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Pirmoji Brangi Auka. 
Liaudis Gerai Juos Pažįsta. 
Ar Ims Juos už Sprando? 
Puiki ir Didelė Parama. 
Pamilo Žmonių Priešą. 
Pasidarbuosime, Žinoma. 
Apie Aukas ir Aukotojus.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

LDS organas Tiesa (bal. 15 
d.) praneša liūdną žinią. Ant
jūrų žuvo kovoje lietuvis jau-
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TALKININKAI TUNISIJOJ SUĖMĖ 30,000 FAŠISTŲ KARIŲ
ra-

Amerikos Lakūnai 6 Kartus 
Atakavo Japonus Kiškoj

Amerikos Oficialiai Pranešimai

Lekiančios Tvirtovės 
Triuškina Bšies 

Jėcjas Sardinifoi

Naujas Sovietų Oro Žygis 
Prieš Rytų Prūsiją

nepatinka 
su Grigai- 

kurie atvirai džiaugėsi 
susiradę didelį šal- 
savo kiaurus kar-

nuolis karžygis Robert 
kauskas iš Oregon City, Ore.

Jankauskas buvo LDS na
rys. Tiesa sako: “Tai pirmas, 
kiek mes žinome, LDS narys, 
žuvęs kovoje su mūsų krašto 
priešu.’*

Lai šio lietuvio jaunuolio 
mirtis nebus veltui. Pasižadė
kime daugiau ir nuoširdžiau 
dirbti karo laimėjimui.

Tikėkimės daugiau aukų. 
Priešas dar stiprus, nors skau
džiai mušamas.

Klerikalams nebesiseka iš 
žmonelių pinigus rinkti. Ma
tyt, parapijonams 
vadų susidėjimas 
čiais,
katalikuose 
tinį aukų į 
monus.

Apie tai 
praneša “ 
Instituto” čyfas p. Pakštas. Jis 
dar išplūsta lietuvius, kurie jo 
kromeliui neduoda savo dole
rių. šaukia Pakštas:

“Perspėju: pasaulis turi akis 
ir seka kokiu menku užsidegi
mu Amerikos lietuviai kovoja 
dėl nepriklausomybės.”

Girdi: “Lietuvai gelbėti Fon
das šiemet nesijudina.”

Blogai, žinoma. Duokite 
Pakštui pinigų, kad jis išleistų 
pro-naciškų brošiūrų. Neduosi
te, pasaulis jus prakeiks!

Bet ištiesų pasaulis prakeiks 
tuos, kurie duos pinigų Pakš
to institutui pro-nacišką pro
pagandą platinti. O labiausia 
ant tų supyks mūsų gimtinis 
kraštas Lietuva. 

________
Dabar jau anglies baronai 

pasišiaušė — pasišiaušė prieš 
mainierius ir prieš valdžią.

Valdžia pataria, kad mai- 
nieriams būtų užtikrintas 52 
savaičių darbas per metus. Ta
da mainieriai nereikalaus al
gų pakėlimo. Mainierių uni
ja šitą valdžios pasiūlymą pri
ėmė. Kompanijos atmetė.

Valdžia tuojau turėtų paim
ti anglies baronus už sprando. 
Tegul jie neardys šalyje tai
kos, kai reikalinga visų žmo
nių plieninė vienybė karo lai
mėjimui.

Ar tai valdžia padarys?
Amerikos Raudonasis Kry

žius esąs pasiuntęs Sovietų 
Sąjungon visokių reikmenų už 
80 milijonų dolerių.

Labai didelė ir labai graži 
parama. Jos eis dar daugiau.

Ir vėl kaip yla iš maišo iš
lindo Martin Dies. Jis dabar 
išleido “baltąją knygą.” O ta 
knyga taip juoda, kaip degu
tas. Ji perdėm atkreipta prieš 
pažangiečius. Visi jie jam ko
munistai ir visus jis begėdiškai 
kolioja “penktakolonistais.”

Tas sutvėrimas yra didžiau
sias žmonių priešas. Su tais sa
vo sapaliojimais jis puikiai 
pasitarnauja Hitlerio penktai 
kolonai.

Bet Diesą sveikina Chicagos 
Draugas. O Diesas yra žino
mas prezidento Roosevelto ir 
visos administracijos priešas. 
Diesą yra ne kartą pasmerkę 
Roosevelto kabineto nariai.

Vadinasi, prieš valdžią, 
prieš prezidentą išeina ir kle
rikalų Draugas, bučiuodamas 
rankas Martin Diesui.

Ateina dar viena “bėda.” 
Bet tai ne bėda, o didelė gar
bė.

Aš turiu mintyje Chicagos 
Vilnies šėrininkų suvažiavimą. 
Jis įvyks gegužės 16 dieną.

Mes, brooklyniečiai, turėsi
me jį gražiai 
reikia ruoštis.

Literatūros
(Tąsa

garsiai pasauliui
Lietuvių Kultūrinio

WASHINGTON, bal. 14. — Jungt. Valstijų lai^ho 
pranešimas:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Balandžio 12-13 naktį mūsų didieji bombanešiai Li- 

beratoriai bombardavo japonus Mundoj, New Georgia 
saloj.

Bal. 13 d. iš ryto mūsų torpediniai bombanešiai, lydi
mi lėktuvų kovotojų, bombardavo ir apšaudė Mundą; 
mėtė bombas į lėktuvų aikštes ir sukėlė gaisrus, pa
degdami amunicijos sandėlį ir pataikydami į japonų 
stovyklavimo sritį.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Amerikiečiai ir Australai 
Nušovė dar 30 Jap. Lėktuvų

Australija, bal. 15. — 
Amerikiečiai ir australai 
sunaikino 30 iš 80 Japoni
jos lėktuvų, kurie trečiadie
nį atakavo Milne Bay, pie
tiniai - rytiniame Naujo
sios Guinejos smailgalyje.

Amerikiečių ir australų 
lakūnai nuskandino vieną 
japonų krovinių laivą, 6,000 
tonų įtalpos, ties Naująja 
Guineją ir sužalojo du ki
tus prekinius priešų laivus, 
turinčius 18,000 tonų įtal
pos. Be to, buvo pataikyta 
bombomis ir į vieną japo
nų naikintuvą.

Balandžio 7 d. amerikie
čiai sunaikino 39 japonų

lėktuvus Tulagi srityje iš 
98-nių dariusių ataką Japo
nijos lėktuvų. Tada ameri
kiečiai prarado tik 7 savo 
lėktuvus.

Balandžio 11 d. amerikie
čiai ir australai lakūnai nu
šovė žemyn 23 iš 45 Japo
nijos lėktuvų, atakavusių 

Oro Bay, Naujoj' Guinejoj.
Iš 100 japonų orlaivių at

akavusių Portą Moresby 
balandžio 12 d. buvo nukir
sta žemyn 52 prieš lėktu
vai, o amerikiečiai netek" 
tik dviejų lėktuvų.

Taigi nuo praeito sekm 
dienio talkininkai sunaiki
no jau virš 100 japonų lėk
tuvų minimose srityse.

šiaur. Afrika, bal. 15. — 
Anglai ir amerikiečiai pa
ėmė nelaisvėn jau daugiau 
kaip 30 tūkstančių vokiečių 
ir italų nuo to laiko, kai 
anglų Aštuntoji armija su
laužė nacių pasipriešini
mus Mareth tvirtumų lini
joje, pietinėje Tunisijoje, 
kaip praneša generolas Ei
senhower.

Šiuo tarpu anglai, ame
rikiečiai ir francūzai spi
ria fašistus į vis ankštesnį 
šiauriniai - rytinės Tunisi- 
jos kampą.

Pirmoji anglų armija 
šiaurinėje Tunisijoje užėmė 
dar vieną tvirtovišką vo
kiečių punktą į rytus nuo 
Medjez - ei - -Bab. Francū-

zai atėmė iš vokiečių svar
bią poziciją Enfidaville kal
nyno vakarinėje dalyje ir 
suėmė daugiau kaip 400 
priešų.

Tebesiaučia įtūžę mūšiai 
tarp anglų ir Rommelio vo
kiečių Enfidaville kalnų li
nijoj, 50 mylių į pietus nuo 
Tunisijos sostinės, Tuniso.

Amerikiečių Lekiančiosios 
Tvirtumos vėl įnirtusiai at
akavo vokiečių - italų lėk
tuvų stovyklas ir kitus ka
rinius taikinius Elnias ir 
Monferrato, Italijos saloj 
Sardinijoj, ir EI Quinoj, 
Tunisijoj. Tarp kitko, ame
rikiečiai sunaikino kiekį 
fašistų trokų su kariais, 
ginklais ir amunicija.

Berlyno radijas paskelbė, 
kad priešų lėktuvai vėl 
bombardavo Rytų Prūsiją.

London, bal. 15. — Sovie
tų bombanešiai jau trečią 
kartą paskutinėmis dieno
mis atakavo karinius taiki-

nius Rytinėje Prūsijoje, 
kaip pranešė anglai.

Dviem pirmesniais atve
jais sovietiniai bombininkai 
ardė ir degino fabrikus, ge
ležinkelius ir kitus karui 
svarbius pastatus Karaliau
čiuje.

Sovietai Užėmė Vokiečių
Apkasus Kuban Srityje 

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Įspėjama prieš Didžias 
Japonų Atakas, bet 

Amerika Tuom Netiki
Generolas MacArthur sa

kė, jog kas turės viršenybę 
ore Australijos srityj, tai 
laimės karą. Jis šaukiasi 
daugiau lėktuvų iš Ameri
kos.

Australijos ministeris pir
mininkas John Curtin į- 
spėjo, kad naujos japonų 
lėktuvų atakos yra tik į- 
žanga į sutartinas didžią
sias atakas iš oro, jūroje 
ir ant žemės prieš talkinin
kus Naujojoj Guinejoj ir 
Saliamono salose.

Pranešama, kad japonai 
sutelkė didžias savo karo 
laivyno jėgas vietose, iš ku
rių galėtų per tris dienas 
pasiekti Naująją Guineją, 
bei Australiją.

pasveikinti. Jau

Draugijos pir-
5 pusi.)

Sen. Johnson prieš Pokarinių 
Santykių Svarstymų

Washington. — Senato
rius Hiram Johnson, repub- 
likonas iš Californijos, 
priešinosi prez. Roosevelto 
planams svarstyt pokari
nius santykius su įvairiais 
talkininkų kraštais, nelau
kiant karo pabaigos.

Tas pats senatorius yra 
pasidarbavęs, kad Jungti
nės Valstijos neprisidėtų 
prie Tautų Lygos po praei
to pasaulinio karo.

Amerikiečiai Smarkiai 
Perka Antrosios Karo 

Paskolos Bonus
Washington. — Per tris 

pirmąsias dienas nuo pas
kelbimo Antrosios Karinės 
Paskolos bonų pardavinėji
mo amerikiečiai išpirko šių 
bonų už du bilionus ir 15 
milionų dolerių.

Vyriausybė tikisi, jog per 
mėnesį bus išparduota visa 
dabartinė trylikos bilionų 
bonų laida.

Jungtinių Valstijų iždo 
sekretorius Henry Mor- 

genthau ragina ne 10 pro
centų algų bei kitų įplau
kų pašvęst bonams pirkti, 
bet 15 iki 20 procentų.

Švedai Nuvijo Nacių Lėktu
vus nuo Laivyno Stovyklos

I

Stockholm, šved. — Trys 
ar daugiau vokiečių bomba
nešių skraidė apie svar
biausią Švedijos karo laivy
no stovyklą Karlskroną. 
Priešlėktuvinės švedų ka- 
nuolės ir lėktuvai kovotojai 
nuvijo šalin nacių bombi- 
ninkus.

Washington, bal. 15. — 
Karinė Amerikos vyriausy
bė netiki, kad japonai galė
tų dabartiniu laiku padaryt 
tikrai pavojingą didelę ata
ką prieš Australiją ar Nau
jąją Guineją.

Raud. Žvaigžde Pataria Talki 
ninkam Po Tunisijos Tiksliau 

Naudot Savo Karo Jėgas
Maskva. — Sovietų ka

riuomenės laikraštis, Rau
donoji žvaigždė "rašo, jog 
“vokiečių komanda, be abe
jo, supranta, kad jie pra
kišo karą Afrikoj ir'kad jo
kie pastiprinimai neišva
duos ten vokiečių.”

Raudonoji žvaigždė pa
reiškė viltį, jog kai anglai 
ir amerikiečiai galutinai 

apsidirbs su vokiečiais ir 
italais Tunisijoj, tai “išmin
tingiau panaudos” savo jė
gas kitur (Europoje ant 
žemės).

“Hitleris, suprantama, y- 
ra pasiruošęs paaukot lie
kamąją savo kariuomenę 
Tunisijoje, kad tik sulaikyt 
talkininkų komandą nuo to
lesnių jos planų vykdymo,” 
sako Raudonoji žvaigždė, 
“nors naciai ir mėgintų kai 
kuriuos savo kariuomenės 
dalinius iškraustyt iš Tu
nisijos.”

Italija prarado jau pusę 
savo karinių laivų ir’fašis
tai jokiu būdu negalėtų at- 
silaikyt Viduržemio Jūroje 
prieš talkininkų laivynus.

Dar Mėnesi Nebus Nu- 
statytos Kainos Mėsai

Žuvo 200 Ašies Lėktuvų 
Tnnisijos Srityje

LONDON, bal. 15. — Vidunaktinis Sovietų radijo 
pranešimas:

Sovietinės oro jėgos balandžio 13 d. įvairiose fronto 
dalyse sunaikino bei sužalojo bent 30 vokiečių trokų, 
vežusių frontan reikmenis; susprogdino vieną priešų 
amunicijos sandėlį ir sudaužė vieną traukinį.

Vakariniame fronte mūsų kariuomenė pagerino savo 
pozicijas.

Viename sektoriuje raudonarmiečių būrelis prasiver
žė per priešų linijas ir susprogdino 15 traukinio vago
nų su amunicija.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Sovietai Atakavo Nacius' Penn. CIO Unijos Ragi- 
Smolensko Srity j; At- na Kuo Greičiausiai. _

mušė Juos Kitur Įsiveržt Europon
Maskva, bal. 15. — So

vietų kariuomenė panauji
na atakas prieš vokiečius į 
rytus nuo Smolensko ir su
mušė nacius, atakavusius 

Iziumo ir Čugujevo srityse, 
į pietų rytus nuo Charkovo. 
Į šiaurius nuo Čugujevo ta
po ištaškytas hitlerininkų 
batalionas.

Washington.—Kainų Ad
ministracija atidėjo iki ge
gužės 17 d. kainų nustaty
mą (lubas) jautienai, ver
šienai ir avienai. Sako, rei
kės iš naujo peržiūrėt to
kios mėsos kainas. — Pir
miau Kainų Administraci
ja buvo ketinus nuo balan
džio 15 dienos uždėt kainų 
lubas tos rūšies mėsai.

(Skaičiuojama, jog tos 
lubos būtų buvę 8-niais pro
centais aukščiau, negu a- 
belnoji mėsos kaina vasario 
mėnesį šiemet.)

