalbėti.

Prezidentas Rooseveltas mo
ka francūzų. kalbą, — praei
tų metų lapkričio 7 dieną jis 
kalbėjo į šiaurės Afrikos fran- 
cūzus jų kalba.

Stalinas yra nedidukės gru
zinų tautos sūnus. Jis pradė
jo revoliucinį savo darbą Gru
zijoje. Redagavo gruzinų kal
boje laikraščius. Be gruzinų 
ir rusų, kalbos, Stalinas, girdė
jau, gražiai kalba ukrainiškai 
ir gudiškai. Galimas daiktas, 
kad jis moka ir azerbaidžianų 
kalbą. Taigi, jau žinant visą 
eilę kalbų, jam nebus sunku 
pramokti ir angliškai kalbėti.

Kokią iš to pamoką mes 
galime gauti?

Tas parodo, jog mokymuisi 
niekad nėra pervėlu. Stalinas 
yra virš 60 metų amžiaus. Jis 
užimtas didžiausios svarbos 
reikalais — valstybiniais rei
kalais, karo vedimo reikalais. 
O betgi jis suranda laiko ir 
energijos mokytis dar vienos 
kalbos!

Ar tai nėra pavyzdys kiek
vienam protaujančiam žmo
gui?!

Andai man esant Wilkes- 
Barrėje, netikėtai suėjau vie
ną lenką. Jis klausė:

—Ar nežinote, kur dabar 
yra mūsų maršalekas, Smigly- 
Rydz ?

—Nežinau, — atsakiau. — 
Jūs, kaipo lenkų tautybės 
žmogus, galėtumėte man pa
sakyti.

—Nieko nežinau, — atsakė 
jis ir nusišypsojo.

Nežinia, kur dabar tas mar
šalekas? 1938 metais, atsime
name, jis kardu barškino į 
Lietuvos duris.

O jo pasekėjai, — trumpa
regiai, karštagalviai lenkai 
šovinistai, iškėlę didelę iškabą,

MERIKIEČIAI IR ANGLAI SUĖMĖ 11,000 FAŠISTŲ KARIŲ
AMERIKIEČIAI NUŠOVĖ 
37 JAPONŲ LĖKTUVUS, 
O SAVO NETEKO 7-NIŲ

Uždraudė Kelt Algas Aukš
čiau 15 Procentų, Skaitant 

Nuo 1941 Metų. Sausio

ANGLAI UŽĖMĖ MAHARES 
TUNISIJOJ; AMERIKIE
ČIAI TRAUKIA PIRMYN

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, bal. 8. — Laivyno pranešimas:
Mūsų bombanešiai ir bombanešiai smigikai, lydimi 

savo kovos lėktuvų, atakavo japonų įrengimus Viloj, 
centralinėse Saliamono salose; pataikė tikslan ir už
kure didelį gaisrą. Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai su
grįžo.

Vakarop trys japonų lėktuvai bombardavo ameri
kiečius Guadalcanale; nieko neužmušė ir nesužeidė, ir 
tik mažai nuostolių tepadarė.

Naktį bal. 6-7 mūsų sargybos bombanešiai atakavo 
Vilą. Tuo pačiu laiku amerikinės Lekiančios Tvirtumos 
atakavo japonų įrengimus Kahili, Shortland salos sri-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Nauja Didžiulė Angly 
Lėktuvų Ataka prieš 
Vakarinę Vokietiją

London, bal. 9. — Šimtai 
Anglijos bombanešių vėl 
atakavo pramonės miestus, 
geležinkelius ir kitus kari
nius taikinius Ruhr krašte, 
vakarinėje Vokietijoj. Din
go 21-nas anglų lėktuvas.

Nužudė Belgijos Aukš
tus Nacių Oficierius
Maskva, bal.. 9. — Gauta 

žinia, kad Brusselyj, Belgi
jos sostinėj, tapo nužudyti 
trys aukšti vokiečių oficie- 
riai. Naciai dėl to įvedė ne
paprastą karinį stovį.

Ta pati žinia teigia, jog 
neužilgo galima laukti 
svarbių įvykių pačioje Vo
kietijoje.

JAPONŲ PAGYRAS
(Čia yra pranešima* iš priešų šal

tinių ir gali būti Jų propaganda.)

Japonijos radijas pasa
kojo, būk japonai paskuti-, 
niu laiku nuskandinę vie
ną Amerikos šarvuotlaivį, 
vieną naikintuvą ir 10 pre
kinių laivų ties Saliamono 
salomis.

(Niekas nepatvirtina šio 
priešų skelbimo. Matyt, ja
ponai čia prisimena mūšį, 
kur 95 jų lėktuvai atakavo 
Jungtinių Valstijų laivus ir 
amerikiečių lakūnai nušovė 
žemyn 37 iš japomj lėktu
vų, iš savo pusės netekda
mi tiktai septynių lėktu
vų).

London. — Per staigius 
netikėtus priešams užpuoli
mus jugoslavų partizanai 
pagrobia iš fašistų daug 
ginklų ir amunicijos.

šaukė: “Marszalku, prowadz 
nas do Kowna!”

Iš tų karštagalvių gal ne 
vienas šiandien gyvena Jung
tinėse Valstijose. Su jais tebe- 
sėbrauja visoki lietuvių tautos 
išmatos, pasivadinę dideliais 
patri jotais.

Prancūzų Lakūnai So
vietų Fronte Smarkiai 

Atakuoja Nacius
Maskva, bal. 9. — Būrys 

Laisvųjų Francūzų lakūnų 
sovietiniame fronte smar
kiai jau kelintą kartą bom
bardavo ir apšaudė vokie
čių linijas.

Pirmiausiai Angly ir Ameri
kiečių Sardžentai Susitiko 

Centr.-Pietinėje Tunisijoje
šiaur. Afrika. — Aštun

toji anglų armija susijungė 
su Amerikos kariuomene 
pietiniai - centralinėje Tu
nisijoje ne per generolus ar 
kitus aukštus karininkus, 
bet per sardžentus, puska
rininkius. Nes pirmutiniai 
ant Gafsos - Gabes vieške
lio susitiko amerikiečių sar- 
džentas Joseph Randall su 
anglų sardžentu Williamu 
BrOwnu, išlipdami iš savo 
“džypsų” (lengvųjų karinių 
automobilių), bevažiuojant 
vieniem į rytus, o kitiem į 
vakarus.

Susijungę anglai ir ame
rikiečiai šiltai pasisveikino.

ŠVEDAI SUČIUPO NACIŲ 
GABENAMUS ŽEMLAPIUS
Stockholm, šved. — Šve

dų vyriausybė užgrobė Šve
dijos ir Norvegijos žemta
pius iš traukinio, važiavu
sio iš Finliandijos per Šve
diją linkui Vokietijos. Tai 
labai smulkmeniški žemla- 
piai, kuriuos vežėsi naciai.
Ginčai del Nacių Važinėj i- 

jimo per Švediją
Eina ginčai tarp švedų 

valdžios ir Vokietijos dėl 
nacių kariuomenės ir reik
menų gabenimo per Švediją 
tarp Vokietijos, Norvegijos 
ir Finliandijos.
Smarki Amerikiečių “Do

vana” Japonų Oficieriam
New Delhi, Indija. — 

Amerikos lakūnai numetė 
15 tonų bombų ant japonų 
oficierių štabo namo Tun- 
goj, Burmoj.

' i 4

Washington.— Preziden
tas Rooseveltas balandžio 
8 d. išleido įsakymą, už
drausdamas kelti algas 
virš taisyklės, pagal kurią 
andai buvo pridėta algos 
darbininkams vadinamų 
“Mažųjų Plieno Kompani
jų.” Tuo pačiu žygiu prezi
dentas uždraudė kelti įvai
rių produktų bei reikmenų 
kainas aukščiau to, kiek 
reikalauja esamieji įstaty
mai.

Taisyklė, kuri buvo pri
taikyta “Mažųjų Plieno 
Kompanijų” darbininkams, 
yra šitokia:

Pridėt tik iki 15 procen
tų algos, pradedant nuo 
1941 m. sausio 1 d., kad 
išlygint gyvenimo lėšų pa
brangimą tarp 1941 m. sau
sio ir 1(942 m. gegužės 
mėnesio.

(Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO unijų vadai 
nurodinėjo,. jog gyvenimas 
minimu laikotarpiu pabran
go ne 15 procentų, bet virš 
20 procentų.)

PREZIDENTO ĮSAKY
MAS IR MAINIERIAI

John L. Lewis, Jungtinės 
Mainierių Unijos pirminin
kas, reikalauja pridėt po 
du doleriu dienai mainie- 
riams dirbantiems minkšto
siose ir kietosiose anglia- 
kasyklose. Neseniai Lewis 
pareiškė, jog jis nežada su
laikyt mainierius nuo strei
ko, jeigu nebus pridėta 

jiem tiek algos.
LAIKYT LINIJĄ

Savo įsakyme prez. Roo
seveltas, tarp kitko, pareiš
kė:

• “Norint atlaikyt liniją, 
mes negalime pakęsti, kad 
ir toliau būtų keliamos 
aukštyn kainos ar algos 
abelnai, išskyrus tokius at
sitikimus, kur aiškiai rei
kia pataisyti algas stovin
čias žemiau gyvenimo ly
gio.

“Visi dalykai paliečian- 
tieji gyvenimo išlaidas turi 
būti sukontroliuoti. Toliau 

Sovietai Užėmė Dar Kelis
*

Punktus; Nusilpnino Nacius
Sovietų Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 9.—Vidunaktinis Maskvos radijo • 

pranešimas:
Kariniai Sovietų laivai Barents Jūroje nuskandino 

priešų transporto laivą 2,500 tonų.
pietus nuo' Balaklejos (tarp Charkovo ir Iziumo) 

batalionas vokiečių pėstininkų su 12 tankų atakavo 
mūsų pozicijas. Mūsų artilerijos ir mortirų ugnis pada
rė sumišimą priešų tarpe; mūsų kariai juos atakavo 
ir atmetė priešus atgal į pirmiau buvusias jų pozicijas. 
Daugiau kaip 350 vokiečių liko užmušta ir keturi jų 
tankai sudeginta.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė atakavo priešus 
(Tąsa 5-tam pusi.)

neturi būti leidžiama kelti 
jokias kainas, jeigu įstaty
mai to neįsako.
UŽDRAUSTA DAUGIAU 
ALGOS MOKĖT NAUJAM

DARBININKUI
“Žmonių Karinių Jėgų 

Komisija yra įgalinta už
draust samdytojui mokėti 
naujai priimamam darbi
ninkui didesnę algą, negu 
jis gavo paskutiniame savo 
užsiėmime, kitaip, kaip pa
gal tos komisijos pirminin
ko patvarkymą, jeigu perė
jimas iš vieno į kitą darbą 
patarnautų karo vedimui.

“Tūlos žmonių grupės ra
gina pakelt kainas farme- 
rių produktų, sakydamos, 
kad fabrikų darbininkai 
perdaug uždirbą.Kitos gru
pės ragina pakelt pramonės 
darbininkams algas, teigda
mos, kad farmeriai per
daug pelnyjąįsi. Jeigu ir to
liau būtų tęsiamas toks su- 
sispyrimas, tai ne tik labai 
išpūstų reikmenų kainas 
(padarytų infliaciją), bet 
ardytų mūsų žmonių vie
nybę tokiu laiku, kai ta 
vienybė būtinai reikalin
ga.”
REIKALAUJA AUKŠTES

NIŲ TAKSŲ
Kaipo kitą priemonę prieš 

kainų išpūtimą, kuomet da
bar žmonės turį daug atlie
kamų pinigų, tai preziden
tas ragino kongresą įvesti 
didesnius taksus. Sako: 
“Mes turime labiau apsi- 
taksuoti, mažiau pinigų iš
leisti ir daugiau taupyti.”

Teigiama, jog Valdiška 
Kainų Administracija už- 
šaldys ir mėsinių gyvulių ir 
kitų lauko ūkio produktų 
kainas.

Blogi Ašies Popieriai

Romos ir Berlyno radijai 
ir laikraščiai taip kalba apie 
Tunisiją, kad duoda savo 
žmonėms suprasti, jog faši
stam reikės apleist tą kraš
tą.

Šiaur. Afrika, bal. 9. — 
Amerikos kariuomenė Mez- 
zounos srityje, pietiniai-vi- 
durinėje Tunisijoje paėmė 
nelaisvėn apie 1,500 vokie
čių ir italų.

Oficialiai pranešama, jog 
anglai Tunisijoj suėmė dar 
9,500 fašistų Ašies kareivių 
ir pagrobė didelius kiekius 
ginklų ir įvairių karinių 
reikmenų.

Aštuntoji anglų armija, 
vakar atėmus iš Rommelio 
vokiečių Cechirą ir vyda
mas! priešus pajūriu vis to
lyn į šiaurius, dabar užė
mė Mahares miestą su 
prieplauka, tiktai už 22 my
lių Į pietų vakarus nuo Sfa- 
xo, svarbaus uosto, vieške
lių ir geležinkelio centro.

Amerikiečių kariuomenė 
artėja prie Mezzounos, tik
tai 20 mylių nuo pajūrio, ir

Uždraudė Kariam Kan 
didatuot Rinkimuose
Washington.— Karo sek

retorius Stimson uždraudė 
armijos nariams kandida
tuoti į bet kokią valdžios 
vietą rinkimuose.

Kai kurie senatoriai ir 
kongresmanai kritikuoja šį 
uždraudimą. R o o s e v e Ito 
priešai pasakoja, būk jis 
bijąs, kad generolas Mac- 
Arthur nekandidatuotų į 
prezidentus.

Australija. — Buvo už
klausta generolo MacAr- 
thuro, kaip jam atrodo už
draudimas Amerikos ka
riams kan'didatuoti į vald- 
vietes rinkimuose. Mac- 
Arthur atsakė, kad jam 
tatai nesvarbu; esą, vienin
telis mano rūpesnis tai ka
rą laimėti.

Jugoslavai Užmušė 350 
Fašistų Karių

London, bal. 8. —■ Jugo
slavų radijas pranešė, kad 
Jugoslavijos partizanai per 
kautynes arti Stolic mies-' 
to 300 vokiečių-italų karių, 
o arti Klin miesto — dar 
50 fašistų.

