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Viskas pavėluotai.
Karo nuostoliai.
Prieš visą padorųjį pasaulį. 
Nematau pažeminimo.

Rašo A. Bimba

Dar pernai ('. 1. O. vado
vybė šildė Amerikos valdžiai 
tuojau sudaryti visose Įmonė- j 
se bendrus darbininku ir darb
davių komitetus gamybos pa
kėlimui.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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Tik šiandien spauda sako, 
kad War Production Boardas 
šaukia darbininku ir darbda- r
vių tuo reikalu pasitarimą.

Vadinasi, ištisais metais pa
vėluota. Ir taip beveik visose 
karo pastangose : kur nors, kas 
nors pakiša koją. . .

Tuo tarpu pavasaris čia pat. 
Hitleris pasirengęs naujam 
ofensyvui.

Šiuo tarpu Lietuvių Litera
tūros Draugijos sekretorius D. 
M. šolomskas maršrūtuoja po 
Naująją Angliją, žada išbūti 
porą savaičių. Tad, jei negau
site nuo jo greito atsakymo Į 
laiškus, žinokite, kame prie
žastis.

Niekas šiandien nebeskaito 
k a i*o nuostolių. Jie yra tokie 
milžiniški, jog kritusios aukos 
jau seniai skaitomos milijo
nais.

Tūkstančiai nebepadaro jo
kio Įspūdžio, štai pabaigoje 
kovo mėnesio prie Java jūroje 
Suvienytų Tautų laivynas su
sitiko su japonų laivynu.

Tame mūšyje nuskendo try
lika Suvienytų Tautų laivų. 
Jų tarpe berods buvo trys 
amerikiečių laivai. Laikraščiai 
tik mažomis raidėmis atžymė
jo, kad su tais laivais i jūrų 
dugną nuvažiavo apie vienas 
tūkstantis Amerikos jūrinin
kų !

Dabai- jau ne be karo nuos
tolių klausimas, bet klausimas,
kaip čia šitą karą laimėti. Su
vienytos Tautos laimės, bet 
kad jos laimėtų dar 1942 me- 

• tais!

Visas padorusis pasaulis 
randasi mirtinoje kovoje su 
naciškuoju barbarizmu.

Taipgi kiekvienas doras lie
tuvis šiandien daro viską, kad 
šitam barbarizmui būtų pada
rytas galas.

Tuo tarpu klerikalų, tauti
ninkų ir socialistų spauda su
šilus padeda nacizmui.

Amžina gėda visiems tiems 
Hitlerio pastumdėliams—Lauč- 
kai, Grigaičiui, Michelsonui, 
Stilsonui, Tysliavai, Šimučiui, 
Urbonavičiui, Karpiui, Pruns- 
kiui ir visai tai išsigimusiai 
pakalenijai.

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
lietuvių motinų išleido savo 
sūnus i kariuomenę. Tūkstan
čiai tų sūnų gal žus šioje bai
sioje kovoje.

Tuo tarpu virš paminėti su
tvėrimai talkininkauja Hitle
riui, kurstydami ir pjudydami 
lietuvius prieš šios šalies svar
biausi talkininką — Sovietų 
Sąjungą.

Dr. A. L. Graičiūnas rašo:
“Aplaikiau ‘Tarybų Galy

bė’. Kalba graži, spauda gra
ži, apdarai irgi nepeiktini. Bet 
apipjaustyta knyga suvis be 
skonio. Meniškos sielos neįdė
ta. Knyga praranda vertę ir 
norą skaityti ją. Nors mesk Į 
pečių.

“Argi lietuvių tautos nariai 
dar tokie storžieviški, kad ne
galėtų atskirti dailės grožio 
nuo. . . ? Apsirinkate mano 
jūs gerbiamieji, jeigu manote, 
kad lietuvis ar lietuvė dar vis 
primityvūs eros (‘caveman’).’’

Daktarui, matyt, patinka 
knygos su šiurkščiais šonais. 
Lietuvoje jos neapipjausto- 
mos. Gavęs žmogus pats turi 
peiliu lapus išskirstyti.

Amerikoje irgi kai kurios

Dviem Sprogdinimais 
Į Užmušta 198 Hitle 

riečiai Berlyne
Istanbul, Turkija. — Bul

garai korespondentai iš 
Berlyno pranešė, jog nacių 
priešai ten bombomis tą pa
čią dieną sprogdino dvi na- 

;cių partijos patalpas ir taip 
Iužmušė vienoje 176-šis hit- 
leriečius, o antroje — 22.

Berlyne ant sienų ir šali
gatvių dabar visur prirašy
ta ir pritepliota raidės “F,” 
kas reiškia “Draugiškumą” 

! (Freundschaft) vietoj rai- 
jdės “V,” kurią naciai nau
doja paženklint sau “Perga
lę” (Victoria).

Montanos D. Federacija 
Sveikina N. Kongresą 
Browderiui Išlaisvint

■ Cascade, Montana. — Čio- 
(naitinis Amerikos Darbo 
Federacijos unijų centras, 
daugiau kaip 40 unijų, pa
siuntė į New Yorką sveiki
nimą Piliečiu Komitetui 
:Browderį Išlaisvint už tai, 
'kad šis komitetas taip sėk
mingai darbuojasi, ruošda- 
imas Nacionalį Kongresą
Browderio Išlaisvinimui. 
Tas kongresas įvyks New 
Yorke kovo 2.8 ir 29 d.

Minimas Federacijos uni
jų centras sako:

“Mes jaučiame, kad Earl 
Browder buvo nuteistas ne 
pagal m ū s ų (Amerikos) 
konstituciją, kuri užtikrina 
lygią teisdarystę visiems.”

Už smulkius techniškus 
skirtumus savo pasporte E. 
Browderis, Komunistu Par- 
tijos sekretorius, tapo nu
teistas ketverius metus ka
lėti ir $2,000 baudos užsi
mokėti, kuomet paprastai 
tokiuose atsitikimuose ski
riama tik 30 iki 90 dienų 
kalėjimo, bet dažnai ir ta 
pati bausmė suspenduoja
ma. Browderis jau 358-nias 
dienas išvargintas kalėjime.

(Tąsa 5 puslapyje)

Japonai Būna Savo Jė
gas prieš Australiją 
London, kovo 17. — Japo

nai visais garais siunčia 
daugius savo orlaivių į 
New Guinea ir New Britain 
salas, priklausančias Aus
tralijai, ir grūda didelį skai- 
čių savo šarvuotlaivių ir ki
tų karinių laivų — linkui 
pačios Australijos. Nužiū
rima, kad japonai bandys 
užpult Australijos žemyną.

London. — Rolandai dar 
vis kariauja prieš japonus 
salose Javoje ir Sumatroje, 
Rytinėje Rolandų Indijoje.

išleistuvės knygų neapipjaus- 
to. Dauguma, tačiau, apipjau- 
stp. ■

Nėra jau čia toks didelis 
dalykas. Nematau, kur čia bū
tų įveltas koks nors pamatinis 
meniškas principas.

Kol kas mes tebesilaikome 
senos mados.

AMERIKIEČIAI NUSKAN
DINO 2 JAPONŲ LAIVU 
TOLIMUOSE RYTUOSE

Amerikos Submarinas Sunaikino Priešu Laivą Japonijos 
Vandenyse; Amerikiečiai Laimėjo Oro Mūšius

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 16. — Jungtinių Valstijų laivyno 

departmentas išleido sekamą pranešimą:
Tolimieji Rytai — Jungtiniu Valstijų submarinas, 

per plačius veiksmus japoniškuose vandenyse nuskan
dino vieną prekinį priešų laivą.

Taip pat nuskandintas priešų gazolino laivas, 3,000 
tonų, Filipinų srityje.

Šie nuskandinimai yra priedan prie pirmesniųjų, apie 
kuriuos anksčiau oficialiai pranešta.

Karo departmentas savo pranešime sako:
Australasia — Atlikdami žvalgybos pareigas į šiau

rius nuo Australijos, devyni Jungtinių Valstijų kovos 
lėktuvai P-40 rūšies susidūrė su dideliu būriu priešų 
bombinių orlaivių, kuriuos lydėjo jų kovos lėktuvai. 
Nors priešų orlaivių buvo kur kas daugiau, tačiaus mū
sų lėktuvai atakavo priešų orlaivių būrį. Vienas iš mū
sų lėktuvų stačiai metėsi ant japonų kovos lėktuvo, ir 
taip abudu liko sunaikinti. Dar vienas priešų kovos 
lėktuvas ir vienas jų bombanešiš tapo nušauti žemyn. 
Aštuoni iš mūsų lėktuvų sugrįžo į savo stovyklą be jo
kio sužeidimo.

Kitas karo departmento pranešimas
Filipinų Sritis — Negauta pranešimų apie jokius 

veiksmus Filipinuose.
New Britain — Kovo 13 d. didelis pavienis Amerikos 

armijos orlaivis, Rėkiančiųjų Tvirtumų rūšies, apžval- 
ginėdamas, užpuolė japonų užimtą Vunkanau orlaivių 
stovyklą Rabaul’e, New Britain saloje. Jis numetė 
kelias bombas į lėktuvų aikštę ir padarė dikčiai nuo
stolių. Viena bomba tiesiai pataikė į stovėjusį ten or
laivį, ir buvo sunaikinta bent du priešų lėktuvai. Mū
sų orlaivis sugrįžo nei kiek nesužeistas į savo stovyklą.

SOVIETAI VISOMIS PUSĖMIS APSUPO NACIUS
V1AZM0J IR RŽEVE; IMA VOKIE

ČIUS I REPLES IR KITUR 4*
London. — Siaučia smar

kiausi mūšiai tarp Sovietų 
ir vokiečių. Šiemet dar ne
buvę tokių įnirtusių mūšių 
kaip dabartiniai. Ir Raudo
noji Armija kerta galingus 
smūgius naciams; ypač 
šturmuoja apsuptus bei pu
siau apsuptus vokiečius tuo
se punktose-bazėse, iš ku
rių Hitleris planavo pradėt 
pavasarinę ofensyvą prieš 
Sovietus. Patys naciai pri
pažino, kad Sovietai pramu
šė jų linijas kai kuriose vie
tose centraliniame fronte ir 
kad Raudonoji Armija ve
da smarkias atakas prieš 
vokiečius Krime. Bet, pa
sak hitleriečių, tai jiem pa
vykę užtvert spragas, ku
rias Sovietai buvo prakirtę 
vokiečių linijose centralinia
me fronte.

MŪŠIAI TARP SNIEGO 
AUDRŲ IR ŠALČIŲ

Centraliniame fronte mū
šiai verda smarkiose sniego 
audrose ir šalčiuose žemiau 
zero. Sovietų orlaiviai nu
leido būrius parašiutistų už- 
nugarėn priešų linijų ir na- 
rašiutįstai užėmė aptvirtin
tus vokiečių punktus.

Raudonarmiečiai iš šiau
rinės ir pietinės pusės tiek 

pasivarė pirmyn link Smo
lensko - Viazmos vieškelio, 
kad jiem telieka tik 30 my
lių susijungti ir atkirsti na
cių kariuomenę, esančią į 
rytus nuo tos vietos.

BLOGA VOKIEČIAMS 
x KURSKE

Neoficialiai p r a n e.šama 
dar sekami sovietinės ka
riuomenės žygiai:

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Švedų Karalaitis Veža 
Aukštą Ordiną Manner- 
heimui, Nacių Įrankiui

Stockholm, šved. — Šve
dijos sosto įpėdinis, karalai
tis Gustaf Adolf išskrido į 
Suomiją (Finliandiją) pas 
fašistinį suomių komandie- 
rių, feldmaršalą Mannerhei- 
mą (Hitlerio įrankį kare 
prieš Sovietus), švedų ka
ralaitis veža Mannerheimui 
Didįjį Kryžių Kardo Ordi
no. Tas Švedijos ordinas 
yra duodamas tiktai perga
lingiems generolams, kaip 
nepaprastas garbės ženklas.

Mannerheimas h e s e n iai 
atsiuntė aukštus Suomijos 
garbės ženklus karališkai 
Švedijos šeimai.

Auto. Fabrikantai Per- ARDYTOJAJ JUNGTINIŲ 
'etai Varo Gamyba ) JAUTŲ VIENYBES YRA

Karo Pabūklą
Detroit, Mich. — čia bu

vo apklausinėta 10,000 na
rių Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos, dirban
čių karinėje pramonėje, 
kaip jie supranta: ar fabri
kantai deda visas galimas 
pastangas, kad padidintų 
daugį karo reikmenų, ar ne.

60 iš kiekvieno šimto at
sakė, kad samdytojai nesi
stengia pagamint kaip ga
lint daugiau karo pabūklų, 
o 40 iš kiekvieno šimto ap
klausinėtų darbininkų sakė, 
kad fabrikantai stengiasi 
kiek gali.

Sumanymai prieš 40 
Valandą Darbo Savaitę
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongresan įnešta 
sumanymai panaikint 40 
valandų darbo savaitę.

Didieji fabrikantai reika
lauja 48 valandų darbo sa
vaitės ir be extra uždarbio 
darbininkam už viršlaikius.

Viesulas 5-se Valstijose 
Užmušė 115 Žmonią 
Chicago, Ill., kovo 17. —

Per nepaprastai smarkų 
viesulo - tornado siautimą 
penkiose vidur - vakarinėse 
valstijose liko užmušta 115 
žmonių ir sužeista apie 1,- 
000.

Illinojuj užmušta 20, su
žeista 170; Indianoj užmuš
ta 2, sužeista 50; Mississip
pi užmušta 59, sužeista 620; 
Kentucky žuvo 14, sužeista 
11; Tennessee 20 užmušta 
ir 100 sužeista. Medžiaginiu 
nuostolių padaryta bent už 
kelis šimtus tūkstančių do
lerių.

Anglai Burmoje Stipri
nasi prieš Japonus

New Delhi,' Indija, kovo 
17. — Anglai - indai Burmo
je atmušė japonus besi- 
briaujančius linkui Ran
goon - Promę geležinkelio. 
Veikdami į pietų lytus nuo 
Toungoo, anglai atėmė iš 
japonų miestelius Pyuntazą 
ir Madauką, persigrūmė 
per Sittang upę ir atgriebė 
nuo japonų miestą Shwegyi- 
ną.

Paskui anglai apleido tas 
pozicijas ir perėjo atgal į 
rytinę pusę Sittang upės. 
Anglų tikslas buvo laimėt 
daugiau laiko, kad sustipri
nus savo linijas, kad susi
jungus su atvykstančia chi- 
nų kariuomene ir kad at- 
mušus japonus nuo Irrawa
ddy žibalo šaltiniu srities, 
prie Bengalio užlajos.

Anglai ruošiasi didžiam 
mūšiui Burmoje.

Mexico City. — Meksikos 
valdžia rengiasi iškraustyt 
japonus gyventojus iš pajū
rinių ir pasieninių sričių.

FAŠISTŲ LEKAJAI
Taip Juos Smerkė Prezidentas; o Litvinovas Vėl Atsišaukė 

Atidaryt Antrą Frontą Europoj prieš Hitlerį
New York. — Vyriausia 

Jungtinių Tautų strategija 
dėlei karo laimėjimo tai yra 
išlaikyti savitarpinę vieny
bę, sakė prezidentas Roose- 
veltas savo laiške pokiliui 
New Yorko Ekonominio 
Kliubo, įvykusiam pirma
dienio vakare Kotelyje As
tor.

Sovietų Sąjungos amba
sadorius Maksimas Litvino
vas, kalbėdamas tame poki
ly je, vėl ragino talkininkus 
atidaryt antrą europinį ka
ro frontą prieš vokiečius ir 
tuomi susilpnint nacių spau
dimą prieš Sovietus.

Pokilyje taipgi kalbėjo 
Anglijos ambasadorius A- 
merikai lordas Halifax; 
Chinijos ambasadorius dr. 
Hu Shih, Holandijos atsto
vas, ir kiti. Visi pasižadėjo 
laikytis išvien kovoje prieš 
bendrą priešą, fašistų Ašį. 
Pokilyje dalyvavo ir eilė ki
tų kraštų diplomatų, žymių 
profesionalų ir biznio vadų 
— viso per du tūkstančius 
asmenų.