šiaur. Afrika, bal. 15 — 
Amerikiečiai nušovė žemyn 
dar 19 fašistų lėktuvų, o 
anglai tris Tunisijoj ir virš 
Viduržemio Jūros. Taigi 
per paskutines penkias die
nas anglai ir amerikiečiai 
sunaikino jau daugiau kaip 
200 vokiečių ir italų lėktu
vų toje srityje.

Japonai Išbando Nuodu 
Dujas Chinijoj

NACIAI NUSMERKĖ MIRT
DAR 24 PRANCŪZUS

Chungking, bal. 15. —Ja
ponų kariuomenė daro ban
dymus savo nuodingų karo 
dujų Upeh provincijoj, Chi- 
nijoj, ir apnuodijo kaimie
čius arti Tengyango.

Geneva. — Pranešama, 
jog hitlerininkai nusmerkė 
mirtin 24 francūzus gele
žinkelių darbininkus Ren
nes mieste, šiaurinėje 

Franci jo j e, už tai, kad jie 
turėję sprogstamųjų me
džiagų, skleidę prieš-fašis- 
tinę literatūrą, darę ban
dymus žudyt vokiečių ka
rininkus, ardę telefonų lini
jas ir geležinkelius ir mė
ginę išlaisvint grupę fran- 
cūzų iš Rennes kalėjimo.

Rumunijos Diktatorius lon 
Antonescu pas Hitlerį

Berlyno radijas pranešė, 
jog atsisveikinus Hitleriui 
su Mussoliniu, atvyko pas 
Hitlerį Ion Antonescu, Ru
munijos premjeras - dikta
torius, ir tarėsi apie naujus 
karo planus. Kiek pirmiau 
ir Bulgarijos karalius Boris 
lankėsi pas Hitlerį.

Reporteriai Protestuoja prieš 
Jų Varžymą Tarptautinėj

Maisto Konferencijoj
Washington. — Kores

pondentų komitetas pa
siuntė protestą prez. Roose* 
veltui ir valdinei Karo Ži
nių Įstaigai, kad vyriausy
bė nutarė įleist korespon
dentus tiktai į pirmutinę ir 
paskutinę sesijas Jungtinių 
Tautų konferencijos mais
to reikalais. Šiai konferen
cijai skiriama prasidėt ge
gužės 7 d., Hot Springs, 
Virginijoj.

Sovietų Sąjungos atsto
vai ’ taipgi dalyvaus konfe
rencijoje.

500 kongreso užgirtų ko
respondentų per savo ko
mitetą protestuoja prieš ju 
suvaržymą kas liečia mini
mą konferenciją.

Jų protestui pritarė re- 
publikonas senatorius Van
denberg, kuris įnešė kong
resui sumanymą, kad toje 
konferencijoje dalyvautų ir 
trys senatoriai ir penki 
kongresmanai.

London, bal. 15. — Neofi
cialiai skaičiuojama, kad 
paskutiniu žygiu 400 Angli
jos bombanešių pleškino vo
kiečių karo pramones mie
stą Stuttgartą.

Harrisburg, Pa. — Vals- 
tijinis CIO unijų suvažia
vimas priėmė rezoliuciją, 
atsišaukdamas į preziden
tą Rooseveltą, kad kuo 
greičiausiu laiku talkinin
kai įsiveržtų į Eūropą ant
ru frontu prieš vokiečius 
bei italus.

Angly Orlaiviai Vėl 
Bombardavo Stuttgartą

—
London, bal. 15. — Keli 

šimtai Anglijos bombanešių 
vėl degino ir sprogdino 
Stuttgartą, virš 300,000 gy
ventojų miestą ir karinės 
pramonės centrą, pietiniai- 
vakarinėje Vokietijoje. Žu
vo 23 anglų lėktuvai.

Kiti anglų orlaiviai ata
kavo nacių naudojamus ge
ležinkelius ir kitus pasta
tus Franci j oje.

Žinosim, Ką Amerikos Laku- I
nai Bombardavo Japonijoj ’
Washington. — Karo Ži

nių Įstaiga ketino po kele
to dienų pranešt, kokius 
punktus pernai balandyje 
Amerikos lėktuvai bombar
davo Japonijoj. Tas žygis 
buvo padarytas generolo 
James H. Doolittle koman
doje.

JAPONŲ PAGYRAS
Japonai per radiją gyrė

si, būk jie per paskutines 
15 dienų nuskandinę dau
giau kaip 100,000 tonų tal
kininkų laivų Ramiajame 
Vandenyne.

(Tai priešų pranešimas, 
kurio niekas kitas nepatvir-
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Prisiminus Garbingąją Ispanijos
Respubliką

Angliškasis liaudies dienraštis Daily 
Worker (iš bal. 14 d.) įdėjo įvedamąjį 
apie Ispanijos respubliką. Tą dieną, 
mat, sukako lygiai 12-ka metų, kai Is
panų respublika buvo įsteigta. Pagyve
nusi apie aštuonius metus, ji buvo už
pulta žvėriškųjų fašistų,—užpulta ir su- * 
naikinta. «

Daily Workeris, be kitko, žymi: “Did
vyriškoji Ispanijos liaudies kova respub
likai išgelbėti nuo Ašies invazijos buvo 
pirmutinis didysis dabartinio karo mū
šis prieš hitlerizmą. Mūšis buvo pralai
mėtas vyriausiai dėl to, kad Britanija, 
Franci ja ir Jungtinės Valstijos laikėsi 
‘nesikišimo” politikos. Toji politika pri
vedė prie Municho Pakto ir prasiverži
mo eilės politinių ir militarinių nelai
mių, po to sekusių.

“Po to, kai Sovietų Sąjunga ir Jung
tinės Valstijos įstojo į karą, užviešpata
vo naujoji politika,—koalicijos prieš hit
lerizmą politika.”

Toliau dienraštis teisingai nurodo, kad 
senosios, “nesikišimo” politikos likučiai 
dar vis pasireiškia, — pasireiškia jie 
kaip tik tuomet, kuomet yra labai reika
linga bendra kova prieš .bendrą priešą, 
bendras darbas kolektyvinei taikai įkū
nyti.

Ten pat D. W. primena:
“Amerikiečiai buvo tarp daugelio iš 

kitų kraštų tautybių žmonių, padėjusių 
savo galvas Ispanijos mūšio laukuose. 
Visas pasaulis labai nukentėjo tik dėl 
to, kad mes buvome apleidę Ispaniją. 
Nepaisant to, mūsų vyriausybė dar vis 
tebetęsia Ispanijos atžvilgiu ‘nesikišimo’ 
politiką.

“Namirštančioji Ispanijos liaudis nie
kad nepriėmė tojo sprendimo, kuris bu
vo padarytas 1939 metais, — sprendimo, 
pagal kurį fašistinė Franko diktatūra 
tapo užkrauta ant josios sprando. Kai 
Franko vyriausybė daro viską, ką tik 
gali, padėti Ašiai, Ispanijos žmonės, ri
zikuodami gyvybėmis ir viskuo aukoda
miesi, tebetęsia kovą mūsų pusėje.

“Mūsų nesugebėjimas atskirti draugą 
nuo priešo Ispanijos karo .metu kaštavo 
mums labai daug. Mūsų nesugebėjimas 
dirbti dabar išvien su mūsų prieteliais 
prieš mūsų priešus Ispanijoj dar dau
giau kaštuoja.

“Ispanijos liaudis nesutiks su nieku 
kitu, iki Franko režimas bus nuverstas 
ir respublika atsteigta. Jų kova toje lin
kmėje yra didelė kontribucija Jungtinių 
Tautų karinėms pastangoms stiprinti, 
jųjų pasiruošimui antrajam frontui Eu
ropoje.

“Taip ilgai, kaip ilgai mes tęsime 
Franko galios stiprinimo politiką, mes 
atmesime didžiąją kovą ir aspiracijas 
Ispanų tautos ir pakenksime Jungtinių 
Tautų karo pastangoms. Ši begėdiška 
politika turėtų būti Amerikos žmonių 
atmesta.”

Šį Daily Workerio editorialą mes ge
rokai pacitavome, nes manome, kad ja
me labai daug tiesos pasakyta. Sunku 
šiandien Amerikos žmonėms suprasti, 
kodėl mes dar vis remiame fašisto Fran
ko režimą Ispanijoje. Dar sunkiau tatai 
stebėti tiems, kurie kovojo prieš Franko, 
kurie kovojo už respubliką, katrą Fran
ko, Hitleris ir Mussolinis sumėsinėjo, 
kai demokratiniai kraštai sau ramiai 
stebėjo.

Bučeris Franko atvirai skelbiasi Hit
lerio sėbru. Jeigu taip, tai kodėl Ame
rika turėtų su juo palaikyti bet kokius 
diplomatinius ryšius?! Kodėl nepadėti 
Ispanijos liaudžiai juo greičiau tąjį bu
delį nuversti ir Ispanijoj respubliką at- 
Steigti?! ,

LDS Pirko Už $120,000.00 
Karo Boną

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
organas Tiesa (iš balandžio 15 d.) pra
neša:

“LDS Centro Valdyba, apsvarsčiusi 
J. V. vyriausybes kvietimą prisidėti prie 
13 bilijonų dolerių karo bonų vajaus, 
nutarė vėl nupirkti karo bonų $10,000.00 
vertės. Tai dabar LDS jau turi karo bo
nų $120,000.00 vertės.

“LDS Centras taipgi kviečia visus 
LDS narius dar daugiau pirkti bonų ir 
štampų, kad gausiau prisidėjus prie tos 
milžiniškos $13,000,000,000.00 sumos, 
kurią reikės sukelti karo bonais šį balan
džio mėnesį.

“Juo geriau mes remsime savo vy
riausybę, daugiau karo bonų ir štampų 
pirksime, juo galingesnė bus mūsų ka
riuomenė kovoje su priešu, taipgi dau
giau pagalbos gaus mūsų sąjunginin
kai.”

Tenka pastebėti ir tas, kad ši antroji 
karinė paskola, kaip skelbia vyriausybės 
pareigūnai, yra daroma kaip tik tuo lai
ku, kada mūsų karinės jėgos ruošiasi 
atidaryti antrąjį frontą Europoje.

Taigi iš visų pusių turime dėti pas
tangų, kad ši paskola greičiau būtų re
alizuota, kad mūsų karinėms jėgoms bū
tų parūpinta ginklų tiek, kiek jų reikia.

Izviestijos Apie Thomašą
Jeffersoną

Tarybų Sąjungoje buvo gražiai atžy
mėtas gimtadienis vieno žy
miausiųjų Amerikos demokratų, Tho- 
maso Jeffersono. Vyriausybės 
organas Izviestijos (balandžio 13 d.) 
įdėjo ilgą straipsnį apie šį amerikietį, 
kurio 200-tinį gimtadienį minėjo visas 
laisvę mylįs pasaulis.

Ką gi Izviestijos apie šį didįjį ameri
kietį sakė?

Be kitko, kaip praneša United Press, 
tasai dienraštis šitaip pabrėžė:

“Tauta, davusį Jeffersoną, žino, kaip 
įvertinti savo laisvę ir laisvę kitų tau
tų . . .” Dėl paties Jeffersono Izviestijos 
pabrėžė:

“Jeffersonas žinojo, kaip pastatyti 
laisvės ir progreso interesus aukščiau 
egojistinių įvairių visuomenės grupių 
interesų. Šis didžiojo demokrato princi
pas turi nepaprastai didelės reikšmės ir 
mūsų laikais.”

Taip, žmogus, kuris stato visuomenės 
interesus aukščiau savo asmeninių, bei 
paskyrios grupės interesų, toksai žmo
gus ištikrųjų yra idealistas ir pavyzdin
gas. Tokių žmonių šiandieninis pasaulis 
kaip tik daugiausiai reikalingas.

Bet mūsų krašte, davusiajam Jeffer
soną, dar yra stiprios grupės, kurios dar 
vis siekiasi pasinaudoti tuomet, kai vi
sas pasaulis dega karo liepsnoje, kai 
milžiniška žmonių dauguma aukojasi 
nugalėjimui priešo. Tačiau, reikia ma
tyt, kad tos grupės bus priverstos skai
tytis su visuomene ir jos savo siekimų 
negalės realizuoti.

Džiūsta Žemelė...
Rytų Fronte, palyginti, yra “tyku,” 

sako spauda ir radijas. O “tyku” dėl to, 
kad mes įpratę skaityti iš ten žinias apie 
milžiniškus mūšius, kuriuose žūsta žmo
nės ne šimtais kasdieną, bet tūkstan
čiais ir po kelioliką tūkstančių.

“Tyku” dėl to, kad žemė ten labai šla
pia, atolydžiai, sniegas baigia tirpti,— 
iki žemė vandenį sugers, didelių karinių 
operacijų nemanoma matyti.

Bet žemelė džiūsta, ji geria vandenį; 
o kurio negali sugerti—jis upėmis nubė
ga į jūras. Kas bus, kai žemelė nudžius? 
Kuri pusė pradės didesnius veiksmus,— 
ofensyvą? šiuo tarpu niekas į tai negali 
atsakyti.

Bet vienas žinoma: abi pusės rengiasi. 
Žemei nudžiūvus, ten ir vėl prasidės 
baisūs mūšiai, nes Hitleris ten tebelaiko 
sukoncentravęs milžiniškas jėgas — že
mės ir oro jėgas.

Kiekvienam, tačiau, yra aišku tas: 
Jei Jungtines Tautos atidarys greit an
trąjį frontą Europoje, — Raudonoji Ar
mija pradės kirsti didelius priešui smū
gius! Jeigu antrojo fronto greit nebus, 

.—gali dar visko būti. Turime nepamirš
ti, kad Hitleris dar vis turi milžiniškus 
rezervus kareivių. Jis dar turi daug ir 
tankų, ir lėktuvų;

Tik tuomet, jei jis būtų pradėtas muš
ti iš abiejų pusių Europos sausžemyj, jo 
planai susimaišytų ir jis greičiau būtų 
parblokštas.

tinės bakterijos, kurstan
čios tautą prieš tautą, ti
kybą prieš tikybą. Laisvė 
kovoja prieš lietuvius pro- 
nacius, kurie skleidžia hit
lerinę propagandą savo 
spaudoje Amerikoje ir dar
buojasi, kad Lietuva pasi
liktų Hitlerio priespaudoje. 
Matydami, kad ašis karą 
pralaimės ir Hitleriui Lie
tuva neatiteks, jie Surado 
naują skymą Lietuvos pa
vergimui, būtent, prijungti 
ją prie Švedijos. Mat, Šve
dija yra Hitlerio įtakoje. 
Bet Švedija skaitoma neva 
neutralė. Lietuvių fašistų 
manymu, kai Hitleris bus 
sumuštas, tai Švedijos glo
boje jie išlaikys Lietuvą iki 
po taikos, o tada vėl su pa- 
gelba lietuviškų Hitlerio 
agentų ją galės atiduoti 
Vokietijai, kaip atidavė 
Klaipėdą.

Prieš tokias pardavikiš- 
kas intrigas Laisvė kovojo 
ir kovps. Niekas iš užsienių 
neturi kištis į Lietuvos rei
kalus. Lietuvos likimas yra 
reikalas pačių Lietuvos 
žmonių. O Lietuvos žmonės 
fašizmo nekenčia pikčiau 
kaip velnio. Jie nori, kad 
Lietuva būtų laisva.