STALINAS STUDIJUO
JĄS ANGLŲ KALBĄ

London.— Anglijos spau
da rašo, kad Stalinas stu
dijuoja anglų kalbą. Tatai 
jis pradėjęs po anglų mi- 
nisterio pirmininko Chur- 
chillo atsilankymo Maskvoj 
pernai rugpjūčio mėnesį.

Anglų submarinai nu
skandino dar du žibalinius 
Ašies laivus netoli Tunisi- 
jos.-

grumiasi vis pirmyn. Su 
amerikiečiais bendradar
biauja francūzai.

Pirmoji Anglų armija 
šiaurinėje Tunisijoje pra
mušė vokiečių liniją tarp 
Bejos ir Medjez-el-Babo; 27 
mylios nuo Tuniso, Tunisi- 
jos sostinės; atėmė iš prie
šų dar kelias stiprias pozi
cijas.

Pranešama, kad vokie
čiai, atakuojami anglų iš 
pietų šono, o amerikiečių iš 
vakarų, traukiasi plačiu 
frontu atgal vis tolyn lin
kui šiaurių.
Neoficialiai teigiama, kad 

naciai ir italai pradėję 
kraustytis jau ir iš Mez
zounos miesto su geležinke
lio ir vieškelių stočia. Čia 
amerikiečių tankai, kanuo- 
lės ir lėktuvai neatlaidžiai 
pila ugnį Į fašistus.

Kainų Lubos Visiems 
Maisto Produktams
Washington, bal. 9. — 

Prez. Rooseveltas pareiškė, 
jog turės būti uždėtos kai
nų lubos faktinai visiem 
maisto produktam.

U SAKO LEWIS
New York, bal. 9.—John 

L. Lewis, Jungtinės Mainie
rių Unijos pirmininkas, sa
kė, jog prez. Roosevelto pa
tvarkymas, užšaldąs algas 
ir reikmenų kainas, girdi, 
nepakeičia mainierių klau
simo, kurie esą “alkani ir 
nepasitenkinę.”

(Pamatinė iki šiol mai
nierių alga buvo $7 die
nai.)

2 Batalionai Cechų Sov. 
Fronte Muša Nacius
Maskva. — Sovietų fron

te kariauja prieš vokiečius 
jau du tautiniai cechų ba
talionai, du tūkstančiai ka
reivių.

Negalima Esą Priimt La 
Guardijos į Karininkus

Washington. — Karo se
kretorius Stimson pareiškė, 
jog bent dabar negalima 
suteikt jokio oficieriaus 
laipsnio La Guardijai, New 
Yorko majorui; sako, jog 
La Guardia geriau patar
nautų šaliai, jeigu jis ir to
liau eitų savo pareigas kaip 
New Yorko majoras.

Washington. — Senatas 
nubalsavo paskirt 40,000,- 
000 pristatymui far- 
mom darbininkų, žymia da
lim meksikiečių.
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Hillman Reikalauja Antro Fronto
Sidney Hillman, Amalgamated Cloth

ing Workers Unijos prezidentas ir na
rys Roosevelto Administracijoj, balan- 

’ džio 4 dieną sakė kalbą Mass, valstijoj 
CIO unijų konferencijoj, kurioj jis 
griežtai reikalavo Amerikos ir Anglijos 
invazijos nacių okupuoto j Europoj, tai 
yra, atidarymo antro fronto prieš Hit
lerį.

Antro fronto reikalas darosi kasdien 
vis aiškesnis kiekvienam, kuris nori nu
galėti hilterizmą, kuris nori, kad mūsų 
šalis greičiau ir su mažiau nuostolių iš- 

• laimėtų karą.
Jeigu ilgiau nebus atidarytas antras 

frontas, tai Hitleris ir jo razbaininkų 
šaika atsigaus, sukuops naujų jėgų ir 
pradės naują karo avantiūrą. Reikia at
minti, kad Vokietija, Italija, jų talkinin
kės ir jų pavergtos šalys turi veik visos 
Europos galingą industriją, kuri paga
mina naciams labai daug lėktuvų, tan
kų, kanuoliu ir kitų ginklų!

Reikia atminti, tą, kad Hitlerio pa
vergtoj Europoj yra apie 350,000,000 gy
ventojų. Mes žinome, kad Hitleris nega
li Francijos, Belgijos, Sovietų Sąjungos, 
Lenkijos ar Balkanų gyventojus mobi- 
liuzoti karui, iš jų sudaryti naujas divi
zijas, bet jis ir tarpe pavergtų su vietos 
Kvislingų pagelba suranda tokių, kurie 

. ^stoja Hitlerio pusėn. Lietuva hedidelė 
šalis, o ir tai su pagelba Kubiliūno, Ger
mano ir kitų hitleriškų niekšų, naciai 
suranda tokių, kurie eina į Hitlerio ar
miją, nors Lietuvos liaudis masiniai nu
sistačius prieš nacius, nors ji veda did
vyrišką partizanų karą.

Bet jeigu Hitleris negali visus karinio 
amžiaus vyrus mobilizuoti į savo razbai- 
ninkišką ^rmiją, tai už tai naciai milio- 
nais varo žmones į Vokietiją, kur juos 
priverčia dirbti kasyklose, fabrikuose, 
dirbtuvėse, ant laukų ir kitur. Yra da
vinių, kad Vokietijoj po prievarta su
vežtų darbininkų ir darbininkių skaičius 
siekia iki 16,000,000! Tas reiškia, kad 
Hitleris gali paimti vokiečius iš namų, 
fabrikų, dirbtuvių, nuo žemės darbų ir 
varyti į karo frontą, kas duoda jam pro
gą sudaryti naujas dideles armijas.

Ir jeigu ilgiau nebus atidarytas ant
ras frontas, tai sunkiau bus paskui 
įveikti Hitlerį, daugiau kainuos Ameri
kai žmonių gyvasčių ir turto.

Scottsboro Bylos Reikalas
Balandžio 6-9 dienomis sukako dvyli

ka metų, kaip prasidėjo pasauliniai gar- 
1 šioji Scottsboro Byla. Ji užgimė pietų 

valstijose, kur viešpatauja atsilikimas ir 
paneigimas Jungtinių Valstijų Konstitu
cijos negrų klausime.

Baltieji šovinistai kaltino devynis neg
rus jaunuolius, būk jie išžagino dvi bal
tas merginas. Ant greitųjų surengtas 
neteisingas teismas, kuris po arešto už 
trijų dienų išnešė sprendimą visus neg
rus jaunuolius sudeginti elektros kėdėj.

Pirmoji protesto balsą pakėlė Komu
nistų Partija. Į'kovą už išgelbėjimą jau
nuolių įsitraukė darbo unijos ir abelnai 
masės. Kovoj buvo įrodyta, kad kaltini
mas neteisingas, kad jo užnugary j sto
vėjo balti šovinistai, kurie bijo baltų ir 
negrų darbininkų vienybės, kurie norėjo 
sukelti negrų nepasitikėjimą baltaisiais 
žmonėmis.

Scottsboro Byloj buvo išgelbėti negrai 
jaunuoliai nuo elektros kėdės ir keturi iš 
jų jau visai išlaisvinti. Scottsboro Bylos 
klausimas daugiau išaiškino nepakenčia
mą padėtį ir negrų persekiojimą pietų 
valstijose, suartino negrus ir baltus 
žmones ir pakėlė negrų rasės pasitikė
jimą baltaisiais, kas neišvengiamai pa
dės dabar mums karą laimėti.

Japonijos, Hitlerio ir Mussolinio agen
tai bandė sukelti negrus prieš baltuo
sius, bet Scottsboro Bylos pasekmės 
daug pakirto priešo agentams dirvą tar
pe negrų. Negrų kariai petys petin su 
baltaisiais padės laimėti pergalę prieš 
hitlerizmą, o kartu ir reakciją.

Išmesti Visai Pelnagrobišką Bilių!
Senate ponam, kurie rėmė pelnagrobiš

ką Bankhead Bilių, kuriuo pasiremiant 
galėtų kelti ant farmų produktų kainas, 
o tas reiškia ir ant visko, kuris leistų 
maisto kainas į metus pakelti bilionu 
dolerių ir sudaryti šalyj infliacijos pa
vojų, pagaliau neleista balsuoti.

Tai atsitiko todėl, kad visoj šalyj, ypa
tingai darbo liaudis pradėjo kelti pro
testus. Senatoriai, kurie norėjo prava
ryti tą pelnagrobišką bilių, dabar sten
giasi jį pasiųsti atgal į komitetą, kad 
paskui pasinaudoti proga, kada darbo 
liaudis nebus sargyboj, vėl jį iškelti Se
nate ir pravaryti.

Tas bilius turi būti panaikintas, kaipo 
žalingas mūsų šaliai, kaipo grūmojantis 
pakelti ant 15% pragyvenimo kainas.

Ko Norėjo, Tai ir Gavo
Admirolo Standley provokacinis kalti

nimas Sovietų Sąjungos, kad būk jos vy
riausybė paslepia nuo žmonių faktus 
apie gaunamą iš Amerikos pagelbą, visai 
susmuko.

Buvo įrodyta, kad Sovietų Sąjungos 
spauda ir radijas daug anksčiau to ap
kaltinimo smulkmeniškai informuoja 
liaudį apie gaunamą pagelbą. Buvo įro
dyta, kad po visą Sovietų šalį net judžiai 
buvo rodomi tuo reikalu. Gi dabar pa- 
aiški, kad poetės Vera Imber poemoj, 
kuri 1941 metų žiemą parašyta, labai 
daug vietos pašvęsta pabrėžimui atei
nančios iš Amerikos pagelbos per Mur
manską. Mr. Standley labai prašovė pro 

i cielių ir pasirodė ne savo vietoj.

Amerikoj Padarytas Suokalbis
Prieš Sovietų Sąjungą Ir Mūsų 

Šalies Reikalai
Jungtinėse V a 1 s tijose 

prasidėjo bjauri propagan
da prieš mūsų šalies talki
ninkę — Sovietų Sąjungą. 
Tos propagandos tikslu yra 
suskaldyti Jungtines Tau
tas, pakenkti antro fronto 
prieš Hitlerį atidarymui. 
Jos centre yra du sušaudyti 
išdavikai. Komunistų Parti
jos Generalis Sekretorius 
E’arl Browder pasakė pra
kalbą Brooklyne, kurioj iš
dėstė, kas tie išdavikai bu
vo, kas jų užnugary j stovi 
ir kokį jų tikslai. Mes tos 
prakalbos turinį čia paduo
sime.

— Aš noriu kalbėti apie 
Ehrlich - Alter reikalą — 
pradėjo savo kalbą E. 
Browder ir jis punktas po 
punkto tą klausimą aiški
no.

Jungtinėse Valstijose, už 
Amerikos pinigus buvo su
darytas suokalbis nuversti ' 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bę šio karo metu, tai yra, 
tada, kada Jungtinių Vals
tijų vyriausybė yra viešai 
pasisakiusi, kad Sovietų Są
jungos išsilaikymas ir jos 
vyriausybės pastovumas y-

ra Amerikos karo laimėji
mo sąlyga. Jungtinių Vals
tijų vyriausybė dar 1933 
metais sutartyj su Sovietų 
Sąjunga pasižadėjo, kad 
neleis ant Amerikos žemės 
organizuotis jokiai grupei, 
kuri turėtų tikslą nuversti 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bę. Bet dabar Jungt. Vals
tijų vyriausybė “užsimer
kė,” kad nematyti šios kon
spiracijos ir leidžia šalyj 
vesti bjaurią kampaniją 
prieš mūsų šalies talkinin
kę — Sovietų Sąjungą.

Vyriausiu vadu to suo
kalbio yra tūlas Mr. N. 
Chanin. Jis plačiai veikia, 
kaipo vadas “Žydų Darbo 
Komiteto.” Per eilę metų 
tas komitetas rinko pinigus 
Amerikoj, kurie buvo nau
dojami suokalbiams ir ža
lingai veiklai Sovietų Są
jungoj prieš tos šalies tvar
ką. Kokis gi vyriausias tik
slas buvo Mr. Chanin ir jo 
komiteto? Mr. Chanin pat
sai jį apibudino sausio mė
nesį, 1942 metais žurnale 
“Friend”, kur rašė:

“Paskutinis šūvis dar nė
ra iššautas. Bet jis bus iš-

šautas. Ir tas puskutinis šū
vis bus iššautas iš laisvos 
Amerikos — ir nuo to šūvio 
Stalino režimas subyrės į 
kavalkus.”

Mr. Chanin išreiškė nusi
statymą Social-Demokratų 
Federacijos ir tai buvo tą
sa pareiškimo prieš Sovie
tų Sąjungą, kuris buvo pa
darytas liepos mėnesį, 

1941 metais, tai yra po Hit
lerio užpuolimo ant Sovietų 
Sąjungos, brošiūroj.

Laisvė Traukiama
i V • V v •
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PAREIŠKIMAS SKAITYTOJAMS

tik tiek “žino,” kiek pasa
ko Mr. Chanin, Mr. Dubin
sky ir kiti Sovietų Sąjun
gos priešai, žmonės, kurie 
nori šio karo laiku “į šipu
lius ištaškyti Stalino val
džią.”

Ir ar reikia stebėtis, kad
Sovietų Sąjungos nepriete
liai, žmonės veikianti už pi
nigus, dirbę, kad sunaikinti 
Sovietų Sąjungą, patys bu
vo sunaikinti? Juk sunai
kinti Sovietų Sąjungą yra 
labai pavojingas darbas. Ir 
tie, kurie jo siekia, gali vi
sada laukti patys savo ga
lo! Todėl, visai nenuosta
bu, kad Mr. Ehrlich ir Al
ter buvo sunaikinti Sovie
tų Sąjungoj, greta su milio- 
nais hitlerininkų, vengrų, ' i 
rumunų, finų ir ispanų fa-

ADF, CIO ir Geležinkeliečių Brolijų vadai turėjo pąsitįarijnų su, prezidentu Rop- 
seveltu del pragyvenimo produktų kainų paJaiky^XQ;—dėl; uždėjimo toms kainoms lu
bų. Iš kairės j dešinę George Meany, Ąl. Johnjston, Gree^, Anpa Rpsęnberg ir Phi
lip Murray.