PREZ. ROOSEVELTO 
LAIŠKAS

i

Prez. Rooseveltas savo 
laiške, tarp kitko, sakė:

“Dar niekada istorijoje 
nebuvo susivieniję tiek daug 
tautų jokiam kilnesniam 
tikslui už dabartini. Jos ve
da kovą prieš pasalingą 
niekšystę ir u ž p u o Įima, 
prieš baisūniškas gaujas, 
suburtas pavergti pasauli.

“Mes esame susivieniję 
prieš tuos, kurie siekia pa
vergt žmoniją, įvesdami 
nuožmybę vieton įstatymų, 
išdavystę vieton doros vals
tybinės politikos ir prievar
tą vieton teisingumo. Mes 
esame susijungę prieš tiro
niją, kuri atnešė neapsako
mą vargą, skurdą ir kan
čias didelei pasaulio daliai.

“Šie pasižadėjimai glūdin-I 
ti Keturiose Laisvėse, ku
rios sudaro branduolį At
lanto Čarterio: žodžio-lais
vė, religijos laisvė, laisvė 
nuo baimės ir laisvė nuo 
skurdo.

“Kad pasiekus ir išlaikius 
šį laisvių čarterį, tai vyriau
sia strategija dėlei pergalės 
Jungtinėms Tautoms yra 
laikytis vienybėje — laiky
tis suvienytoms tiksle, su
vienytoms jausmuose ir su
vienytoms pasiryžime. Di
džiausias laimėjimas bile 
priešingos propagandos tai 
būtų suardyt mūsų vieny
bę. Tie, kurie šaukia atski
rai veikti nedalomame ka
re; tie, kurie yra taip akli, 
jog nemato, kad nelaime už
sienyje grūmoti! saugumui 
namie... tie, kurie nedorai 
ar kvailai kartoja perdėji

mus ir netiesą, visi tie tar
nauja kaip nuolankūs leka- 
jai Ašies propagandos.

“Tokios pastangos, kaip 
kad žinome jūs ir aš, sutiks 
į paprastas putas, atsimuš
damos į kietą, kaip uola, 
mūsų pasiryžimą ir į kylan
tį tvaną gamybos ir žmo
nių jėgų, kuomi mes ir nu
galėsime priešus laisvės ir 
demokratijos.”

LITVINOVO KALBA
Sovietu ambasadorius Lit

vinovas nurodė, jog didžiau
siame mūšyje visoj pasaulio 
istorijoj Raudonoji Armija 
susprogdino pasaką apie tai, 
būk naciai nesumušami. Bu
vusios vokiečių armijos, ku
ri “įsiveržė į Sovietų že
mę, apsvaigus pergalėmis ir 
laimėjimais,” jau nebėra. 
Buvo...sunaikintos šauniau-’ 
sios nacių divizijos, ir jų ei
lės atpildytos nesubrendu
siais jaunuoliais ir senes
niais vyrais; bet Hitlerio 
armija nupuolė ne tik fizi
niai, o ir dvasiniai, kaip sa
kė Litvinovas.

Jis giliai įvertino “nepa- 
(Tąsa 5 puslapyje)

Užginčija, kad Sovie
tai Vartoja Didžius 
Daugius Kariuomenės
Maskva. — Sovietų valdi

ninkai užginčija Hitlerio 
pasakojimą, būk nišai metę 
didžias mases savo kariuo
menės prieš vokiečius.

New Yorko Times mask
viškis korespond. Ralph 
Parker telegrafavo savo 
laikraščiui kovo 16 d., kad 
ir dabartiniuose žygiuose 
prieš nacius Sovietai nenau
doja didesnio skaičiaus rau
donarmiečių kaip pirmiau.

“Priešingai fašistų Ašies 
tvirtinimam, Raudonoji Ar
mija atmeta taktiką ataka- 
vimo didžiomis miniomis. 
Vietoj to jinai vartoja ge
rai ginkluotus ir įrengtus 
specialistus tokiems veiks
mams, kaip sprogdinimas 
priešų fortų, slastų užtaisyk 
mas vokiečių tankams, ir 
prasiveržimas per jų lini
jas,” — sako tas korespon
dentas:

l “Kada reikės, Raudonoji 
Armija, tačiaus, galės pa
naudot didžius savo kariuo- 
'menės skaičius. Vakar dar 
jmilionai atsarginių pradėjo 
lavintis, ir laikraščiai iš- 

jspausdino paveikslus liuos- 
norių kazokų plaukiančių į 
'frontą. Bet dabar iš visko 
galima spręsti, kad Aukšto
ji Komanda taupo raudon
armiečius, nors visus ragi- 
ina nesigailėt amunicijos.”
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Paryžiaus Komuną Prisiminus 
Šiandien

1871 metų kovo 18 dienų pasiskelbė 
Paryžiaus Komuna, kuri, pasak Dimit- 
rovo, “buvo pirmasis rimtas darbininkų 
klases bandymas užkariauti sau politinę 
valdžią, sukurti savo vyriausybę, įvesti 

• proletariato diktatūrą. Paryžiaus Komu
na buvo naujo tipo valstybes, proletari
nes valstybės užuomazga, tarybų pirma
vaizdis.” Prieš 71 metus Paryžiaus darbo 
žmonės, negalėdami pakęsti buržuazijos 
pardavysčių, paėmė į savo rankas miesto 
valdžią ir paskelbė: Tegyvuoja Komuna!

Dimitrovas nurodo, kad “Paryžiaus 
Komuna buvo didingas išsiveržimas pyk
čio prieš Francijos buržuazijos parda- 
vystes 1870-1871 metų kare, prieš bur
žuazijos sąmokslą sunaikinti respubliką 
ir atstatyti monarchiją.”

Per daugiau kaip du mėnesiu Pary
žiaus proletariatas didvyriškai kovėsi 
prieš pardavikus savo šalies ir prieš vo
kiečius, kuriems Franci jos valdovai par
sidavė.

Istorija ne visuomet pasikartoja visuo
se detaliuose. Bet Francijoje ji labai žy
miame laipsnyje pasikartojo. 1870-1871 
metais Franci jos buržuazija, bijodama 
liaudies, nepakęsdama respublikos, par

davė'Franci ją Vokietijos valdonams ir, 
susidėjus su jais, ėjo smaugti besiprieši
nantį Paryžiaus proletariatą, Paryžiaus 
Komuną.

Dar nepraėjus 70-čiai metų, toji pati 
Francįjos buržuazija pasimojo antru 
kartu parduoti savo kraštą Vokietijos 
valdovams — šiuo metu baisiausiems fa
šistams, didžiausiems žmonijos neprie
teliams! Kaip Dimitrovas nurodo: “Dėl 
valdančių klasių godumo, pardavikiš- 
kumo, bukaprotiškumo ir supuvimo, ku
rios statė privilegijas ir reakcinius išro- 
kavimus... (1939 metų) karas baigėsi 
pralaimėjimu ir katastrofa. Ir dabar, pa
sinaudodami pralaimėjimu, anų laikų ver- 
saliečių ainiai bando priversti Francijos 
liaudį atlyginti karo išlaidas, sumokėti 
už pralaimėjimą, atlyginti okupacijos iš
laidas ir iškentėti subankrutavusio bur
žuazinio režimo pasekmes...”

Tarpe 1871 metų Tjero pardavikų ir 
šių laikų Petaino-Darlano pardavikų 
skirtumas glūdi tik tame, kad anie bu
vo apsigyvenę Versaliuje, o šitie Vichy 
mieste.

Ir dėka tam supuvimui, dėka tam 
Francijos valdovų parsidavimui šiandien 
visos Francijos liaudis kenčia baisią prie
spaudą ir vargus. Ir ji kenčia hitleriš
ką priespaudą jau antri metai. Žmonės 
ne tik yra badu marinami, į baisų vargą 
įstumti, bet jie yra ir žudomi šimtais, jei 
ne tūkstančiais. Virš milijono francūzų 
dar vis tebėra Hitlerio karo belaisviais, 
šimtai tūkstančių francūzų sulaikyti kon
centracijos stovyklose ir kalėjimuose, o 
milijonai — neva laisvi, bet gyvena neap
sakomą vargą. Tik saujalė pardavikų- 
niekšų naudojasi Hitlerio malonėmis ir 
puikiai gyvena.

Bet Paryžiaus Komunos ainiai ne vie
ni šiandien yra prislėgti ir ne jiems vie
niems tenka kovoti prieš baisiuosius oku
pantus. Jie žino, kad su jais visas civi
lizuotas pasaulis — visos pavergtosios 
tautos ir visos laisvosios tautos, kovojan
čios prieš pasaulio slibiną Hitlerį ir jam 
parsidavėlius. Jie puikiai žino, kad su 
jais eina galingoji Raudonoji Armija, 
drąsiai mušdama priešą; su jais Angli
jos liaudis, Jungtinių Valstijų žmonės, 
Chinijos milijonai. Jie yra įsitikinę, to- 
dėl> kad jų slėgėjas Hitleris ir jam tar
naują Petainai, Darlanai, Doriotai bus 
sunaikinti ir garbingoji francūzų tauta 
ir vėl bus laisva, ir galės kurti lais
vą ir gražų gyvenimą.

Be abejo, kad šiandien, kovo 18 dieną, 
daugybė paryžiečių ir milijonai visos 
Francijos respublikos žmonių, jei ne vie
naip, tai kitaip minės Paryžiaus Komu
nos gimtadienį. Ir ši diena jiems bus di
dele įkvėpėja uolesnei, didesnei kovai 
prieš savo neprietelių.

Paryžiaus komunarų karžygiškoji dva
sia nežuvo. Tą turi žinoti Hitleriai, Pe
tainai ir visi francūzų tautos nepriete
liai !

Dar Viena Lietuvių Divizija 
Raudonojoj Armijoj

Pasirodo, kad šiuo metu Sovietų Są
jungoj yra organizuojama dar viena lie
tuvių divizija prie Raudonosios Armijos. 
Tą faktą pranešė mūsų bendradarbis Jo
nas Marcinkevičius, kuris yra iki šiol 
suteikęs daug žinių Amerikos lietuviams 
apie lietuvius Sovietų Sąjungoj.

Iš Lietuvos į Sovietų Sąjungą yra pa
bėgusių daug Lietuvos piliečių. Jie lau
kia tos valandos, kada podraug su Rau
donąja Armija galės įžengti į Lietuvą ir 
ją išlaisvinti. Ir todėl šitie Lietuvos pi
liečiai (kurie beje, yra ir visos Sovietų 
Sąjungos piliečiais) nekantriai stoja 
Raudonojon Armijon, kad galėtų jie, iš- 
sitreiniravę, mušti lietuvių tautos ne
prietelius hitlerininkus, kurie šiandien 
Lietuvą pūstyne verčia.

Skaitytojas, kuris dar nėra skaitęs, bū
tinai privalo tą padaryti — perskaityti 
Jono Marcinkevičiaus telegramą, tilpu
sią antradienio “Laisvės” laidoje.

Tuomet, kai Sovietų Sąjungoj gyveną 
vieni lietuviai stoja į kariuomenę Hitle
riui mušti, o kiti jau kariauja frontuose, 
Amerikos lietuviai jiems padėti renka 
aukas, tiesia pagalbos ranką. Be to, tūks
tančiai Amerikos lietuvių stoja į savo 
krašto kariuomenę tam pačiam tikslui— 
fašistiniam agresoriui mušti.

Lietuviai Apdovanoti už 
Karžygystę

Vėl gavom pluoštą Sovietų laikraščių, 
kurie skelbia tūkstančius vardų atsižy
mėjusių kovotojų prieš budeliškus nacius. 
Tarpe paskelbtų, štai, surandame ir lie
tuviškų vardų ir pavardžių:

Už drąsą yra apdovanoti sekami lie
tuviai karžygiai:

Seržantas Aleksis Teberas; leitenan
tas Jonas Radskis; eiliniai kareiviai: Jo
nas žyla, Jopas F. Araiša, Bronius V. Gi- 
lis, Aleksis B. Granata, Tamošius Micke
vičius, Mikas Pergudas, Aleksas Berulis, 
Nikis Veberas, geležinkelietis Simas Se
nienas; technikinių dalių karys — Levas 
Rainys.

Taigi jau ne pirmu kartu randame ei
les lietuvių vardų, kuriuos Sovietų Są
jungos valdžia už didvyrišką kovą ap
dovanoja. Neseniai eilė lietuvių karžy
gių prisiuntė Amerikos lietuviams pa
sveikinimą ir padėkavonę už aukas tei
kiamas per Sovietų Sąjungos Medikalės 
Pagalbos Komitetą.

Garbė jums, lietuviai, kurie karžygiš
kai kovojate už žmonijos ir kartu Lietu
vos laisvę! Paniekinimas tiems lietuviš
kiems elementams, kurie Amerikoj sklei
džia Hitlerio nacišką propagandą!

Klausimas No. 5:
Ar Sovietų Sąjunga bus 

taip lygiai gera užpuolimui 
(ofensyvai), kaip buvo apsi
gynimui?

Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui 

Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps 
sugrįžus namo buvo pastatyta 20 
klausimų apie tą socialistinį kraštą 
Ir jo. rolę šiame kare. Jis į juos at
sako trumpai, bet esmingai. Čia 
mes tuos klausimus ir Crippso atsa
kymus paduodame, po vieną kas
dien.—RED.

Atsakymas:
Tas labai daug priklauso 

nuo to, kokia ofensyva bus 
užvesta. Susisiekimai Rusi
jos pusėje nėra taip išvysty
ti, kaip Vokietijos pusėje. 
Tuo būdu rusams bus sun
kiau kilnoti karo jėgas ir 
greitu laiku sukoncentruoti 
armiją. Bet dabartinėse di
delių šalčių ir gilaus sniego 
sąlygose aš nematau, kodėl 
naudojimas jų 

taktikos negali duoti ir to
liau puikių rezultatų. Aš ne
manau, kad jiems bus taip 
lengva, kaip buvo lengva 
vokiečiams žygiuoti pirmyn 
su galingu blitzkriegu, bet 
jų žygiavimo pirmyn grei
tumas priklausys gerokam 
laipsnyje nuo Vokietijos ar
mijos priešinimosi ir mora
lo.

Stačiai stebuklas, kad ru
sai galėjo kovoti ištisus mė
nesius gindamiesi, pasitrau
kdami, atgal visu laiku su 

dabartinės dideliu greitumu, tačiau ne-

Dangų Šturmavę 
Žmonės

“Istorija nežino kito tokio 
didvyriškumo pavyzdžio.”

(MARKSAS)
Iš žmonijos atminties nie

kuomet neišdils didvyriška 
1871 metų Paryžiaus Komu
nos epopėja. Tomis nepa
mirštamomis dienomis de
šimtys tūkstančių eilinių 
Paryžiaus proletarų rodė 
nuostabios drąsos, didžiau
sio pasiaukojimo pavyzdį, 
iki paskutinio . kraujo lašo 
gindami Komuną — darbi
ninkų diktatūros valstybę. 
Su pasigėrėjimu rašė apie 
juos Karolis Marksas, gė
rėdamasis “tais pasirengu
siais šturmuoti dangų pary
žiečiais.”

Po kovo 18 d. į Versalį 
pabėgusi reakcinė Tjero vy
riausybė per dvi savaites 
telkė jėgas žygiui prieš su
kilusį Paryžių. Balandžio 2 
d. Tjero kariuomenė netikė
tai pradėjo iš patrankų šau
dyti į sostinę. Atsakydamas 
į versaliečių puolimą, sukilo 
visas darbo Paryžius.