Reakcininkai lietuviai su
sibūrę į savo bučkių vieny
bės kliką, puola Laisvę. Jie 
bijo visuomenės viešai, at
virai kliudyti Amerikos lie
tuvių įtakingiausią dienraš^ 
tį, nes jie būtų visuomenės 
pasmerkti. Taigi jie pasi
slėpę, kaip šeškai urvuose, 
dvokina orą. Jie susirado 
kitatautį ir jį užleido ant 
mūsų dienraščio.

Ar mes leisime fašizmui 
sunaikinti Laisvę?!

Ar mes užleisime pro-na- 
ciškai propagandai užvieš
patauti Amerikos lietuviuo
se ?!

Ar mes duosime sugadin
ti gražų demokratinį Ame
rikos lietuvių nusistatymą, 
leisdami fašistams už
smaugti Laisvę ?!

NEU!
Byla turi būt laimėta!
Turime aukoti Laisvės 

bylos vedimui, turime apsi
ginti nuo užpuolikų.

žodžio ir* spaudos laisvė 
turi gyvuoti!

Turime gintis nuo užpuo
likų iš paskutinės.

To reikalauja mūsų ame
rikoniškas unaras.

Kiekvienas demokratiją 
branginantis žmogus, kiek
vienas apšvietą mylintysis 
turi prisidėti prie apgyni
mo dienraščio Laisvės nuo 
fašistinių užpuolikų.

Šalin fašistinės intrygos!
Tegyvuoja dienraštis Lai

svė ! P. Buknys.

Albert Shepard iš CIO, Louis B. Bay croft, War Manpower Commission at
stovas, ir James L. McDevitt, ADF veikėjas—visi trys neseniai kalbėjo ADF- 
CIO unijistų konferencijoje, Philadelphijoj; konferencija buvo sušaukta karo 
laimėjimo klausimais ir joje buvo atstovauta 35,000 organizuotų darbininkų.

Laisve Užpulta 
Teismu

Ukrainietis užvedė bylą 
prieš Laisvę už tai, kad 
Laisvė perspausdino raštą 
iš angliško laikraščio THE 
HOUR, kuriame tas asmuo 
buvo įtartas bendradar
biaujančiu su fašistais. 
Skundėjas lietuvių kalbos 
nemoka. Jis jokio biznio ne
turi su lietuviais ir to ra
što perspausdinimas Lais
vėje niekuo jam nepaken
kė. Jokių materialių nuos
tolių jis dėl to neturėjo. •

Perspausdindama tą raš
tą Laisvė neturėjo jokios 
tendencijos, kad kuom nors 
jam pakenkti. Nes kada 
THE HOUR atšaukė tą ra
štą, tuojau ir Laisvė per
spausdino jų atšaukimą.

Mes manome, kad užvedi
mas šios bylos yra darbas 
fašistuojančios lie
tuvių bučkių vienybės 
klikos. Laisvei buvo pra
nešta, kad lietuviai fa
šistai savo sąskridyje New 
Yorke tarėsi užpuldinė
ti pažangiąją lietuvių 
spaudą. Veikiausia jie diri
guoja šį užpuolimą ant mū
sų dienraščio. Taigi šis už
puolimas yra fašistinis pa- 
simojimas finansiniai var
ginti mūsų dienraštį. Ir jei 
tas jiems pavyktų, tai trys 
lietuviškosios katės vienam 
maiše turėtų tikras savo 
morčines. Baliavotų ir bu
čiuotus! dar labiau negu 
pereitą rudenį.

Dienraštis Laisvė deda 
didžiausių pastangų su
jungti Amerikos lietuvius 
už karo laimėjimą: agituo
ja pirkti Karinius Taupymo 
Bonus; ragina aukoti Ame
rikos Raudonajam Kryžiui; 
prašo, kad kiekvienas svei
kas vyras ar moteris auko
tų kraujo per Raudonąjį 
Kryžių pagelbai sužeistų 
karių; mokina savo skaity
tojus užsilaikyti geroje 
sveikatoje, kad nereiktų iš
likti iš darbo ir tuom truk
dyti ginklų gamybą; pata
ria stoti į farmų darbus, 
nes valdžia to pageidauja. 
Laisvė visais būdais pade
da savo valdžiai pravesti 
tarp lietuvių viską, ką tik 
valdžia pageidauja karo lai
mėjimui.

Todėl visi fašistuojanti 
elementai, kurie bijo matyti 
sukriušintu fašistinį barba
rizmą, nekenčia dienraščio 
Laisvės ir stengiasi jam 
kenkti, kuo tik išgalėdami. 
Tais sumetimais iškilo ir 
ši byla. Bet jų piktos pa
stangos bus veltui.

Laisvė sakė tiesą ir sa
kys, nepaisant visokių už
puldinėjimų. Laisvė kovoja 
prieš piktas anti-semitines 
intrigas, kurios yra fašis
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Ko Nori ir Reikalauja 
Amerikos Negrai?

Balandžio 10 ir 11 dieno
mis New Yorke įvyko ne
paprastai svarbi konferen
cija. Tai buvo rytinių val
stijų negrų konferencija. 
Ją sušaukė Nacionalis Neg
rų Kongresas. Dalyvavo 
keturi šimtai delegatų, ku
rie atstovavo du milijonu 
negrų aštuoniose rytinėse 
valstijose ir Kolumbijos di- 
strikte.

Apie tą konferenciją pla
čiai rašė Daily Worker, 
The New York Times ir ki
ti laikraščiai.

Ši konferencija parodė 
visai Amerikai, kokia labai 
didelė dar tebėra problema 
Amerikos negrų reikaluose. 
Atrodo, jog tokios proble
ms demokratinėje šalyje 
neturėtų būti. Tačiau ji yra 
ir yra todėl, kad netik pie
tinėse valstijose, bet visur, 
kur randasi negrų kolonija, 
randasi nelygybė ir diskri
minacija prieš juodveidžius 
žmones. O karo metu tokia 
padėtis yra kenksminga ir i 
pavojinga.

Minėtoji konferencija ap
svarstė daug klausimų ir 
priėmė daug rezoliucijų, 
pasiūlymų ir patarimų. Iš 
jų galima spręsti, kad kon
ferencija buvo tikrai kon- 
struktyviška ir jos daly
viai vadovavosi tiktai visos 
liaudies ir viso krašto ge
rove.

Ypatingo dėmesio verta 
rezoliucija armijos reika
lais. Konferencija reikala

vo arba siūlė, kad tuojau 
būtų Amerikoj įsteigti miš
rūs daliniai. Pasirodo, kad 
dabar mūsų armijoje yra 
atskyrimas baltveidžiu nuo 
juodveidžių. O pietinėse 
valstijose dar taip bjauriai' 
elgiamasi, jog visur pirmo
je vietoje stovi baltveidžiu 
daliniai. Ir armijoje esama 
diskriminacijos. Betgi karo 
frontuose iš visų bus lygiai 
reikalaujama aukščiausio 
pasiaukojimo. Tenai skirtu
mo jau nebus. Visi lygiai 
bus pasiaukoję atiduoti vis
ką apgynimui šio krašto ir 
žmonių laisvės.

Natūralu, kad kai nėra 
pilnos lygybės, juodveidžiai 
kovotojai skaudžiau atjau
čia. Todėl ir rezoliucijoj pa
brėžiama tas faktas, kad 
ūpas, dvasinis pakilimas, 
arba, kaip paprastai sako
ma, moralė juodveidžiuose 
pradeda pulti. Ir tai sudaro 
didelį pavojų. To prašalini- 
mui, pasak rezoliucijos, rei
kia pilnos, visiškos, demo
kratiškos lygybės mūsų 
ginkluotose jėgose.

Jau plačiai plinta kalbos 
apie darbo jėgų stoką karo 
pramonėse. Konferencija 
tarė savo žodį ir šiuo rei

kalu. Visi pranešimai sako, 
kad milijonai ir milijonai 
negrų tebėra nepaliesti — 
dar beveik nieko nepadary
ta, kad juos įtraukus į ka
rinius darbus. Ir čia, pasi
rodo, veikia diskriminaci

ja. Ir čia reikia pilnos ly
gybės. Labai teisingai kon
ferencijos rezoliucija pa
brėžia, kad “galutiną per
galę galės laimėti įtiktai 
dirbančioji vienybė visų 
Amerikos žmonių, pilnai į- 
traukiant negrus į mūsų 
šalies gamybos jėgas.”

Daug dėmesio konferen
cija atkreipė į prezidento 
Roosevelto įsteigtą Fair 
Employment Practice Ko
mitetą. Komiteto tikslas 
yra kovoti prieš visokią dis
kriminaciją p r a m onėje, 
ypatingai karinėje gamybo
je.

Reikia pripažinti, kad šis 
komitetas atliko be galo di
delį darbą. Bet nelabai se
nai buvo jam užduotas 
skaudus smūgis. O smūgį 
uždavė komitetas pats sau, 
kai jis atsisakė pravesti ty
rinėjimą įvairių geležinke
lių kompanijų atsinešimo 
linkui samdymo juodvei
džių. Čia viešpatauja di
džiausia d i s k r iminacija 
prieš negrus. Buvo paduota 
skundu ir buvo nusitarta 
pravesti tyrinėjimą ir 

i pašalinti diskriminaciją.
Tačiau, matyt, kompanijos 
smarkiai pasidarbavo ir ty
rinėjimas tapo atidėtas ne
ribotam laikui. Tuojau iš 
komiteto rezignavo libera- 
liškesni nariai. Komitetas 
neteko prestižo ir pasitikė
jimo. Jo veiklos pasekmin- 
gumas tapo pažeistas.

Todėl šita rytinė negrų 
konferencija atsikreipė į 
prezidentą Roose veltą ir 
prašo tuojau atsteigti Fair 
Employment Practice Ko- 

| miteto prestižą ir bešališ- 
! kurną.

Konferencija priėmė dar 
kelias rezoliucijas abelnai 
visuomeniniais klausimais. 
Viena rezoliucija užgiria 
Roosevelto paskelbimą už
šaldymo kainų ir uždarbių 
dėl pastojimo kelio infliaci
jai. Kita rezoliucija ragina 
Ameriką ir Angliją be il
gesnio atidėliojimo atidary
ti antrą frontą Europoje ir 

į tęsti karą iki pilno, galuti
no laimėjimo, iki pilno ir 
besąlyginio Vokietijos, Ita
lijos ir jų talkininkų pasi
davimo.

Dar viena rezoliucija rei
kalauja, kad Jungtinės

! Tautos suteiktų po karo vi
soms kolonijoms teisę apsi-

■ spręsti, kokių valdžių jos 
nori. Atlanto Čarteris ir
keturios laisvės, pareiškė j
konferencija, turi apimti t
taip lygiai kolonijas, kaip ir 
esamas arba pirmiau buvu
sias nepriklausomas tautas. | 
Konferencija taipgi pa
smerkė Vokietiją už perse
kiojimą žydų ir pareiškė, * t 
kad žydų, kaip ir visų per
sekiojamų ir terorizuojamų 
žmonių apgynimas turi bū
ti reikalas visų Jungtinių 
Tautų.

Konferencija pasmerkė 
visus, kurie bando įnešti į 
Jungtines Tautas pasidali-- 
nimą bei pakenkti pilniau
siam Amerikos ir Anglijos 
kooperavimui su Sovietų 
Sąjunga ir Chinija.

San Francisco, Calif. — 
Nukrito Amerikos laivyno 
baliūnas ties Hollisteriu, 
Cal. Vienas lakūnas susi- i 
žeidė.
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ATIDENGTAS VOKIEČIŲ
NACIŲ SUŽVĖRĖJIMAS1&

Apie Vokiečių Fašistų Įsiveržėlių Kriminalystes Miestuos Viazma, Gžatsk 
ir Syčevka, Smolensko Rajone ir Mieste Rržev, Kalinino Rajone
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žemiau talpiname ištraukas iš šiurpulin
go dokumento, kurį patiekė pasauliui So
vietų Sąjungos Specialė Valstybinė Komi
sija. Tai komisijai buvo pavesta ištirti fak
tus ir paskelbti pasauliui apie vokiečių na
cių barbariškus darbus, atliktus Sovietų 
teritorijose, kurias naciai buvo okupavę ir 
kurios tapo išlaisvintos didvyriškomis 
Raudonosios Armijos pastangomis.—Red.

Besitraukdama atgal nuo Raudono
sios Armijos smūgių, vokiečių fašistinė 
armija be jokio pasigailėjimo naikino 
sovietinius miestus ir kaimus, užsiimdi- 
nėjo prievarta, kankinimu ir žudymu 
ramių piliečių, taip lygiai, kaip sovieti
nių karo belaisvių.

Istorija nėra mačiusi tokio masinio 
žmonių naikinimo, kokį pravedė vokiš
kieji fašistiniai įsiveržėliai. Jiems nėra 
žinoma joks pasigailėjimo sentimentas. 
Su žvėrišku žiaurumu jie naikina bejė
gius senelius. Nesulaiko jų nei motinų 
ašaros, nei vaikų ištiestos rankos, pra
šančios pasigailėjimo. Hitlerio išauklėta 
vokiečių armija kankina ir žudo visus 
tuos, kurie jai nebereikalingi. O tuos, 
kurie dar gali dirbti jiems, kaip gyvu
lius, išgabena Vokietijon į vergiją.

Šios Nepaprastosios Valstybinės Ko
misijos pirmininkas N. Shvernik, ir Ko
misijos narys Nikolai, Kijevo ir Galičo 
mitropolitas, asmeniškai ištyrė 'Viaz
ma, Gžatsk, Syčevka ir Rževo distrik- 
tuose vokiečių okupantų atliktas žiau
riausias baisenybes: dvasinį ir fizišką 
kankinimą ir žudymą sovietinių pilie
čių ir gabenimą jų vokiškon vergijon; ir 
sunaikinimą miestų ir kaimų.

Tas vokiškųjų fašistų ir jųjų talki
ninkų kriminalystes patvirtino sovieti
niai piliečiai, kurie gyveno minėtuose di- 
striktuose okupacijos metu, taipgi pro
tokolai, kuriuos sudarė .įvairūs komite
tai, susidedą iš atstovų nuo sovietinių 
ekonominių, kooperatyviškų, unijinių ir 
kitokių visuomeniškų organizacijų, taip
gi nuo darbininkų, samdinių, kolektyvie- 
čių ir miesto ir kaimo inteligentijos bei 
raudonarmiečių.

žudymas ir kankinimas sovietinių 
piliečių

Vokiečių militarinė komanda pasista
tė sau už tikslą sunaikinti sovietinę val
stybę, atimti iš Sovietų liaudies pasto
gę ir kultūrą ir paversti juos vokiečių 
vergais. Todėl ta komanda įsakė savo 
kareiviams begailestingai elgtis ne tik 
su karo belaisviais, bet taipgi su Sovie
tų Sąjungos kaimų ir miestų ramiais gy
ventojais. Padėję į šalį visokį žmoniš
kumą, Viazmos, Gžatsko, Rževo ir Sy- 
čevkos distriktuose vokiečių Ketvirto
sios Armijos komandierius gen. Hein- 
ritz ir vokiečių Devintosios Armijos ko
mandierius pulk. gen. Modi, kaneveikė, 
kankino ir žudė ramius, visiškai nekal
tus sovietinius piliečius. Pildydami savo 
viršininkų įsakymus, vokiečių armijos 
oficieriai ir kareiviai torturavo, akis iš
lupinėjo, nupjaustinėjo rankas, kojas ir 
ausis, ir žudė moteris, vaikus ir sene
lius.