Prieš virš metus laiko, angių kalboje, einąs biule- 
tinas THE1 HOUR, užsiimąs kėlimu aikštėn visokių 
pro-naciškų individualų, dirbančių Amerikos ir vi
sų Jungtinių Tautų nenaudai, buvo rašęs apie tūlą 
ukrainietį Grigorieva. Laisvė, kuriai rūpi kiek ga
lint daugiau pasitarnauti mūsų kraštui, pasinaudo
dama tuo rašiniu, išspausdino straipsnį, atžymėda
ma paminėtojo individualo vardą. Tai buvo padaryta 
be jokių kerštavimų ir blogų norų, nes nei Laisvės 
redakcija, nei bendrai lietuvių visuomenė paminė
tojo asmens nepažino ir nežinojo.

Po tūlo laiko tas pats biuletinas THE HOUR at
šaukė seniau padarytuosius kaltinimus prieš tąjį in- 
dividualą. Laisvė, kuriai rūpėjo ir rūpi niekas dau
giau, kaip skelbimas tiesos, įdėjo paminėtojo THE 
HOUR straipsnelį į savo špaltas. Rodosi, dalykas 
turėjo tuomi ir baigtis.

Bet ne!
Paminėtasis asmuo pasirįžo traukti Laisvę į val

dišką teismą, ręi;kąĮaudamas iš josios piniginio at
lyginimo ir skęlbdąiųas, būk tasai iš TH.E HOUR 
suminėtas Laisvėje rašinys jam kaštavęs pinigų su
mą!

Mūsų, dienraščiui nebeliko nieko daugiau, kaip 
stų.ti į teisiųą ir apginti savo garbę, savo poziciją.

Mums atrodo, kad už skundėjų nugaros stovi tam 
tikri elementai, kurių tarpe net ir lietuvių esama— ' 
kuriems rūpi ne ką nors pelnyti, bet tik padaryti mū
sų dienraščiui bereikalingų iškaščių, einant į teis
mus.

Daugiau: visokioms fašistinėms grupėms rūpi, 
kad tokį dienraštį, kaip Laisvė, pasmaugti, kad jis 
negalėtų rašyti apie mūsų krašto priešų žygius, kad 
jis negalėtų mūsų krašto karinių pastangų remti. 
Tosios fašistinės grupės, vadinasi, darys viską, kad 
mūsų spaudą sunaikinti.

Bet mes pasitikime, kad mūsų proteliai, mūsų 
skaitytojai ir rėmėjai stos sąyo dienraščiui talkon 
ir padės mums padengti tuos nuostolius, kurie susi
darys bylos eigoje, ginant Laisvę.

Kada kalbamasis teismas įvyks, sunku pasakyti, 
— jis veikiausiai įvyks už keletos mėnesių. Bet svar
bu, kad bylą turime, ir kad ji, be abejo, sudarys be
reikalingų iškaščių.

Šiandien, karo metu, kai visos mūsų žmonių pa
stangos turėtų, bųti nukreiptos karui remti, nėra 
smagu eiti į valdiškus teismus ir eikvoti laiką ir pi
nigus. Deja, tas ne nuo mūsų priklauso. Jeigu atsi
randa grupe žmonių, norinčių mus pulti, tai mūsų 
visų pareigą apginti, mūsų dienraščio gerą vardą, 
nepaisant visokių kliūčių. Mes pilnai pasitikime, kad 
mūsų skaitytojai, ir visą plačioji lietuviu. visuomenė 
bus su mumis!

Laisves Direktorių Tarybą 
į--------------- L—--------------- -—---------------- ......... ....

Ta brošiūra buvo išleis
ta su parašais vokiečių, au
strų, rusų ir amerikiečių 
socialistų. Centralinis jų 
tikslas: sunaikinimas So
vietų Sąjungos ir to sunai
kinimo jie siekia šio karo 
laiku. Jie reikalavo, kad 
tam panaudoti net Anglijos 
ir Amerikos armijas. Jie 
lygino Sovietų Sąjungos 
tvarką prie budeliškos Hit
lerio tvarkos. Jie, toj bro
šiūroj, reikalavo, kad po 
karo būtų sudaryta Nauja 
Tautų Lyga, į kurią priim
ti Rusiją, tik tada, jeigu ji 
jau bus “laisva nuo dabar
tinės tvarkos.”

Tokia tai yra ta suokal
bininkų grupė, kuri veikia 
Amerikoj, kuri renka pini
gus ir naudoja Sovietų Są
jungos vyriausybės nuver
timui. Tos grupės agentais 
ir buvo Ehrlich ir Alter. Ši 
grupė juos stipriai finan
savo per Lenkijos užsieny j 
valdžią, tą valdžią, kuri yra 
griežtai nusistačius prieš 
Sovietų Sąjungą ir yra an
tisemitinė. Ehrlich ir Alter 
dirbo tam, kad pravesti Mr. 
Chanin ir jo pasekėjų troš
kimą, tai yra “sudaužyti į 
šipulius Stalino valdžią.” 
Tai ar gali būti nuostabu, 
kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė, vesdama mirtiną 
karą prieš budeliškus hit
lerininkus, tuo kartu suga
vus agentus, veikiančius 
prieš ją ir juos, sušaudė? 
Argi Amerikos vy
riausybė nesūšaudė Hit
lerio agentus, kurie 
slaptai išlipo mūsų šalyj 
tikslu vesti sabotažą?

Tik nuostabu tas, kad to- 
kis suokalbis buvo Ameri
koj padarytas ir finansuo
jamas iš Amerikos tuo lai
ku. kada Sovietų Sąjunga 
veda didvyrišką karą, ku
ris jai kainavo milijonus 
žmonių gyvasčių, kurie tuo. 
pat kartu išgelbėjo milijo
nus Amerikos žmonių gy
vasčių! Suokalbis padary
tas Amerikoj ir iš Ameri
kos finansuojamas tuo pat 
laiku, kada Roosevelto vy
riausybė paskolino Sovietų 
Sąjungai bilijonus dolerių.

Kas gi gina Amerikoj 
tuos agentus, tuos suokalbi
ninkus prieš Sovietų Sąjun
gą? Gina suokalbio organi
zatorius Mr. Chanin, gina 
tie patys Mr. Dubinsky, 
Mr. Abę Cahan ir kiti, ku
rie savo laiku niekino So
vietų Sąjungą, kada ji su
gavo Hitlerio agentus Tu- 
chačevskiūs, Bucharinus, 
Zinovjevus ir sušaudė. Ta
da jie gynė Hitlerio, Lenki
jos ir Japonijos agentus. 
Dabar jie vėl gina agentus, 
kurie dėjo pastangas nu- 
vęrsti mūsų talkininkės So
vietų Sąjungos vyriausybę.

Į jų prakalbas buvo į- 
t raukti senatorius Mead ir 
New Yorko majoras La
Guardia, kurie, nieko dau
giau nežino, kaip tik Ehr
lich ir Alter vardus, kurie

šistų! Tai visai logiška, ka
da hitlerininkai įsiveržė į 
Sovietų Sąjungą, kad ją 
sunaikinti, bet, vietoj to, 
milionais jie patys buvo su
naikinti. Taip pat logiška, 
kad Sovietų Sąjunga suga
vus, ištyrė, surado užtekti
nai įrodymų prieš Ehrlich 
ir Alter ir sunaikino. Čia 
nieko nėra nuostabaus, tik 
nuostabu tas, kad tas suo
kalbis buvo organizuotas 
Amerikoj, finansuojamas iš 
Amerikos per Lenkijos už- 
sienyj anti-sovietinę ir an- 
ti-semitinę valdžią, o dabar 
Amerikoj leidžiama vesti 
masinė kampanija niekini
mui Sovietų Sąjungos.

Ne mūsų reikalas teisin
ti ar apginti Sovietų Są
jungą, — sakė Browder. 
Sovietų Sąjunga nereika
lauja mūsų apgynimo. Ji 
turi užtektinai jėgų savęs 
apsigynimui, ypatingai nuo 
Ehrlich ir Alter rūšies 
priešų. Bet mums reikia rū
pintis pačios Amerikos rei
kalais, mūsų šalies reika
lais, kurią pastato į pavo
jų anti-sovietįniai suokal
biai, toji anti-so vietinė 
propaganda. Suoka Ibiai 
prieš Sovietų Sąjungą, kar
tu yra suokalbiai prieš 
Jungtines Tautas, suokal
biai prieš karo išlaimėjimą, 
suokalbiai tarnaują Hitle
riui !

E. Browder, kritikuoda
mas majorą LaGuardia ir 
senatorių Mead už dalyva
vimą anti-sovietiniuose mi
tinguose, privedė žodžius 
Thomaso Jeffersono, kuris 
aiškino, kad valstybė besi
ginanti nuo žiauraus už
puoliko turi teisę panaudo
ti ir aštriausį ginklą savęs 
išsigelbėjimui, kad ji nega
li suvaržyti savo veiklą, jei
gu ji pati nori gyvuoti.

Taigi, ir Sovietų Sąjun
ga, vesdama milžinišką ka
rą savęs išgelbėjimui ir vi
sų Jungtinių Tautų, tame 
skaičiuje ir Amerikos karo 
išlaimėjimui, negali daryti 
ceremonijų, kada sugauna 
niekšus, kurie dirba jos ka- 
i’o jėgų ardymui, jos galios 
sugriovimui, jos sunaikini
mui.

Ehrlich ir Alter ir buvo 
tokiais Sovietų Sąjungos 
priešais. Kaltinti Sovietų 
Sąjungą, kad ji ginasi, nai
kina savo priešus, gali tik 
jos neprieteliai. Hitleris ir 
Goebbelis ją kaltina, kad 
ji ginasi ir nepasiduoda 
nacių valiai. Mr. 
nin ją kaltina, 
ji ginasi nuo agentų, 
norėjo ją sunaikinti, 
darbo žmonių valstybė, 
kaip praeityj, taip ir atei
tyj naudos aštrų ginklą sa
vo neprietelių sunaikinimui, 
nepaisant kiek tie jos ne
prieteliai nestaugtų !•

Kokis tikslas Amerikoj 
pradėti purviną anti-sovie
tinę kampaniją kada Hitle
ris ir jo talkininkai visas

(Tąsa 3 pusi.)
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1 I I I l Al l l A ir M IE N AS
SUSIDOMĖKIM PIRMO PERIJODO

TEATRALIŠKA VEIKLA
Rašo P. A. JATUL

intelligere.’ ’—Spin ozą.
verkti, Nei juoktis, 
gerbti, Nei neapkęsti, 
suprasti.

pasakęs filosofas Spinoza.

“Neque Here, Neque regere, 
Neque admirarė, Neque contemnere, 
Sėd
Nei 
Nei 
Bet

Taip yra
Tas atitinka, kuomet pažvelgiam j mūsų 
teatrą. Puola į mintį nevien jo saulėtos 
dienos ir įvairios komplikacijos, virš to 
spindi mūsų teatro pionierių didelė ener
gija ir pasišventimas irkluoti pirmyn 
per tamsų nežinomą gyvenimo “vande
nyną” ir nešti meno šviturį.

Gal niekur nesupuola taip daug pai
niavų, kaip į “profesionalį teatrą.” Ži
noma, teatras savaime susideda iš daug 
ir skaidos į daug: drama, melodrama, 
tragedija, komedija, farsas, vodevilis, 
opera, operetė, ir tt. Tai dar ne viskas. 
Paskyrimas lošėjų į tinkamas roles sa
vaime didelė pareiga. Prie to viso dar 
dekoracijos, grimiera, kostiumai. O an
troji pusė — mes turim publiką su la
bai komplikuota koncepcija.

Būtų galima daug ką pasakyti ir apie 
mūsų teatrų publiką, bet tai ne dabar 
mano tikslas.

Grįšim į pirmąjį perijodą mūsų teat
ro:

1. 1889 m. Plymouth, Pa. lošta kome
dija “Be Sumnenės, arba Keip Ant Svie
to Ejnas,” parašyta Turskio. Tai pirmas 
lietuviškas teatras, suloštas gruodžio 31 
d., 1889 m. Tai čia pradžia mūsų teatro.

2., 1892 m. Chicagoj, III., buvo sulošta 
“Kova po Grunvaldu” 4 d. birž., 1892 m.

3. 1894 m. Chicago, Ill., buvo sulošta 
“Užmušimas Aleksandro II” ir “Geno
vaitė.” Režisorius buvo Jonas Grinius. 
Artistai: Dr. A. L. Graičūnas, Adv. F. 
Brachulis, Motiejus ir Antanas Varaus- 
kai, Magdė ir Uršulė Varauskaitės. (5 
iš paminėtų jau mirė.)

» 4. 1894 m. Tilžėje ir Klaipėdoje statyta 
scenoje “Kauno Pilies Išgriovimas.” Ma
tome, teatras pasiekė ir seną tėvynę.

5. 1896 m. 
kovo statyta 
dėl Parodos.”

6. 1898 m. 
vo sulošta ta
Parodos” intelektualų ir gerų žmonių 
pastangomis.

7. 1899 m. Palangoj—pagaliaus. Lie
tuva susilaukė pirmo lietuviško teatro— 
sulošta komedija “Amerika Pirtyje” 
1899 m. 8 d. rugpjūčio.

Čia tik brėkštanti aušra mūsų teatro 
padangėje ir su pabaiga 1899 m. baigė
si pirmasis perijodas mūsų teatro.

’ Užėjus dvidešimtam amžiui, pradėjo 
gausiai “piltis” koordinuoti teatralinio 
darbo vaisiai! Pirmieji 25 metai mūsų 
teatro gyvavimo davė daug teatrališkų 
veikalų, originalių ir vertimų. Visus 
abelnai imant, apie 300 veikalų. O pas
tarieji 25 metai buvo dar gausesni; davė 
daugiau originalių veikalų, negu pirmu
tinis bertainis ir mūsų teatro trumpas 
amžius pasirodė didžiai reikšmingu. Ne
matau reikalo perspausdinti vardus vei
kalų, autorių ir leidėjų. Tiek galima pa
sakyt: labai didelis darbas buvo atlik
tas. Pakartosiu: teatralinis menas tai 
atskira katedra mūsų kultūros. Kaipo 
tokia, ji turi teikti daugiau ir daugiau 
klasinio meno, turi skiepyti naują ideo
logiją. Tai mūsų aktorių-lošėjų pareiga 
gausiai sėti tos tobulybės grūdus teatra
liško meno formoje.