Iki penktos valandos die
nos daugiau kaip 100,000 
ginkluotų tautinių gvardie
čių užėmė svarbiausias gat
ves, gretimais su žvaigždės 
aišktės Triumfaline arka. 
Jie veržėsi į kovą, reikalavo 
nedelsiant pradėti mūšį, 
trokšte troško pereiti į puo
limą. Skubiai buvo perveža
mos patrankos. Jos buvo 
statomos ant sustiprinimų. 
Ginkluotų proletarų masės 
be jokių abejojimų tikėjo 
pergale, nes jos kovojo už 
savo laisvę, už savo laimę, 
už pažangiausią savo laiko 
idėją — Komuną! “Idėją sa
vo plačiais sparnais apgau
bia visus batalijomis — ra
šė francūzų istorikas Lisa- 
garė. — Jie eina pakėlę gal
vas, su blizgančibmis aki
mis, su išdidžia šypsena ant 
lūpų. Buržuazijos nariai at
sisako kovoti ir sako: “Aš 
turiu šeimą.” Darbininkas 
atsako: “Aš kovoju dėl sa
vo vaikų.”

Tūkstančiai • p a ryžiečių 
moterų padėjo savo vyrams 
ginti Revoliuciją. Vienos jų 
ėjo gailestingųjų seselių pa
reigas, kitos — kovotojų, 
trečios — markitančių. 
Žmonos ir vaikai atnešda
vo vyrams ir tėvams prie 
barikadų maisto ir šovinių, 
padėdavo jiems nešioti ir 
užtaisyti ginklus, kartais 
atlikdavo labai pavojingus, 
rizikingus įsakymus, kurie 
reikalavo daug susivaldymo 
ir drąsos, štai būdingas 
“Atsišaukimas į Paryžiaus 
pilietes,” pasirašytas gru
pės moterų:

“Paryžių bombarduoja, 
Paryžių apgula... Ar gir
dite patrankų gaudimą ir 
šaukiantį į kovą trimitų 
garsą? Prie ginklo... Mes, 
Paryžiaus pilietės, palikuo- 
nės Didžiosios Revoliucijos 

aplaikant pavojingo jų lini
jų perlaužimo, idant jie ne
būtų galėję užtaisyti. Jie 
pravedė sunkiausi ir keb
liausi pasitraukimą ir tuo 
patim kartu silpnino priešą. 
Net sunku įsivaizdinti, kaip 
jie galėtų dar geriau pada
ryti vesdami užpuolimą, 
kuomet jie taip puikiai ko
vojo besigindami. Bet aš 
manau, kad vokiečiai labai 
kvaili būtų, jeigu jie rem
tųsi tuomi, kad rusų ofensy
va bus prastesnė už jų de- 
fensyvą. Bent jau neatro
do, kad šiuo tarpu Hitleris 
taip įsivaizduotų.

Sir Stafford Cripps* 

moterų, atvedusių iš Versa
lio Liudviką XVI-tąjį be
laisviu, — mesj motinos, 
žmonos ir seserys, ar mes 
galėsime ilgiau pakęsti, kad 
mūsų vaikai ir vyrai žudytų 
vieni kitus mūsų prispaudė
jų įgeidžiams'? Pilietės, at
ėjo lemiama valanda. Lai
kas baigti su senu pasauliu, 
mes norime būti laisvos... 
Būkime pasirengusios ginti 
savo brolius ir atkeršyti už 
juos — prie Paryžiaus var
tų, priemiesčiuose ar bari
kadose — ar ne vis viena... 
Ir jei broliams pristigs 
ginklų ar durtuvų, mums 
liks dar gatvės grindiniai, 
akmenų kruša sutriuškinti j 
išdavikams”!

Komunos kovotojai pasi
žymėjo drąsa ir pasiauko
jimu.

— Dešimtys Majo tvirto
vės patrankų — rašo akty
vi Komunos dalyvė Luiza 
Mišel, — nenustojusios šau
dyti jau šešias savaites, vis 
dar tebešaudė ir, kaip vi
suomet, artileristą, kuris 
krisdavo negyvas prie pa
būklo, pakeisdavo kitas, 
skubėjęs užimti jo vietą... 
Jūrininkas, vardu Kraonas, 
mirdamas vis dar laikė ran
kose abiejų patrankų dag
tis po vieną kiekvienoje 
rankoje...

Komunos dalyvis M. zVil- 
jomas savo atsiminimuose 
“Mano Raudonieji Sąsiuvi
niai Komunos laikų” pasa
koja apie savo atsilankymą 
vienoje kovos vietoje. Bai
siame sprogstančių sviedi
nių triukšme “pajuodę nuo 
parako, apdriskę, kraujuoti 
narsuoliai su ’degančiomis 
akimis vis iš naujo ir iš 
naujo taisė pabūklus be po
ilsio, negalvodami apie mir
tį, kuri juos supo.” Kupinas 
pasigėrėjimo ir pagarbos 
tokiai komunarų drąsai Vil- 
jomas sušunka: “Kai aš nu
sileidau (nuo brustvero .— 
A. L.), tai norėjau visus
juos išbučiuoti.”

Paryžiaus Komunos did
vyrių tarpe garbingą vietą 
užėmė to judėjimo įkvėpėjai 
— Ežeh Varlenas, Raul 
Rigo, Giustav Fluransas, 
Teofil Ferė, Šarl Delekliu- 
zas ir kiti.

Neturtingo P a r yžiaus 
tarnautojo sūnus Teofilis 
Ferė buvo Komunos narys, 
visuomenės saugumo komi
sijos narys, o vėliau Komu
nos prokuroro pavaduoto
jas. Ferė nuo pat jaunų me
tų pasišventė socialistinių 
idėjų propagandai ir kelis 
kartus sėdėjo kalėjime. Ko
munoje Ferė su nepalenkia
mu tvirtumu gynė ir vykdė 
geležinės revoliucinės dikta
tūros liniją. Gegužės 24 d. 
jis įsnkė sušaudyti šnipą šel, sėdėdama su žvake ran-

Raudonosios Armijos pėstininkai valo Rostovo miestą nuo banditų vokiečių per
eitų metų lapkričio mėnesį.

Veisę ir pasiprašė įsakymą 
sušaudyti šešius Versalio 
įkaitus (arkivyskupą Dar- 
buą, kleboną Degerį, Impe
rijos senato vicepirmininką 
Bonžaną ir tris jėzuitus).

Su neturinčiu sau pavyz
džio narsumu Ferė vadova
vo paskutiniems komunarų 
gynimosi veiksmams.

Per Komunos narių gru
pės bylą teisme Ferė, nekar
tą pertraukiamas, baigė sa
vo kalbą žodžiais: “Būda
mas Komunos narys, aš esu 
jos nugalėtojų rankose. Jie 
nori mano galvos — tesiima 
ją... Aš niekuomet negel- 
bėsiu savo gyvybės bailumu. 
Aš laisvas gyvenau, laisvas 
ir mirsiu.”

Nuteistas mirti, Ferė pa
rodė tokį susivaldymą ir 
ramumą, kad sukėlė net 
priešų nusistebėjimą. Savo 
paskutiniuose laiškuose Lui- 
zai Mišel Ferė rašo: “Dabar 
mes buvome nugalėti, tai 
kas? Jei ne mes, tai mūsų 
broliai atsirevanšuos.”

Štai m o kslininkaS ir 
mokslininko sūnus Gustav 
Fluransas, Internacionalo 
narys, pakeitęs pedagoginį 
įr literatūrinį darbą revo
liuciniu veikimu. Jis daly
vavo Kreto gyventojų grai
kų sukilime prieš turkus 
dėl laisvės ir nepriklauso
mybės. Marksas labai aukš
tai vertino jo drąsą ir moks
lo žinias. Komunos dieno
mis Fluransas buvo Komu
nos karinės komisijos narys, 
vienas tautinės gvardijos 
vadų. Balandžio 3 d. per 
masinį paryžiečių prasiver
žimą Fluransas Paryžiaus 
apylinkėse buvo versaliečių 
paimtas. Žandarmerijos ka
rininkas prijojo prie jo ir 
šiurkščiai riktelėjo: — Tai 
jūs Fluransas? — Taip, — 
ramiai atsakė išdidžiai išsi
tiesęs ir sukryžiavęs ran
kas Fluransas. — Jūs su- 
žeidinėjote mano žandarus? 
užriko' karininkas ir, nesu
silaukęs atsakymo, perkirto 
pusiau Fluranso galvą...

Monmartro mokytoja Lui
za Mišel po imperijos nu
vertimo stojo į tautinės 
gvardijos eiles. Istorinį ko
vo 18 d. rytą ji pirmoji pa
kėlė aliarmą, nusileisdama 
nuo Monmartro kalvos ir 
šaukdama: “Išdavimas”! Ji 
sugrįžo su greit išsirikiavu
sia tautinių gvardiečių vo
ra: “Brėško aušra, aliarmo 
garsai skambėjo ore,- — 
prisimena jinai. — Mes sva
jojome mirti dėl laisvės. Te
gu mes mirsime, užtat su
kils visas Paryžius.”

Ši drąsi moteris Komunos 
dienomis visą laiką buvo 
pirmosiose pozicijose ir ro
dė nepaprastą drąsą. Ji įti
kinėjo kitus būti ištvermin
gais ir gėdino bailiuosius. 
Kada Klamaro stoties, pu
siau sugriautos siautulingos 
priešo ugnies, komendantas 
norėjo pasiduoti, Luiza Mi-

koje prie parako sandėlio, 
pagrasino jį susprogdinti. ; 
Taip ji išsėdėjo visą naktį, ; 
kol atvyko naujų sustipri- e 
nimų ir stotį pavyko apgin
ti... į

Po Paryžiaus Komunos 
vėliava telkėsi ir kitų Euro
pos tautų revoliucionieriai 
— italų garibaldiečiai, len- • 
kų (buvę Lenkijos sukilimo 
dalyviai) ir t.t.

— Argi šita revoliucija 
nėra visų proletarų revoliu
cija! — sušukdavo narsusis 
Paryžiaus tautinės gvardi
jos vadas Dombrovskis, pa
brėždamas 1871 metų revo
liucijos tarptautinį pobūdį. 
Kaip tik buvo gauta pirmo
ji žinia apie Paryžiaus ko
munarų sukilimą, jis nusku
bėjo. iš Liono į Paryžių ir iš
kėlė tautinės gvardijos cen
triniame komitete vienintelį 
tikrą strateginį planą — 
tuoj imtis karinės iniciaty
vos, pradėti žygį prieš-Ver
salį ir visiškai sutriuškinti 
šitą kontrrevoliucijos lizdą. 
Deja, pergalės apsvaigime 
jo žodžių nepaklausė. O ka
da po pirmųjų kruvinų su
sirėmimų prisiminė Domb- 
rovskio pasiūlymą, buvo jau 
per vėlu; Versalio reakcija 
suspėjo susiorganizuoti ir 
sudaryti galingą armiją.

Dombrovskis sutelkė ap
link save narsių, revoliucijos 
reikalui atsidavusių prole- ; 
tarų branduolį. Nėjo ir Kli
šio didvyriškas gynimasis 
Dombrovskiui vadovaujant 
yra įrašytas istorijoje, kaip 
nepaprastas r e v oliucinės 
drąsos ir ištikimybės savo 
pareigai pavyzdys. Per še
šias savaites narsi Domb- 
rovskio tautinių gvardiečių 
saujelė dieną naktį atmuši
nėjo dešimteriopų priešo jė
gų spaudimą. Dombrovskis , 
žuvo narsiųjų mirtimi gegu-. 
zės 23 d. prie vienos Mon- . 
martro barikados.

Paryžiaus Komunos did- ; 
vyrių ištvermė, narsumas, 
milžiniškas susivaldymas . 
paaiškinamai jų nenykstan
čiu giliu tikėjimu liaudies 
reikalo teisingumu, Komu
nos idėja, tvirtu įsitikinimu, 
kad šiai idėjai priklauso 
ateitis.

Idėja, už kurią atidavė 
savo gyvenimą tūkstančiai 
Paryžiaus komunarų, pa
ėmė viršų mūsų krašte. 1871 
metų Komunos prityri
mas ir pamokos buvo genia
liai Išnaudotos bolševikų 
partijos ir jos didžiųjų va
dų Lenino ir Stalino.

Ne veltui tekėjo Pary
žiaus Komunos didvyrių ir 
kankinių kraujas! “...Ne
žiūrint visų klaidų, Komu
na yra didžiausias didžiau
siojo XIX-tojo amžiaus pro
letarų judėjimo pavyzdys” 
— rašė Leninas. — “Ant 
Komunos pečių stovime mes 
visi dabartiniame judėji
me.”

A. J. Lurje
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Tarptautinė Motery Diena buvo įsteig
ta tam, kad ta proga moterys būtu aksti- 
namos i susipratimą ir veikimą. Jeigu 
jūsų kolonija nieko nesurengė, ji likosi 
skolinga progresui. Atpildykite skolą da
bar.

IMA r—---------------------------------------- ----------------------Ą

Spalių mėnesį prasidėjo Amerikos lie
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su- 
rengkite moterų vakarus-mitingus.

F

Megstiniai ir Kiti Drabužiai 
Sovietams

Pasikalbėjus su bile mezgė
ja paaiški, kad besiartinantis 
pavasaris nesulaikys jų nuo 
mezgimo r a u donarmiečiams 
“pakol karas tęsis. Mes meg- 
sime, o paskui, karui pasibai
gus, kalbėsime pie tolimesnį 
darbą”—sako mezgėjos.

Sulig valdžios patvarkymo, 
visokios nuo karo nukentėju- 
siems šelpti įstaigos turi per
eiti i Amerikos Raudonojo' 
Kryžiaus globą. Rusijos Karo 
šelpimo įstaiga po tuomi pa
tvarkymu nepaeina. Toji įstai-l 
ga buvo įkurta su Amerikos! 
Raudonojo Kryžius pritarimu. 
Taigi, mes savo dirbinius gali
me ir toliau siųsti tiesiai į So
viet! ją.

Iki pabaigai gegužės mėne^, 
šio, Rusijos Karo šelpimui Ko
mitetas yra pasiryžęs pasiųsti 
milijoną kavalkų drabužių. De- 
sėtkai tūkstančių kavalkų 
megstinių, viršutinių apsiau- 
talų, siūtų, moterims ir vai
kams lengvesnių aprėdalų 
jau yra išsiųsta ir siuntiniai 
pasiekę destinaciją. Sovietų vi
sos spėkos yra sumobilizuotos j 
karui, žmonijos istorijoje d ar i 
nėra buvę tokio karo fronto, 
besitęsiančio poros tūkstančių.

mylių plote, kaip dabar So
vietai kariauja. Parama 
aniems reikalinga visokeriopa. 
I. L. G. W. Unija pasižadėjo 
pasiųsti Sovietų moterims šim
tą tūkstančių dresių. Tai bus 
labai graži nuo unijos dovana. 
Be abejo, kad ateis ir kitos 
unijos su panašia parama.

Akyvaizdoj vedamos dra
bužių kampanijos, tenka tuo
mi reikalu kreiptis vėl į mūs 
darbščiąsias moteris, idant 
jos peržiūrėtų savo drabužių 
šėpas ir radę atliekamus dra
bužius vyrams, moterims bei 
vaikams, juos gražiai išvalę, 
perduotų į v i e t inį Rusijos 
šelpimo skyrių. Drabužiai pri
valo būt tiktai praktiški. Iš 
daugiau apdėvėtų, storesnių 
drabužių, yra siuvama kald- 
ros.

Vilnų dėl mezgimo Sovietų 
kariams kol kas galima gauti 
įvalias. Taigi, rinkdamos dė
vėtus drabužius, kiek galint 
paskubėkime ir su megstiniais, 
kad iki pabaigai gegužės mė
nesio, iš Amerikos, visi kar
tu, pasiųstume Sovietų drą
siems kovotojams milijoną ka
valkų drabužių.

Viena iš Mezgėjų.

Cukraus Situacija
Mūsų šalis dabar yra kare. 