Generolo Schiemano žandarmerijos 
korpuso vienetai, burgomasteris Arnold 
Stammpf ir geštapo galva baron Adler, 
nukankino iki mirties ir nužudė tūkstan
čius ramių gyventojų Viazmos mieste. 
1942 metų gruodžio 10 dieną jie sugrūdo 
į trokus 34 sovietinius piliečius, vyrus ir 
moteris, išvežė už miesto, privertė juos 
išsikasti sau duobes ir paskui juos su
šaudė. 1942 metų vasario 25 dieną fa
šistai sušaudė 65 metų Viazmos miesto 
ligoninės chirurgą Birstein, 62 metų 
akių gydytoją dr. Lopyrev ir jo 16 metų 
amžiaus sūnų. Septyniasdešimts keturių 
metų Murashevskis buvo žvėriškai kan
kinamas. Jis nešė viedrą vandens sker
sai gatvę į savo stubą. Vokietis karei
vis, kuris gyvena toje apylinkėje, pasi
šaukė senelį į savo namus ir ten jį bru- 
tališkai nužudė. Murashevskio lavonas 
buvo ištirtas ir surasta, kad vokietis bu
delis perskrodė jam dešinį veidą ir jį at
suko linkui dešinės ausies, dešinė ausis 
rasta nuplėšta, o kairė ausis išdurta, 

trikampis kavalkas išpjautas antkaklyje, 
viršutinė lūpa nupjauta, trikampis ga
balas išpjautas smilkinyje, o pakaušio 
oda britva nupjauta.

Vokiškieji fašistiniai niekšai privertė 
moteris gydytojas dirbti ligoninėse už li
gonių bei sužeistųjų nešiotojas. Korpa- 
ralas Richter, ligoninės užkrečiamųjų li
gų departmento komandantas, už ma- 
žiausį jam nusikaltimą iki nesąmonės 
primušdavd tas nešiotojas ir slauges. 
Rusams gydytojams ir slaugėms buvo 
uždrausta naudoti išeituves, ant kurių 
durų buvo padėta toks parašas: “Ru
sams uždrausta įeiti. Bausme— sušau
dymas”.

Syčevkos miesto komandantas vyres
nysis leitenantas Kissler elgėsi brutališ- 
kai su moterimis, vaikais ir senais žmo
nėmis, 11943 metų sausio 7 dieną jis su- 

: 'varė į vieną daiktą apie šimtą žydų 
moterų, senelių ir vaikų. Pirmiausia juos 

. bjauriai sumušė, paskui išvežė už mies
to ir sušaudė.

1943 metų vasario 28 dieną vokiškieji 
fašistiniai nevidonai suvarė j daiktą vi
sus Syčevkos gyventojus, kurie sirgo 
šiltine, po num. 57 ant Naberežanaja 
gatvės, neva medikališkai priežiūrai, už
rakino ten juos ir namą padegė. Tik 
kai kuriuos ligonius laike gaisro pavy
ko slaugės Popovos ir kitų medikalio 
štabo narių pastangomis išgelbėti.

Syčevkos distrikte prie Kolmets kai
mo reikėjo išrinkti minas nuo kelio. Pa
gal majoro gen. Fieslerio, 102-ros Vokie
čių Infanterijos Divizijos komandie- 
riaus, įsakymą, fašistai surinko Kolmet- 
so gyventojus ir varė juos išminuotu ke
liu. Visi tie žmonės žuvo minų eksplozi
jose.

Fašistiniai viršininkai turėjo nuožiū
rą ant Korbutovkos kaimo gyventojų 
esant ryšyje su partizanais. 
Visą kaimą nušlavė ugnies pagel- 
ba. Kuomet kolektyvietė val
stietė Baranova užprotestavo prieš 
šitą sunaikinimą, vokiečiai peiliu per
pjovė jai pilvą ir veidą, nusukinėjo jos 
vaikams rankas ir sudaužė jų galvas.

Zaičiki kaime geštapo agentai suva
rė j vieną namą 61 metų amžiaus Mi- 
chail Zaikov, 69 metų amžiaus Nikifor 
Belyakov, 70 metų amžiaus Kateriną Be- 
gorovą, 70 metų Kateriną Golubevą, 65 
amžiaus Egor Dadonovą, 70 metų am
žiaus Mirą Zernovą ir kitus—viso labo 
23 žmones — padegė namą ir visus su
degino.

Kliny kaime vokiečiai kolektyvietės 
Bagdanovos kūdikį įmetė į ugnį, pas
kui sudegino ir ją pačią.

Vasilyevka kaime vokiečiai korikai pa
ėmė Tarbiną, kolektyvės farmos pirmi
ninką, ir Yermolinskį, sankrovos prižiū
rėtoją, ir pakorė juos už žandų ant ge
ležinio kablio. Tos kartuvės su lavonais 
ilgai stovėjo gatvėje.

Pasitraukdąmi atgal iš kaimo Drače- 
vo, Gžatsk distrikte, 11943 metų kovo mė
nesį, leitenantas Boss, pagelbininkas vo
kiečių lauko žandarmerijos galvos, su
varė į kolektyviečio farmerio Čistyakovo 
namą du šimtus žmonių iš kaimų Dra- 
čevo, Zlobino, Astakovo ir Missino ir pa
degė namą. Visi nelaimingieji sudegė. 
Tarpe jų buvo senų žmonių, moterų ir 
vaikų: 63 metų amžiaus Platonovas, 59 
metų amžiaus jo žmona, 35 metų am
žiaus Vasilij Platonov ir jo vaikai — 5 
metų Vyacheslav, 3 metų Aleksander; 42 
metų Vasilyevą ir jos dukterys—11 me
tų Mariją ir 9 metų Anną—ir jos 5 me
tų sūnus Arkady; Vasilievos 72 metų 
amžiaus motina, 64 metų amžiaus Čisty- 
akova, jos 13 metų sūnus Ivan ir 4 metų 
amžiaus anūkas Yuri; 63 metų amžiaus 
Smirnov ir jo 58 metų amžiaus žmona 
ir jų 27 metų amžiaus duktė su dviemis 
vaikais — vienas trijų metų, o kitas pus
antrų metų amžiaus; 15 metų amžiaus 
Smirnovos duktė ir kiti.

Stepaniko’ kaime, Gžatsk distrikte, vo
kiečiai okupantai paėmė 35 metų am
žiaus Aleną Ilyiną, uždarė ją pirtyje ir 
per septynias dienas kankino — plakė ir 
kumščiavo ją, pilstė ant jos šaltą van-

' Trečias puslapi*LAlSVt

Nuotraukoje matome ilgą virtinę nacių belaisvių, varomų Į Raudonosios Armijos 
užfrontę. Jie buvo suimti Tarybų Sąjun gos žieminio ofensyvo metu, ofensyvo, 
kuris pasibaigė kovo 31 dieną.

denį. 1943 metų sausio 8 dieną nevido
nai suvarė visus Stepaniko kaimo gy
ventojus pažiūrėti ekzekucijos ir ten 
Aleną Ilyiną pakorė ant medžio šakos.

Kulikovo ir Kolesniko kaimuose, 
Gžatsk distrikte, fašistai sudegino visus 
kaimiečius, jaunus ir senus, jų namuose.

Miesto Rževo aikštėje, kur pirmiau 
buvo Lenino paminklas, pagal 27-to vo
kiečių armijos korpo komandieriaus gen. 
Weiss įsakymą, miesto komandantas ma
joras Kurtfield, įsteigė kartuves ir pa
korė kelius tuzinus gyventojų. Jų tarpe 
buvo Aleksander Drozdov, Anna Pomar- 
skaja, Medotsiev ir kiti. Nevidonai taip
gi sušaudė kelius tūkstančius Rževo gy
ventojų.

1943 metų kovo 20 dieną ant Vorovs- 
kio gatvės Pavlovo namuose po num. 47 
rasta fašistų nužudytų aukų šeši lavo
nai: trys moterų ir trys vaikų. Namas 
rasta apiplėštas. Kitam šalimam name 
rasta vokiečių kareivių nukankinta Sa- 
dovo šeima; tėvas ir motina nušauti, 12 
metų duktė Raja štiku užbadyta, 15 
metų sūnus Valentin peršautas per smil
kinį, 18 metų duktė Zina išžaginta ir 
pasmaugta; 5 metų amžiaus duktė Ka
tya peršauta per smilkinį. Numerio 116 
kieme duobėje rasta aštuoni lavonai so
vietinių piliečių, kurie buvo taip sužalo
ti, jog juos ir pažinti beveik nebegali
ma: 13 metų amžiaus Solovjevai lūpos 
nupjaustytos, 28 metų amžiaus Andreje
vai visas kūnas štiku subadytas, taip ir 
kiti lavonai sumėsinėti.

Kriminalystes prieš sovietinius 
karo belaisvius

Militariniai vokiečių viršininkai yra 
pasibrėžę masiniai naikinti sovietinius 
karo belaisvius. Jie pasmerkia raudon
armiečius mirčiai nuo alkio, šiltinės ir di
zenterijos. Karo belaisviams neduodama 
jokia medikalė pagelba. Viazmoje buvo 
palaikoma karo belaisviams ligoninė ne- 
apšildytam akmeniniam tvarte. Ligo
niams neduodavo jokios priežiūros. Kas
dien mirdavo nuo 20 iki 30 karo kalinių. 
Ligoniams teduodavo pusę bliūdo sriu
bos be duonos. Dr. Mikheev teigia, kad 
vieną dieną toje ligoninėje mirė 247 
raudonarmiečių nuo ligų ir nuovargio. 
Be to, vokiečiai kareiviai panaudodavo 
raudonarmiečius cieliumi, kai pastarieji 
eidavo skersai ligoninės kiemą.

Chirurgas Razderišin, su grupe gydy
tojų, turėjo praleisti vieną naktį karo 
belaisvių kempėje. Tie gydytojai teigia, 
kad per visą naktį buvo girdėtis iš įvai
rių pastatų kankinamų žmonių šauks
mai: “Gelbėkite!” “Pagelbėkite!” “Už 
ką jūs mus mušate?” “Oh, aš mirštu!” 
Dienos metu, kuomet dalindavo maistą, 
belaisvius sugrūsdavo į virtuvę. Vieną 
kartą atsteigimui “tvarkos” vokietis sar
gas paėmė rankinę granatą ir metė į 
kalinių tarpą. Keletas raudonarmiečių 
ant vietos buvo užmušta, o daugelis su
žeista.

1943 metų vasario mėnesį prieš pasi
trauksiant iš Viazmos fašistai atvarė 
grupę suareštuotų sovietinių piliečių ir 
Raudonosios Armijos karių-belaisvių į 
Novotoržskaja stoį, šalia Viazmos. Va
rant iš stoties į kempę daugelis kalinių 
nebegalėjo paeiti dėl alkio. Vokiečiai 
sargai tuos nušovė ant vietos. Pakelyje 
iš Novotoržskaja stoties į Viazmą su
šaudė 43 vyrus!

Kempės No. 2 komandantas Rauten- 
berg begailestingai kankino ir žudė so
vietinius karo belaisvius. Po išlaisvini
mo Syčevkos iš po vokiečių okupantų 
vienoje kempėje milžiniškoje duobėje 
rasta 3,000 lavonų raudonarmiečių karo 
belaisvių ir šiaip sovietinių piliečių. La
vonų ištyrimas parodė brutališką elgėsi 
su kaliniais. Daugelio buvo išlaužytos 
rankos ir kojos, galvos suskaldytos, no
sis ir ausys nupjaustytos, akys išbady
tos, lytiniai organai nupjaustyti. 1943 
metų sausio mėnesį Karino kaime fašis
tai suvarė 79 raudonarmiečius karo be
laisvius į tvartą ir sudegino juos.

1941 metų lapkričio mėnesį Korytov- 
kos kaime vokiečiai kareiviai darė šau
dymo pratimus į raudonarmiečius, nu- 
dėdami 14 jų. 1942 metų birželio mėnesį, 
pagal įsakymą žandarmerijos viršininko 
kapitono Schulz, buvo paimta iš Viaz
mos karo belaisvių kempės penki rau
donarmiečiai. Sargai įsakė jiems bėgti 
ir paleido ant jų kulkas. Trys buvo nu
šauti ant vietos, o du sužeisti. Paskui 
juos pribaigė šautuvų drūtgaliais. Viaz
moje, ant Komsomolskos gatvės, vienas 
raudonarmietis pasitraukė nuo karo be
laisvių grupės, kad atsigerti vandens 
prie šalygatvio tekančiam upelyje. Vo
kietis sargas tą karį pirma sumušė šau
tuvo kotu, o paskui jį nušovė. Prie Viaz
mos stotyje raudonarmietis karo belais
vis įėjo į darbininkų valgyklą ir papra
šė sriubos. Sargas nusekė paskui jį ir 
įsakė jam tuojau apleist valgyklą. Kali
nys prašė leisti jam suvalgyti tą sriubą. 
Sargas ištempė jį iš valgyklos ir ant vie
tos nušovė prie valgyklos durų.

1942 metų gruodžio mėnesį vokietis 
sargas nušovė du raudonarmiečiu karo 
belaisviu Sofia Perovskaja gatvėje. Jų 
lavonai buvo palikta gulėti gatvėje per 
kelias dienas.

Išvežimas sovietinių piliečių 
Vokietijos vergijon

Toli gražu dar nėra pilnos skaitlinės. 
Bet sekamos skaitlinės yra žinomos. Iš 
Viazmos buvo išvežta Vokietijon į ver
giją 5,000 žmonių; iš Syčevkos 1,500; iš 
Gžatsko ir Rževo apie 10,000. 1943 metų 
kovo 2 dieną Viazmos gyventojo Vino
gradov dvi dukterys—Veronika 20 me
tų ir Nadiežda 16 metų — buvo po prie
varta išgabentos Vokietijon. Tėvas pra
šė vokiečių pasigailėti jo dukterų ir ne- 
vežti Vokietijon. Vokiečiai atsakė sude
ginimu Vinogradovo namų.

Vokiečiai išrinko 31 asmenį iš kaimų 
Kulikova ir Ivanovskaja ir išvežė Vo
kietijon. Kiti kaimiečiai buvo užmušti ir 
kaimai sudeginti.

Vokiečiai išgabeno 43 žmones iš kai
mų Andrejevskoje ir Diatlovo. Tarpe jų 
buvo 40 metų Vasili Nikonov, 15 metų 
Raisa Malinina, 40 metų Maria Rodio
nova, 18 metų Vasili Čistov, 33 metų Ni
kolai Safonov, 45 metų Maria Kolossova, 
16 metų Anna Fetisova, 17 metų Egor 
Vetkin, 15 metų Valentina Vetkina ir 
kiti.

Sąraše, kuriuos vokiečiai išvežė Vokie
tijon, nesiranda žmonių virš 50 metų ir 
žemiau 15 metų amžiaus. Vokiečiai be
gailestingai išnaikina visus virš 50 me
tų amžiaus ir žemiau 15 metų.