Tiesa, yra ir kitos kultūrinės gerybės, 
kaip tai poezija, skulptūra, tapyba, ar
cheologija, istorija, ir t.t. Kas seką lite
ratūrą, mato, kad teatras pralenkė' pas
taruosius.

Kodėl mūsų teatras taip greitai plė
tojosi, surado daug pritarėjų čia ir Lie
tuvoje? Atsakymas vienas. Todėl, kad 
sugebėjo sujungti geriausius sūnus ir 
dukteris, pilnus energijos tam milži
niškam darbui.

Peterburge, Rusijoj, 31 d. 
scenoje komedija “Žentas

Rygoje, 8 d. rugpjūčio bu- 
pati komedija “Žentas dėl

Giliaus pažvelgę, randame tuos mūsų 
teatro pionierius šiandien daktarais, ad
vokatais, vaistininkais, literatais ir ki
tokiomis žymiomis asmenybėmis.

Dr. A. L. Graičūnas irgi vienas tų pio
nierių, tų pirmutinių, kurie pramynė ta
kus, skynė kelią mūsų teatrui, planavo 
mums ir kitoms kartoms ateitį. Vieni 
pasiliko prie teatro ilgesniam . laikui ir 
dirbo. Antri pasirinko įvairias profesi
jas. Mūsų teatro pionieriai liko žymiais 
žmonėmis.

Palyginant mūsų teatrą su didžiųjų 
tautų teatru, jis visai mažytis arba kaip 
vadina, dar “in statu nascendi.” Tuos 
perijodus mūsų kaimynės tautos senai 
pergyveno, ir visos turėjo rūpesčio ir 
troškimo, kad teatras gyvuotų. Sykį an
glikonų teologas (gilus žinovas liturgi
nio teatro) Londono vyskupas paklausė 
David Garricko (1717-1779), tų laikų 
žymiausio aktoriaus: “Kaip jūs galėsit 
išvystyti teatrą, fikciją lošdami?” David 
Garrick atsakė: “Mes lošiam fikciją kai
po tikrovę, jūs tikrovę lošiat kaipo fik
ciją.” Reiškia, visais amžiais ir visur, 
seniaus ir dabar žmonija trokšta tikro
vės.

Susidomėti teatru tai nevien reiškia 
lošti arba lankyti teatrus. Turim dėti vi
sas pastangas, kad viskas, kas tik liečia 
teatrą, būtų tvarkingoj formoj ir kad 
tą kiekvienas teatralas galėtų įsigyti. 
Turėtume turėt enciklopedišką aprašy
mą aktorių, veikalą ir autorių, išsireiš
kimus ir sugestijas, dekoracijas, kostiu
mus ir grimerą, tada turėsim teatralinį 
meną tvarkingoje formoje. Žmogus, ku
ris nesugebia save gerbti, — tokis nega
li kitą žmogų tinkamai pagerbti. Lygiai 
ir su teatru. Jei mūsų dramatrašiai ra
šė, aktoriai mokinosi ir buvo reikalinga 
lošti, tai lygiai reikalinga tinkamai ap
rašyti, užrekorduoti istorijai. Tą atlik
dami, išpurensime dirvą ateičiai ir su
lauksim gausių kultūros vaisių.

Šiandien ir seniaus mūsų tauta yra į 
pinkles įsupta (kalbu apie laikotarpį 
nuo teatrų pradžios iki dabar). Seniaus 
buvo baubas — šliuptarniai, šiandien — 
komunizmas. Kaip tada, taip ir šiandien 
tas kenkia bendram darbui, menui ir 
visai pažangai.

Neatsižvelgiant į įvairias kliūtis, kaip 
sakiau, brėkštanti mūsų teatrų aušra 
išsiblaivė į skaisčią dieną. Pasidėkavo- 
jant mūsų teatrų pionieriams, išlaikė te
atrų giją, nesutrūkusią iki šių dienų.

Rankiojant Amerikos lietuvių istorinę 
medžiagą, teko susitikti su šiais faktais. 
Štai pirmas teatras, suloštas Lawrence, 
Mass. — “Išgama.” Lošėjai: J. L. Paša- 
karnis, Kastancija Jasinskiūte, Kajeto
nas Stravinskas, Aug. Jankauskas, ir 
Urbonas. Režisierius buvo M. Paltanavi
čius. Kitas iš pirmųjų teatras, suloštas 
Lawrence, Mass. “Amerika Pirtyje.” 
Lošėjai: J. L. Pašakarnis (Dr. J. L. Pa- 
šakarnis, dabar So. Boston, Mass.) Kas
tancija Jasinskiūte, Ona Ramanauskie
nė, Petruliai, ir kiti. Matome, Kastanci
ja yra lošusi abu pirmutiniu veikalu.

Mah atvažiavus į Lawrence, Mass., 
netrukus teko susipažinti su visa eile tų 
laikų pažangiųjų žmonių. Teko matyti 
ir Kastanciją. Atsimenu, kaip jaunytei, 
jai labai tiko deklamacijos, monologai, 
gerai skambino pijanu, kuomet 'tas pas 
lietuvius tada buvo retenybė.

Sykį man draugai sako, ką darytume, 
jei mes neturėtume K. Jasinskiūtės, kas 
paimtų jos vietą scenoje. Kastanciją, ga
lima vadint motina lietuviško teatro 
Lawrence, arba, geriaus pasakius, K. 
augo ir mūsų teatras sykiu augo. Kuo
met aš ją pažinojau, ji jau buvo lošusi 
porą ar daugiau teatrų; ji buvo visai 
jaunutė, rimta.

Tada teatrai beveik visi buvo lošiami 
pastangomis vietinės LSS kuopos ir vė
liaus ALDLD kuopa tęsė tą prakilnų 
darbą. Čia nebandysiu paduot chronolo
giškoje f of moję K. loštų veikalų, bet pa- 
siganėdinsiu tais, kuriuos mačiau, kaip
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K as ta,nei ja Jasins kiūtė
(Mugianienė)

Lietuviškos Vestuvės,” “Dėdė u
IJ

<(

At-
Vienas iš Mūsų Turi Apsi- 

Knarkia Paliepus,” “Kontra- 
“Nihilistai,” “Legališki 

“Karės Nuotakos,” “Val- 
” “Pavogtas

tai: 
važiavo 
vesti,” 
bandininkai,” 
žmogžudžiai,” 
kata,” “Marija Magdalietė, 
Kūdikis” ir tt. Čia paminėti teatriniai 
veikalai teko matyt Lawrence. Kastan
cija labai daug yra gastroliavusi su te
atru; ji kaipo lošėja vaizdino tikrovę. 
Komedijose gerai pasižymėdavo, o dra
moje—nepavaduojama.

Šiandien ši veikli mūsų menininkė gy
vena toli saulėtoj Kalifornijoj. Pastebi
ma, ji darbuojasi organizacijose ir spau
doje. Kastancija paliko rytuose gražią 
atmintį. O Amerikos lietuvių teatrui ji 
lieka neužmirštama.

Kaip sakiau, vienu bendru tikslu visi 
dramarašiai, knygų leidyklos ir aktoriai 
vienu dideliu pasišventimu daug toje 
linkmėje nuveikė. Vienur, kitur pasiro
dė “teatro bibliotekos.” Gražiai veikia 
Lietuvių Meno Sąjunga. Tai ivis teatra
linis lobis, sukurtas mūsų teatro pionie
rių.

Senieji leidiniai retėja, mažai jų rin
koje bėra. Daugelis buvo atspausta ma
žame tiraže, jau išsibaigę. Liko tik rete
nybė. Jei laiku susidomėsime teatro rei
kalais, atrasim būdus, išdirbsim planus, 
kaip apsaugot nuo pražuvimo tuos vei
kalus, kurie jau yra retenybė.

Tokiam darbui atlikti pareiga guli ant 
teatralų ir teatrališkų kuopų ir draugi
jėlių. Surinkti, kaip klasikinės, taip ir 
mažesnės vertės mūsų teatralinius vei
kalus ir išleisti gražioj meniškoj formo
je, nepakeičiant jų “modernizmu,” palie
kant originale. Tą atlikę, apsaugosim 
mūsų teatralinius senus veikalus nuo 
pražuvimo. Turėsime kuomi didžiuotis 
ir palikti ateičiai gražų pavyzdį.

Stengkimės!

FILMOS
“HANGMEN ALSO DIE”

Amerikos ekrano mėgėjai turi progos 
matyti naują filmą "‘Hangmen Alse-, Die” 
(Budeliai Irgi Miršta).

Filmos siužetas remta B. Brechto ir F. 
Lango apysaka. Direktorius — Fritzas Lang, 
leidėjas — Arnoldas Pressburgeris. Muzika 
Hannaso Eislerio. Rodoma Capitol Theatre.

Svarbiausiose rolėse vaidina:
Brian Donlevy - - - Dr. 
Walter Brennan - - - Prof. 
Anna Lee........................Masza
Gene Lockhart - - 
Dennis O’Keefe - - 
Alexander Granach - 
Hans Twardowski - 
Viso 25 vaidilos.
Ši filmą, kaip ir dabartinių filmų dauguma, 

yra būdinga šio karo meto laikams, taigi gana 
aktuali. Veiksmas dedasi 1942 m. Cechų sos
tinėje Prahoje.

čechija, kaip ir visos Europos didesnėji 
dalis, yra nacių pavergta. Ten siaučia Gesta
po agentai, kurių vyriausias vadas (budelis- 
korikas) yra Hitlerio agentas — sadistas 
Heydrichas. Jisai vadovauja Gestapo smogi
kams, kurie visaip persekioja, kankina ir žu
do laisvę mylinčius Prahos žmones. Tačiau, 
nežiūrint Gestapo siautimo, ten susikuria sti
prus požeminis priešnacinis judėjimas, kurio 
jokia budelio jėga negali nuslopinti. Kasdien

pa-

Svoboda, 
Novotny 
Novotny 
- Czaka

- - - Jan Horek 
- - Alois Gruber 

Reinhard Heydrich

ten žudoma gestapininkai, nepaliaujamai ir® 
planingai vedama karo reikmenų dirbtuvėse 
sabotažas. Naciai nesitveria piktumu dėl to
kios jiems nepalankios padėties.

Praeitų metų gegužės mėnesį nužudoma ir 
vyriausias gestapininkas, korikas Heydrich. 
Naciai visai pasiunta. Jie šimtais areštuoja 
cechus, kaip užstatus, ir juos žudo, tuomi no
rėdami priversti pačius Prahos žmones išduo
ti Heydricho užmušėją. Bet cechai laikosi 
tvirtai ir jokie grąsinimai jų neįbaugina. Tie
sa, atsiranda ir jų tarpe vienas kitas kvislin- 
gas, kuris sutinka už pinigus naciams tarnau
ti. Tačiau tokių maža, nes patys cechai su to
kiais gaivalais greitai savaip apsidirba...

Filmą, kaip šio laiko dokumentas ir prieš- 
naciškos propagandos priemonė įdomi. A. P.

Nancy Coleman, Ju- 
Gordon. Filmą diri-

-' - Errol Flynn
- Ann Sheridan

- Nancy Coleman
- - Tom Faddon

- Judith Anderson
- Helmut Dantine
- - Ruth Gordon

- Charles Dingle
- - - John Beal
- Roman Bohnen

- Helene Thimig
- - Monte Blue

- - Dorothy Tree
- Richard Fraser

FILMĄ APIE NACIŲ PAVERGTUS 
ŽMONES.

Warner Brothers kompanija pagamino įdo
mią ir svarbią filmą “Edge of Darkness.” Ji 
jau rodoma New Yorke Strand Teatre ant 
Broadway. Filmą žada turėti didelį pasiseki
mą.

Vyriausiais aktoriais arba filmos žvaigždė
mis yra Walter Huston, 
dith Anderson ir Ruth 
guotą Lewis Milestone.

Aktoriai ir jų rolės:
Gunnar Brogge - - 
Karen Stensgard - -
Dr. Martin Stensgard - - Walter Huston 
Katja ----- 
Hammer - - - - - 
Gerd Bjarnesen - - 
Capt. Koenig - - - 
Mrs. Anna Stensgard 
Kaspar Torgersen - 
Johann Stensgard - 
Lars Malken - - - 
Frida ------ 
Petersen ----- 
Solveig Brategaard - 
Pastor Aalesen - -
Sixtus Andresen - - Morris Carnovpky 
Knut Osterholm ----- Art Smith 
Major Ruck ----- Henry Brandon 
Paul ------- Tonio Seiwart 
Clerk ------- Torben Meyer
“Edge of Darkness” kalba apie nacių pa

vergtus Norvegijos žmones. Reikia nepamirš
ti, kad Norvegija buvo viena pirmutiniųjų 
šalių, kurias rudieji kryžiuočiai okupavo 
pradžioje šio karo. Norvegija buvo pirmuti
nė šalis, kuri taip bjauriai 'buvo išduota iš 
vidaus. Ji pasauliui davė garsųjį Kvislingą, 
norvegų tautos pardiąviką. Dabar visi parsi
davėliai naciams yra vadinami “Kvislingais.”

Filmos turinys maždaug toks: Okupuotos 
Norvegijos miestelio Trollness žmonės sukyla 
prieš pavergėjus. Po didžiausios skerdynės 
jiems pavyksta nacius okupantus nugalėti ir 
iškelti ant miestelio norvegų vėliavą. Pribūna 
nacių laivas su kareiviais. Randa aikštę nu
klotą vokiečių ir norvegų lavonais. Juos pasi
tinka tiktai vienas žmogus, jau proto netekęs, 
su kuriuo naciai nebegali susikalbėti ir pa
galiau jį ant vietos nušauna.

Nuo čia filmą vystosi į praeitį, kaip oku
pantai terorizavo miestelio žmones, kaip tar
pe norvegų veikė požeminis judėjimas, kaip 
pagaliau jų kantrybė išsisėmė ir jie sukilo 
prieš okupantus. Susikirtimas buvo toks bai
sus, toks kruvinas, jog' gyvais bepaliko tiktai 
Gunnar, Karen ir dar keletas. Jie pasitraukė 
į kalnus ir įstojo į partizanų eiles.