Ir aišku, tas atsiliepia, vieno
kiu ar kitokiu būdu į mūsų 
kasdieninį gyvenimą. Mes tu
rime atsisakyti nuo nekuriu 
reikmenų, sumažinti jų vaito
jimą, kad pagelbėjus mūsų 
kariaujančiom spėkom laimėti 
šį karą. Finansiniai mes pa- 
gelbstime kiek galime, ir da
rome viską, kad tik laimėji
mas būtų mūsų ant juodųjų 
fašistinės Ašies spėkų. Tad 
mes perkame apsigynimo bo
nus ir štampas, aukojame 
Raudonajam Kryžiui ir kito
kiom įstaigom. Tas gerai, ki
taip ir būti negali, jeigu no
rime, kad pergalė būtų mūsų. 
Bet to dar nepakanka.

Mūs šaliai, kaipo kariaujan
čiai šaliai, pasireiškia trūku
mas nekuriu reikmenų. Tam 
tikrų, metalų, plieno, šilko, 
aliejaus, gurno,—o iš maisto, 
cukraus. Cukrus yra naudoja
mas dirbimui tam tikros rū
šies alkoholio, kuris reikalin
gas gaminimui bombų. Kadan
gi dabar yra karo stovis, ir 
veik visas pasaulis paskendęs 
karo liepsnose, tad pargabeni
mas šių reikmenų iš kitų šalių 
yra labai apsunkintas, aprube- 
žiuotas, o mūsų šalies gamyba 
nepajėgia išpildyti visus karo 
reikalavimus. Todėl mūsų ša
lies administracija ir yra pri
versta atsikreipti į visus gy
ventojus, kad sumažintų nau
dojimą tų reikmenų, kurie yra 
būtinai reikalingi pasekmin
gam karo vedimui.

Ir štai—cukrus. Kaip pra
nešama iš Washingtono, apie 
vidurį ar pabaigą kovo mėne
sio įvyks po visą šalį registra
cija dėl cukraus. Visi, naudo
janti cukrų, turės užsiregis
truoti viešose mokyklose, ir 
ten gaus tam tikras knygutes 
su stampom, su kuriom galės 
krautuvėse pirktis nustatytą 
normą cukraus. Be tų štampų 
niekur nebus cukrus parduo
damas. Sakoma, kad kiekvie
nas šeimynos narys gaus ne
daugiau kaip 12 uncijų (3/4 
svaro), o ne mažiau kaip pu
sę svaro cukraus į savaitę.

Nekuriem žmonėm Atrodo, 
kad pusės svaro cukraus sa
vaitei nėra pakankama ir dėl 
to labai sielojasi. Bet pažiūrė-

Kada ju vyrai dirba tankus, detroitietės CIO Pagelbi- 
nės narės susirenka Raudonojo Kryžiaus patalpose 
liuosnoriams darbams. Čionai matome Mrs. Floellą Mo
bley (kairėj), United Automobile Workers, CIO, 140- 
tos Pagalbinės narę, mokinantis mėgsti pas Mrs. Mor
gan Oates, kuri priklauso Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos Pagalbinėj.

Išmokins Slaugėms 
Padėjėju

Raudonojo Kryžiaus, Civi
linių Apsigynimo ir 52 miesto 
ligoninių atstovų pasitarime, 
New Yorke, nutarta sumobili
zuoti ir išmokinti 10,000 mote
rų slaugių padėjėjomis.

Brooklyno lietuvės moterys 
irgi suorganizavo savo klasę.

kime į tai rimtai. Visų pirma, 
cukrus nėra jokis būtinas 
maistas, be kurio nebūt gali
ma apsieiti. Tiesa, augantiems 
vaikams jis yra reikalingesnis 
tuomi, kad papildo jų išnau
dotą energiją, bet jį labai 
lengvai galima pavaduoti, ir 
dar geriau ir sveikiau, medu
mi (medus yra naudingas 
kiekvienam žmogui), syropu, 
molasu, rudu cukrum, vaisine 
sunka, džiovintais vaisiais ir 
1.1. Iš tikrųjų, labai lengvai 
galima visai apsieiti be cuk
raus. Pas mus yra priprasta 
perdaug cukraus vartoti. Pa
vyzdžiui, man nekartą teko 
matyti žmogų dedant kavos 
puodukan 3 — 4 šaukštukus 
cukraus, bet jam išgėrus ka
vą, ant dugno dar galima pa
sisemti geroką šaukštuką visai 
neištirpusio cukraus. Tankiau
sia jis deda tiek daug cukraus 
ne todėl, kad jam būtų skanu, 
bet iš seno papročio, nuo ku
rio labai lengva atsipalaidoti.

Ryšy su cukrum, negalima 
praleisti nepažymėjus bent 
trumpai apie žmones, kurie 
perdėm yra saumyliai, vien tik 
savo pilvo žiūrinti. Tai maisto 
grobikai (food hoarders), su 
kuriais valdžiai prisieis aštriai 
kovoti. Ir keistų žmonių yra 
pasaulyje. Jie garsiai kalba 
už mūs šalį, jie kumštimis 
grūmoja Hitleriui, meta pra
keiksmus Benitui ir Hirohitui 
ir visai jų šaikai, bet kaip tik 
karas paliečia jų pačių asme
nį, ar dar geriau—jų pilvą, 
visas jų “ura - patriotizmas” 
nueina vėjais. Sužinoję, kad 
bus trūkumas vieno ar kito 
dalykėlio, jie greičiausiai bė
ga krautuvėn, griebia viską, 
kas papuola jų naguosna, ir 
kraunasi kur nors tamsiame 
skiepe — “juodajai dienai.” 
Perka jie viską, ir šilkines ko
jines, ir guminius gorsetus, 
nors visa ta medžiaga genda 
ilgiau palaikius, perkasi, gro
bia ir maistą. Ir net šnapsą 
tie elementai griebia, mat, 
gali pritrūkti ar pabrangti ta 
“dievo dovana,” na, o kaip 
be jos gyventi ? Tas pats ir su 
cukrum. Ir tuomi jie prisideda 
ne tik prie maisto kainų kėli
mo, bet netiesioginiai stovi 
ant kelio karo laimėjimui ir

Mažasis vyrukas drąsiai žen
gia smėlio kasti pasirėdęs ma
mytės siūtu saulėkaitoj žais
ti rūbeliu. Lengvai pasiuva
mas. Forma gaunama 2, 4 ir 
6 dydžio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

Lengviau Patarti, 
Sunkiau Pildyti

Paskilbęs radio programose 
M. S. Taylor, kaipo “Patyrimo 
Balsas,” duodavęs per radijų 
patarimus, kaip apsieiti, kad 
šeimyniškas gyvenimas amži
nai būtų saldus-saldžiausis, be 
abejo pats nusišypsodavo iš 
savo žodžių—jis mirė vos su
laukęs 53 metų, palikdamas 
našle jau trečią žmoną. Nuo 
dviejų jis buvo atsiskyręs.

Turintieji bėdų šeimose, ži
noma, klausydavo jo su godu
mu, kaip didžiausio išmin
čiaus, nes nežinojo apie jo pa
ties bėdas su pačiomis.

So. Boston, Mass.

pagelbsti mūsų priešam.
Nebūkime saumyliai! Pagel

bėkime mūsų šaliai, o kartu ir 
mūs sąjungininkam laimėti šį 
karą. Sovietų liaudis aukojo 
viską, kad tik karą laimėjus. 
Ten nebuvo saumylių, nebuvo 
savanaudiškų grobikų—todėl 
jų. laimėjimais šiandien džiau
giasi visas pasaulis. Jų laimė
jimai atspindi, kaip šviesi sau
lė pasaulio istorijoj. Iš jų ga
lima mums daug ko pasimo
kinti. Eugenija.

Svarbi paskaita sveikatos 
klausimais įvyks ateinantį ne- 
dėldienį, kovo (March) 22 d., 
6:30 vakare, Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo svetainėj, 376 
Broadway.

šią paskaitą duos mums Dr. 
J. F. Borisas, kuris jau seniai 
yra pagarsėjęs plačioj Bosto
no apylinkėj. Prie to dar bus 
muzikalė programa ir skanių 
užkandžių. Įžanga veltui. Ren
gia LLD 2 kuopos moterys at- 
žymėjimui Tarptautinės Mote
rų Dienos, kovo 8-tos.

Kadangi ši diena yra kovos 
diena, kurią kas metai susi
pratusios Amerikos darbinin
kės apvaikščioja iškeldamos 
Įvairius obalsius už žmogaus 
teises, už laisvę ir geresnį gy
venimą, tai šį metą apvaikš- 
čiodamos moterų kovos dieną 
mes turėsime skelbti karą bai
siausiam žmonijos priešui Hit
leriui ir visai jo fašistinei 
Ašiai. Todėl—

šalia šios taip svarbios pa
skaitos, kurią mums duos Dr. 
J. F. Borisaą, ta pačia diena, 
kovo 22, 4 vai. po pietų, 376 
Broadway, LLD moterys šau
kia specialį susirinkimą, į ku
lį kviečiame visas Bostono ir 
apylinkės moterų organizaci
jas,' taipgi ir pavienes moteris 
dalyvauti.

■ Sueikime visos mezgėjos, 
siuvėjos ir visos kitos, atsineš- 
kim gerų ir naudingų sumany
mų, su kuriais mes geriausia 
galėtume pagelbėti savo šaliai 
ir jos talkininkėms šąlims lai
mėti karą prieš užpuolikus.

Kviečia visus—
LLD Moterų Komitetas.

Nuskriaustosios 
Kolonijos

Tokiomis pavadinta lietuvių 
kolonijos, kuriose nebuvo ar 
nebus platinama Moterų Bal
sas, Amerikos lietuvių moterų 
spaudos ir organizacijos 25 
metų jubilėjui paminėti išleis
tas žurnalas. Apie tai seranto- 
nietė draugė, kuri dėl tūlų 
priežasčių bevelija liktis tik 
po vardu X, savo laiškelyje 
rašo:

“Didžiai esu dėkinga Mote
rų Balso išleidėjoms ir visiems 
prisidėjusiems prie jo išleidi
mo. Tikrai didelis darbas at
likta. Tai brangus istoriškų 
raštų rinkinys, kuris niekad 
nepasens. Pirm pamatymo jo 
jau spėjau, jog mūsų kolo
nija nuskriaudžiama tuomi, 
kad organizacijos neparsi
traukė Moterų Balso platini
mui, tad neiškenčiau neužsisa
kius nors sau vienos kopijos. 
Po perskaitymo tame įsitiki
nau.

“Jeigu organizacijos dar 
vis neužsisakys, prisieis užsi
sakyti ir platinti asmeniškai, 
nes, kaip minėjau, toks žurna
las visuomet bus naujas jo ne
skaičiusiems. Kol kas laukiu, 
—gal organizacijos užsisa
kys. . .”

Ištiesti, kai kur būta neap
sižiūrėjimo, kad žurnalas išė
jo į svietą.

Mes tikimės, jog minėtos, 
o taip pat ir kitų kolonijų 
veikėjai tą skriaudą savo ko
lonijai atitaisys nors vėliau 
aprūpindami lietuvius su Mo
terų Balsu. Juk geriau vėliau, 
negu niekad. Centre dar ran
dasi keliolika pundelių, užsi
sakykite. Matt Senkus iš Am
sterdam, N. Y., prieš tūlą lai
ką aprūpino vietos lietuvius su 
pundu Moterų Balso, o taipgi 
Ir su knyga Virėja.

Rochesterietės per V. Balie
nę neseniai apsirūpino, regis, 
ketvirtu užsakymu. * Daugelis 
iš seniau užsisakiusių draugų 
ir draugių pasimokėjo bilas be 
raginimų, žodžiu, apart vienos 
kitos neapsižiūrėjusių koloni
jų, platintojų kooperacija su 
leidėjomis graži.

Moterų Balsas, Albinos Dep- 
siūtės pieštu, spalvuotu virše
liu žurnalas, 68 puslapių, di
delio formato, parsiduoda po 
25c. kopija, o užsisakantiems 
didesniais skaičiais, platini
mui, duodamas po 15c. kopija 
ir apmokama persiuntimas.

Gi knyga Virėja, arti pus
trečio šimto puslapių, su šim
tais receptų įvairiem lietuviš
kiems ir amerikoniškiems val
giams gaminti, dabar parduo
dama po 75c. kopija ir platin
tojams, užsakant ne mažiau 
5 kopijų, duodama po 50c. ko
pija ir apmokamas persiunti
mas.

Moterų Balso ar Virėjos ad
resas—46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

S. Sasna.

Aktorės Šalies Gynime

Aukos Brooklyno Mezgėjoms 
Del Vilnų

Pelnas nuo sausio mėnesio 
įvykusio parengimo . . $50.85

Laike Laisvės bazaro su
rinkta skrynutėse . . $15.73 
N. F., New York City $5. 
Mrs. Leipus .............. $3.
J. Weisas .................. $1.
11. Zablackienė .... $1, 
šiaurienė .................... $1.
Šmagorius .................. $1.
Urbaitienė .................. $L
Draugė W...................  $1.
L. Daškevičienė $1 ; visi 

brooklyniečiai.
Šimkienė 30c., Mitkienė 25 

centus. Abi iš Newark, N. J.
Viso .................. $82.13.
Visi pinigai praleista dėl 

vilnų. Mezginių priduota nuo 
sekamų :

M. Burkauskienė, Elizabeth, 
N. J., 5 poras kojinių; K. Rėk- 
lienė, Maspeth—6 poras koji
nių; Briedienė, New York Ci
ty—porą kojinių; Gilmanienė, 
Laurel Park. N. Y.—5 poras 
kojinių; E. Kasmočienė—sve-

Mūsų šalies eilė žymių ak
torių ne tik kad keliauja iš 
vietos vieton duodamos prog
ramas karo paramai, bet taip 
pat daugelis yra pasiruošusios 
tarnauti šaliai paprastomis ka
ro slaugėmis. Pavyzdžiu gali 
būti Renee de Marco, duktė 
šoferio generolui Pershingui 
pereito karo laiku, kuri pas 
garsią chinietę operacijų dak
tarę Margaret Chung, San 
Francisco, išėjo slaugybos kur
są, kad galėtų slaugyti fronte.

Pirkite Apsigynimo Bonus

Binghamton, N. Y.
Moterų Skyrius ir Liaudies 

Choras rengiasi iš visų spėkų 
prie to didžiulio ir gražaus kon
certo, kuris įvyks balandžio 
(/April) 11 d., Lietuvių svetai
nėj.

Yra užkviesti mylimi vieš- 
nios-svečiai dainininkai, drau
gai V. S. Kuzmickai ir M. Bu- 
jauskienė iš Shenandoah, Pa. 
Jie mums prižadėjo išpildyti 
programos dalį su gražiomis, 
skambančiomis dainomis. Mūšų 
apylinkės publika yra juos gir
dėjusi pirmiau. Negalėdavo at
sigėrėti jų dainavimu, tad ir 
vėl pageidavo, kad mes kviestu- 
mėme juos, ką mes ir išpildo- 
me.

Be svečių, bus ir vietinių. 
Liaudies Choras dainuos gražių 
naujų dainų. “Tap dancers,” 
jaunutės mergaitės, Jenė Kul- 
biūtė su savo drauge kitataute, 
pašoks. Taipgi bus ir kitokių 
pamarginimų. O vėliau šokiai 
prie geros orkestrus. Pelnas 
nuo šio parengimo bus per pu
sę, Sovietų medikalei pagelbai 
ir Liaudies Chorui. Taipgi bus 
išleista gražių daiktų: 1-mas, 
“cocktail set,” kurį dovanojo 
Fark krautuvė; 2-ras, “electric 
toaster,” ir, 3-čias, “glass dish
ware,” kur dovanojo gerasis ir 
didžiulis mūs rėmėjas Mr. 
Olum, Furniture Co. Moterų 
Skyrius prašo lietuvius eiti pas 
juos pirkti reikalui esant.

Bilietukai yra pardavinėjami 
Liaudies Choro narių ir Mote
rų Skyriaus narių. Prašome vi
sų, įsigykite juos, kad turėti 
progą prie tų gražių daiktų ir 
tuo pačiu sykiu paremti Sovie
tų Sąjungos kovotojus už viso 
pasaulio demokratiją, taipgi 
Liaudies Chorą, kuris turi mo
kėti už Lietuvių Svetainę prak
tikoms. Mūsų choro mokytoja 
drg. Helen Pine pašvenčia savo 
laiką ir mokina veltui* bet už 
svetainę reikės mokėti, o netu
rime pinigų.