(Bus daugiau)

Kenosha, Wis.
— 

LDS ir LLD Veikla

Balandžio \ d., LDS 7-to 
Apskričio Komitetas turėjo po

ised j, kuriame buvo apkalbėta 
j keletas svarbiu klausimų. Pa- 
!skirtas A. Russell brolišku de
legatu nuo 7-to Apskričio da
lyvauti Antro Apskričio Kon
ferencijoj, kuri atsibus gegu
žes 2 d., Roseland, 111.

LDS 7-to Apskričio Konfe
rencija įvyks gegužės 9 d., 
Sheboygan, Wis., kur gyvuoja 
dvi LDS kuopos. Tai pirmą 
kartą LDS 7-to Apskričio Kon
ferencija įvyks Sheboygan 
mieste nuo pat LDS susiorgani- 
z avimo.

Iš LDS 65 Kp. Susirinkimo
i iBalandžio 7 d., Burgers sa

lėje atsibuvo LDS 65 kp. su
sirinkimas. Tarp kitų klausi
mų buvo pranešta, kad 7-to 
Apskričio Konferencija įvyks 
gegužės 9 d., Sheboyg’ane. Po 
apkalbėjimo, išrinkta dvi de
legatės atstovaut 65 kuopą 7- 
to Apskričio Konferencijoj. 
Taigi su Apskričio Komiteto 
nariais iš Kenosha dalyvaus 
visas pustuzinis delegatų.

Buvo išduotas raportas iš 
atsibuvusio koncerto kovo 21 
d. Programą išpildė Roselando 
Aido Choras vadovybėje D. . 
Yuden. Nuo parengimo liko ir 
pelno nemažai. Iš likusio pel
no ant vietos tapo paskirta 
$10 Sovietų Karo Pagalbai. 
Apart paminėtos dešimtinės, 
aukavo daug pavienių narių. 
Kiek iš viso surinkta, bus pra
nešta vėliau.
LDS Royals Kuopa Likviduota

LDS Royals kuopos nariai 
jau visi Dėdės Šamo armijoj, 
dėl to jaunuolių kuopa tapo 
likviduota ir kuopos turtas pri
duotas LDS 65 kuopai. Jeigu, 
karui užsibaigus, jaunuoliai 
norėtų iš naujo kuopą suor
ganizuoti, 65 kuopa jiems pa
gelbės.

Parengimas Vilnies Naudai
' • Balandžio 17 d., Burgers sa
lėje, LLD 94 kuopa rengia bul
vinių blynų vakarienę. Pradžia 
8 vai. vakare. LLD 94 kuopa 
kviečia visus Kenosha ir kitų 
miestų lietuvius dalyvauti šia
me parengime. Paremsite kuo
pos parengimą ir dienraštį Vil
nį. Svjrplis.

Pittsburgh, Pa.
Pasmerkė Žydų Tautos Priešus

Balandžio 7 dieną vietinis 
žydų tautos veikėjas ir vadas 
Rabbi Aaron Ashinsky padarė 
speciali pareiškimą. Jis kalbė
jo apie tuos, kurie neseniai 
New Yorke sušaukė anti-sovie- 
tinį susirinkimą ir pasmerkė 
Sovietų vyriausybę už sušau
dymą Hitlerio agentų Alter ir 
Ehrlich. Ashinsky pasakė:

“Iš gilumos širdies ir sielos 
aš pasmerkiu tuos, kurie atsa- 
komingi už tą anti-sovietinį 
susirinkimą New Yorke ir už 
anti-sovietinę veiklą.

“Sovietų Sąjunga buvo pir
mosiose eilėse išnaikinti rasi
nį antagonizmą ii4 ar.ti-semi- 
tizmą. šiandien Sovietų Są
junga lieja kraują už viso pa
saulio žmones, jų. tarpe ir už 
žydus. Atsinešimas Sovietų Są
jungoje linkui žydų turėtų bū
ti pavyzdžiu visoms tautoms 
visame pasaulyje.”

Toliau Ashinsky pasakė:
“Kas kaip nors šiandien ko

voja prieš Sovietų Sąjungą, 
tas dalyvauja suokalbyje prieš 
Jungtines Tautas ir išduoda 
geriausius žydų liaudies inte
resus.

“Joks padorus Amerikos 
žydas neprisidės prie šitos 
kampanijos prieš Rusiją. Or
ganizuoti Amerikos žydai tu
ri padaryti galą tai kampani
jai ant visados.”

Koresp.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus šviesus
- 'V
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ŽMONĖSE MAKSIM GORKI Detroito Žinios
(Tąsa)

— Eik šalin, smala, apsigimėli tu ne
laimingas! — niurna motina, neramiai 
iiiirksėdama; jos siauros mongoliškos 
akys, keistai šviesios ir negyvos, užkliū
va už kažin ko ir sustoja.

— Tu nepyk, mamyte, vistiek jau, — 
sako Liudmila. — Tu pasižiūrėk, kaip 
plaušiniaus pati išsipuošusi!

— Aš dar gražiau apsitaisyčiau, jeigu 
jūsų trijų nebūtų, surijote jūs mane, su- 
ėdėte, — negailestingai ir lyg per aša
ras atsako motina, įsmeigusi akis į di
delę, plačią plaušiniaus našlę.

Ji panaši į mažutį namą, jos krūtinė 
atsikišusi, tarytum priebutis; raudonas 
veidas, apgaubtas žalia skarele, primena 
stogo langelį, kai jo stiklai atšviečia sau-

Jevsejenka, ištempęs per krūtinę ar
moniką, groja. Armonikos garsai trau
kia kažin kur, iš visos gatvės vaikai le
kia prie muzikanto ir krinta, sužavėti, į 
smėlį.

— Palauk, nusuks tau sprandą, —ža
da jam pati.

Jis tylom žvairuoja į ją.
O plaušiniaus pati lyg akmuo atsisėdo 

netoliese, ant suoliuko prie Chlysto 
krautuvės, ir, padėjusi ant peties galvą, 
klauso, užsidegus.

Lauke, už kapinių, raudonuoja saulė
lydžiai, gatve, kaip upe, plaukia skais
čiai aprėdyti dideli kūno gabalai, kaip 
viesulas, sukasi vaikai, šiltas oras ma
lonus ir girtas. Kažin kuo smarkiu al
suoja per dieną įkaitintas smėlys, ypač 
juntamas riebus, salsterėjęs skerdyklų 
kvapas — kraujo kvapas; ypatinga 
smarvė skverbiasi iš kailiadirbių 
kiemų. Bobų kalbos, girtas pras
čiokų staugimas, skardus vaikų kle
gesys, armonikos garsai — viskas susi
lieja į tirštą gaudimą, galingai alsuoja 
nenuilstamai kuriančioji žemė. Vįskas 

pasitikėjimą šiuo juodu gyvenimu, be
gėdiškai gyvulišku. Gyvenimas, girda
masis savo jėgomis, ieško, kur čia jas 
išeikvojus.

Ir per triukšmą kartais pasiekia šir- I 
dį, įsmegdami į galvą, kažin kokie ypa
tingai klaikūs žodžiai:

— Vieno negalima visiems iš karto 
mušti .— reikia iš eilės... -
• — Kas mūsų pasigailės, kad mes pa
tys savęs nesigailime....

— Argi Dievas bobą pajuokai pagim
dė?...

Ateina naktis; vėsesnis oras, aprimsta 
gaudimas, mediniai namai auga, vilkda- 
miesi šešėliais. Vaikus pargrūdo namo 
— miegotų, kiti sukrito čia pat patvo
riais prie motinų kojų ir ant jų kelių. 
Didesnieji vaikai prieš naktį pasidaro 
ramesni, geresni. Jevsejenka nežymiai 
prapuolė, tarytum sutirpo, plaušiniaus 
pačios taipogi nebėra, armonika groja ka
žin kur toli, už kapinių. Liudmilos moti
na sėdi ant suoliuko, susirietusi, išlen
kusi nugarą, kaip katė. Mano bobutė 
nuėjo gertų arbatos pas kaiminką, pri
buvėją ir sąvadą, didelę gyslotą bobą su 
anties nosimi ir dideliu auksiniu “už žū
stančių jų gelbėjimą” medaliu ant lygios 
vyriškos krūtinės. Visi jos bijo, manyda
mi ją esant ragana; apie ją pasakoja, 
kad ji išnešusi iš ugnies, gaisro metu, 
kažin kokio pulkininko tris vaikus ir jo 
sergančią žmoną.

Bobutė su ja draugauja; susitikdamos 
gatvėje, abidvi dar iš tolo šypsosi kažin 
kaip ypatingai maloniai.

Kostroma, Liudmila ir aš sėdime prie 
vartų ant suoliuko; Čiurka pakvietė 
Liudmilos brolį veltynių, — susikibę, jie 
trypia smėlyje ir dulkina.

— Liaukitės! — bailiai prašo Liudmi
la.

Žvairom pažvelgęs į ją juodomis aki
mis, Kostroma pasakoja apie medžioto
ją Kalininą, žilą seneliuką, su gudriomis 
akimis, blogą žmogų, visam priemiesčiui 
pažįstamą. Jis neseniai numirė, bet jo 
neužkasė kapinių smėly, o pastatė gra
bą viršum žemės, nuošaliai nuo kitų ka
pų. Grabas — juodas, ant aukštų koju
kių, jo viršelis išrašytas baltais dažais, 
—■ nupiešta kryžius, ietis, lazda ir du 
kaulai.

Kiekvieną naktį, kai tik sutemsta, se
nis atsikelia iš grabo ir vaikščioja po 
kapines, vis kažin ko ieško ligi pirmų
jų gaidžių.

— Nepasakok baisenybių, — prašo 
Liudmila.

— Leisk! — šaukia Čiurka, išsilais
vindamas iš jos brolio glėbio, ir pajuo
kiamai taria Kostromai: — Ką meluoji? 
Aš pats mačiau, kaip užkasė grabą, o 
iš viršaus — tuščias, dėl paminklo... O 
kad vaikščioja numirėlis—šitą girti kal
viai sugalvojo....

Kostroma, nežiūrėdamas į jį, piktai 
pasiūlė:

— Jeigu taip, eik pernakvok kapinėse!
Jie ėmė ginčytis, o Liudmila, nuobo

džiai linguodama galvą, klausė:
— Mamyte, numirėliai keliasi nakti

mis?
— Keliasi, — atkartojo motina, tary

tum iš tolo atsiliepė aidas.
Priėjo krautuvininkės sūnus, Valiokas, 

drūtas, raudonas bernas, metų dvidešim
ties, pasiklausė mūsų ginčo ir tarė:

— Kuris iš trijų ligi išauštant išgulės 
ant grabo — duosiu dvi grivinas ir de
šimtį papierosų, o kuris pabūgs — pri- 
grūšniuosiu, kiek tinkamas, gerai?

Visi nutilo, sumišę, o Liudmilos moti
na tarė:

— Kokios kvailystės! Argi galima vai
kus taip kurstyti...

— Duok rublį, eisiu! — tarė paniuręs 
Čiurka.

— O už dvi grivinas—bijai? — Ir ta
rė Valiokui: — Duok jam rublį, vitiek 
neis, puikuoja tiktai...

— Na, imk rublį!
Čiurka atsikėlė nuo žemės ir tylom, 

neskubėdamas, nuėjo šalin, slinkdamas 
patvoriu. Kostroma, įkišęs pirštus gerk- 
lėn, palydėjo jį spiegiančiu švilpuku, o 
Liudmila neramiai prabilo:

— Ak, Viešpatie, koks gyrūnasl...
— Kur jums, bailiai! — tyčiojosi Va

liokas. — O dar pirmutiniais kovotojais 
dedatės, kačiokai...

Skaudu buvo klausyti jo pasityčioji
mų; šitas sotus bernas mums nepatiko, 
jis vis kurstydavo vaikėzus padaryti ko
kį išsišokimą, pasakodavo jiems bjau
riausius liežuvavimus apie merginas ir 
moteris, mokino erzinti jas; vaikai klau
sydavo jo, ir jiems tekdavo už tatai. Jis 
kažin ko nekentė mano šunies, mėtyda
vo jį akmenimis; kartą padavė jam duo
noje adatą.

Bet dar skaudžiau buvo žiūrėti, kaip 
nueina Čiurka, susitraukęs, sugėdintas.

Aš tariau Valiokui:
— Duok rublį, aš eisiu...
Jis, šaipydamasis ir gązdindamas ma

ne, pasiūlė rublį Jevsejenkienei, bet mo
teris griežtai atrėžė:

— Nenoriu, neimsiu!
Ir papykusi nuėjo. Liudmila taipgi ne

drįso paimti popierėlio; tas dar labiau 
sustiprino Valioko pasityčiojimus. Aš 

jau norėjau eiti, nereikalaudamas iš ber
no pinigų, bet priėjo bobutė ir, sužinoju
si reikalą, paėmė rublį, o man ramiai ta
rė:

— Apsiaustėlį apsivilk ir antklodę pa
siimk, nes ligi ryto atvės...

Jos žodžiai įkvėpė man viltį, kad nie
ko bloga man neatsitiks.

Valiokas pastatė sąlygą, kad aš turiu 
ligi išauštant gulėti arba sėdėti ant gra
bo, nenulipdamas nuo jo, kad ir kažin 
kas atsitiktų; kad ir grabas imt suptis, 
kai senis Kalininas ims lįsti iš kapo. Nu
šokęs ant žemės, aš pralošiu.

— Na, žiūrėk, — perspėjo Valiokas, — 
aš visą naktį tave seksiu!

Kai aš ėjau į kapines, bobutė peržeg
nojusi mane, patarė:

— Jeigu kas pasivaidentų, nekrutėk, 
o tik kalbėk Panelės Švenčiausios maldė-

Sveiksta Mūsų Draugės
Turėdama kiek laiko, aplan

kiau mūsų sergančias drauges. 
Drg. D. Mockienė paliesta ne
laimės, sulaužyta koja, buvo 
net du sykius Harper ligoninė
je, bet dar ją kankins, nes 
kaulai labai povaliai gyja. Ji 
labai apgailestauja, kad nega
li dalyvauti Moterų Pažangos 
Chore.

Ona Maskelienė jau randa
si savo namuose ir laipsniškai 
eina geryn, tik gaila, kad ma
žai mūsų narių aplanko ją. 
Maskeliai yra pažangūs žmo
nės ir užsitarnauja draugiškos 
paguodos.

Anna Budrienė 
kad jos sveikata 
ateiti į normalę
ačiuoja draugėm ir draugam, 
kurie ją aplankė.

Visoms draugėms linkiu ge
ros sveikatos, pasveikti ir vėl 

mumis veikti.M. Alvinienė.

džiaugiasi, 
jau baigia 
padėtį. Ji

Worcester, Mass.
Matykite Puikias Filmas

Sekmadienį, balandžio 18 
dieną, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St., bus rodoma gra
žus rinkinys filmų, jų tarpe 
“Divide and Conquer” filmą 
pagaminta Amerikos valdžios. 
Ji vaizduoja metodas, planus 
ir pastangas, kurių pagalba 
suorganizuoja fašistų agentų 
gaujas — penktąją koloną, 
kuri ardo žmonių vienybę, 
griauna pasitikėjimą į vyriau
sybę, skleidžia Ašies propa
gandą.