Miestelis Trollness sugrįžta į vokiečių ran
kas, bet kovingieji norvegai
jiems galutinai atkeršyti ir savo kraštą išlais
vinti. Jie žino, kad ta. diena turės ateiti.

laukia dienos

“KEEPER OF THE FLAME.” RODOMA 
4-TĄ SAVAITĘ RADIO CITY MUSIC HALL

Daug ginčų spaudoje sukėlusi filmą “Keeper 
of thę Flame” rodoma jau ketvirtą savaitę 
Radio City Music Hall Teatre (New Yor.ke). 
Šią filmą išleido Metro - Goldwyn - Mayer 
Picture kompanija. Jai tekstą paraše Donald 
Ogden Stewart. Svarbiausias roles vaidina 
Spencer Tracy ir Katharine Hepburn.

Tai įdomi, užinteresuojanti filmą, nuvaini
kuojanti kai kuriuos “auksaburnius” dema
gogus, kurių Amerikoje netrūksta.

“GYANDJEV OF INDIA.”
Balandžio 9 d. Little Playhouse teatre, W. 

57th St., New Yorke pradės rodyti įdomią 
Indijoje gamintą ir apie Indijos gyvenimą 
filmą “Gyandev of India.” ši filmą vaizduo
janti gyvenimą Dianešvaro Maharadžios, 13- 
tojo amžiaus indusų poeto.

AMERIKOJ PADARYTAS 
SUOKALBIS PRIEŠ SO

VIETŲ SĄJUNGĄ IR 
MŪSŲ ŠALIES REI

KALAI

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
savo jėgas meta prieš So
vietų Sąjungą, kad ją nu
galėti? Ar tai noras paten
kinti Goebbelį, kuris nese
niai atsišaukė į “Vakarų 
džentelmanus”, šaukdamas 
visus į bendrą kryžiaus ka
rą prieš Sovietų Sąjungą? 
Ar tai yra dalis tos kompa
nijos, kurią pastaruoju lai
ku prieš Sovietų Sąjungą 
veda Mr. W. Bullitt, New 
York Times ir kiti? Ar tai 
ženklai to žygio, prieš kurį 
neseniai įspėjo mūsų vice
prezidentas Wallace, kad 
iš mūsų pusės išdavyste 
Sovietų Sąjungos būtų ža
linga pačiai Amerikai? Ar 
tai nėra dalis tos propagan
dos prieš atidarymą antro 
fronto, kurio Hitleris taip 
bijo? ‘

Amerikos vyriausybė ir 
liaudis yra užtektinai pa
tyrę, kad Sovietų Sąjunga 
nėra mūsų priešas, kaip 
anti-sovietiniai agitatoriai 
bando perstatyti, bet prie
šingai, socializmo šalis yra 
labai nuoširdus ir galingas 
mūsų talkininkas, o galin
gas tik todėl, kad tai yra 
socializmo kraštas.

Amerikos liaudis nenori 
kelti jokių protestų prieš 
mūsų talkininkę — Sovietų 
Sąjungą, bet ji nori išreik
šti savo draugiškumą ir 
padėką už tą Sovietų Są
jungos pasiryžimą ir pajė
gumą, kuris mirtinai pažei
dė mūsų visų bendrą prie
šą hitlerizmą ir išgelbėjo 
visą pasaulį iš mirtino pa
vojaus.

Amerikos liaudis nenori 
eiti tuo keliu, kurį siūlo 
suokalbininkai, bet nori 
draugiškai išvien su Sovie
tų Sąjunga kariauti, kad 
nugalėti priešą, o po per
galės vėl draugingai sugy
venti, kad tarpe Amerikos 
ir Sovietų Sąjungoj užvieš
patautų tvirtas ir nuošir
dus bendradarbiavimas. 

Tik tokiame draugiškume ir 
bendradarbiavime užtikrin
tas Amerikos ir viso pasau
lio žmonių laimingas gyve
nimas.

24 BIDONAI AMERIKOS 
LAIVYNUI PER METUS

PrezWashington.
Rooseveltas kreipėsi į kon
gresą, kad 1944 metams pa
skirtų $24,551,070,000 lai
vyno reikalams — naujų 
karinių laivų statymui, 
amunicijai, laivyno lėktu
vams ir t.t.

Tai būtų didžiausia lai
vynui skirta pinigų suma 
visoj Jungtinių Valstijų is
torijoj.

Kolektyvis Ūkis Sachaline

i i
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Maskva. — Šiaurinėje 
Sachalino salos dalyje tapo 

4aEnJ rrLo tat rmnliviio >.*įsteigta pirmutinis 'Sovie
tų valstybinis gyvulininky
stės ūkis. Pietinė Sachali
no pusė yra japonų valdo
ma.
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ŽMONĖSE
ANGLŲ SUBMARINAI TOR- 

PEDAVO 4 AŠIES LAIVUS

(Tąsa)
Čia ir aš taip persigandau, kad net 

žadą užkandau : man pasimatė, kad prie 
lango, atgręžusi į mane nugarą, stovi 
virėja, palenkusi galvą, kakta įsirėmusi 
į stiklą, kaip stovėdavo ji gyva, stebė
dama gaidžių kovą.

Mikas raudojo, draskydamas sieną, 
trukčiodamas kojas. Aš vargiai, lyg per 
degančias anglis, neatsigręždamas, perė
jau per virtuvę ir atsiguliau šalia jo.

Prisiklykę ligi nuovargio, mes užmi
gome.

Už kelių dienų buvo kažin kokia šven
tė, prekiavome ligi pietų, pietavome na
mie, ir, kai šeimininkai po pietų atgulė 
pogulio, Mikas paslaptingai man tarė:

— Einam!
Aš supratau, kad tuojau pamatysiu 

dalyką, dėl kurio apsalsiu.
Išėjome į sodą. Siauroj žemės juostoj, 

tarp dviejų namų, niūksojo kokia pen
kiolika senų liepų, kurių galingi liemens 
buvo apžėlę žaliomis samanomis, plikos 
juodos šakos tyliai karojo. Ir nė vienos 
varnos gūžtos. Medžiai, tarytum kapų pa
minklai. Be šitų liepų, sode daugiau nie
ko nebuvo, nė krūmų, nė žolės; takelių 
žemė suplūkta ir juoda; tose vietose, kur 
kyši jos lopiniai iš po pernykščių lapų, 
taipogi pripelėję.

Mikas užėjo už kampo, gatvės patvo
riu, sustojo po liepa ir, išvertęs akis, pa
sižiūrėjo į apmūsijusius namų langus. 
Pritūpė, rankomis nukasė krūvą lapų,— 
pasimatė stora šaknis ir prie jos dvi ply
tos, giliai įsmeigtos į žemę. Jis pakėlė 
jas, — po jomis skardos gabalas, po 
skarda — keturkampė lentelė, ant galo 
pasimatė didelis urvas, nueinąs į pošak- 
nį.

Mikas įbrėžė degtuką, paskui uždegė 
žvakigalį, įkišę jį į skylę ir tarė man:

— Žiūrėk! Nebijok tiktai...
Pats jis, matyt, bijojo: žvakigalis jo 

rankoje drebėjo, jis išblyško, nemaloniai 
perkreipė lūpas, jo akys susivilgė, lais
vąją ranką jis tykiai traukė už nuga-

- ros. Jo išgąstis perėmė ir maneį aš la
bai atsargiai žvilgterėjau j pošaknį, — 
šaknis buvo urvo skliautu,—gilumoje 
matėsi Miko uždegtos trys ugnelės, ku
rios apšvietė urvą melsva šviesa. Urvas 
buvo erdvus, sulyg kibiru gilumo, tik 
platesnis, jo šonai buvo iškloti spalvo
tais stikliukais ir įvairių indų šukėmis. 
Vidury, pakilumoj, buvo mažas grabelis, 
apklijuotas blizgančiu metaliniu popie
rių, ligi pusei pridengtas balto audeklo 
lopinėliu, iš po lopinėlio kyšojo pilkšvos 
paukštės kojukės ir smailanosė žvirblio 
galvytė. Už grabo matėsi altorėlis, ant 
jo kryželis, o aplinkui degė vaško žvaki
galiai, įtaisyti žvakidėse, apvyniotose 

auksiniu ir sidabriniu saldainių popie
rių.

Ugnelių liepsnelės linko prie urvo an
gos; gilumoje blizgėjo įvairiaspalvės ki
birkštys, dėmės. Iš urvo ėjo vaško ir šil
tų puvenų kvapas, akyse mirgėjo suskai
dyta vaivorykštė. Visa tai sužadino ma
nyje slegiantį nusistebėjimą ir nustel
bė mano baimę.

— Puiku? — paklausė Mikas.
— Kam tatai?
— Koplytėlė,—paaiškino jis. — Pa

našu?
— Nežinau.

• — O žvirblis — numirėlis! O gal iŠ jo 
bus net relikvijos, dėlto, kad jis nekaltai 
nukentėjęs kankinys....

— Tu jį nebegyvą radai?
— Ne, jis įskrido daržinėn, aš jį už- 

VOŽiau kepure, ir jis užtroško.
— Kam taip padarei?
— Taip sau...
Jiš žvilgterėjo man į akis ir vėb pa

klausė :
— Puiku?
— Ne!
iTaria jis pasilenkė prie urvo, pasku

bomis pridengė jį lenta, skarda, prislėgė 
plytomis, atsistojo ir, valydamas purvi
nus kelius, griežtai paklausė:

—' Kodėl nepatinka?
— Žvirblio gaila.
Jis pasižiūrėjo į mane sustingusiomis 

akimis, tarytum aklas, ir stuktelėjo krū
tinėn, surikęs:

— Kvaily! Juk tu iš pavydo sakai, kad 
nepatinka! Manai, tavo sode, Virvių gat
vėj, geriau buvo padaryta?

Aš atsiminiau savo palapinę ir neabe
jodamas pareiškiau:

— Žinoma, geriau!
Mikas nusipustė švarkelį ir, pasirai

tęs rankoves, pasispiaudęs delnus, pa
siūlė :

— Jei taip, eikš peštynių!
Peštis aš nenorėjau, aš buvau ilgesio 

prislėgtas, man nejauku buvo žiūrėti į 
pergedusį brolio veidą.

Jis šoko prie manęs, smogė galva į 
krūtinę, apvertę, apžergė mane ir suri
ko: v

— Gyvenimas ar mirtis?
Bet aš buvau už jį stipresnis ir baisiai 

perpykau: bematant jis gulėjo kniūbs
čias, ištiesęs į priešakį rankas, ir knar
kė. Išsigandęs, aš ėmiau jį kelti, bet jis 
gynėsi rankomis ir kojomis, vis labiau 
mane gązdindamas. Aš pasitraukiau į 
šalį, nežinodamas kas daryti, o jis, pa
kėlęs galvą, kalbėjo:

— Ką gavai? Štai šitaip tysosiu, kolei 
šeimininkai pamatys, o tada apskųsiu 

•tave, tave ir išvarys!
Jis koliojosi, grasino; jo žodžiai įpyk- 

dė mane, aš puoliau prie urvo, išėmiau 
akmenėlius, grabą su žvirbliu permečiau 
per tvorą į gatvę, išvarčiau visa urvo 
gilumoje ir užmyniojau urvą kojomis.

— Štai tau, matei?
Mikas keistai elgėsi, man bedūkstant: 

sėdėdamas ant žefiiės, jis, kiek prasižio
jęs ir suraukęs kaktą, sekė mane, nieko 
nesakydamas, o kai aš pabaigiau, jis pa-. 
lengva atsistojo, pasipurtė ir, užsimetęs 
ant pečių švarkelį, ramiai ir kerštingai 
pasakė:

— Dabar pamatysi, kas bus, lukterk 
trupučiuką! Juk aš visa tyčia padariau 
dėl tavęs, tai— kerėjimas! Aha?...

Aš taip ir sukniubau, lyg jo žodžių 
prislėgtas, mane visą nupurtė šaltis. 6 
jis nuėjo, neatsigręždamas, dar labiau 
mane savo ramumu prislėgęs.

Aš nutariau rytojaus dieną pabėgt iš 
miesto, nuo šeimininko, nuo Miko su jo 
kerėjimu, nuo viso šito nuobodaus, kvai
lo gyvenimo.

Kitą dieną anksti rytą nauja virėja, 
pažadinusi mane, suriko:

— Viešpatie! Koks gi tavo snukis?...
“Prasidėjo kerėjimas!” — pamaniau 

aš, persigandęs.
Bet virėja taip plyšo juoku, kad net 

aš prieš norą nusišypsojau ir žvilgterė
jau į jos veidrodį: mano veidas buvo 
tirštai išteptas suodžiais.

— Tai Mikas?
— Arba aš! — juokdamosi tarė virėja.
Aš ėmiau valyti batus, įkišau ranką į 

batą,— į pirštą man įsisegė spilkutė.
— Štai tau kerėjimas!
Visuose batuose aptikau spilkutes ir 

adatas, taip gudriai pritaisytas, kad jos 
badytų mano delną. Tada aš pasisėmiau 
samtį šalto vandens ir su didžiausiu pasi
gėrėjimu išpyliau jį ant galvos tebemie- 
gančio ar miegančiu apsimetusio burti
ninko.

Bet vis tiek aš buvau blogai nusitei
kęs: man vis vaidenosi grabas su žvirb
liu, pilkos susirietę nagelės ir atsikišęs 
jo vaškinis snapelis, o aplink nepaliau
jamas įvairiaspalvių kibirkštėlių mirgė
jimas, tarytum laumės juosta norėtų su
švisti, bet negalėtų. Grabas vis ėjo di
dyn, paukštės nageliai, augo, kilo į vir
šų ir drebėjo, atgydarni.

Bėgti aš nutariau tą dieną vakare, bet 
prieš pietus, šildydamas ant primuso 
sriubą, aš, susimąstęs, užvirinau ją, o 
kai ėmiau paskubomis gesinti ugnį, iš
verčiau sriubą ant savo rankų, ir mane 
nusiuntė į ligoninę.

Atsimenu sunkų ligoninės slogutį: gel
tonoj, liulamoj tuštumoj knibždėjo, urz
gė ir dejavo pilkos ir baltos figūros, su
suptos marškomis, vaikščiojo su lazdo
mis ilgas žmogus, didžiausiais ančia- 
'kiais, lyg ūsais, kratė didelę juodą barz
dą ir niaurojo:

— Emi-nencijai apskųsiu!
Lovos priminė grabus, ligoniai, gulė

dami aukštielninki, buvo panašūs į negy
vus žvirblius. Suposi geltonos sienos, lin
ko lubos, tarytum burės, siūbavo grin
dys, sustumdamos ir praskirdamos lovų 
eiles, visa buvo nepatikima, klaiku, o už 
langų kyšojo medžių šakos, lyg rykštės, 
ir kažin kas jas purtė.