Gerbiamoji šio miesto ir apy
linkės publika prašoma daly
vauti, praleisti laiką linksmai 
ir susipažinti su mūsų svečiais 
-viešniomis, kurių mes tikimės 
turėti iš Shenandoah, Pa., Wil
kes Barre, Scranton, ir net iš 
Rochester, N. Y. Įsitėmykite 
laiką—11 balandžio, šeštadienio 
vakarą, kur bus visierhs laiko 
pasilinksminti su mylimais ir 
laukiamais viešniomis-svečiais. 
Programos laiką ir kitų prog
ramos pildytojų vardus prane
šime vėliau, kaip tik sužinosi
me, kad dalyvaus. Prašome vi
sų tėmyti Laisvėje.

deri; M. Janulevičienė—sve- 
derį; E. Senkevičienė—svede
rį ; 11. Andriuškevičienė—sve- 
derį; K. Petlizkienė, Maspeth 
—9 poras kojinių; A. Rosen
baum—2 šalikus; Mrs. D. Le- 
venson, Brooklyn—porą koji
nių, 2 be rankovių ir 3 su ran
kovėmis svederius; Mrs. J., 
Clark—svederį su. rankovė
mis; Mrs. Haber — svederį su 
rankovėmis; Mrs. A. Radchuk 
— šaliką; A. Kalvaitienė, 
Maspeth, N. Y. — 3 svede
rius; Mrs. A. Keras, Maspeth, 
N. Y. — svederį; A. Bečie- 
nė, Great Neck, N. Y. svederį; 
N. Lipskienė, Great Neck, N. 
Y., svederį su rankovėmis; 
Mrs. M. Kupčinskienė, Great 
Neck, N. Y.—dvi poras koji
nių ; Mrs. A. Lukauskas, 
Great Neck,—porą kojinių; 
Mrs. Bessie Kutkus, Great 
Neck—porą kojinių; K. Šo- 
lomskienė—svederį; A. šo- 
lomskaitė—svederį; E. Sungai- 
lienė—svederį, pirštines ir po
rą kojinių; Mrs. E. Bassoff— 
3 poras kojinių; M. M. Mise
vičienė—svederį su rankovė
mis; K. Rušinskienė—svede-
ri. i-

Iš tolimos Floridos draugė 
Elizabeth Finenco, Miami 
Beach, atsiuntė id ar du sve
derius. Pirmiau ji7 buvo at
siuntusi irgi du svederius. 
Spaudoje per klaidą buvo pa
žymėta tik vienas.

Kaip matos, tai mūs mote
rys vėl sunešė krūvą gražių 
dirbinių. Aš vis laukiu, kada 
prisidės prie ’šio garbingo dar- 
go ir vienas-kitas kiek dau
giau laiko turintis vyriškis. 
Štai kaip kalba Anglijos jū
reivis, kuris gelbėjo iškrausty- 
me iš Dunkerque; buvo ketu
ris kert ant torpeduoto laivo; 
dabar randasi su grupe kitų 
Anglijos jūreivių New Yorko 
Ellis Island marinų ligoninėje.

“Nuo dabar mes megsime 
Sovietams. Aš žinau, kad ten 
žmonės puikiai kovoja prieš 
fašistus, kad ir su menka savo 
išgalia, aš jiems gelbėsiu.”

Taip kalba sužeistas Angli
jos jūreivis, o tokių randasi 
labai daug. Tiesa, mūs drau
gai vyrai jau yra daug prisi
dėję su aukomis dėl vilnų fon
do, bet reikia ir darbo, idant 
tos šiltosios vilnos virstų į ma
lonų drabužį. Mūs moterys 
yra puikios mezgėjos, jos ne
mokantiems mėgsti yra pasi
rengusios būti geromis talki
ninkėmis.

Mezgėja.

Brooklyno Motery 
Atydai

Ateinančio ketvirtadienio 
vakare, Laisvės svetainėje, 
įvyks Moterų Apšvietos Kliu
bo reguliaris susirinkimas. Ka
dangi mezgimo srityje yra 
naujų klausimų, tai yra pra
šomos ir visos mezgėjos ateiti 
į susirinkimą, idant bendrai 
galėtume aptarti tolimesnį 
darbą. Taipgi bus į susirinki
mą atnešta daugiau vilnų, tad 
mezgančios galės daugiau vil
nų pasiimti, o galinčios mėgsti 
esat prašomos prisidėt su dar
bu. Susirinkimas prasidės ly
giai aštuoniose. Nesivėluokite.

Organizatorė.

Valdžios patarimu, cukraus 
pardavimas cukruotų valgių- 
skanėsių išdirbę jams dalinai 
apribotas, šį mėnesį būsią iš
duodama 80 nuošimčių to 
kiekio, kiek įstaiga pirko per-

Rengėjai.nai vasario mėnesį.



Ketvirtas puslapis CXI9VS

Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Paraše Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 29

SLA Turi Būti Bepartyvis

(Tąsa)
Išėjo ji ir slinko per parką tyliai, kaip 

šešėlis. Kuršė jo liepos, beržai, lojo du 
didžiuliai Kordušo šunes. Širdis smar
kiai plakė, net prakaitas išpylė kaktą, 
tartum ji seka, nespėja paskui stiprų ir 
jauną dalgį.

Eidama pro koplytėlę, krūptelėjo, per
sižegnojo ir vos nesuklupo ant didelio ap
samanojusio akmens. Nieko ji nematė, 
niekas jos nepalydėjo. Arti Sūrantų tro
besių jau pasitiko kiti šunes. Morta at
sigręžė į dvarą. Stovėjo ilgai, o dvaro 
rūmai skendo tamsiuose medžiuose. Ten 
gyvena^žmogus vienas, vienišas ir aš vie
na. Anksčiau ten buvo daug žmonių, 
daug linksmybės ir karališkos garbės. 
Betgi prie tų liepų ir Kordušas ją sutiko. 
Sutiko ne kartą. Paaukojo ji šitam, da
bar vienišam žmogui, savo garbę, paau
kojo meilę kažkaip savaime, nes buvo 
jauna. Tryško iš jos širdies gaivalinga 
jėga, tryško kraujas — bėgo gyslomis, 
lyg staiga atsivėręs šaltinis. Ne ji vie
na rūmuose viską palydėjo. Daug, 
daug... Bet ir dabar nepažįsta šis vie
nišas žmogus manęs vienišos. Išvarė ma
ne. Gal aš ir verta...

Ir garsiai pravirko Morta. Ne iš gai
lesčio, ne iš pykčio, ne iš ‘per didelio 
sielvarto dėl savo dalios — pravirko, 
matydama tamsias liepas, rūmus, kurių 
languose spindėjo šviesa ir blaškėsi aukš
to išblyškusio, pražilusio žmogaus šešė
lis.

— Ko ta užkankinta, kvaila širdis... 
Bijo jis manęs... Kad bent dukters fo
tografijos būt paprašęs.

Matūzos grįtelė toli, toli. Švieselė 
mirksi, kaip vilko akis.

Nusigręžė Morta, atsiduso giliai iki 
pat širdies gelmių ir pasižiūrėjus, ar te
beturi rankose suspaudus dukters pase
gą — tris šimtus litų, nuėjo per laukus. 
* Priešais pūtė drėgnas, limpąs vėjas.

XI.
Ištisas dvi savaites visa plačioji Kordu- 

šynė (taip šitą vietą ir dabar tebevadi
na) pleškėjo liežuviais, pečiais gūžčiojo, 
laukė Matūzos vestuvių. Gal nebebūtų 
buvę tiek kalbų ir nusistebėjimų, betgi 
Mikasė su motina dar prieš vestuves per
sikraustė pas Matūzą ir drauge padė
jo jam ruoštis šiam iškilmingam gyveni
mo žygiui. Morta buvo dar ir šiaip ir taip 
bekalbanti, Matūza nesutiko. Matūza bi
jojo, kad jo gražuolė Mikasė neapsigal
votų, ir tiesiog kumštim trankydamas 
stalą, plėšte išplėšė juodvi iš ūkininkų ir 
parsivežė.

— Gana svetimiems karves melžti, va
žiuokim ir dirbsime sau! — tvirtino jis.

Matūzos ūkis buvo kiek toliau nuo Sū- 
ranto. Nebloga žemė, įtemptas dieną 
naktį darbas buvo pakėlęs Matūzą į pir
maeilius ūkininkus. Gyveno su motina, 
samdė pusbernį ir žemę beveik pats vie
nas apdirbdavo. Tik sunku pradžioje bu
vo su trobesiais. Pašalpą mišku, pinigais 
jis gavo iš valdžios, kaip ir kiti savano
riai, bet pastatyti trobesius, ne duonos 
bakaną suvalgyti. Bulvėm su lajum mi
to, 56 kilogramus tesvėrė, jau buvo pra
dedąs kosėti, kol šiaip taip trobelę susi
rėmė. Svajojo pasistatyti dar kluoną, 
bet svajonėse ir paliko.

Mortai net ranką pabučiavo, kai ji pa
davė jam 300 litų.

— Sutaupiau, vaike... Nė Mikasė ne
žinojo.
į Virpėjo Mortos rankos, pinigus paduo- 
Idant. Tučtuojau išėjo iš trobos neva kar
vėms pakratyti — išėjo, nes iš akių vėl 
papsėjo ašaros.

Trečią sekmadienį trobos vidus visas 
buvo išbaltintas, išplautas, krosnies kam
pai moliu aplipdyti. Pats Matūza parve
žė spalvotų popierėlių, o Morta prikarpė 
iš jų širdelių, kiškelių, balandžių ir nu
lipdė langus, pagražino kabančią lempą. 
Šventųjų paveikslai Matūzos buvo iš
nešti į kamarą. Mikasė panoro, kad jie 
kabotų grįčioje. Nebesipriešino. Pats su
kabino juos matomiausioj vietoj, nu
šluostė stiklus ir, vidury aslos atsisto
jęs, tarė:

— Matai, mama, Dievas vėl pas mus 
atėjo.

Pradžioje Matūzienei buvo nepatikusi 
sūnaus tvarka. Kas gi matė, kad be ves
tuvių jau sūnus parsiveda busimąją žmo
ną ir uošvę. Jos jaunystės laikais šitaip 
niekas nedarydavo; gėda visam amžiui. 

■Nesikalbėdavo ji nė su Morta. Tačiau,

kai sūnus jau sunešė šventųjų paveikslus, 
pareiškė pagarbą Dievui — nušvito, nu
sišypsojo, paglostė Mikasę, nes žinojo, 
kad čia jos įtaka, jos toks noras.

t

— Be Dievo, martel, netoli žmogus nu
eisi. Gerai, vaikeli, gerai...

Statinės, kubilai buvo suskolinti per 
dvidešimt kilometrų; pasamdytas aluda
ris darė alų; košė rudą, putojantį kartu
mą į statines, pirštais pliaukštelėdamas.

— Ant šito alaus gal ir pats preziden
tas atvažiuot! Nuo trijų stiklinių dainuo
tų kaip vyras.

Vakare jau šnypštė dvylika statinių, 
ir Matūza ausį prikišęs klausė ar ne
truks. Buvo paplautas bekonas, dėl ver
šio gyvybės pats Matūza galando peilį, 
net dvi vištos neteko savo kvailų galve
lių ir šiltų plunksnų. Svečių jis suprašė 
nei daugiau nei mažiau — trisdešimt šei
mynų su arkliais ir vaikais, o kita tiek 
dar žadėjo nekviestų būti. Nesigailėjo 
Matūza nei pinigo nei triūso. Jo karšta 
širdis trankėsi krūtinėje, veidas kasdien 
darėsi šviesesnis, nors smakras ir atsi- 
kišo. Geidė ji greičiau Mikasę turėti sa
vo žmona, su ja rinkti sidabrinius penk- 
ličius į prieškarines arbatos dėžutes ir 
patarškinti ties Mikasės ausim:

— Mikasiuk, girdi? Jau pusė karvės 
sidabro yra.

Troško jis su Mikase apeiti žaliuojan
čių, banguojančių rugių lauką, drauge 
nuvažiuoti į turgų, nueiti į klėtį ir pasi
ėmus saują rugių, kaip aukso, berti prieš 
jos akis.

— Mikasiuk, matai? Tik visa bėda, 
kad “Lietūkis” pigiai moka.

Graži, tokia graži ta Mikasiukė, kad 
jis nė vienos tokios mergos nėra matęs. 
Kariuomenėj tarnavo, Kaune buvo, bet 
nė dešimtos dalies... Ir ji už jo teka. 
Na, jis ūkininkas, tiesa. Bet vis dėlto per 
graži ji man, — pagalvodavo Matūza, 
anksti atsikėlęs eiti į tvartus. Mikasę 
betgi drausdavo žadinti. Tegu pamiega. 
Atsikeldavo pats. Eidavo su juo drauge, 
nors tyli, nekalbi, nejuokaujanti.

Rauda suspausdavo Matūzos širdį, kad 
negreit galės jai baltesnės duonos pasiū
lyti. Nuo tolo, lyg mikčiodamas, šitą pa
sakydavo Mikasei, bet į akis bijodavo jai 
žiūrėti. Savo akių jis nekentė. Mikasė 
švelniai nusišypsodavo, ir laimė užlieda
vo naujakurio širdį, kad ji padės jam ir 
vargą vargti ir džiaugsmą džiaugtis.

Sekmadienio rytą Matūzos troboj jau 
kilo vis didesnis, linksmesnis sąjūdis. Ar
timosios kaiminkos subėgo, sugužėjo pa
sižiūrėti kaip, pasak pašnibždų, merga 
bus pasirodžiusi, kaip ji važiuos į šliūbą.

Arkliai bėgo ristele, ėjo pėsti rankom 
mostaguodami, juokdamies ir vis pas 
Matūzą gąrsiojo alaus išgerti, namine 
pasistotinti.

Nuodėmė ar ne, tik Matūza buvo už
sakęs keliems kaimynams “išvaryti” na
minės iš septynių pūdų. Pirmąją uogom 
uždažęs, antrąją šiaip į buteliukus supy
lęs, jis užkasė netoli trobos ir tik penke
tas butelių pradžiai buvo viduje. Naminė 
pasisekė švari, ant stalo papilta degė ir 
kvepėjo šviežia duona ir tuo kvapeliu, 
kuris ir senį blaškb po trobą su jauna 
mergele, kuris priverčia aršiausią savo 
priešą pabučiuoti ir pasakoti apie meilę 
su ašarom.

Dvyliktą valandą vestuvininkai sėdo į 
vežimus. Matūza buvo pasiskolinęs iš 
Adomonio dažytą su lingėmis vežimą, 
pakinkė arklį savąjį, patį geriausią. Bė
go arklys smarkia riščia, suprunkšda- 
mas, o paskui sekė šešetas draugų, kurie 
tempė tris poras pabrolių, dvi motinas 
ir artimuosius.

Mikasės velionas išsprūdo iš po juodo 
apsiausto, išsitiesė pavėjui, kaip angelo 
sparnas; žalią rūtų vainiką ji laikė ran
ka. Švieži, kiek rausvi vėjo supūsti vei
dai tik blykstelėjo pro nustebusius pra
eivius.

Kordušas iš pat ryto buvo keistai su
sierzinęs, papykęs ir tik ieškojo progos 
išlieti ant ko nors pyktį, kuris jį drasky
te draskė. Jis kibo prie Kotrinos, iš tolo 
kamintinėjo ją, ar kartais ko nors ne
išgirs. Dvejetą valandų tardė Andrių, ta
čiau šis atsakinėjo, lyg iš miego pažadin
tas. Pagaliau atvirai paklausė apie Mika
sės vestuves.

— Visa Kordušynė bus girta, kaip la
vonai, vielmožny panic. Alaus, alaus...