Atsilankę ne vien matys la
bai įdomų filmų rinkinį, bet 
ir išgirs Vice-Prezidento Wal
lace labai žingeidžią kalbą, 
kuri yra nufilmuota. Bus gra
ži Sovietų Sąjungoj pagamin
ta muzikalė filmą.

Filmos bus rodomos dviem 
atvejais; pirmas rodymas pra
sidės lygiai 4 valandą po pie
tų,, o antras 6:30 vai. vakare. 
Tai yra proga kiekvienam ir 
kiekvienai pasirinkti tinkames
nį laiką ir matyti šias filmas, 
kada jam parankiau. Pelnas 
nuo parengimo skiriamas už
baigimui kvotos sukėlimui fon
do nupirkimui trijų ambulan- 
sų Mass, valstijoj lietuvių pul
kams, Raudonajai Armijai ir 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

Kviečiame visus ir visas at
silankyti! Rengėjai.

WILKES-BARRE, PA.

Aš ėjau greitai, rodėjo greičiau pra
dėt visa ir pabaigt. Mane lydėjo Vailo
kas, Kostroma ir dar kažin kokie ber
nai. Lipdamas per plytinę tvorą, aš su- 
sipyniau antklodėje, sugriuvau ir tuojau 
pašokau, tarytum smėlys būt švysterė
jęs mane aukštyn. Už tvoros nusikvato
jo. Aš sužagsėjau, per nugarą perėjo ne- 
inalohus šiurpas.i

(Daugiau bus)

Labai Svarbus Parengimas
Sekmadienį, balandžio (Ap

ril) 18 dieną, 4 vai. po pietų.. 
Lietuvių Progresyvių Kliubo 
svetainėje, 325 E. Market St., 
atsibus labai svarbi pare. Ren
gia Liet. Literatūros Draugijos 
43 kuopa.

Demokratijos pagalbai kvie
čiame atsilankyti visus ir vi
sas, nes nuo šios parės pelnas 
skiriamas Raudonajam Kryžiui 
ir medikalei pagalbai Sovietų 
Sąjungos kovotojų, tai tikslas 
labai geras.

Gaspadinės ir gaspadoriai 
sako, kad ši pare bus viena iš 
geriausių. Gaspadinės ruošia 
įvairiausių valgių, kokių gali
ma karo sąlygose gauti, jos 
tam reikalui panaudos įvai
raus maisto ir miltingiausių ir 
naujausių bulvių. Visi Wilkes 
Barrės specialistai žuvininkai 
užkviesti parūpinti žuvų ir sil
kių. O baro gaspadoriai sako, 
kad jie užsakė iš visos valsti
jos įvairiausio alaus “sampa- 
lių,” tai išbandę tik tą naudos 
parėj, kurios briūrės bus ge
riausias, 
parūpins 
rių.

Reiškia,
ra, tikslas taip pat. Todėl, vi
si ir visos kviečiami atsilanky
ti, kad parėmus Sovietų Sąjun
goj kovotojus, jų tarpe ir lie
tuvius, ir Amerikos Raudonąjį 
Kryžių. komisija.

Lietuviai 
lietuviško

farmeriai 
štilio sū-

pare bus labai ge-

LLD 52 Kp. Susirinkimas
Kadangi įvyks nepaprastas 

lietuvių parengimas tuo patim 
laiku, kada turi įvykti LLD 52 
kp. mėnesinis susirinkimas, tai 
kuopos susirinkimas įvyks iš 
ryto. Todėl, draugai ir drau
gės, gerai įsitėmykite ir susi
rinkime dalyvaukite balandžio 
(April) 18 d., 10:30 vai. ry
te, 4097 Porter St. Susirinki
mas bus labai svarbus, nes tu
rime daug įvairių reikalą nu
tarti ir keletą naujų dalykų 
turėsime gyveniman įvykdyti.

Kaip jau matėt spaudoje, 
kad LLD Centras jau turi at
spausdintą naują knygą, 1943 
metų, bet, jeigu nariai nesi
stengs užsimokėti savo mokes
čių, tai Centras negalės greit 
apdaryti ir išsiuntinėti kuo
poms išleistų knygų. žinot, 
kad knygos kainuoja ne tik at
spausdinti, bet ir daug pinigų 
išsiuntinėt. Dėl to, visi nariai 
būtinai turi užsimokėti savo 
mokesčius už 1943 metus, kaip 
greit gali. Taipgi, kviečiame 
įstoti į LLD 52 k p., kas tik my
li apšvietą ir kultūrinį darbą. 
Įstojimas nariams nekainuoja, 
tik užsimokėkite metinius mo
kesčius sekamai: $1.50 cen
trui ir 15c kuopos ir apskričio 
reikalams; viso $1.65 į metus.

Visi nauji nariai gali gauti 
po dvi knygas senesnios lai
dos, nes mes jų turime įvai
raus turinio ir brangių knygų. 
Todėl, draugai, naudokitės ta 
proga, įstokite į LLD 52 kp.— 
vyrai ir moterys, jauni ir se
ni. Jaunuoliai gauna geros li
teratūros anglų kalboje už tą 
patį mokestį, kaip ir suaugę.

Nariai, kurie norite gauti 
kietais apdarais knygą 1943 
m., tai tuojau praneškite kp. 
sekretoriui, kainuos 25c kietais 
apdarais knyga. J. A.

LLD 52 Kp. Fin. Sekr.

Kanadiečių Parengimas
Jau neužilgo mes, detroitie- 

čiai, gausime progą pasisve
čiuoti ir parengime dalyvauti 
draugų windsorieciu. Windso- 
riečiai rengia didelį koncertą, 
gegužės 2d., (rodos, vakare), 
1351 Drouillard Rd. arba Ju
goslavų svetainėje. Tą paren
gimą rūpestingai rengia LLD 
21 kp. Dalyvaus Toronto da
lies veikiančių draugų grupė, 
taipgi, girdėjau, dalyvaus De
troito Pažangos Moterų Cho
ras. Kanadiečiai visados daly
vauja detroitiečių parengimuo
se, tai dabar mums bus gera 
proga pas kanadiečius pasivie
šėti ir paremti Liaudies Balsą.

D. Worker, New Masses, So
viet Russia Today ir lietuvių 
laikraščių angliškas sekcijas.

Alvinas.
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SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠE UPTON SINCLAIR

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

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠE: 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 i šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje Šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

SU

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠE DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo Apdarais, kaina $1.50.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais 
SUTAISĖ DR. D. PILKA 

Kaina $1.00 už egzempliorių.

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimų
Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH LeVANDA-LEVANDAUSKA8
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 JASILIONIO EILIŲ RINKINYS

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

288 puslapių. Kaina 50c.
• • • •< e•

Vokiškieji Grobikai — Mirtini 
Lietuvių Kultūros Priešai

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

Puslapių 82. Kaina 10c.

Kareivių Žinios
Domininko ir Emilijos Ru

gienių šeima išleido į kariuo
menę jau ketvirtą sūnų — 
Stanley. Gaila tėvams ir jų 
šeimynai, bet taip pat gaila 
ir mums, nes, kaip Stanlis, taip 
ir kiti jų sūnai buvo labai 
veiklūs jaunuoliai Aido Chore 
ir LDS 208 jaunuolių kuopoj. 
Reikia nuoširdžiai jiems palin
kėti geros kloties, būti geriems 
kareiviams ir sveikiems sugrįž
ti į mūs jaunimo tarpą, po nu
galėjimo priešo.

križanauskų sūnus Leopold 
neseniai buvo atsilankęs pas 
tėvus svečiuotis ir vėl išvyko 
į kareivių stovyklą Edison 
Camp, N. J. Jis ten eina mili- 
tarinį mokslą ir į trumpą lai
ką tikisi užimti aukštesnę mili- 
tarinę vietą.

Alva Williams, tai yra, mū
sų gerų draugų Juozo ir Do
micėlės Mockų sūnus jau keli 
mėnesiai tarnauja kariuome
nėj ir nūo pat įstojimo į ka
riuomenę, tuojaus įstojo į mi- 
litarinę akademiją ir ten mo
kinasi. Sako, kad turi sunkiai 
mokintis, bet ne po ilgam tu
rės aukštesnę militating vietą.

Juozas Valentą, tai Jono ir 
Marįraretos Alyinų sūnus, pra
neša, kad į trumpą laiką tu
rės vykti į užsienį, už plačių 
jūrų ir per kiek laiko neturės 
progos rašinėti laiškų tėvams 
ir’ savo giminėms. Juozas, bū
damas Georgia valstijoj visa
dos mylėjo skaityti pažangią 
anglišką spaudą^ kaip tai:

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠE DR. J. J. KA6KIAUČIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai 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 Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

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

56 puslapių; kaina 25c.

‘'Laisves” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y<

SKELBKITES "LAISVĖJE”

THE CALL TO THE COLORSI 
IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. t Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns which 
y°ur money win helpto buy-

Go to your bank, post office, or savings and 
loan association. Tell them you Urant to buy 
Defense Bonds regularly, Starting now. 
b
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Sovietų Oficialiai Pranešimai Easton, Pa.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Į pietus nuo Iziumo vokiečiai atakavo linijas laiko
mas vieno raudonarmiečių dalinio. Mūsų kariai leido 
priešams arti prieiti, tada paleido ugnį į vokiečius. 
Hitlerininkai per saviškių lavonus vis briovčsi pirmyn. 
Raudonarmiečiai rankinėmis granatomis apstabdė vo
kiečius ii’ atakuodami juos durtuvais atmetė priešus 
atgal į pirmiau buvusias jų pozicijas.

Sievsko srityje (į šiaurvakarius nuo Charkovo) so
vietiniai artileristai sudaužė aštuonis pavienius vokie
čių apkasus ir du tėmijimo punktus.

Kuban klonyje (Novorossiisko srityje) mūsų kariuo
menė perėjo per vieną upę ir užėmė priešų apkasu^. 
Hitlerininkai pabėgo, palikdami keturis kulkosvaidžius, 
daug šautuvų, rankinių granatų ir kulkų. Greitai vo
kiečiai atsiuntė savo rezervus (atsarginius) ir darė 
kelias kontr-atakas, vieną po kitos. Raudonarmiečiai 
atmušė visas kontr-atakas ir atlaikė užimtąsias lini
jas.

Viename sektoriuje Volchovo fronto (į pietus nuo Le
ningrado) vokiečiai mėgino atakuot mūsų linijas, bet 
liko atmesti atgal į pirmiau buvusias savo pozicijas.

Kovo mėnesį sovietiniai partizanai viename Kalini
no srities apskrityje susprogdino 29 geležinkelių tiltus 
ir 39 vieškelių tiltus, sunaikino daugiau kaip penkis ki
lometrus geležinkelio ir išvertė iš bėgių aštuonis vo
kiečių traukinius su kariais, ginklais ir amunicija.

Balandžio 13 d. sovietinė kariuomenė per mūšį į pie
tus nuo Balaklejos nukovė iki 200 vokiečių, sunaikino 
penkias jų prieštankines kanuoles ir sužalojo du tan
kus.

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

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Vidutiniai Amerikos bombanešiai, lydimi lėktuvų ko

votojų, balandžio 12 d. šešis kartus atakavo japonų 
įrengimus Kiškoj (vakarinėje dalyje Aleutų salyno); 
pataikė į priešų lėktuvų aikštę, į kanuolių lizdus ir į 
svarbiausią priešų kariuomenės stovyklą.

NEW DELHI, Indija, bal. 14. — Jungtinių Valstijų 
lėktuvai kovotojai balandžio 13 d. kelis kartus atakavo 
japonų įrengimus šiaurvakarinėje Burmoje; sunaikino 
kelio tiltą Shadzupe.

Bal. 12 d. vidutiniai mūsų bombanešiai užpuolė japo
nų lėktuvų stovyklą Magwe (Burmoj); bombomis pa
taikė į lėktuvų aikštes. Kitos mūsų bombos sprogo
priešlėktuvinėse japonų pozicijose ir pastatuose, kur i 
išsiveržė gaisrai.

Visi mūsų lėktuvai saugiai sugrįžo iš tų žygių.

Lietuviai Armijoje
Pereitą savaitę išėjo į ka

riuomenę Edvardas Montri
mas, Albert Aleksandravičia, 
William Nekrošas, Walter Ar- 
man-Armalavičia ir Ralph Da
nelius.

Dar nebuvo Laisvėj atžymė
ta seniau lietuviai tarnaujan
ti armijoj, būtent, Lawrence 
Raudony-Raudonius, kuris tar
nauja laivyne, Andrius Mason- 
Meškauskas, Andriaus sūnus, 
jau tarnauja trys metai. Jis 
yra seržanto laipsnyj. 2-ras jo 
brolis — Frank Mason tarnau
ja orlaivyne mechaniku, da
bar yra Indijoj. Leonardas 
Mason, velionio Petro Meš
kausko sūnus jau ilgai ir gar
bingai tarnauja Dėdes Šamo 
armijoj.

Jau bus 50 jaunuolių lietu
vių, tarnaujančių mūsų šalies 
armijoj vien iš mūsų nedidelio 
miesčiuko. Reiškia, pasirodo, 
kad jau gera grupė lietuvių 
yra kovoj arba besirengiančių 
kovai prieš japonus ir hitleri
ninkus.

Pereitą rudenį buvo paleis
tas iš armijos Walter Mar
kauskas, nes negalėjo pataisy
ti jam pažeistą koją. Pereitą 
savaitę parėjo iš kariuomenės 
Petras Blieka, jį paleido dirb
ti prie apsigynimo darbų, nes 
jis yra virš 38 metų. Tokius 
paleidžia iš armijos. Petras 
parėjo puskarininko laipsnyje, 
kaip kapralas T.

Šis žiaurus karas Amerikos 
jaunimui dar tik prasideda ir 
jis kainuos nemažai jaunų gy
vasčių, tik paržydusių. Jau 
žuvo iš mūsų miestelio 22-jų 
metų jaunuolis Afrikos kovoj, 
tai Juozas Johnson-Januškis. 
žūva gyvastys, kad galėtų, iš
gelbėti žmoniją nuo fašistinių 
bestijų užpuolimo.

Rlaketierių Teismai
Jau rašėme Laisvėj apie ra- 

ketierių juodus darbus mūsų 
miestelyje. Įsivėlę apie tuzi
nas tų nenaudėlių teisman. 
Teisėjas F. MacClusky “var
go” apie porą mėnesių su jais, 
o paskui visus pasiuntė į kalė
jimą ant loskavos duonos nuo 
4-rių iki 10 metų. Nieko ne
gelbėjo nei pinigai, tik vienai 
kekšių karalienei pavyko už- 
sistatyti $15,000 kaucijos ir 
gauti aukštesnį teismą. Mūsų 
garsusis kekšynas ant Pine 
gatvės dabar yra uždarytas. 
Mano kirpykloj vyrai tvirtina, 
kad jos dabar sulindo į pigius 
viešbučius. Gerai ta patarlė 
sako: Išvarysi velnią pro du
ris, tai jis įlįs pro dūmtraukį.