(Daugiau bus)

Gundindami Žmones prieš 
Jungtinių Valstijų Talkininkę 
—Sovietų Sąjungą, Chicagos 
Lietuviai Kunigai Slepia Nacių

Chicagos lietuviai kunigai 
laikė konferenciją. Jie kalbė
jo apie einamą karą ir apie 
Lietuvą. Ar jūs manote, kad 
ten jie susirinkę planavo, kaip 
padėti mūsų šaliai, Jungti
nėm Valstijom ir visom Susi- 
jungusiom Tautom laimėti ka
rą prieš fašistinę Ašį? Ar jūs 
manote, kad jie tarėsi ir pa
darė išvadas, kaip sutriuškin
ti hitlerizmą, kad būtų iš
trenktas iš Lietuvos, kad būtų 
padarytas galas mūsų brolių, ir 
sesučių plėšimui? Kunigai ne
pasisako, ką jie diskusavo ir 
kokias išvadas pasidarė. Iš 
paskelbtos rezoliucijos Drau
ge matosi, kad jų rūpestis bu
vo sugundyti žmones prieš J. 
V. talkininkę Sovietų Sąjungą. 
Iš to visko, ką jie spaudoj pa
skelbė, savaime kyla klausi
mas :

Ar lietuviai kunigai turi su
sitarimus su naciais?

Pralotas M. L. Krušas ir ku
nigas A. Linkus pasiskelbė, 
kad jie atstovauja lietuvius 
kunigus ir lietuviškos kilmės 
visus lietuvius. Jie sako, kad 
balandžio 1 d. susirinko į Šv. 
Jurgio parapijos patalpas 
Bridgeporte (nesako, kiek ten 
kunigų dalyvavo) ir priėmė 
rezoliuciją, slepiančią nacių 
žvėrišką terorą Lietuvoje ir 
gundančią prieš Jungtinių 
Valstijų talkininkę Sovietų Są
jungą.

Toj rezoliucijoj lietuviški 
prabaščiai-klebonai, vikarai ir 
klierikai, gązdindami tikinčius 
žmones, sako:

“Bolševikai okupuotoje Lie
tuvoje nužudė daug lietuvių, 
jų takpe 15 kunigų; į Sibirą 
ištrėmė 50,000 Lietuvos žmo
nių.”

Šia proga tenka pasakyti 
lietuviškiems prabaščiams, kad 
Lietuva bolševikai niekad ne
buvo 
mija 
ciai 
1939 
kius
valdžia 1940
18 dieną rengėsi naciams per
vesti Lietuvą.

Raudonoji Armija, įėjus į 
Lietuvą, nesikišo į jos viduji
nius reikalus. Lietuvos žmo
nės patys valdėsi per naujai 
išrinktą seimą. Naujo, seimo 
išrinkime dalyvavo 95 nuošim
čiai tos šalies gyventojų nuo 
18 metų amžiaus. Turėjo tei
sę visi balsuoti, jų tarpe ir 
Lietuvos kunigai.

Kitas melas, kas labai ne
gražu daryti kunigams, tai 
šnekos, kad bolševikai išžudė 
daug lietuvių. Tai yra melas, 
prabaščiai apie tai nepaduoda 
jokių faktų. Taipgi yra me
las apie tariamų 15 kunigų 
sušaudymą, žmonės neužmir
šo to, ką Draugas, faktiškai 
kunigų leidžiamas laikraštis, 
liepos 11 d., 1941 m., rašė:

“Bolševikai nužudė Vysku
pą J. Staugaitį ir kanauninką 
Macijauską.”

Dabar tas pats Draugas ra
šo, kad vyskupas J. Staugaitis 
yra gyvas ir eina savo parei
gas nacių pasigrobto j Lietu
voj. Kanauninkas Macijaus
kas mokina žmones dievo gar
binimo Los Angeles, Califor
nia.

Kaip buvo melas apie Stau
gaičio ir Macijausko nužudy
mą, taip yra melas (kurią nors 
dieną tas melas paaiškės), kad 
bolševikai nužudė tą 15 kuni
gų.

Taipgi yra bjaurus melas, 
ypač smertelnas griekas kuni
gams apsimeluoti apie 50,000 
lietuvių ištrėmimą į - Sibirą.

Kodėl Kunigai Slepia Nacių

okupavę. Raudonoji Ar- 
įėjo į Lietuvą, kad na- 
nenusiaubtų tą kraštą 

metais ir savo būrių kie- 
sustiprino, kai Smetonos 

metais birželio

lietu-
Kru-

buvo

Lietuvoj. Kas nežino, ką na
ciai padarė su Lidice, čecho- 
slovakijoj ir su Šimaičiais Lie
tuvoj ? Pakartotinai buvo ži
nių agentijų skelbta, kad vie
nu kartu Kaune naciai sušau
dė 400 žmonių. Pakartotinai 
spauda skelbė, kad iš Lietu
vos į Vokietiją yra išvežta 
darbams tūkstančiai jaunimo 
ir tūkstančiai merginų ir jau
nų moterų į Vokietijos prosti
tucijos namus. Dar daugiau, 
kaip susirinko Chicagos 
viai prabaščiai į praloto 
šo kleboniją, balandžio 
tai žinių agentijos jau
paskelbę—paskelbė kovo 30 
dieną, kad naciai sušaukė į 
Vilnių 200 seniūnų; juos išba
rė, kad nepristatoma maisto 
dalykų tiek, kiek naciai nori 
ir kas penktą — 40 seniūnų, 
sušaudė, jog įbauginti žmones. 
Chicagos lietuviai kunigai nu
slėpė pirmesnius nacių žvėriš
ko teroro žygius, jie nuslėpė 
nuo katalikiškos visuomenės 
sušaudymą 40 seniūnų Vilniuj.

Iš viso atrodo, kad lietuvių 
katalikų kunigai ar tik neturi 
kokį nors susitarimą su na
ciais slėpti jų bjaurius-žvėriš- 
kus darbus?

Lietuviai kunigai žmones 
gundydami prieš Jungtinių 
Valstijų talkininkę Rusiją ar
do Susijungusių Tautų vieny
bę, padeda priešui ir duoda 
smūgius mūsų šalieš-Amerikos 
karo laimėjimo žygiams.

Kalbėti Visų Vardu?
Susirinkę Chicagos lietuviai 

kunigai balandžio pirmą pa
reiškė, kad jie kalba 100,000 
lietuvių vardu. Kur ir kada 
tie prabaščiai turėjo lietuvių 
katalikų visuomeniškus susi
rinkimus ir davė katalikams 
progą apsvarstyti tą, ką jie 
rezoliucijoj yra neteisingo pri
rašę? Toliau, Chicagoj visai 
nėra 100,000 lietuvių katalikų. 
Tai kur jūs,
liai,” gausite griekų 
šitaip smertelnai, ir 
nioj, griešydami?

dvasiški tėve- 
atleidimą 
dar gavė-

London. — Anglijos sub- 
marinai torpedavo dar ke
turis italų laivus Vidurže
mio Jūroje. Torpeduotame 
italų šarvuotlaivyje įvyko 
sprogimas; menama, jog 
nuskandinta bent vienas ži
balinis Italijos laivas ir su
žalota du kiti krovinių lai
vai.

Taigi per vieną savaitę 
talkininkų submarinai ir

T

lėktuvai sunaikino bei su
žalojo jau 40 italų-vokiečių 
laivų.

Maskva, bal. 7. — Per 
paskutines 12 valandų ne
buvo svarbių atmainų so
vietiniame fronte prieš vo
kiečius.

BUY
UNITED
STATES

WAR|
BONDS

AND
STAMPS

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAS® UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAS® MIKAS RASODA
Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono

minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.
Puslapių 820. Kaina $1.00.

Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 
visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į šią laisvą šalį, prasideda kova Švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian
Self - Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAS® DR. J. J. KAŠKIAUOIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

žmogui plaukai ant galvos 
stojasi iš susijaudinimo, pa
skaičius, kokis žvėriškas tero
ras yra vedamas nacių pasi
grobtuose kraštuose ir kartu

Atsiprašymas
Massachusetts Liet. Komite

tas Atsiprašo Stoughtono Lie
tuvių už Klaidą, Kuri Įvyko 
Rašant Raportą apie Masinį 
Susirinkimą ir Koncertą, Įvy

kusį Vasario 28 d., 1943 m.
šis iškilmingas susirinkimas 

buvo istoriškas visais savo at
žvilgiais. Todėl mes negalė
jome nepadaryti klaidų, nes 
darbas be klaidų nėra išgali
mas ant tokios didelės skalės, 
šitai, rašydamas raportą, neži
nau, kaip nors apsilenkiau su 
mūsų maža, bet labai didvy
riška kolonija Stoughton, 
Mass, ši Stoughtono lietuvių 
kolonija masiniam susirinkime 
lygiai pasirodė taip didelė, 
kaip ir visos kitos kolonijos 
mūsų apylinkėje—dalinai ji, 
pasirodė didesnė, nes tą po-1 
pietį drg. J. Lavas masiniam 
susirinkime pridavė mūsų ko
mitetui viešai $338. Tai yra 
Stoughton, Mass, iš kolonijų 
tą popietį pralenkė visas kitas 
kolonijas. Vėliau teko sužino
ti, kad 
kaip J. 
čius, A. 
talka, 
daug ir
mūsų komiteto, aš tariu daug 
ir širdingai dėkui visiems 
Stoughtono lietuviams, kurie 
prisidėjo prie šio darbo. Lai 
laimė būva su jumis visais. ,

J. F. Borisas,
Sekretorius.

mūsų geri draugai, 
Lavas, K. česnulevi- 
Venckevičius ir P. Ra- 
dirbo neapsakomai 

vis dar dirba. Vardan

Japonijos radijas įspėjo, 
kad Amerikos lėktuvai bi- 
le kada gali vėl netikėtai 
užklupt bombarduot Japo
niją.

London. — Pranešama, 
kad popiežius pasveiko nuo 
įnfuenzos.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais
SUTAIS® DR. D. PILKA

Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis"
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKAS
800 puslapių, kaina $1.25.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Bešvintantis Rytas
STASIO JASILION1O EILIŲ RINKINYS

Daug gražių eilių, puikus pasirinkimas skambių eilučių vaiku
čiam mokytis dekjamuot.

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • • i • •

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

PARAS® DOCENTAS KOSTAS KORSAKAS
Bruožai iš Lietuvos karų su vokiečiais nuo 853 metų iki šių dienų.

Puslapių 32. Kaina 10c.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARASfi DB. J. J. KASKIAVCniS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00.

New Y or ko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šį papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuviu kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulihės Parodos 1939 ir 1940 mm 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New YorkJ 
mieste; Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.



Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ir užėmė parankias pozicijas. Buvo nušluota apie kuopa 
priešų.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė tvirtino savo 
pozicijas ir darė kovingus žvalgų žygius. Sovietinė ar
tilerija ir pastininkai nušlavė apie 150 vokiečių ir nu
tildė dvi baterijas jų kanuolių.

Į vakarus nuo Rostovo retkarčiais persišaudė arti
lerija iš abiejų pusių. Mūsų artilerijos dalinys X su
ardė šešis priešų cementinius fortukus ir išvaikė, dali
nai sunaikindamas, hitlerininkų kuopą.

SOVIETINIŲ SNAIPERIŲ ŽYGIAI
šio patriotinio karo eigoje vienas soviętinis leitenan

tas snaiperis nukovė 234 vokiečius, vienas vyresnysis 
puskarininkis nušovė 159 vokiečius, vienas gvardietis 
nudėjo 154 vokiečius, o kitas 130.

Mūsų oro jėgos bal. 7 d. įvairiose fronto dalyse su
naikino bei sužalojo bent 20 vokiečių trokų pilnų ka- 
riumenės ir reikmenų, susprogdino vieną amunicijos 
sandėlį ir suardė vieną karinį traukinį.

LONDON, bal. 8. — Vidudieninis Maskvos radijo 
pranešimas:

Į pietus nuo Iziumo mūsų kariuomenės būriai užėmė 
kelias patogias pozicijas.

Sievsko srityje tapo išvaikyti ir atgal atmesti vokie
čiai, mėginusieji atakuot mūsų pozicijas.

Volchovo fronte (į pietus nuo Leningrado) viename 
sektoriuje vokiečiai atakavo vieną aukštumą. Sovieti
niai kariai padarė kontr-ataką ir atmetė vokiečius at
gal į pradines jų pozicijas.

Hartford, Conn.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

/ tyje, taipgi ir mažuosius priešų laivus tarp Choiseul 
ir Santa Isabel salų.

Bal. 7 d. anksti iš ryto mūsų bombanešiai smigikai 
atakavo Vilą; bombomis pataikė į japonų priešlėktuvi
nių kanuolių pozicijas jų kariuomenės stovyklų srity
je; sukėlė didelį gaisrą.

Popiet mūsų bombanešiai smigikai, lydimi savo lėk
tuvų kovotojų, atakavo Rekatos Įlanką, Santa Isabel 
saloje; sunaikino vieną keturmotorinį japonų orlaivį. 
Visi Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

50 japonų bombanešių, lydimi 48-nių jų Zero lėk
tuvų kovotojų, atakavo Jungtinių Valstijų laivus arti 
Guadalcanal salos. Jungtinių Valstijų lėktuvai kovoto
jai nušovė žemyn 21-ną priešų Zero lėktuvą, penkis jų 
bombanešius smigikus ir 10 kitų japonų lėktuvų. Buvo 
pastebėta, kai paskui dar vienas priešų lėktuvas nukri
to.

Jungtinės Valstijos neteko septynių lėktuvų kovotojų. 
Vienas mūsų lakūnas tapo išgelbėtas.

i CAIRO, Egiptas, bal. 8. — Didieji Jungtinių Valstijų
bombanešiai Liberatoriai dienos laiku balandžio 7 ata
kavo Palermo uostą (Italijos saloj Sicilijoj).

, Buvo pastebėta pataiky mai bombomis prieplaukose
i ir arti vanden-lėktuvų stovyklos. Priešų lėktuvai kovo

tojai priešinosi, bet bergždžiai. Visi mūsų lėktuvai su
grįžo.