— Ar jaunoji graži?
(Bus daugiau)

Stephanie Masytė, sutik
dama kandidatuoti į SLA 
centro sekretoriaus vietą, 
pareiškė:

“Nepriklausau jokiai par
tijai ir nedalyvauju jokioj 
politikoj, ar kokiuose nors 
suokalbiuose. Efeu visiškai 
bepartyvė, ir, apart savo 
kasdieninio darbo, dirbu tik 
lietuvių pašalpinese organi
zacijose, o ypatingai dabar 
SLA 352-roj kuopoj finansų 
sekretorium.

“Patekus SLA centro val- 
dybon aš dirbčiau tik dėl 
SLA narių gerovės, kad mū
sų organizacija' augtų ir sti
prėtų.

“Pildomosios Tarybos na
riai nusiskundžia, kad yra 
labai daug darbo, ir kad 
jiems labai sunku tvarkyti- 
vesti SLA reikalus. Tai ko
dėl nepasiliuosuot nuo to 
sunkaus darbo? Atsiranda 
žmonės, kurie sutinka užim
ti tas sunkias vietas, tai rei
kia ir leisti jiems, tegul ir 
jie pavargsta per du metu 
ir senieji viršininkai galės

Pradžia Nekrologo
Po išteisinimo apskųstų Lietuvos Atstątymo Bendroves 

Direktorių, manoma, greitai bus įvykdinta likvidacija
’(Rašo Mūsų Specialis- Korespondentas)

Labai nesmagu rašyti — 
trumpu laiku pranešti apie 
tai, kaip visas milijonas do
lerių lietuvių visuomenės pi
nigų žūsta, taip, kad net 
sunku ir surasti, kur jie 
žūsta. Visai neseniai buvo 
paskelbta, kad nuo vienos 
didelės fraternalės organi
zacijos knygų prisiėjo nura
šyti pusė milijono dolerių, 
kurie žuvo bloguose invest- 
mentuose, gi dabar jau, tur
būt, paskutinį kvapą išleido 
ir Lietuvos Atstatymo Ben
drovė, ir labai greitai likvi
dacijos komisija (taip sa
kant, “grabnešiai”) amžinai 
užbaigs visą dalyką ir vie
nu kartu vertą pusės milijo
no dolerių korporaciją, ku
ri turėjo su virš 6,000 šėri- 
ninkų.

Nuostabus dalykas, kad 
visur abejose organizacijo
se sutinkama tie patys var
dai, vienur ir kitur tie pa
tys “veikėjai,” ir pinigai 
dingsta dėlei “blogų invest- 
mentų.” Bet kaip ten buvo, 
tegul būna. Iš Lietuvos At
statymo Bendrovės pinigų 
liks, kaip sakoma, apie 12,- 
000, kurie £al būt, bus su
naudoti perkant defense 
bondsus arba atiduodant šė- 
rininkams. Žinoma, iš tos 
sumos pinigų, jeigu padalin
tum ant šėrų, tai tik po tru
pinėlį tektų kiekvienam Še
rui.

Jau nuo 1939 metų buvo 
rašoma lietuvių laikraščiuo
se, kad Dumčius ir Dragū
nas ir kiti apskundė ir už
vedė bylą teisme prie Liet. 
Atstatymo Bendrovės di
rektorius — Mikalauską, 
Strimaitį, Trečioką, Strums- 
kį ir kitus. Byla buvo už
vesta po to, kai “invest- 
mehtai Lietuvoje” (sumoje 
apie $100,000) buvo parduo
ti per tuo laiku Lietuvos 
konsulą už $28,000. Mat, kai 
buvo pinigų, tai buvo ir už 
ką po teismus bylinėtis.

Dabar tas teismas užsi
baigė. Kaltinamieji tapo iš
teisinti, o kaltintojai turės, 
sulig teisėjo Carew nuo
sprendžio užmokėti ir visus 
teismo kaštus. Kaltintojų 
tarpe figūravo advokatas 
Jurgėla, advokatas Dragų- 
nas-Drake, Dr. Vencius ir 
dar keli. Jų bylą vedė tū
las advokatas Sully. Direk
torių. pusė buvo ginama ad- 

pasilsėt. Aš esu viena iš tų, 
kuri visai nesibijau SLA 
darbo, ir man nebus jokio 
vargo, jei aš patekčiau SLA 
Centro raštinėn. Manau, 
kad SLA reikalus galėčiau 
tvarkyti-vesti nei kiek ne
prasčiau už kitus buvusius 
sekretorius, ir gal dar už 
mažesnį atlyginimą (algą) 
ir už mažesnes visokias eks
tra išlaidas.”

Tie “pavargėliai” SLA vir
šininkai, ištikrųjų, turėtų 
užleisti vietą jaunesniems, 
kurie galės ir mokės geriau 
dirbti SLA labui.

Jeigu tie “pavargėliai” 
dar nesusipranta pasitrauk
ti, tai SLA nariai turėtų 
jiems pagelbėti pasitraukti. 
Jie turėtų balsuoti už nau
jus ir pažangius kandida
tus: Masytę, žebrį, Jatulį 
ir Dr. J. T. Baltrušaitienę. 
Šie nepavargę, dirbs nuošir
džiai, kad SLA būtų apvaly
tas nuo bjaurios smetoninės 
politikos ir padarytas tikrai 
bepartyviu.

SLA Narys.

vok. Andziulaičio - Anseli 
ir adv. Cass.

Teismas tęsėsi beveik dvi 
dienas. Gynėjų advokatai 
turėjo teismabutyj atsivežę 
net tris didelius čemodanus 
visokių dokumentų. Jie pa
rodė ir, matyti, įtikino tei
sėją, kad Bagočius, būda
mas legaliu patarėju tos 
korporacijos arba bendro
vės, davė visokių patarimų, 
kurie buvo priešingi įstaty
mams. Teisėjas vienu kartu 
net pareiškė, kad “advokato 
patarimas nėra pasiteisini
mas blogai elgtis.”

Nuo pat bendrovės susi- 
organizavimo, sakoma, tas 
pusė milijono dolerių tir
po sekamose vietose:

Rescourcine Kompanijoj 
apie $100,000, Lietuvoje 
apie $100,000, Baltic Ban
ko j e apie $150,000.

Čia suminėtos sumos yra 
tiktai apytikrės. Iš tų visų 
investmentų beliko tiktai 
Lietuvoje investmentai;' ku
rie buvo parduoti per ex- 
konsulį Budrį už $28,000. 
Tie pinigai, apmokėjus vi
sas skolas, taipgi nudilo iki 
apie 12 tūkstančių, kas da
bar ir lieka. '

Skundėjai kaltino direk
torius, kad jie perdaug 
švaistė visur pinigus, kad 
jie buvo apsileidę, nemokėjo 
bizniavoti, per daug dideles 
algas ėmė ir abelnai savo 
asmens naudai naudojosi 
bendrovės turtu. Bet, kaip 
pasirodė teisme, skundikai 
neturėjo užtektinai įrody
mų, o kaltinamieji, kaip mi
nėjau, turėjo net tris čemo
danus pilnus visokių doku
mentų. Jiems pasisekė pa
rodyti, kad jie nekalti. 
Skundėjai per savo advoka
tą Sully pareiškė, kad jie 
teisėjo nuosprendžio neape
liuos, nes “perdaug kaštuo
tų,” o jie pinigų neturį.

Strimaitis už visą tą lai
ką, gauna $1,600 per metus 
algą. Veikiausiai iki visa 
bendrovė bus likviduota, jis 
tokią algą ims, nes dar pi
nigų yra.

Istorija šios bendrovės 
yra labai ilga ir labai pai
ni. Vienas dalykas aiškus, 
kad jos gaspadoriai, arba 
dabartiniai arba pirmesni, 
nesugebėjo tinkamai vesti 
visą bendrovės biznį. Re- 
sourcine kompanija, tai vie-

Trečiadienis, Kovo 18, 1942

Vokiečių karo belaisviai Sovietuose rašosi po protestu 
dėl nacių žiauraus traktavimo paimtų nelaisvėn rau
donarmiečiu.

nas pavyzdys. Ten sukišta 
apie $100,000 ir visi žuvo. 
Baltic Bankas, nors tenai 
buvo iš viso sudėta apie 
$150,000, irgi, rodos, negavo 
nei laisnių operuoti. Gi su 
investmentais Lietuvoje, ir
gi daug pralošta. Kai ku
rie aiškinasi, kad ten pinigai 
žuvo daugiausiai dėlei va
liutos mainymosi. Kaip ten- 
nebūtų, visvien tiktai apie 
ketvirtadalis i n v e s tmento 
tapo atgauta, ir “turėtume 
džiaugtis” gaudami ir tuos, 
“nes kitaip būtų Stalinas 
juos pasiėmęs,” sulyg liudi
jimo Budrio ir Strimaičio 
teisme.

Apie teismo eigą daug ne
rašysiu dabartiniu laiku, nes 
visi argumentai buvo labai 
komplikuoti, labai daug vie
tos užimtų, ir tai viskas dar 
nebūtų aiškiai perstatyta. 
Pagaliaus, neturint visų do
kumentų ant rankų, taipgi 
būtų sunku tai padaryti. O 
dokumentų yra tiek ir tiek. 
Šių žodžių rašytojui dar ne
buvo matyta pirmiaus teis
me, kad advokatas atneštų 
tris didelius pundus įvairių 
dokumentų ir paduotų tei
sėjui kaipo “įrodymus” 
(evidence.) Niekas tu do
kumentų nevartė, niekas į 
juos nežiūrėjo. Tiktai priė
mė, kaipo įrodymus. Net ir 
kaltintojai visai nesiprieši
no juos užregistruoti kaipo 
įrodymus.

Beje, teisėjas, minėdamas 
Bagočių, jį vadino “Bazū- 
kas” ir vienu kartu paklau
sė, laike Mikalausko tardy
mo, ąr “Bazūkas” kartais 
neturi Pawn Shop biznio, 
apart kitų dalykų Bostone.

Baltimore, Md.
Draugo V. Andrulio Pra

kalbų Pasekmės

Nors laiko prakalboms su
rengti buvo tik viena savaitė, 
bet ALDLD 25 kp. valdyba, 
pagelbstint drg. P. Paserskiui, 
sunaudojo progą tinkamai.

Kadangi drg. V. Andrulis 
kalbėjo svarbiausiais šio laiko
tarpio klausimais, tai susirinku
sieji jo prakalba likos patenkin
ti.

Be to kalbėjo Mr. Melvin 
Huden, narys Civilian Defense 
vietinio skyriaus. Kalbėjo anglų 
kalba. Jis aiškino, kas svar
biausia žinoti apie civilinį ap
sigynimą laike oro atakų iš 
priešo pusės. Kalba buvo žin
geidi ir pamokinanti.

Susirinkusioji publika rengė
jams gausiai atsimokėjo suau
kodama $25.15, kurie, apart 
padengimo Hėšų, skirti Apšvie- 
tos Fondui.

Aukojusieji draugai-gės: Mi
kalauskas $2.00; po $1.00: K. 
Strauss, A. Turauskas, Ig. Kri
vickas, J. Deltuva, E. Skadinie- 
nė, J. Deltuva (Urbutus), J. 
Stanys, V. Jibevyčia, M. Sta
nienė, K. Lopeta, Ig. Ilgūnas, 

S. Reimontą ir P. Paserskis; 
po 50 centų: J. Metelis, J. 
Balsys, Mrs. Strauss, K. Mi- 
linauskas, S. Mešlys, F. Piva- 
riūnas, V. Stankevyčia ir O. 
Paserskienė; po 25c.: O. Ra
dzevičienė, M. Brazienė, V. 
Brazys, J. Buknys, A. žemai
tis, V. Janavyčia, E. Balsiene, 
J. Pivariūnienė, K. Juškauskas, 
J. Januška, F. Deltuyienė ir P. 
Vaitiekūnas.

Visiems aukotojams nuošir
džiai ačiui.

Priimta rezoliucija, kurios 
turinys, pagal tarimą, bus skel
biamas laikraštyje. Išvertus 

i anglų kalbon, nutarta pasiųsti 
prezidentui Franklin D. Roose- 
veltui, ir vietinei spaudai. Re
zoliucija skamba sekamai:

Mes, 200 Baltimorės lietuvių, 
susirinkę į masinį mitingą Lie
tuvių Salėje, 851 Hollins St., 
Baltimore, Md., kovo 8, 1942 
m., reiškiame savo lojalumą 
prezidentui Franklin D. Roose- 
veltui ir jo vyriausybei, taipgi 
ir Amerikos sąjungininkėms 
kare prieš Ašį.

Mes taipgi pasižadame visais 
mums galimais būdais remti sa
vo vyriausybę ir jos sąjungi
ninkes šiame kare demokrati
jos prieš fašizmą. Mes taip jau 
raginame visus lietuvius kaup
ti jėgas, kad juo geriau prisidė
jus prie laimėjimo karo, kas 
dabar yra visų svarbiausias rei
kalas Amerikos žmonėms. 
Smerkiame tas lietuvių grupes 
ir tuos laikraščius, kurie suži- 
niai ar nesužiniai skleidžia 
Ašies propagandą, sėdami ne
pasitikėjimą Amerikos talki
ninkėms, kurstydami prieš jas 
neapykantą.

Rezoliucija vienbalsiai liko 
priimta.

Gauta keletas “Vilnies” skai
tytojų, ir šiaip literatūros iš
platinta.

Vinco Duktė.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVėrgreen 8-9770 .
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ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.
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BARBER SHOP
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Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
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Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽETOAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Trečiadienis, Kovo 18, 1942

NACIAI PER 6 DIENAS 
PRARADO 215 LĖKTUVŲ 
SOVIETINIAME FRONTE

Maskva, kovo 16. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
pranešė, kas seka:

Naktį kovo 15 į 16 d. fronte neįvyko jokių svarbių 
permainų.

Daugiau kaip 1,800 vokiečių buvo užmušta per dvie
jų dienų kautynes įvairiose dalyse Leningrado fronto.

Sovietines artilerijos ugnis ir žvalgų veiksmai Lenin
grado srityje sunaikino dešimt vokiečių fortų, vieną 
tanką, vieną kanuolę, keturis didelius kulkasvaidžius ir 
tris apkasų patrankas kartu su jų kareiviais. Buvo 
pagrobta kiekis priešų karinių reikmenų.

Vakarinis Sovietų pranešimas:
Sovietų kariuomenė kovo 16 d. vedė ofensyvos mū

šius prieš priešus ir užėmė kelias apgyventas vietas.
Kovo 14 d. buvo sunaikinta 28 vokiečių lėktuvai, o 

ne 20, kaip kad pirmiau pranešta. Kovo 15 d. buvo nu
šauta žemyn 17 vokiečių lėktuvų. Sovietai prarado še
šis lėktuvus. Kovo 16 d. buvo numušta žemyn trys vo
kiečių lėktuvai arti Maskvos.

Nuo kovo 8 iki 14 d. buvo sunaikinta 215 vokiečių 
lėktuvų. Sovietai tuo tarpu neteko 57-nių lėktuvų.

Ardytojai Jungtinių Tautų 
Vienybes Yra Fašistų Lekajai

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
prastai svarbią” paramą, 
kurią Sovietų Sąjunga gavo 
iš Jungtinių Valstijų ir An
glijos, bet kartu Litvinovas 
vėl atsišaukė, kad talkinin
kai atidarytų naują karo 
frontą prieš fašistų Ašį Eu
ropoj.

“Praktiški būdai laimėt 
pergalę prieš Hitlerį, Ašies 
šulą, dabar yra įžiūrimi dar 
pirmą kartą,” pareiškė Lit
vinovas, išstodamas prieš 
tokią politiką, kuri siūlo 
pirma pilniausiai apsigink
luoti, o tik tada Hitlerį už
pulti:

“Kai kada būna tam pri
metimų, kad yra riziko 
praktiškuose keliuose į per
galę, ir tos tiesos negalima 
užginčyt... Bet ar Hitleris 
nėra laimėjęs žymių pasi
sekimų per labai rizikingus 
savo žygius Norvegijoj, 
Kretoje ir kitur? Juk gali 
būti daug didesnio ir tikres
nio riziko vis laukti ir nie
ko nedalyti, praleisti vieną 
progą po kitos. Rizikinga
me veiksme šiaip ar taip 
yra kiek progos laimėti, o 
nieko neveikimas, kuriame 
taipgi yra 'riziko, faktinai 
niekada n e a psivainikuoja 
laimėjimu.