Pagalba Laisvei Apsiginti
Kaip tik pasiekė žinia, kad 

dienraštį Laisvę tūlas ukrai
nietis traukia teisman, tai mu
du su draugu Leonu Tilviku 
padiskusavome ir nusprendė
me pradžią padaryti. Ukrai
niečiai yra geri žmonės, mūsų 
supratimu, skundėjas yra su
kurstytas lietuvių, kurie neap
kenčia Laisvę. Jie pasirinko 
žmogų, kad padarius dienraš
čiui išlaidų, o jeigu jau teis
man reikia eiti, tai lėšų-bus iki 
ausų.

Laisvės apsigynimui Leonas 
Tilvikas aukoja $3, o aš $1. 
Vėliau prisiusime daugiau. 
Laisvei nėra ko nusigąsti, ji 
visomis jėgomis padeda mums 
laimėti karą, jos užnugaryje 
stovi skaitlinga laisviečių ar
mija, kuri ateis bėdoj su pa
galba. V. J. Stankus.

Rusai Vartoję ir Amerikos 
Lėktuvus prieš Karaliaučių

London. — Anglų dien
raštis Daily Mail išspaus
dino Romos radijo praneši
mą, jog tarp rusų lėktuvų, 
kurie bombardavo Kara-- 
liaučių, buvę ir gautų iš 
Amerikos Lekiančiųjų Tvir
tumų, didžiųjų bombane- 
šių. Tai, žinoma, nepatvir
tintas pranešimas.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 18 d., 2 vai. dieną, Jaunų 
Vyrų salėje, 407 Lafayette St. Ne
pamirškite, visi dalyvaukite, nes tu
rime svarbių reikalų aptarti.—A. Jo- 
cis, rašt. (89-91)

PITTSBURGH ir APYLINKĖJ
Pittsburgho ir Apylinkės, kiekvie

nos kolonijos, draugai ir draugės 
būtinai dalyvaukite, kiekviena kolo
nija turi būt atstovaujama. Pasikal
bėjimas įvyks balandžio 18 d., 4:30 
vai. dieną, LDS 60 kp. name, 1320 
Medley St. (N. S.). Mes pergyve- 
nam istoriškus laikus, ateitis svar
bi, darbų daugybė, sutartinas orga
nizuotas veikimas reikalingas. Ot 
dėlto mes visi ir pasitarsim. — J. 
Miliauskas. (89-91)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

NIGHT—HAvemeyer 8-1158 
Tel. STagg 2-0788

GARDNER, MASS.
Matykite Judamus Paveikslus

Gardnerio vyrų ir moterų 
kliubas rengia rodymą labai 
įdomių judamų paveikslų (Mo
ving Pictures) iš dabartinio 
karo, Lietuvos ir kitomis svar
biomis temomis. Judamus pa
veikslus parodys lietuvis Geo. 
Klimas, iš Brooklyn, N. Y.

Rodymas atsibus P.A.C.C. 
svetainėj, 294 Pleasant St., 
gegužės 7 dieną, 7 vai. vaka
re. Visus ir visas širdingai 
kviečiame atsilankyti.

M. S.

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 ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas • 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TBiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7170 
®------------------------------------------------a

Waterbury, Conn.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Hartford, Conn.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Hitlerininkai Planuoja 
Įsiveržt j Turkiją

Berne, šveic. — Bulgari
jos spauda pasakojo, kad, 
girdi, įvykę susidūrimų 
tarp turkų ir bulgarų pagal 
Turkijos sieną. Pusiau ofi- 
cialis bulgarų valdžios laik
raštis Slovo rašė, kad Bul
garija pilnai atliksianti sa
vo pareigas fašistų Ašiai.

Kai kurie politikai Švei
carijoj nužiūri, jog Bulga
rija įieško priekabių karui 
prieš turkus, skindama ke
lią hitlerininkų įsiveržimui 
j Turkiją.

2,000 Ašies Lėktuvų j 
Pietinę Italiją

London, bal. 14. — Pra
nešama, jog Hitleris ir Mu- 
ssolinis skubotai persiuntę 
2,000 savo lėktuvų į pietinę 
Italiją, kad atremt gresian
tį talkininkų įsiveržimą.

GRAIKU VYSKUPAS PARTI
ZANAS KOVOTOJAS

United Press praneša, 
kad vyskupas Kozane šiau
rinėje Graikijoj įstojo į 
graikų partizanų būrį ko
vai prieš vokiečius ir ita
lus. .

Partizanai, tarp kitko, 
naikina naujus fašistų apsi- 
tvirtinimus. Hitlerininkai 
skubotai stato tuos apsi- 
tvirtinimus, rengdamiesi 
atremt talkininkų įsiverži
mą Graikijon. Fašistai la
bai to bijo.

Maskva. — Sovietų lėk
tuvai nuolat bombarduoja 
nacių susisiekimus.

NUŠAUTAS BULGARŲ
POLITIKAS

Berlyno radijas pranešė, 
jog Sofijoj, Bulgarijos sos
tinėj, kas tai nušovė Sotyrą 
Janeffą, bulgarų seimo ka
rinių reikalų komisijos pir
mininką.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

moji kuopa paskyrė komisiją 
parinkimui pasveikinimų. Ko- 
misijon įeiname Kuraitis, Vaz- 
nys ir aš. Imsimės už darbo.

Šiemet žmonės geriau dirba. 
Turėsime gauti ir pasiųsti 
daugiau pasveikinimų, kaip 
paprastai. (

Lai mūsų broliai chicagie- 
čiai žino, kad mes įvertina
me jų pasidarbavimą dėl 
dienraščio Laisvės. Jie su di
dele auka pasveikino mūsų 
suvažiavimą.

Prašome brooklyniečius ma
tyti minėtos komisijos narius. 
Mes maloniai priimsime jūsų 
pasveikinimus dienraščiui Vil
niai.

Nereikia bijoti paaukoti. 
Dėl to nė vienas nesubankrū- 
tuos. Ar manote, kad tie lai
mingesni, kurie niekam neau- 
koja ?

Nieko ir jie nenusineš. Daug 
smagiau ir sąžinė daug rames
nė, kai geram tikslui dolerį 
kitą išmeti.

Didieji šykštuoliai ramybės 
niekados neturi. Juos ir mi
rusius niekas gražiai nenori 
prisiminti.

Kas gi, pavyzdžiui, nori 
gražiai prisiminti šykštuolį 
Keleivio leidėją Gegužį, kuris 
tūkstančius sukrovė ir paliko, 
bet savo gyvenime jokiam pra
kilniam tikslui nebuvo paauko
jęs nei seno dolerio!

šykštėjo, taupė, krovė, o 
kas iš to? Tik Michelsonas 
jam dėkingas, kuris pats irgi 
tik špygas temoka piešti ir jas 
aukoti prakilniems reikalams.

Iš Atsibuvusio Koncerto
Balandžio 11 diena Laisvės 

Choras buvo surengęs gražų 
ir labai įvairų koncertą. Visą 
programą išpildė patys cho
ristai. Tiesa, buvo užkviesta 
dainininkė B. Lukas (Rasima- 
vičiutė) iš Waterbury, bet iš 
ligos priežasties negalėjo at
vykti. Labai gaila, kad dėl 
tos priežasties ji negalėjo 
mums gražiai padainuoti.

Laisvės Chorui vadovauja 
Wm. Visockis. Prie šio kon
certo jis energingai ruošėsi, vi
są chorą ir atskiromis grupė
mis labai gerai sumokino. Pia
nu akompanavo jaunuolė A. 
Pilky.

Koncertui pirmininkavo W. 
Brazauskas, kaip jis sakė, kad 
pirmu kartu pirmininkauja. 
Pirmiausiai choras sudainavo 
Amerikos himną, o paskui po
rą dainelių. J. Roman smui
ku sugrojo gražiai porą ka- 
valkų, pianu jam pritarė A. 
Pilky. Trečias numeris buvo— 
merginų choras ir jam ant 
smuikų pritarė Wm. V. ir J. 
R. Paskui sekė kiti programos 
pildytojai grupėmis. Bendrai, 
visi labai gražiai dainavo, grie
žė ir darė gražų įspūdį. Ypa
tingai merginų grupė labai 
gražiai pasirodė. Ant galo vi
sas choras sudainavo kelias 
dainas.

Koncertine programa daly
viai pilnai buvo pasitenkinę, 
tik gaila, kad žmonių buvo 
permažai. žinoma, kas neda
lyvavo, tai graudinsis, kad 
praleido tą progą.

Didelė padėka turi būti Wm. 
Visockiui už jo pastangas 
taip gražiai sumokinti chorą 
ir grupes. Garbė visiems me
no mėgėjams, kurie ir kurios 
taip energingai mokinasi, kad 
taip gražiai palinksminti vi
suomenę. Viskas buvo kuo ge
riausiai—ir dainos , ir sugru
pavimas, ir pasipuošimas.

Linkėtina chorui augti ir 
sėkmingai darbuotis.

M.

Labai Svambios Prakalbos— 
Kalbės Grižus iš SSSR v

Nedėlioj, balandžio 18 die
ną, 7 vai. vakare, bažnyčioj 
Second Congregational, atsi
bus labai svarbios prakalbos. 
Rengia Russian War Relief 
Komitetas išvien su minėta 
bažnyčia. Kalbės grįžusi iš 
Sovietų Sąjungos Nile Magi- 
doff, žmona NBC korespon
dento, gyvenančio Maskvoje. 
Ji yra naujosios kartos rusė, 
Amerikoje gyvena mažiau me
tų ir per tą laikotarpį pasakė 
apie 350 prakalbų—tai mačiu
sios karą raportas.

Dainuos ir rusų šventos Ma
rijos bažnytinis choras. Bus ir 
kitų kalbėtojų. Prašome visus 
atsilankyti į prakalbas ir per
skaičiusius šią žinią apie tai 
pranešti savo pažįstamiems, 
pakviečiant į prakalbas ir 
juos.

Aukos bus renkamos nauju 
būdu, prašoma, kad publika 
atneštų tam tikslui tokių daly
kų, kaip antiseptikai, dantų 
pasta, muilo, rankšluosčių, 
bandažų, lovoms patiesalų ir 
panašių naudingų reikmenų. 
Kam neparanku tų dalykų at
sinešti, tai prašome paaukoti 
pinigais ir jūsų nurodyti da
lykai bus nupirkti ir pasiųsti.

Nepamirškite, kad Second 
Congregational bažnyčia yra 
ant kampo W. Main St. ir Hol
mes Ave., Waterbury j.

Alfred Green,
RWR Komiteto Pirm.

SO. BOSTON, MASS.
šeštadieni, svarbus mezgėjų su

sirinkimas įvyks šeštadieni, balan
džio 17 d., 8 v. v., 2 Atlantic St. 
Visos mezgėjos dalyvaukite, atsi
veskite ir naujų narių. Taipgi kvie
čiame ir ALDLD moteris dalyvauti, 
pasitarti kas link siuntimo dovanų 
lietuviams raudonarmiečiams ir pa
bėgusiems vaikučiams nuo Hitlerio 
teroro į Sovietų Sąjungą. — Mezgė
jų Komitetas. (88-90)

WORCESTER, MASS.
Sekmadieni, 18 d. balandžio, 29 

Endicott salėje bus rodoma judami 
paveikslai, traukti Sovietų Sąjun
goj. “A Musical Story,” “Divide and 
Conquer” ir “Herojiškas Sevasto
polis.” Bus rodoma du kartu. Pir
mas rodymas 4 vai. dieną, antras 
6:30 v. v. Pelnas eis pirkimui am- 
bulansų Raudonąja! Armijai, Lietu
vos raudonarmiečiams ir Amerikos 
Raudonąjam Kryžiui. Įžanga 40c, su 
taksais. Nuoširdžiai kviečiame visus. 
—■ Rengėjai. (89-91)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 18 d., 2 vai. dieną, 408 
Court St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, taipgi kurie jau- 
čiaties, kad dar neužsimokėjote už 
1943 m., prašome užsimokėti. — C. 
Andriūnas, sekr. (89-91)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubas rengia 

vakarėlį. Bus rodoma judami pa
veikslai — Raudonoji Armija ir Re
voliucionieriai. Įvyks balandžio 18 
d., 7 v. v. 735 Fairmount Ave. Pel
nas — Sovietų Sąjungos Med. Pa- 
gelbai. Kviečiame visuomenę daly
vauti, naudingai praleisite laiką, tik 
nesivėluokite, prasidės punktualiai 7 
vai. vak. — Komisija. (89-91)

WORCESTER, MASS.
Prašome visų, kurie turite ambu- 

lansų fondo aukų rinkimui blankas, 
grąžinkite sekmadienį, 18 d. balan
džio, kai dalyvausite filmų rodyme, 
29 Endicott St. Bus visi Komiteto 
nariai, tai galėsite sugrąžinti blan
kas iš kurių esate paėmę. — Kom.

(89-90)

DETROIT, MICH.
Sekmadienį, balandžio 18 d., AL 

DLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
10:30 ryto, 4097 Porter St. Kuopa 
turi daug reikalų įvairiais klausi
mais, todėl visi nariai malonėkite 
dalyvauti. Gaukime naujų narių 
į org. Šis susirinkimas yra atkeltas 
anksčiau, todėl kad po pietų 2 vai. 
įvyks nepaprastas. Lietuvių parengi
mas Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
reikalu, Clark Parke, Clark ir W. 
Vcrnor Highway. — J. K. Alvinas, 
sekr. (89-90)

BŪKITE AMERIKOS PILIEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

H
 KAINA 35c.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

LAISVE
chas. pTkal 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

KnygelSii Autoriui

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

'ICHARLES
8 UP-TO-DATE

| BARBER SHOP
8 K. Degutis, Savininkas
X Prielankus Patarnavimas
s 306 Union Avenue

1 a Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
8 BROOKLYN
$ Gerai Patyrę Barbcrlai

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer 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.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•j* 4* 4’
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
4*

1113 Mt. Vernon St.
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Jeffersoną Eilėj 
Mitingą

Thomas Jeffersonas yra vie
nu iš tų Amerikos respublikos 
auklėtojų, kurio darbus ir mo
kymą nori žinoti ir studijuoja, 
diskusuoja kiekvienas tikras 
Amerikos patrijotas. Darbinin
kų Mokykla, New Yorke, kuri 
per daug metų mokina darbi
ninkus Amerikos istorijos, ba
landžio 9-tą surengė masinį 
mitingą Cosmopolitan Operoje 
paminėjimui Jeffersono du
šimtojo gimtadienio.

Vyriausiais to vakaro kalbė
tojais buvo pakviesti Jungti
nių Valstijų ambasadorius Chi- 
lei, Claude Bowers, kuris ne
galėdamas asmeniškai daly
vauti, atsiuntė raštą skaitymui 
tame mitinge, ir Earl Browder,

J. VALENTIS IR B. ŠALINAITE DUOS 
PASKAITAS LMS KONFERENCIJOJ

Lietuvių Meno Sąjungos 3 
; Apskričio konferencijoj' da- 
' iyvumas bus naudingu ne vien 
'tik organizacijų atstovams ir 
j pačiam LMS apskričiui, bet ir 
; kiekvienam, kuris įdomaujasi 
menu.