Kovo 28 dieną, Literatūros 
Moterų Kliubas bendrai su ki
tomis draugijomis ir Laisvės 
Choru, buvom surengę bazarą 
ir vakarienę naudai Raudono
jo Kryžiaus ir Sovietų Sąjun
gos. Parengimas įvyko Lais
vės Choro svetainėje. Choras 
svetainę davė dykai. Svečių 
nebuvo daug, bet, kaip girdėt, 
visi buvo pasitenkinę skania 
vakariene ir linksma muzika, 
taipgi gražiais ir skaniais da
lykais, kuriais buvo stalas ir 
lentynos apkrauta. Visi mėgi
no savo laimę. Kurie buvo lai
mingi, laimėjo daug gražių ir 
vertingi) dalykų.

Visi dalykai buvo aukauti 
mūsų geri) draugių ir draugų. 
Mes, kaipo rengimo komisija, 
širdingai ačiuojame visoms ir 
visiems už gražias, skanias ir 
vertingas dovanas. Taipgi 
ačiū visiems už pardavinėjimą 
tikietų ir prisidėjimą su kito
kiu darbu. Taipgi ačiū sve
čiams, kad atėjote į tą mūsų 
svarbų parengimą.

Dar ne visos skaitlinės su
vesta, bet, turbūt, liks pelno 
arti dviejų šimtų dolerių. Dar 
liko tuzinas gražių dalykų ne
išleistų. Vėliau, gavę progą, 
išleisime dėl to paties tikslo.

Draugė M. Mulerankienė 
parašys aukavusių vardus. Ji 
priėmė dovanas ir sutaisė sta
lus.

M. B., Kliubo Koresp-tė.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7155 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 1018 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALEX GODLEWSKI
1018 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1342 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 627 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
MICHAEL HEBERLING & WILLIAM KARL 
627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

A

Scranton, Pa.

NOTICE ią heręby given that License No. 
RL 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohblię Beverage Con
trol Law at 4317 —18th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
4317—18th Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4171 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 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
(Palla’s Rest,)

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5935 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 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7223 has been issued to thę undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 66 Orange St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRA BERNKNOPF 
(Franklin Arms Hotel)

66 Orange St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sėctioji 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 146 Engert Avenue, BOrougli of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
(Flat Iron Bar & Grill)

146 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5029 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 948-50 Jamaica Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

A. D. REST. CORP. 
948-50 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7102 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 95 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DALEY 
(Parkview Inn)

95 Bedford Ave., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1275 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 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN MELLNIR & MANUEL MARTINOFF 
112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

ATSIŠAUKIMAS Į WOREESTERIO IR 
PLAČIOS MŪSŲ APYLINKES LIETUVIUS

Balandžio 18 d. (nedėlioj), 
29 Endicott. St. svetainėje, bus 
rodoma Sovietų Sąjungoje 
traukti krutami paveikslai. 
Pirmas rodymas prasidės 4 
vai. po pietų, antras — 6:30 
vai. vakare. įžanga 40 cen
tų, priskaitant valdžios tak
sus. Pelnas eis dėl nupirkimo 
trijų ambulansų — Sovietų 
Raudonajai Armijai, Lietuvos 
raudonarmiečiams ir Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. Vi
siems trims skiriama po vieną

droj apsigynimo kovoj prieš 
Hitlerio bestijas - žmogžud
žius. šis judis buvo nufilmuo
tas laike tų didžių mūšių, kol 
naciai dar nebuvo šio miesto 
paėmę.

Gerbiamieji, dar atkartoju 
ir nuoširdžiai kviečiu jus pa
matyti šiuos paveikslus. Jūsų 
žygis bus parama kovotojams 
ir pagerbimas nenuilstančių 
žmonių Sovietų Sąjungoj. Mes 
dirbdami visi bendrai, dėda
mi centas prie cento, nusuksim

Kadangi Lietuvių Komitetas 
Sovietų Sąjungai Gelbėti ne
skelbia aukavusiųjų vardų, to
dėl aš čia pažymėsiu, kiek 
Scrantono lietuviai suaukavo 
Botkino ligoninei globoti:

Drg. I. Klevinckas surinko 
$14. Aukavo sekančios ypa- 
tos:

LDS 82 kp. $5, 1. Klnvinc- 
kas $2, II. Marks $1, A. Ze- 
leckas $1, F. Mankauckas $1, 
D. Proleika $1, VI. Medelei 
$1, J. Gluoksnis $1.

Po 50c aukojo: J. Elinckas 
ir F. M. Indriulis.

P. Šlekaitis surinko $9. Au
kavo sekanti:

LLD 39 kp. $5.
Po dolerį: D. Elinckienė it 

B. Tuškevičius.
Po 50c: D. Šlekaitienė, P. 

Šlekaitis, Mrs. šonienė ir M. 
Bereišienė.

Viso surinkta $23. Lietuvių 
Komiteto sekretorė K. Petri- 
kienė prisiuntė pakvitavimą ir 
pranešė, kad Lietuvių Komite-, 
tas džiaugiasi,, kad aukų kvo
ta surinkta su kaupu. Bet 
kartu ir pastebi, kad aukų rin
kimas Sovietų paramai ir to
liau yra vedamas visais gali
mais būdais. Todėl, kurie dar 
nieko neaukavote Sovietų pa
ramai, galite tai padaryti, pri
duodami pinigus (auką) I. 
Klevinckui ar P. Šlekaičiui.

T. D.

J

to. 10% SAVED
NOW OR 100% 

fl TAKEN BY THE 
A AXIS LATER!

BUY WAR BONDS

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
100-31 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY BERRY LAMBROS
(Fort Hamilton Rest. & Bęer Garden) 

100-31 4th Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4259 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 451 East New York Ave. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

QUARANTA’S REST., INC.
451 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1217 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 3856-8 Fiatlands Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kihgs, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE
3856-8 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3227 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 3011 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JACK & JIM, INC.
3011 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1317 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 2910 Avenue D, Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to l>e consumed 
op the premises.

JAMBEA RESTAURANT, INC.
2910 Ave. D, Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby givCn that License No. 
RL3221 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 14 18 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE
1448 Nostrand Ave., Brooklyn., N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6579 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 13 Atlanta Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE S. KERNAN
13 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1110 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 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH HOPPE 
(Old Belle Inn)

1151 Broadway, Brooklyn, N. Y. R

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Glviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y, 
Tel. EV. 4-8698
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ambulansa.
Tikslas neišpasakytai svar

bus. Visi yra nuoširdžiai kvie
čiami pamatyti šiuos judžius 
(krutamus paveikslus), kurie 
Worcesteryje vėliau nebus at
kartojami. Viena filmą yra 
“A Musical Story.” čia yra 
įpinta komedija, dainos ir ro
mansas. Tai yrą gyvenimas 
automobilisto, žmonių važinė
tojo Leningrade, šiame judy- 
je dalyvauja vienas žymiau
sias Sovietų Sąjungos Valsty
bės Operos dainininkas — 
Sergei Lemašev, ir pasauliniai 
pagarsėjusi artistė-lošėja ju- 
dyje “Mergina iš Leningrado/’ 
Zoja Fiodorovą.

Antras judis — “Divide and 
Conquer.” Tai nacių technika 
padalinimui žmonių prieš žmo
nes. Ir judis “Herojiškas Se
vastopolis.” Buvo baisi kova 
prie šio istorinio miesto prieš 
nacius įsiveržėlius. Čia matysi
te Raudonąją Armiją, orlaivy- 
ną ir civilius gyventojus ben-

sprandą fašistiniam smakui.
Už Worcesterio Ambulansų

Komitetą, J. M:. L.

I want
FIGHTING DOLLARS

America. must be strong. 
Every mąn and woman ■ must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood, on ships 
at sea.

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 
fire! BUY DEFENSE 
STAMPS ANT) BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare!

'■--------—

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

5 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

1 MATTHEW P. BALLAS g
J (UIELIAUSKAS) H
j LAISNIUOTAS GRABORIUS g

3 Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas' U
3 bus užtikrintas ir už prieinamą kainą įJ
j " PUIKIAI ĮRENGTOS dvi koplyčios duo- (j

| 660 GRAND ST. BROOKLYN; N. Y. |

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Rffi- Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Dr. John Repshis
(itĘPŠYS)

LIĘTUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Centrai Skvero 

CĄMBRID»GE, MASS. 
Tel. TRObridge 6330 

OFISO, VALANDOJ, 
10-12 rytė, 2-4 Ir 6-8 vakare 
Nedčlioipia ir Šventadieniais:

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. ele.veiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Penktas Pualapii

Akiniai
aš $7.50

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. moterų susirinki

mas įvyks balandžio 12 d., 7:30 v. 
v. Liet, salėje, 29 Endicott St. Ma
lonėkite dalyvauti, yra daug svar
bių reikalų aptarti. — A. W.

(84-86)

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, balandžio 12 d., 8 v.v. 

Laisvės Choro salėje, įvyks ALDLD 
68 kp. susirinkimas. Pasirūpinkite, 
ypač kurie dar duoklių neužsimokė
jote, dalyvauti. Šių metų nauja kny
ga bus tuoj atspausdinta, ir nariai 
pasimokėję duokles gaus knygą. — 
Sckr. (84-86)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia draugišką 

vakarėlį, balandžio 10 d., pradžia 8 
v. v. Demokratų Kliube, 1435 W. 
Lombard St. Kviečiame narius, 
pritarėjus dalyvauti šiame paren
gime. Linksmai laiką praleisite prie 
muzikos. Įžanga $1.25 asmeniui. 
Prie įžangos gausite užkandžių ir 
gėrimų. — Komisija. (83-85)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 12 d., 8 v. v. Liet, salėje, 
ant trečių lubų, 853 Hollins St. Ma
lonėkite dalyvauti susirinkime, yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taip
gi reikia gerai prisirengti prie mū
sų dienraščio Laisvės pikniko, kuris 
įvyks gegužės 30 d. — Valdyba.

(84-86)

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome ši speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

:□ Suteikiam garbingas laidotuves

| $150
Koplyčias suteikiam nemoka

us mai visose dalyse miesto.
Į Tel. Virginia 7-4499

(Shahnskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
TeL STagg 2-0783

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

E—  ---------------- ——----- !—

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL TRlangle 5-8622

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberini

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Slimmer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru ■ Ember Fuel Co., Inc
436 GRAND ST. BROOKLYN, N.. V

Telefonas EVergreen 7-1661

30 Dieną 
Nuolaida

CHARLES I. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Šeštadienis, Baland. 10, 1943

Negrai Unijistai Reika
lauja Antro Fronto 

Europoje
šimtas negrų, narių Kailių 

Išdirbėjų ir Dažytojų Unijos 
Jungtinės Tarybos, susirinkę 
unijos centre, 245 7th Avė., 
New Yorke, prašė prezidento 
Roosevdto pavaitoti visą ener
giją atidarymui antro fronto 
dabar.

Mitingas buvo sušauktas 
Komiteto Prieš Diskriminaciją, 
kuris rūpinasi mobilizuoti ne
grus unijistus kovai prieš ne
grų liaudies niekintojus, balsa
vimų taksais negrams ir mi- 
lionams baltų balso atėmė jus 
ir apyserius.

New Yorko-New Jersey CIO 
Svarsto Karo Problemas

Visos New York o valstijos 
ir artimųjų New Jersey kolo
nijų CIO unijų viršininkai ir 
atstovai balandžio 9-tą susi
rinko j viešbutį Capitol, New 
Yorke, dviejų dienų konferen
cijai, kurioj svarstys ir nusta
tys visoms apylinkės unijoms 
politiką santikiuose su Nacio- 
nale Karinio Darbo Taryba, 
centraline vyriausybės įstaiga, 
kuri nustato karo laiko algų, 
darbo valandų ir sąlygų klau
simą.

Unijų vyriausiu siekiu yra 
išlyginti visus nesusiprati
mus ir atidaryti visas galimy

bes didžiausiai, kokia galima, 
produkcijai karui.

Tarpe kalbėtojų, raportuo
siančių konferencijai, , yra Jo
seph Curran, Nacionalės Jūri
ninkų Unijos prezidentas ir 
nacionalis CIO vice-preziden- 
tas; George Addes, Automobi
listų Unijos fin. sekretorius; 
Lee Presman, CIO generalis 
patarėjas; Benjamin Sigai iš 
Karinės Darbo Tarybos, taipgi 
įvairių distriktų viršininkai, 
Pete Mosele, Ewald Sandner, 
Harold Garno, Catherine Hoff
man.

Kainoms Uždėta Lubos, 
Bet Prastos Lubos

Aną dieną prireikė kai ko 
pirktis iš drabužių ir teko pa
vaikščioti po gatavų drabužių 
parduotuves.

Pažiūrėjus į rūšis, sunku 
kas nors pasirinkti. Sudėti nuo 
maro metų užsilikę šlamštai. 
Bet kaip pažiūri į kainas, tai 
stveriesi už galvos ir bandai 
atsiminti, kokion krautuvėn 
įėjai. Atrodo, kad patekai į 
kokią Park Avenue ponams 
taikomą įstaigą. Kainos kele
riopai užkeltos, nors siuvė
jams nei audėjams algas 
daug keliant nesigirdėjo.

Sveikina iš Wasbinglono
Atvirutėj, išsiųstoj iš Wa

shington, D. C., bal. 8-tą, Pra
nas Balsys, Marinų Tarny
bos narys, atostogomis keliau
jąs atlankyti šeimyną, rašo 
laisviečiams:

Sveikinu iš mūs sostinės- 
Washingtono! .Čia daug gra
žių ir įdomių vietų mačiau. Iš 
čia busu leisiuos į Virginia.

F. Balsys.

Sveika Šeimyna

CIO Elektristų Lokalas 1225 
išgavo nuo Karinės Darbo Ta
rybos leidimą pakelti algas 8 
šapų darbininkams.

MATYK š| JUDJ. KURIS YRA HITLERIO “VERBOTEN” (UŽDRAUSTAS) ! 
MATYK Jf ČIA PAKUŽDOMIS PASKLIDUS ISTORIJA. KAIP HEYDRICH. 
HITLERIO BUDELIS, BUVO NUŠAUTAS! SUJUDINANČIAI, STEBINANČIAI 
PARODOMA. JOG VYRAI IR MOTERYS. KURIE NENORI BUT NUKARIAUTI, 
NEGALI BŪT NUKARIAUTI!