“Pasitenkinimas esamąja 
padėčia ir palinkimas į nie-

ko daugiau neveikimą dali
nai kyla iš tos minties, jog 
karas dar ilgai tęsis. Žino
ma, taip gali ir būti: jis ga
li užsivilkt per 1943, 1944 
metus ir net ilgiau. Bet ta
tai nereiškia, kad nieko ne
reikėtų daryt, kad užbaigus 
jį greičiau. Vieni metai 
daugiau karo reikš šimtus 
tūkstančių, jei ne milionus, 
daugiau užmuštų ir sužeis
tų, bilionus daugiau medžia
ginių lėšų, dar didesnius 
vargus ir kančias civiliams 
gyventojams visuose kraš
tuose. Argi nevertėtų kiek 
rizikuot jau vien tuo tikslu, 
kad sutrumpinus karą?

“Priešas gi tuo tarpu ne
lauks, nieko neveikdamas; 
jis pasinaudos ligšioliniais 
savo pasisekimais, kad žen
gus dar toliau, kad užėmus 
daugiau ir daugiau patogių 
jam punktų. Jis stengsis už
grobt daugiau žaliųjų me
džiagų šaltinių, pavergt 
daugiau milionų žmonių ir, 
galbūt, gaut naujų sau tal
kininkų. Ir tos priešo pir
menybės galėtų daugiau ne
gu persvert bile viršenybę 
ginkluose, kurių mes galė
tume prisigaminti per tokią 
pertaiką (paliaubas) iš vie
nos mūsų pusės.”

JAPONŲ SKELBIMAS BE 
PATVIRTINIMO

Tokio. — Japonų koman
da, be patvirtinimo iš nie
kur kitur, skelbia, kad jie 
nuskandinę jau 11 talkinin
kų laivų, 81,000 tonų, van
denyse Rytinės Rolandų In
dijos ir Australijos.

Laikas Susiprasti
Lankėsi pas mane senas idė

jos draugas, A. L. Tai vieninte
lis draugas iš tiek daug buvu
sių, kuris nesišykšti mane ret
karčiais atlankyti. Taip pat jis

- B tfl

SOVIETAI VISOMIS PUSĖMIS APSUPO NACIUS 
VIAZMOJ IR RZEVE; IMA VOKIE

ČIUS Į REPLES IR KITUR
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Rusai visomis pusėmis ap
supo vokiečius didžiame 
pramonės mieste Kurske, 
280 mylių į pietus nuo Mas
kvos; nišai toje srityje 
taipgi perkirto vokiečiam 
geležinkelį į Konotopą, na
cių sandėlių centrą. Sovieti
nė kariuomenė artinasi prie 
vieno miesto už 20 mylių į 
vakarus nuo Kursko.

SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 
ORIOLO SRITYJE

Per kelių dienų nuožmias 
kautynes Oriolo srity j, 200 
mylių į pietus nuo Maskvos, 
Raudonoji Armija atėmė iš 
vokiečių Chotinec ir Olsian- 
ki miestus, prie Oriolo-Kur- 
sko geležinkelio. Nuo Cho- 
tineco tėra tik 50 mylių iki 
svarbaus geležinkelių centro 
Briansko.
UŽTAISO NACIAM REP

LES CENTR. FRONTE 
Sovietai visiškai apsupo 

nacius Rževe ir apylinkėje, 
į šiaurių-vakarus nuo Mas
kvos. Generolo G. K. Žuko
vo raudonarmiečiai, kaip

replėmis, iš dviejų šonų grą- 
sina nugnybi: vokiečius 
Viazmoje ir apygardoje.

Į šiaurius nuo Smolens
ko - Viazmos vieškelio rusai 
atėmė iš vokiečių Kogdano- 
vą, o į pietus nuo to vieške
lio — Serebusye.

Maršalo Timošenko rau
donarmiečiai p i e t i n iame 
fronte atgriebė nuo vokie
čių dar kelis miestelius ir 
kaimus.

Starosios Russos srityje 
sovietinė kariuomenė vis 
kiečiau veržia ir daugme- 
niškai naikina apsuptus na
cius.
“RAUDONOJO KAUKA

ZO” ŽYGIS
Maskvos radijas pranešė, 

kad Sovietų šarvuotlaivis 
“Raudonasis Kaukazas” ne
tikėtai užpuolė ir bombar
davo vokiečių apsitvirtini- 
mus vienoje Juodosios Jū
ros saloje. Paskui raudonie
ji jūreiviai užklupo nacius 
pačioje saloje. Sovietų vy
riausybė apdovanojo garbės 
ženklais “Raudonojo Kau
kazo” jūreivius už narsius 
jų žygius.

atlankė ir kovotojus brolius 
Paniukus, kurie už darbininkų 
reikalus randasi Pčttsvillės ka
lėjime. Svečias man pateikė 
keistų žinių ir apie Coal Dale 
miesto lietuvių nusiteikimą ka
ro klausimu. Coal Dale yra L. 
Politikos Neprigulmingas Kliu- 
bas, kuris užvaldytas reakcijo- 
nierių iš republikonų partijos. 
Draugas A. L. ten bandė gauti 
bent kiek paramos dėl Sovietų 
medikalės pagelbos iš kliubo 
iždo, bet buvo su piktumu at
mestas; girdi, Hitleris vistiek 
šį karą laimėsiąs. Jie net pyks
ta, kad Amerika gelbsti Sovietų 
Sąjungai, todėl jie esą priešin
gi prezidento karo politikai-.—

Na, ir kas tuos vargšus mai- 
nierius nustatė į tą keistą, pa
vojingą poziciją? Tai darbas 
kunigų ir purvinų politikierių, 
kurie semia politinį “žinoji
mą” iš klebonijų ar iš fašisti
nės spaudos.

Bet tie žmonės su savo klebo
nais turėtų atsiminti netolimą 
praeitį, kada K. K. K. degino 
ant kalnų kryžius ir grąsino 
Romos Katalikams tiek daug, 
kaip ir progresyviams darbinin
kams.

O kas tie kluksai buvo? Tai 
amerikoniški hitlerininkai, ap
simetę Amerikos patrijotizmu,

bet principe—priešai Ameri
kos demokratijos.

Jūs, katalikai, turėtumėt su
prast tą, kad, jeigu Hitleris lai
mės karą Europoj, tai jis lai
mės ir Amerikoj. O tuomet jis, 
įgijęs visąpasaulinę galę, būtų 
valdytojas “žemės ir dangaus.” 
Tuomet jūs, katalikai, ir jūsų 
visi klebonai, — negalėtumėte 
garbinti Jėzų Kristų bei Dievą 
-Tėvą, o priversti būtumėt gar
binti Adolfą Hitlerį, jo smogi
kams bizūnais jums raižant nu
garas !

šis karas eina už laisvę tau
toms gyvuoti, už laisvę tikybų 
ir, bendrai, už visų žmonių 
laisvę gyventi. Hitleris visa tai 
pasimojęs panaikinti. Gi Ame
rika, Anglija, Chinija, Sovietų 
Sąjunga ir visos Jungtinės 
Tautos, gina tas žmonių bran
giausias teises! O kas yra stip
riausias Hitlerio ir jo prakeik
tos karo mašinos priešas, jei
gu ne Sovietų Sąjunga su jos 
Raudonąja Armija?

Jūs, sunkaus darbo žmonės, 
supraskite kartą ant visados, 
kad visoki dykaduoniai, nepai
sant ar jis būtų kunigas, ar 
koks politikierius, — nenori 
matyt jumis laisvėje gyvenan
čius! Todėl jie taip ir meluoja 
begėdiškai. Supraskite, kad mū
sų šalis (Jungtinės Valstijos) 
kariauja prieš tuos pačius prie-

šus kaip ir Sovietų Sąjunga — 
prieš Vokietiją, Italiją, Veng
riją, Rumuniją ir kitas Ašies 
valstybes. Jūsų vaikai, broliai, - 
vyrai ir mylimieji eina į mū
šių lauką, kad tą bendrą priešą 
nugalėti; mūsų krašto armija 
yra bendra draugė su Raudoną
ja Armija; visų suvienytų tau
tų armijos — mūsų visų bendra 
armija, kuri kovoja su ginklu 
rankose už mūsų visų laisvę, 
nežiūrin, kur kariautų, ar Azi
joj, Afrikoj, Europoj ar Ame
rikoj! Mums geriau, kad Su
muštų galutinai mūsų krašto 
priešus Europoj, Afrikoj ir 
Azijoj pirmiau, negu jie pa
sieks mūsų kraštus!

Na, o Raudonoji Armija kaip 
tik ir kerta pačius didžiausius 
smūgius didžiausiai«ir galin
giausiai priešų armijai; Raudo
noji Armija laiko sukausčius 
didžiausiais mūšių retežiais 
Ašies pačią širdį! Todėl reikia^ 
jai visais galimais būdais gel
bėt, o ne plūst, niekint ją už 
tai, kad ji atlieka didžiausią 
dalį sunkiausio darbo, kurį tu
rėtų atlikti mūsų krašto armi
ja — mūsų sūnūs, broliai, vy
rai ir mylimieji.

Todėl jūs, mainieriai, turė
tumėt gerbti Raudonąją Armi
ją taip, kaip visi gerbiame mū
sų krašto armiją!

K. Veteranas.
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PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, kovo-March 
20 d., 8-tą vai. vakare, Lietuvių Svc- 
taihėje, 853 Hollins St. Gerbiami 
Choro rėmėjai ir buvusieji choro 
dainininkai ir dainininkės malonė
kite į šį susirinkimą visi būti. Yra 
daug svarbių reikalų aptarti. — 
Org. A. Žemaitis. (64-66)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks penktadienį, kovo- 
March 20 d., 8 vai. vakare, Jaunų 
vyrų svetainėje, 407 Lafayette St. 
Meldžiu visų narių, kurie galite at
eikite ir atsiveskite naujų narit). 
Kurie nėsate užsimokėję, tai užsimo
kėkite ir gausite naują knygą. — 
Kviečia Fin. Sek r. A. Jocis.

(64-65)

Naciai Sukišo po Ledu 
Tūkstančius Savy Lavo- 
ny Ties Staraja Russa

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Mot. Pažangos Kliu

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį 
kovo (March) 19 d., 8 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter St. 
Turim daug svarbių reikalų svars
tymui. Narės būtinai dalyvaukit, o 
norinčios įsirašyti į mūsų kliubą 
ateikit ir būsit maloniai priimtos.— 
Kliubo Raštininkė. (63-64)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopos susirinkimas 

408 
nariai 
svar- 
duok- 
nariai 

Tarybų Galybę.” 
(63-64)

jvyks kovo (March) 18 d., 
Court St., 8 vai. vakare. Visi 
būkite, nes susirinkimas bus 
bus. Nepamirškite užsimokėti 
les Šiame susirinkime. Visi 
gaus knygą, 
gekr. A. S.

Maskva. — šiauriniame 
fronte, srityje Staraja Rus
sa, Septintoji Raudonarmie
čių Gvardija, komanduoja
ma pulkininko Bėdino, at
kariavo dar 44 apgyventas 
vietas ir suskaitė 3,334 už
muštų nacių kareivių ir ofi- 
cierių. Dar patys vokiečiai 
sukišo po ledu Lovat upės 
tūkstančius saviškių lavonų, 
slėpdami pilnų skaičių savo 
nuostolių.

Raudongvardiečiai, užim
dami Rąmuševo ir dešimt 
kitų aptvirtintų vietų, apie 
18 mylių į pietų rytus nuo 
Starosios Russos, pagrobė 
penkis vokiečių tankus, tris 
orlaivius, 37 kanuoles, 152 
trokus, 29 minų mėtytuvus, 
50 kulkasvaidžių, 150 para
šiutų ir kiekius kitokių į- 
rengimų.

Pranešimai iš fronto tei
gia, kad neužilgo bus atva
duotas nuo vokiečių Char
kovas, didžiausias pramonės 
miestas Ukrainoje.

Montanos D. Federacija 
Sveikina N. Kongresą 
Browderiui Išlaisvint 
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Vis Daugiau Unijų Ragina 
Prezidentų Paliuosuot 

Earl Browdcri
Dar pasiuntė prezidentui 

Rooseveltui prašymus išlais
vint Browderį šios unijos:

Amerikos Darbo Federa
cijos valgyklų darbininkų 
lokalas 325-tas Brooklyne ir 
Queense; Amerikos Moky
tojų Federacijos lokalas 
464-tas Chicagoj; Galves
ton, Texas, Marininkų Uni
jos Lokalas; Los Angeles 
Liejyklų ir Misingio Darbi
ninkų Tarptautinės Uni
jos lokalas 468-tas ir dauge
lis' kitų unijinių organizaci
jų iš visų Amerikos kampų.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 

Tilžės spaudimo ..................  60c
Ta pati, gražiais celuloidos at
spaudais ant viršų ..............  81.60

Vainikėlis, jaunuomenes knygelė 5c 
Ta pati, juodos skūrelės minkš
tais viršais .........   $1.25

Kantičkos, giesmės, 864 pusi. $1.75 
Gydyklos nuo baimės mirties su 

25 paveikslais ........................ 50c
Mikaldos pranašavimas .......... 25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c
Astronomijos knygelė apie Dangų,

Saulę, Mėnesį, žvaigždes .... 10c
Pontsko Piloto galas, -.kuris nu-

sūdijo Jėzų .................... ......... 10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to su 25 paveikslais ............. 25c
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosia 10c 
Girtuoklių Gadžinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Viena. Dalis

I, gražios istorijos ................ 50c
10 gražių pasakaičių Vysk. Va

lančiaus ..................................... 15c
Karvės ir Nauda iš Jų ir kaip pa

daryt gardžius sūrius ............. 25c

žoles Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
ttio 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynerios 60c; Nuo 
Užsisenėjusio kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapihimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 

yra vartojamos ......... 25c

M. ŽUKAITIS 
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

E A

¥ 
L i

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORlUS
Liūdesio valandbj kreipkitės pas mils. Patarhavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

GRAND STREET BROOKLYN, N.Jf.660

r. 
e

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

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

suteikiamo aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVcrgreen 7-1661

VIENINTELE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

JūS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SCNAI
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Atidaro Kraujo Rinki
mo Centrą

Kovo 19-tos popietj, nuo 4 
iki 7 vakaro įvyksiančiose ce
remonijose, prie centralinio 
Brook lyno Raudonojo Kry
žiaus Skyriaus, 57 Willough
by Street, formaliai atidaroma 
pastovus kraujo rinkimui cent
ras. Iškilmėse kalbės Brookly- 
no prezidentas Cashmorc ir 
kiti valdininkai, taipgi Raudo
nojo Kryžiaus Skyriaus pirmi
ninkas Beardsley ir kiti virši
ninkai.

Ceremonijose bus ne vien 
tik kalbos, bet taip pat eilė tų 
viršininkų ir kitų tam pasiruo
šusių žmonių padarys pradžią 
davimu savo kraujo perleidi
mui sužeistiems armijos, laivy
no ir civiliniams karo sužeis
tiems.

Amerikos sirijonų grupė pa
siruošus šiame susirinkime pa
dovanoti Brooklyn© Skyriui 
ambulansą, kuris pilnai įreng
tas priėmimui kraujo bile kur. 
Jis bus siuntinėjamas po ša
pas, krautuves, kliubus, baž
nyčias, kolegijas ir kitur, kur 
bus suorganizuota didelės gru
pės kraujo dovanotojų, nega
linčių patogiai nuvykti į krau
jo priėmimo centrus atiduoti 
savo auką. Jame įrengta krau
jui imti aparatai, lovelės, šal
dytuvai sudėjimui kraujo, pa- 
silsio kampelis, kuriame pri
žiūrima to reikalingi kraujo 
aukotojai, taipgi visas medi- 
kališkas aparatas.