Apart svarstymo praktiškų, 
kasdieninių nukalu apskričio 
ribose, čia bus įdomiu infor
macijų apie meną abelnai ir 

! apie specifiškas jo sritis.
Jonas Valentis, plačiai žino- 

mas aktorius ir režisierius 
daugelio žymiausių veikalų, 

: koki yra buvę statyti Brook ly
no lietuvių scenoje, yra pasi
žadėjęs konferencijoj duoti 
paskaitą, apie Šekspyro “Ham
letą,” klasikinį meno kūrinį. 
Šekspyras yra giliai studijuo

jamas meno mokyklose visų 
j tų, kurie siekiasi į menininkus, 
■tad jau aišku, kiek daug nau- 
I jo ir naudos bus meno mė
gėjų susirinkimui iš tokios pa- 

I skaitos.
Bronė Šalinaitė-Sukackienė 

duos paskaitą apie dainas ir 
' muziką.

Bus ir kitų pranešimų, taip
gi paveikslai.

LMS 3-čio apskričio konfe- 
! rencija įvyks jau šį sekmadie- 
| nį, balandžio 18-tą, Laisvės sa- 
Hėj, 419 Lorimer St., Brookly
ne. Pradžia 10 vai. ryto. Meno 
vienetų ir kitų organizacijų 
delegatai ir atstovai, o taip 
pat tų organizacijij nariai ir 
visi meno mėgėjai kviečiami 
dalyvauti. N. K.

Amerikos Komunistų Partijos | 
general is sekretorius, kuris 
asmeniškai pasakė. prakalbą.

Abu kalbėtojai nurodė, kaip 
daug Jeffersonas pasidarbavo 
pasukimui jaunos respublikos 
demokratišku keliu. Abiejų 
kalbos pabrėžė, kad šiandieną 
tą didįjį patrijotą geriausia 
galima pagerbti rėmimu karo 
išlaikymui, apsaugai mūsų de
mokratinio gyvenimo.

Pagal Praeiti, Atspėta 
Dabartis

Ambasadoriaus Bowers, žy
maus Amerikos autoriteto apie 
Jeffersoną, prakalba buvo pa
rašyta gerokai iš anksto, bet 
ji aiškiai supuolė su įvykiais, 
kurie dėjosi jau po perskaity
mo tos jo prakalbos masinia
me nevvyorkiečių Darbininkų 
Mokyklos sušauktame mitinge.

Bowers savo prakalboje nu
rodė, jog Jeffersono laikų re
akcionieriai pravardžiavo jį 
radikalu ir raudonuoju, bet 
dabartiniai bando padaryti jį 
“konservatyviu ar reakcingu” 
pridengimui “blogo.”

Kaip tik taip ir dėjosi ke
liomis dienomis vėliau, Queen- 
se, kur šių dienų reakcininkai, 
varde Rego Park Demokratų 
Kliubo, bandė uždaryti Liau
dies Mokyklos 139-tos duris 
Jeffersono mitingui tik dėl to, 
kad jį rengė komunistai.

Atsirado, matote, demokra-

Errol Flynn ir Ann Sheridan naujoj Warnerio fil- 
moj “Kraštas Tamsybių,” dabar rodomoj Strand Te
atre, Broadway ir 47th St., New Yorke. Filmą persta- 
to Norvegijos žmonių kovą prieš nacius pavergėjus ir 
savus Kvislingus.

Pažangieji Laimėjo Rin
kimus Veiterw 

Lokale 16-me
Vieningumo sleitas, vado

vaujamas David Siegel, Wil
liam Albertson ir Joseph Rod- 
riguez laimėjo rinkimus Veite- 

I 

rių Unijos Lokale 16-tame, 
AFL.

Šio sleito sudaryme ir rė
mime buvo susivieniję dauge
lio politinių grupių žmonės 
prieš vieną dešiniųjų elementų 
grupę.

Iš 2,923 dalyvavusių balsa
vime, 1,935 padavė balsus už 
Siegel į prezidentus, prieš opo
nento Harry Corn 731 b. Rod- 
riguez išrinktas finansų sekre
toriumi 1,867 balsais prieš 
Manny Weitzen 635 balsus. 
Albertson, plačiai žinomas ko
munistas, buvęs Browd erini 
Laisvinti Piliečių Komiteto se
kretoriumi, išrinktas generaliu 
organizatoriumi 1,622 balsais 
prieš oponento Frank Marston 
791 balsus.

P a n a š iomis proporcijomis 
balsų išrinkti ir daugelis kitų 
bendro sleito kandidatų. Taip
gi apie dviem balsais prieš vie
ną atmesta siūlymas turėti vir
šininkų rinkimus kas du metai, 
vieton kas metai. *

N. V.

tijos kūrėjo Jeffersono priva- 
tiški “savininkai,” kurie, kam 
norės, duos jo vardą, o kam 
nenorės, neduos.

Prieš tą aiškiai priešjeffer- 
sonišką ir nedemokratišką pa
sikėsinimą išleido protestą ei
lė žymių tos susiedijos visuo- 
meninkų.

Komunistinis jaunimas duos 
specialę radijo programą iš 
stoties WQXR, balandžio 
16-tos vakarą nuo 9:30 iki 
9:55, paminėjimui Jeffersono, 
o sykiu ir savo organizacijos 
gimtadienio. Jaunų Komunis
tų Lygai suėjo 21 metai.

Daug kitų organizacijų įvai
riose miesto dalyse ruošė ir 
dar turės Jeffersono minėjimo 
mitingus. L. K. N.

Vedybas Liečiantis {statymas
■ ■ 1 »

Gubernatorius Dewey pasi
rašė ir už 30 dienų įeis galion 
naujas Įstatymas, pagal kurį 
norintieji vestis galės išsiimti 
leidimą (laisnį) bile kuriame 
valstijos mieste ar kaime. Iki 
šiol galiavęs įstatymas reika
lavo, kad leidimas būtų iš
duotas tik būsimosios nuota
kos mieste.

Tuomi patim aktu sustipri
nama reikalavimai sveikatos 
atžvilgiu. Einanti vestis turės 
pristatyti smulkmeningai išpil
dytą gydytojo liūdymą su ap- 
likantų adresu, kada kreipėsi 
kraujo tyrimui, kur ir kada 
tas tyrimas padarytas.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Herlands Sako, Kad 
Dewey Komitetas

Nusikalbėjo
Miesto tyrinėjimų komisio- 

nierius William B. Herlands 
pereitų trečiadienį pateikė ma
jorui raportą, kuriame atsako
ma į gubernatoriaus komite
to padarytus užmetimus mies
to industrijos klausimu.

Gubernatoriaus komitetas 
pereitą savaitę paskelbtame 
raporte sakė, kad miesto ir 
valstijos pagaminimų seras nu
puolęs dviem dešimtim nuo
šimčių nuo 1939 m., ir nupuo
lęs dėl aukštų taksų, darbi
ninkų brangumo, miesto ir 
valstijos valdžių nepaisymo ir 
priešingumo iš federalės val
džios.

Herlands sako, jog skaitli
nės rodo, kad New Yorkas at
laikė savo sąryšyje su skaičiu
mi dirbančių, už algą žmonių 
ir kad gamyba nupuolė tik 
4.1 nuošimčio. Jis dadėjo, kad 
samdymo mažėjimas buvo di
desnis 28-se kitose valstijose.

Herlands atmušė ir tą pri
metimą, kaipo neteisingą, kad 
industrijos bėgančios iš New 
Yorko dėl brangumo darbinin
kų. Pavyzdžiui, jis nurodė 
Dubinskio vadovaujamą mote
riškų drabužių industriją. Tos 
industrijos darbininkų alga 
pastaraisiais laikais yra neuž- 
vydėtina, unijos vadovybė re
akcinga, o gamybos praranda 
daugiau už kitas.

Unijistai Padės Vesti 
Kovą prieš Juodąjį

Mėsos Turgų
New Yorke įsteigtas Darbi

ninkų Patarėjų Komitetas prie 
vietinio distrikto Kainų Admi
nistracijos. Komitetą įsteigė 
bendras AFL, CIO ir Geležin
keliečių Brolijų atstovų susi
rinkimas kartu su Kainų Ad
ministracijos distrikto atstovu 
Russell H. Potter, įvykęs ba
landžio 14-tą Empire State 
Bildinge.

Mitinge, tarpe kitų padary
ti toki pasiūlymai:

1. Unijistai darbininkai maž
menomis pardavinėjimo įstai
gose reikalaus, kad jų, samdy
tojai laikytų išstatytas viešai 
lubines kainas.

2. Unijistai nedirbs prie mė
sos, jei žinos ją atėjus juodojo 
turgaus keliu, neprisidės prie 
kėlimo kainų.

3. Padės pravesti bučeriams 
aiškinimą naujoviško mėsos 
supjovimo-kirtimo pagal pa
dalinimo reikalavimus.

Smulkmeningiau visos mė
sos problemos bus svarstomos 
kitame susirinkime, pirmadie
nį. Manoma, kad organizuo
tiems darbininkams ėmus 
griežtai pridaboti maisto par
davimą, bus galima prašalinti 
daug blogumų, pastoti juoda
jam turgui kelią.

Karo Boiių Koncertas 
Velykų Dieną

žymusis orkestrų vadas, Ar
tūro Toscanini ir pianistas 
Vladimir Horowitz, sudės sa
vo talentus su NBC Simfoniška 
Orkestrą davimui Čaikovskio 
muzikos koncerto Velykų die
nos popietį, balandžio 25-tą, 
Carnegie Hall. Tai bus karo 
bonu koncertas. «

Nepasitenkinęs viena auka, 
muzikos meistras Toscanini as
meniškai atėjo į Karo Taup
menų štabo raštinę, 1270 6th 
Ave., New Yorke, nupirkti 
$50,000 vertės karo bonu ir 

įgauti pirmajame balkone lo- 
žą Carnegie Hali koncertui, 
kur jis pats jau aukojo pro
gramą. Toscanini ir Horowitz, 
kuris yra Toscaninio žentas, ir 
Walter Toscanini, jo sūnus, 
pagelbininkas vedėjas NBC 
muzikos departmento, susidė
ję užpirko ložą, kad pamylėti 
kitus savo šeimos narius. Jiem 
paskirta keturios dešimt penk
toji loža.

Visom to koncerto sėdynėm 
teisė bus gaunama tik pirkimu 
karo bonu.

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)

Angliškas Darbininkų 
Dienraštis Parodė

Žmonėms Tiesy
Aną dieną Daily News ir 

Mirror, kurie turi palinkimo 
padaryti didelę istoriją iš men
kiausio kur nors įtarimo negro 
ar darbininko, ilgiausia nusi- 
plepėjo, kaip Brooklyne suim
ta du “mugeriai” ir kaip tei
sėjas Surpless, prieš kurį jie 
buvo pašaukti, juos suėmusi 
policistą beveik didvyriu pa
darė.

Tais dirbtiniais “mugeriais” 
šį kartą buvo Ch. Barrott, 253 
Kingsboro 2nd Walk, ir Lar- 
ratt Crumsdy, 219 Kingsboro 
2nd Walk.

Po išlaikymo tų dviejų vy
rų kalėjime per penkias die
nas, po patikirinimo jų paduo
tų. davinių, pasirodė, kad jie 
visai nekalti ir tapo išteisinti. 
Bet brooklyniečiai jų kaimynai 
ir apylinkių gyventojai ir da-j 
bar tebeturėtų laikyti juosi 
“mugeriais,” jeigu ne Daily 
Workeris.» Anie laikraščiai dar 
vis nebuvo taikęsi ant tų žmo
nių paskelbto bjauraus šmeiž
to atšaukti.

Visą istoriją, kaip Daily 
Worker ištyrė, ta spauda su
darė tik iš to, kad tie vyrai 
buvo negrai, kad jie grįžo vė
lokai iš sueigėlės išleisti drau
gą kariuomenėn ir dėl to poli- 
cistui pasirodė “keisti,” kad 
grįždami pamatė netoli mo
kyklos numestą surūdyjusį re
volverį ir paėmė parnešti savo 
projekto skrepų rinkėjui.

Jeigu dėl vėlybo pasirody
mo gatvėj pradėtų kitus žmo
nes įtardinėti mugeriais, kaip 
kad padarė su negrais Barrott 
ir Crumsdy, tai. arti visi miesto 
gyventojai būtų “mugeriais.”

Pirmi Judžiai iš Mūšių 
Bismarko Jūroj Rodomi

Embassy Teatruose
Pradėta rodyti visuose Em

bassy Newsreel Teatruose ket
virtadienio vakarą.

Amerikos ir Australijos oro 
jėgos daužo Japonijos Arma
dą, bandančią išsodinti pasti
prinimus savo garnizonams 
Naujojoj Gvinėjoj. Generolo 
MacArthuro vyrai laimi 
džiaugsmingą pergalę, visiškai 
nušluoja 22 japonų laivus su 
16,000 priešo armijos. Paveik
slus nuėmė Australijos pa
veiksi įninkąs iš to krašto orlai
vio.

. Yra rodoma žinių ir iš kitų 
karo frontų, taipgi ir iš svar
biausių nuotikių namų fronte.

Norite Pasiteirauti Apie 
Daržininkystę?

Tikslu paakstinti užsodini- 
mą Pergalės Daržų ir teikti 
naudingų patarimų tuomi su
interesuotiem žmonėm, atida
ryta “daržo klinika” Civilinių 
Apsigynimo raštinėj, 551 86th 
St. Bet veikia ne per visą die
ną, tik nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Pamatykite Europos Pagrmdį 
--Žmonių Kovas Prieš

Hitlerio Okupantus
Balandžio 16 d., vakare, Ir

ving Plaza salėje, New Yor
ke, įvyks įdomus vakaras. Ja
me bus parodyta, kaip Hitle

rio pavergtųjų kraštų žmonės 
kovoja prieš okupantus—slap
tai kovoja. Tai bus parodytas 
Europos pagrindis, Europos 

| kovūnai. Bus parodoma Ven
grijos, Jugoslavijos, Francijos, 
Norvegijos ir Tarybų Sąjungos 
okupuotų respublikų žmonių 
kovos prieš hitlerininkus.

Vieta, kaip sakyta, Irving 
Į Plaza salėje, kampas I5th St. 
Į ir Irving Place, New Yorke, 
i Pradžia 8 v. v.

Bus dainų. Kalbės žymūs 
žmonės, tarp kurių — radijo 
komentatorius W. S. Gailmor 
ir kt. įžanga prie durų 75c.

Turintiems muzikališka au
sį gal bus įdomu šį sekmadie
nį, 1 :30 po piet, pasiklausyti 
WABC stoties radijo progra- 

| mos, kurioj griežiąs stygų en- 
. samblis su devyniais Stradiva- 
i rijaus smuikais, įkainuotais 
ant pusės miliono dolerių.

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 

Tol. EVergrecn 4-9612

Ateinančią savaitę bus vajus 
surinkimui vario, žalvario ir 
bronzo.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrecn 7-G8G8

• •
VALANDOS:

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Rį. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

£ LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
i (VALGYKLA IR ALINft) 

Rheingold E#tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių f

Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ >

Juozas Zeidat n
Savininkai

;l 411 Grand St. Brooklyn :

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS
USEFUL... PRACTICAL

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
f&F Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedeliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. elevelterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508

rtT"...  .....- ........... ^1

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 Glvials 
Geriausias Alus Brooklyne

459 .GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

5

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y<
WWiOiiAitAiiAiiniiAiinilAHAibAiMWifWWĮĮVW W MW UM