“HANGMEN ALSO DIE”
BALANDŽIO 15 ateina į Pagaminta ir Diriguota FR.TTZO I^ANG

CAPITOL BROAIWAY ir 51 ST., N. Y.

John August, 45 m., pasau
linio karo veteranas, 152-12 
148th St., So. Ozone Bark, 
buvo pašauktas teisman už 
buvimą sveikatai pavojumi. 
Bet jis aiškinosi, kad jo 20 
ožkų, pulkas vištų ir 9 me
džioklės šunys kaip tik prisi
deda prie jo 16 vaikų sveika
tos. Jis sakė, nei vienam vai
kui dar nešaukęs daktaro nuo 
jų gimimo.

Kaimynams, kurie tų ožkų 
pieno negauna, tik mėšlą uo- 
džia, matomai, ne labai svei
ka, jeigu apsiskundė vyriausy
bei.

Karinė Darbo Taryba 
Apkarpė Gimbels

Algp Sumą
Karinė Darbo Taryba pa

skaitė arbi4ratoriaus nustatytą 
pakėlimą algų Gimbels krau
tuvės darbininkams perdėtu 
ir įsakė numažinti. Arbitra- 
toriaus buvo nustatyta pakelti 
algas po $2 savaitei, o taryba 
patvarkė, kad reikią pridėti 
po 4.03 cento per valandą, iš 
ko susidaro tik $1.62 pakėli
mo savaitei.

Algų nuostatas paliečia apie 
660 tos krautuvės darbininkų. 
Pakėlimas tačiau galioja nuo 
birželio 10-tos, pereitų metų, 
kada, pagal sutartį, buvo lai
kas pradėti derybas, tad dar
bininkai gaus gana gražią su
mą užsilikusių pinigų.

Arbitratoriaus nuosprendis 
buvo išneštas pereitą gruodį, 
bet ir tada pakeltoji suma ne
buvo išmokama, laukta Kari
nės Darbo Tarybos sprendimo.

Proga Įstoti į Uniją 
Ir Gauti Darbą

EXTRA! PIRMAS RODYMAS NEW YORKE!

‘THE CITY of COURAGE’
Maskvos Būklė po Priešų Ugnim

Matyk, kaip šis drąsus miestas su narsiais savo vyrais, moterimis 
ir vaikais padėjo atmušt nacių įsiveržimą.
“RED ARMY NEAR LATVIA”

Filmos: Dar išimtinai rodoma “Emilio Zola Gyvenimas“
su Paul Muni—ir reguliarė mūsų žinių judžių programa.

Nuolat nuo 9 A. M.—20c iki 5 P. M. Šiokiom Dienom

Cm NEWSREEL THEATRE ....

MIRTIS NACIAMS!
UŽPULTOS TAUTOOS SMOGIA PRIEŠAMS! Naciai miršta, kada 
drąsūs civiliai žmonės keršija prispaudėjams! Matyk, kaip 
Norvegija tatai darė.

“EDGE of DARKNESS”
su ERROL FLYNN * ANN SHERIDAN * WALTER HUSTON * MORRIS 
CARNOVSKY « JUDITH ANDERSON * RUTH GORDON « DAR IR ASMENINIAI 
VAIDINIMAI SCENOJE. JAN SAVITT ir Jo Orkestrą. ETHEL WATERS. 
THE BERRY BROS, ir BOB DUPONT.
CHF □ A M R THEATREO 1 1\ /A I N LJ BROADWAY ir 47 Street, New York

TAI YRA TAIKA!... Nacių taika krauju rašyta ant nugarų nugalėtiems
TAI YRA KARAS! . . . karas, vedamas vyrų ir moterų, kurie net būdami sumušti, 
liekasi nenugalėti! TAI YRA MEILEI... audringai lirt>snojanti per kraują ir 
ataras ir kenčiamus plakimus!

stfto’bmk-s “THE MOON IS DOWN” O I M IN I> tv O
SVARBIAUSIAS JUDIS 1943 M.! su SIR CEDRIC HARDWICKE, DORRIS 
BONDON, LEE J. COBB, HENRY TRAVERS, MARGARET WYCHERLY
RIVOLI THEATRE, Broadway ir 49th Street, New York.

Irvino Plano The Artl 14 st lr Vnlon Sq' I VS|US no<lym“s II Vlllg llaLC 111L. GR.—5-9879 | Kas šeštadieni

Drama Sovietinių Jaunuolių Kare

“Mashenka”
MIA SLAVENSKA lošia

“Ballerina”
Ekstra: Don Cossack Choir

Pašaukė Prie Tvarkos 
Sviesto Pirklius

New Yorko Kainų Adminis
tracija pereitą ketvirtadienį 
pašaukė pasiaiškinti tris dide
les pieno produktų paskirsty
mo firmas, pažymint, kad jos 
suspenduojamos už pardavimą 
sviesto be gavimo reikiamo 
kiekio punktų, kaip dabar nu
statyta.

Pašauktosios atsakomybėn 
yra: Harris Brothers, Bronx 
Terminal Market; Pelham 
Dairies, 3871 Broadway; 
Baltch ir Dubin Dairy Stores, 
Inc., 516 Westchester Ave., 
Bronx.

Jie kaltinami pardavę svies
tą pirkėjams be gavimo kiek 
reikiant punktų, aiškindamie
si, kad laikomas sviestas su- 
gesiąs, kada tuo tarpu kitiems 
buvo sunku gauti sviesto duo
ti gana ir už punktus, nes tūli 
patys vieni viską sugrobė.

šios firmos buvo pirmosios 
patrauktos atsakomybėn nuo 
įvedimo mėsos ir sviesto par
davimo pagal punktus. Kainų 
Administracija (OPA) perspė
jo, kad visi neprisilaiką pa
tvarkymų bus baudžiami.

Sykiu pabrėžiama, kad 
krautuvės turėtų matomoj vie
toj išstatytas lubines kainas 
ir kad jeigu krautuvė par
duoda pigiau lubinių kainų, 
tas taip pat turi būti pažymė
ta sąraše.

Į Laisvės raštinę buvo atsi
lankęs Bruno Zelinskis, CIO 
65 skyriaus organizatorius. Ji
sai pranešė, kad jų, skyrius 
dabar įsteigė priedinį ryšį— 
Auxiliary, į kurį priima nau
jus narius, kad ir ne amati
ninkus ir parūpina jiems dar
bus.

Nemokantiems amatų, pra
džioje darbo algos: moterims 
nuo $21 į savaitę ir aukščiau; 
vyrams nuo $25 ir aukščiau.

Organizatorius Zelinskis sa
ko, kad jis gali duoti darbus 
apie tūkstančiui moterų. Rei
kalaujama ne tik jaunų, bet ir 
senesnių. Ypač mokančių nau
doti typewriter, mokančių siū
ti ir kitokių amatų moteriškių 
yra pageidaujama. Mokan
tiems amatus algos yra uniji
nės. Daug aukštesnės, negu, 
aukščiau pažymėta.

Vyrai ir senyvi gali gauti 
darbą ir bus priimti į specia
li CIO ne amatininkų skyrių, 
iš kurio, išmokę amatą, bus 
priimami į pačią uniją.

Bruno Zelinskis yra lietu
vis. Norinti pasinaudoti šiąja 
proga, kreipkitės šiuom ant
rašu :

13 Astor Place, New York 
City, N. Y.

Pirmadieniais ir trečiadie
niais nuo 6:45 vakarais, šeš
tadieniais nuo 12:45 dieną.

I

Jeigu Mieste Būtu Gaso
Atakos iš Oro

Korp. Venta Parvyko 
Atostogų

Laisvietis Povilas Venta per
eitą ketvirtadienį parvyko iš 
Kentucky valstijos dešimčiai 
dienų atostogų. Grįš atgal ka- 
riškon tarnybon balandžio 15- 
tą.

Povilas gražiai atrodo ir jau 
gražiai prasisiekęs—grįžo su 
korporalo laipsniu, nežiūrint, 
kad jam trukdo kalbos trū
kumai, nes Amerikoje jis gy
vena tik apie dveji metai. 
Kartu lankęs ir specialius an
glų kalbos kursus, juos baigęs 
ir gavęs gerą atestatą. Ištiesų 
Povilo rūpstingai ir daug dirb
ta, jeigu bėgiu penkių mėne
sių tarnyboj to atsiekė.

Šis yra pirmas Povilo atsi
lankymas svečiuosna po išėji
mo tarnybon pradžioj lapkri
čio mėnesio.

Įdomu su Povilu pasikalbėti 
apie viską ir ypatingai apie 
amerikiečių pasiruošimą mušti 
mūsų visų bendrą priešą hitle- 
rizma-fašizma. Amerikos ka
riai, sako jis, yra puikiai ap
ginkluoti, o pasiruošimas-išmo- 
kymas save apsiginti ir priešą 
mušti daug priklauso ir nuo 
paties kario iniciatyvos. Laiks 
nuo laiko, sako Povilas, virši
ninkai atsiklausia ir eilinių ka
rių nuomonės klausimais kari
nės taktikos, ginklų. Ir jam pa
čiam kartą tekę dalyvauti vie
name iš tokių apklausinėjimų.

Kariai, sakė Povilas, uoliai 
seka karo žinias ir bent kar
tą savaitėje susirenka išgirsti 
tos savaitės žinių analizą.

Pradeda Antros Karo 
Paskolos Vają

New Yorkečiai turi stambią 
kvotą Antrosios Jungtinių 
Valstijų karo paskolos vaju
je, tad uoliai vedama pasi
ruošimas išparduoti kuo dau
giausia bonų. Po visą miestą 
išdėstoma gražūs skelbimai- 
posteriai, bus daugiau rašo
ma spaudoje ir kalbama per 
radiją.

New Yorkui iš nacionalės 
13 bilionų kvotos tenka arti 
trys bilionai ir reikės visiems 
gerai padirbėti, gerai pasi
spausti, kad tiek bonų išpirk
ti .

Maliorių Distrikto 9-to Ta
rybos posėdyje delegatai at
metė prieš-sovietinę rezoliuci
ją Alter-Ehrlich klausimu.

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ!
ARTKINO PERSTATO!

Stebinančioji Nacio oficieriaus išpažintis iš Lenkijos- 
Čechoslovakijos-Sovietų Sąjungos

"Diary Of A Nazi”
Vienas iš svarbiausių judamųjų paveikslų atėjusių 
iš Sovietų Sąjungos pastaraisiais mėnesiais
Ir dar įdomus dalykas—Nauja Sovietinė Karo Komedija

“Vanka"
STANLEY THEATRE ’. . . . . -a’

Nuolat nuo 9 v. ryte—28c Iki 1 v. p. p. šiokiom dienom.

VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENI!

Miesto Turguje
Penktadienį turguje buvo 

daug obuolių, artichokes, mor
kų, selerių, špinakų, apelsinų, 
ir grapefruit. Po mažiau kitų.

Po mažiau gaunamų kainos 
paprastai būna labai aukštos. 
Pavyzdin, kopūstai, lietuvių 
priprastas ir kadaise buvęs ne
brandus maistas, šiomis dieno
mis kainavo po 15, 18 ir iki 
20 centų svaras. •

Miesto Civilinių Apsigyni
mas yra pasiruošęs ir paruošia 
gyventojus apsisaugojimui sa
vęs atsitikime, jeigu Hitlerio 
Orlaiviai bandytų nuodingų ga- 
sų ataką ant miesto.

Civ. Apsigynimas yra išlei
dęs 2,724,000 lapelių, kuriuo
se aiškinama, kas daryti atsi
tikime atakos gasais. Jie bus 
išdalinti po vieną kožnai šei
mynai. ♦

Mrs. Emma Van Coutren, 
1409 Metropolitan Avenue, 
Bronx, turi septynis sūnus ir 
tris dukteris kariškoj tarny
boj.

fll I ft I t jį Muša juos at- nUolJA
Velikije Lūki. 

Stebinantis naujas judis Inžinie
riai Kovotojai—p-ios Chiang Kai- 
Shek atsilankymas Amerikon. 
Matyk užgrobtus nuo vokiečių 
judžius. Matyk 43 žinių judžius 
iš viso pasaulio. - 20c iki 2 P. M. 
nyiDAOOV NEWSREEL theatre LlVIDnuU I BROADWAY & 46 ST., N. Y.

PAJIEŠKOJIMĄI
Pajieškau gyvenimo draugės, tu

riu gerą užlaikymą. Dėl platesnių 
informacijų susirašinėsime laiškais. 
— Su paveikslu. Antrašas: Printing 
—11059 Dodge, Van Dyke, Mich.

.(84-85)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti virtuvė

je ir atlikti porterio pareigas. Gali 
atsišaukti pavienis arba vedęs. 
Kreipkitės pas: Twentieth Century 
Tavern> 52 Meserole Street, Brook
lyn, N. Y. _ (85-90)

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Rheingold E^tra Dry Alus ! 
Didelis pasirinkimas visokių <

Vynų ir Degtines ;
Kasdien Turime

i KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

; 411 Grand St. Brooklyn į

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

IL.-- —

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

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

Paveikslas iš jaudinančio judžio “Nacio Dieny
nas,” rodomo Stanley Teatre, 7th Ave. ir 42nd St., 
jau trečia savaitė.

ATYDOS! Balandžio 10 ATYDOS!
Bendrasis Brooklvno Komitetas Karinės Rusijai Paramos Rengia

MASINĮ SUSIRINKIMĄ
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ BALANDŽIO (APRIL) 10

UKRAINŲ SVETAINĖJE
216-218 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PROGRAMA: Vakaro garbės Jiirmininkas bus kunigas Konstantinas Buketov. Cho
ras Spaso-Preobražensk Katedros pagiedos Amerikos tautinį himną ir “Kol’Slaven." 

Kalbės generolas V. A. Jachontov ir M. Knlazevlč.
Bus rodoma garsinis rusiškas judis—“ŠTAI JCSŲ PRIEŠAS,“ karo 

lauko ligoninė ir Sovietų Sąjungos tautų šokiai.
įplaukos Eis Amerikos Raudonajam Kryžiui ir Raudonajai Armijai

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 25 centai.

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVE
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

I ’avasario Laukiant
Maži rankpinigiai palaikys jums bile daiktą.
Pamatykite Mūsų Dovanų Departmentą.

Ateikit Pasirinkt Dovanas Dabar

ROBERT LIPTON
ATDARA VAKARAIS.

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tek STagg 2-2173
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