Tasai ambulansas galėsiąs 
išpildyti pakvietimus prade
dant kovo 23-čia.

Pačiame kraujo priėmimo 
centre viskas įruošta nuolati
niam priėmimui norinčių au- 

^koti kraują.
Apart priėmimo vienkarti

nių ar retkartinių davinių, mo
bilizuojama grupės liuosnorių 
kraujo davėjų, kurie aukotų 
pastoviai nustatytais laikotar
piais, kaip kad turima prie li
goninių grupės asmenų, kurių 
kraujas pripažinta tinkamu ir 
sveikata tokiame stovyje, kad 
jie gali aukauti kraują kas ke
lios savaitės. Prie ligoninių to
ki kraujo davėjai dirba už 
tam tikrą nustatytą atlygini
mą. Raudonajam Kryžiui, ži
noma, tokios grupės narys sa
vo kraują duos nemokamai, 
kaipo savo auką laimėjimui 
karo ir gelbėjimui gyvasčių 
kovotojų, kurie praliejo savo 
kraują karo frontuose.

Dešimts jaunuolių Bronxe 
sulaikyti po $100 kaucijos 
kiekvienas už užsirūkymą lai
ke išbandymų aptemdymo 
Westchester apskrityje perei
tą sekmadienį.

SUSIRINKIMAI
East New York ir Richmond 

Hill
Trečiadieni, 18 d. kovo (March), 

8 vai. vakare, Buzelio patalpoj, 
kampas Crescent St. ir Atlantic 
Ave. ivyks ALDLD 185 kp. mėnesi
nis susirinkimas. Nariai malonėki
te./ dalyvauti, nes gausite knygą “Ta- 
fcybų Galybė.” — V. Paukštys.

(63-64)
___________

BROOKLYNO MOTERŲ 
ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo ir mez
giu usirinkimas įvyks šio ketvir
tadienio vakaro 8 vai., kovo 19-tą, 
419 Lorimer St. Visos būkite. Lite
ratūros skyriaus narės gaus naują 
knygą. Kviečiame ir, ne nares. — 
Valdyba. (63-65)

' PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau moterį apsivedimui, 40 

iki 50 metų. Vienam nuobodu. Ne
geriu, turiu namą ir biznį. Aprašy
siu viską per laišką. Baronas, Rd. 1, 
Box 11059, Van Dyke, Mich.

(63-65)

... RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambarių apart- 

' mentis. Visi kambariai šviesas, nau- 
\ Jai išdekoruoti. 126 Irving Ave., 

Brooklyn, N. Y. Vienas blokas nuo 
14th St. Subway. Randa tik $25 
menesį. (59-64)

Miesto Taryboj Diskusuota 
Steigimas Slėptuvių 
Nuo Atakų iš Oro

Miesto Tarybos posėdyje 
pereitą pirmadienį iškelta rei
kalavimas, kad miestas steig
tų slėptuves nuo atakų iš oro. 
Tuo klausimu rezoliuciją įne
šė tarybininkas Meyer Gold
berg, New Yorko republiko- 
nas, ir ant jos daug kalbėjo, 
išrodinėdamas, kad ji skubiai 
svarstytina. Tačiau jos svars
tymas atidėtas kitai savaitei 
tarybos vice-pirmininkui Shar
key pasiūlius atidėti, kad pirm 
svarstymo pasitarti su majoru.

Meyer savo ilgoj kalboj už 
rezoliuciją sakė, kad :

"Jungtinių Valstijų prezi
dentas ir aukšti viršininkai J. 
V. armijos ir laivyno nese
niai paskelbė pavojų nuo ata
kų iš oro rytinio pajūrio sri
tims, įskaitant ir metropolio 
sritį.

"Kiek slėptuvių nuo atakų 
iš oro turi New Yorkas?,”

klausė jis, patsai atsakyda
mas, .jog turi "didelį zero."

Toliau jis pavyzdžiui davė 
Londono slėptuves, sakyda
mas :

"Londonas davė slėptuves 
penkiems milijonams žmonių."

"New Yorkui," sakė jis, 
"reikalinga daugiau, negu tik 
smėlio ir sirenų."

Brooklyn© tar y b i įlinkas 
Walter R. Hart, demokratas, 
ta proga pasinaudojo žnybtel- 
ti civilinių apsigynimui, saky
damas, kad taryba turi pa
laukti iki oro sirenos bus į- 
steigtos pirm imsiantis žings
nių įrengti slėptuves.

Tarybininkas A. Clayton 
Powell, matomai, norėdamas 
uždrošti pirmesniems kalbėto
jams, pasiūlė, kad reikia 
įsteigti slėptuvę netoli miesto 
salės, kad nariai tarybos į- 
statymdavystės komisijos ga
lėtų jon subėgti.

Nacių Šnipam Gręsia Mirties 
Bausme už Siuntimą Žinių

Priešam Karo Laiku
Peter Franz Erich Donay, 

32 m., draftuotas Vokietijoj 
gimęs karys iš Fort Jay, ir Ri
chard Frederick Freundt, 55 
m., 11 E. 75th St., sulaikyti po 
$25,000 kaucijos kiekvienas 
Federalės Grand Džiūrės teis
mui.

Kvotime jiedu abu prisipa
žino kaltais šnipavus ir siun
tinėjas Vokietijai militariškas 
ir apsigynimo informacijas. 
Juos kaltinęs prokuroras 
James Saver sako, kad dar 
gruodžio 31-mą, po atakos ant 
Perlų Uosto, jiedu siuntę Vo
kietijai informacijas.

Einant karo laikų įstatymu 
jiems gręsia mirtis elektros 
kėdėj, kadangi šnipinėjimas ir 
teikimas priešui informacijų 
karo laiku laikomas didžiau
siu prasikaltimu, kuris bau
džiamas mirtimi. Sekama 
bausmė yra 30 metų kalėjimo.

Freundt, naturalizuotas pi
lietis, buvo areštuotas jam iš
važiuojant iš New Yorko už
imti vietą Basic Magnesium 
Co., Las Vegas, Nevada, kur 
neseniai ištikęs gaisras pada
rė $30,000 nuostolių.

Freundt vartojęs nematomą 
rašalą persiuntinėjimui infor
macijų Vokietijon. Informaci
jų jis surinkdavęs dirbdamas

Svarsto Pakėlimą 
Produkcijos

Apie 800 industrijos ir dar
bininkų atstovų susirinko ant
radienį, Engineering Society’s 
Bildingo patalpose, 29 W. 39 
St., New Yorke, svarstyti per
vedimą industrijos ant karo 
gamybos pamatų/

Konferenciją sušaukė Don
ald M. Nelson, karo produk
cijos viršininkas, ši konferen
cija yra pinna iš 31 tokių, kon
ferencijų, šaukiamų po visą 
šalį, sutraukiant į jas tų apy
linkių industrijos ir darbo at
stovus.

Sidney Hillman, darbo di
rektorius Karo Produkcijos 
Taryboj, atsišaukė į darbinin
kus dalyvauti tose konferenci
jose ir dėti pastangas sudary
mui sąlygų pakelti produkciją 
iki tokio laipsnio, koks reika
lingas laimėjimui karo.

Signalų Korpusas pajieško
jo elektros inžinierių ir elek
tronų. ekspertų.

inžinieriumi įvairiose apsigy
nimo industrijose. Jis vesdavęs 
iš paviršiaus atrodantį visai 
nekaltą susirašinėjimą su as
menimis Meksikoj, Pietų Ame
rikoj ir Europoj, kurie patar
naudavo, kaipo informacinių 
laiškų naciams persiuntimo 
stotys.

Menama, kad jis tuo būdu 
persiuntęs naciams daug in
formacijų apie J. V. Laivyno 
naikintuvus, statistikų apie 
formas, greitį ir apginklavi
mą armijos ir laivyno orlaivių.

Federalių agentų -žiniomis, 
Freundt esąs pastaraisiais ke
turiais metais dirbęs inžinie
riumi Gibbs & Cox, Inc., 21 
West St., gerai žinomai inži- 
nierystės firmai, taipgi J. G. 
White Engineering Corp., 80 
Broad St., ir Phelps Dodge 
Corp., 25 Broadway, visos 
New Yorke.

Fraundt ir DonAy menama 
prigulėjus aukštai organizuo
tam šnipų mazgui, vadovauja
mam per Frederick Duquesne, 
kuris kartu su kitais 32 nese
niai tapo nuteistas už šnipavi- 
ma.

Donay, draftuotas karys, 
buvo armijoj nuo kovo mėn., 
1941. Armijoj jis buvęs atlan
komas Duquesne gengės šnipų.

Kovo 19-tą Aptemdys 
Pajūrį

Šį ketvirtadienį pirmu kar
tu bus visiškai aptemdytas di
džiojo New Yorko pajūris. Ap
temdymo pradžia lygiai 9 vai. 
vakaro.

Aptemdymas įims 15 mylių 
ruoštą nuo Norton’s Point, va
kariniam,žemosios Įlankos ga
le, iki miesto linijos ties Far 
Rockaway, šviesos bus užge
sintos ir trafikas sulaikytas 20 
minučių laiko.

D. McGibbon, girtu būda
mas papjovęs savo žmoną per
eitą pirmadienį, kvočiant aiš
kinosi pjovęs "iš meilės" ir 
kad abu buvę liguisti. Sulai
kytas be kaucijos.

Broliai Esposito, numarinti 
elektros kėdėj už žmogžudys
tes, palaidoti pereitą pirma
dienį, Kalvarijos kapinėse.

..........—■ ............... .. ..............  
Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje "Laisvėje"!

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Į pirmą kuopą įsirašė trys 
nauji nariai. Pradžia vajaus 
nebloga. Jeigu visi nariai gau
tų po vieną naują narį, tai bū
tų daugiau šimtas naujų narių.

Pietų rengimo komisija pra
nešė., kad pietus perkėlė iš 22 
į 29 dieną kovo. Įvyks 29 die
ną, sekmadienį, lygiai 1 vai. 
pietų laiku, Laisvės svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Pietūs bus labai puikūs. Tikie- 
tas pietums tik $1, labai pi
giai.

Seniai . laukiama ALDLD 
knyga už 1941 metus, "Tary
bų Galybė," buvo dalinama 
nariams pereitą susirinkimą. 
Ją atydžiai perskaitę nariąi 
daug pasimokins. Patartina vi
siems lietuviams su ja nuodug
niai susipažinti, nes tai yra 
viena iš žymiausių ALDLD lai
dos knygų.

A. Mureika raportavo, kad 
Ateivių Gynimo organizacija 
rengiasi prie šešto metinio su
važiavimo, kuris įvyks gegu
žės 9 d.

Nutarta surengti vasarinį iš
važiavimą. Surasti vietą apsi
ėmė D. M. šolomskas.

1 Kuopos Korespondentas.

Turtingai "Biedniokei" 
Atsirado “Labdarių”
Aną syk jau buvo čion mi

nėta, kaip turtinga "biedna" 
skurdė Miss Jones, po prie
danga skudurų ir skūpaus gy
venimo, pasirodė turinti ne tik 
"labdarių" nuo jos išvogtus 
dešimtį tūkstančių ir virš $30,- 
000 bankuose, bot taip pat ir 
dar kito turtelio, siekiančio 
virš $100,000.

Vargšė biodna-turtinga Miss 
Jones, po pasiskclbimo turtin
ga, dabai' dar labiau turi bė
dos su padaugėjusiais "labda
ringais" draugais. Apart kit
ko, jinai gavus net 50 su virš 
pasiūlymų jai tarnauti ir už 
vis geriausia ją prižiūrėti.

Patarnavimas jai' būtų ne
bloga. Apie 70 metų mergina, 
per visą amželį nenorėjus iš
leisti doleri kita net savo bū
tiniausioms patogumams, kad 
senatvėj nebūtų stokos, nerei
kėtų ubagauti, dabar jau pa
matė, kad ir su daug pinigų 
bldga. Ji dabar norėtų užgy
venti, nors likusiu laiku pasi
naudoti tuo, ko sau per visą 
gyvenimą draudė. Bet nežinia 
nuo kur pradėti. O patarėjų, 
kaip gyventi, atsirado daug, 
perdaug. Prieš paskilbimą su 
turtu, jai atrodė labiau gali
ma svietu pasitikėti, o ir tai 
jos patys patikimiausi, Frieda 
Poliener, kuri rūpinosi • jos

miegu, davė jai '“saldaus mie
go" slyvų, po kurių pavalgy
mo ji pramiegojo' $10,015. Gi 
jos kitas geriausia "draugas" 
Hassett patarė jai dėlto į po
liciją neiti. Tai kaip pasitikė
ti šimtams naujų draugų, 
klausia s u s i r ū p inns Miss 
Jones.

A paid patarnavimų, 70 me
tų panelei jau pasisiūlę ir dau
gelis meilužių.

Milijonai Sumokėta 
Taksais

Paskutinę taksų nuo įplau
kų mokėjimo dieną, kovo 1G,

New Yorko taksų rinkimo 
Antro Distrikto ofise taksai 
ateidinėję iki $300,000 per 
minutę. Vienu pusvalandžiu 
surinkta devyni milijonai do
lerių.

Panaši mokėjimo sparta bu
vus ir kai kuriuose kituose ofi
suose.

Visliose taksų mokėjimo 
centruose turėjo pastatyti bū- 

į rius specialių tvarkdarių ir 
j specialių sargų saugoti surink
tą turtą nuo plėšikų.

Photo-Engravers Unija jau 
išpirkus $135,000 vertės apsi
gynimo bondsų.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYH - 1430 Klcs.

Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:39 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Queens Village vaistinėj, 
217th St. ir 90th Avė., vienas 
plėšikas nušauta, kitas pašau
tas ir areštuotas tiksliai plėši
kų laukusio detektyvo po eilės 
apiplėšimų tos apylinkės vais
tinių.

Mokytojai Reikalavo 
Palaikyt Mokyklą

New Yorko Valstijos Moky
tojų Sąjungos p ii d. komitetas 
savo posėdyje nutarė pareikš
ti protestą prieš uždarymą 
Townsend Harris vidurinės 
mokyklos.

Savo laiške Townsend Har
ris Gynimo Komitetui mokyto
jai pareiškia, kad mokyklą 
reikia palaikyti, nes ji "daug 
pasitarnavo ne vien tik New 
Yorko miestui, bet ir visai 
valstijai, kaipo eksperimentalė. 
mokykla ir duodanti nepap
rastai gabiems studentams 
progą sutrumpinti vidurinės 
mokyklos kursą."

Mokykla buvo taikoma ne? 
paprastai gabiems mokiniams 
su speciale atyda į jų palinki
mus ir su galimybėmis tankiau 
perkelti į naujas klases, jeigu 
toji, kurioj jie mokinasi, ne
leidžia jiems taip greit siektis 
aukštyn, kiek jų gabumai iš
neša.'

i irs just rneg . 
'FINDING MONEY! 1

(

Clement Vokietaiti*
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

1)68 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE.
Art) Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
rama.*■

Taipgi gera proga draugijoms paskelbti savo pa
rengimus. Darome ir pranešimus vedybų, gimtadie
nių, jubilėjų ir mirčių.

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ
Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

!'

"Laisvės" Administracija vėl gavo VILNIES 
KALENDORIŲ. Kurie dar neturite to svarbaus 
metraščio, VILNIES KALENDORIAUS, tuojaus 
prisiųskite pašto ženklais 25c. ir mes prisiusime 
jums VILNIES KALENDORIŲ.

j Knygų platintojai, kurie dar neužsisakėte VIL-
į NIES KALENDORIAUS, tuojaus užsisakykite ir 

! platinkite jį. Perkantiems ne mažiau, kaip 5 kny
gas, duodame nuolaidą.

Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa- 
k kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad

resuodami sekamai:

: LAISVĖS ADMINISTRACIJA ;!
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

S / ■ 1
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MATEUS AS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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




