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Tarybinės Bielorusijos res
publikos sostinėj Minske na
ciai, sako United Press žinių 
agentūra, išžudė 86,000 žydų. 
Pirmiau iš jų budeliai viski] 
atėmė, net rūbus nupiešė, o 
paskui sušaudė ir į upę Įmetė.
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sus žydus gyventojus, 
4 ir tūkstančių

Kiek naciai i 
Lietuvoj, dar tikrai 
bet tūkstančius, tai
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nužudė žy^ Sovietai Prasimušė j 
nepatirta,] pi ■ n * * v*
tikrai bus Charkovo rnenuescius;

i Verda Nuožmūs Mūšiai
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nužudyta
R u m u n i j o j, V c n g r i -

Maskva. — Išsiveržė dar 
-------- audringesnį, 1 i e p snojanti

Žinoma, naciai žudo ne tik.mūšiai tarp Sovietų ir VO- 
žydų tautybės žmones; jie žu- kiečių ant ŽemČS, jūroje ir 
do ir lietuvius, ir latvius, ir ppg. 
lenkus, ir bielorusus, ir ukrai
niečius, ir rusus, ir holandus, 
ir francūzus, ir belgus, ir nor
vegus ir visų kitu tautybių 
žmones, kurie atsisako jiems: 
tarnauti, kurie pareiškia vieną 
kitą žodi jiems priešingą. 
Pačioj Vokietijoj naciai gala- 
bina vokiečius, nesutinkančius! 
su jų kraugeriška politika.

Na, ir tie budeliai gauna už-', 
tarimo tūloj net Amerikos lie
tuvių spaudoj. Tūli redaktoriai 
susiriesdami skleidžia naciui 
propagandą, garbindami 
leri.

Niekas turbūt tiek daug ne-'miesčių gatvėse — namas 
pasitarnauja Hitleriui Ameri-.nuo namo, gatvė nuo gatvės 
koje, kaip “Keleivis.” Kai Hit-'— ne tik šaunamais gink
loris žydus Europoje skerdžia, j Jais ir sprogimais, bet daž- 
tai “Keleivio’’ redaktorius j naį jr durtuvais, kaip tei- 
juos visaip Amerikoje plūsta. pranešimai gauti Lon- 
Plūsta, niekina, žemina, kaip '^one j
tikras Goebbelso organas! | kariuomene pra-

,, . . , . . . . -laužė vokiečiu apsitvirtini-nos d i d z įuojasi,; . , . . , .mus ir stumia nacius tolyn 
Bet Švedija remialat£al ! šiaurių vakarus ir 
fašistus, įtraukusiusivakarus nuo Charkovo.
i kara, einančius iš

Justas Paleckis Sako: Nacių 
Sušaudyti 42 Lietuviai Parti
zanai įkvėps Kitus Didiem 
Žygiam prieš Įsiveržėlius 
Fašistu Nužudyti Lietuviai Didvyriai Buvo Liaudies 

Keršytojai už Žvėriškus Hitlerin’nkij Darbus

Australija Džiaugiasi 
Amerikiečiais Jos Gy
nimo Komandieriais

kad soči j al-demok ratai 
Švediją. 
Suomijos

Raudonoji Armija tuo 
tarpu prasimušė Į du stip
riuosius vokiečių apsigyni
mo punktus; Raudonasis 
Laivynas nuskandino ketu
ris naciu laivus Barents Jū
roje, o Sovietų 
sunaikino 
vius.

(Siaučia 
tynęs apie
pramonės centra .. I U 1 V

Uit- ie; verda 
ir pačiose

oi’o jėgos
47 priešų orlai-

milžiniškos kau-
Charkova, didi C’ c

Ukraino- 
nuožmūs mūšiai
Charkovo prie-

vien su Hitleriu. _ Philadelphia Turės 45
Švedijos vyriausybe aną die-l 1

na konfiskavo 16-kos laikraš-1 DdegatUS KORgrCSC E.
cių laidas, kuriose buvo rasy-1 **
ta apie nacių bestijiškus dar
bus Norvegijoje.

Ar politiniai doras žmogus
gali tokiais darbais džiaugtis?

Browderiui Išlaisvint
Philadelphia, Pa. — Įvai

rios darbo unijos Philadel- 
“... Tie, kurie šaukia atski-, phijoje išrinko 45 delegatus 

rai veikti nedalomame kare; j NaClOnalį Kongresą Bl’OW- 
tie, kurie yra taip akli, jog ne- derini Išlaisvint. Kongresas 
mato, I 
grūmotu saugumui namie . . . 
tie, kurie nedorai ar kvailai 
kartoja perdėjimus ir netiesą, 
visi tie tarnauja kaip nuolan
kūs Ašies propagandos leka- 
jai.”

Šitaip pereitą pirmadienį pa
reiškė prezidentas Rooseveltas.

kad nelaimė užsienyje jVyks NeW Yorke kovo 27, 
28 ir 29 d.

Pennsylvanijos seimelio 
atstovas Joseph Scanlon pa
rašė prez. Rooseveltui laiš
ką, prašydamas išlaisvint 
Earlą Browderj, Komunistų 
Partijos sekretorių.

Lietuviškoji pro-naciška . Bostono Bendroji Iary- 
spauda Amerikoje kaip tik ir Ta Amalgameitų Siuvėjų II- 

ja “perdėjimus ir netie-mijos atsišaukė į prezid. 
Toji spauda perspausdi-1 Rooseveltą paliuosuot E.

Browderj.
sa.
na iš Hitlerio leidžiamų laik
raščių melus ir nacišką pro
pagandą ir kiša savo skaityto
jams. Toji spauda nuolat ir 
nuolit purvina Sovietų Sąjun
gą, didžiausj Amerikos talki
ninką.

Tą turėtų žinoti kiekvienas, 
kuriam rūpi musų krašto ap
gynimas.

Apsupta dar 200,000 
Vokiečių

Rašo JUSTAS PALECKIS
Per Bevielinę Telegramą Intercontinent žinių

Štai, paimkim kun. Urboną-' 
vičiaus redaguojamą “Darbi
ninką”—jo laidą iŠ kovo 17 d. 
Beveik visas puslapis “žinių” 
iš Hitlerio leidžiamų laikraš
čių—pro-naciška propaganda.

Editorialas paaukotas Ame
rikos talkininkei, Sovietų Są
jungai purvinti. Tame pačia
me cditoriale ir prieš Angliją 
pareiškiama, būk jinai “stu
miama j bolševizmo netvarką.”

Vadinasi, kun. Urbonavičius 
(Kmitas) sako: neremkit nei 
Sovietų Sąjungos, nei Britani-

Stockholm, Šved., kovo 18. 
—Pranešama, kad Raudo
noji Aimiija visomis pusė
mis apsupo 200,000 nacių 
kariuomenės R ž evo-Viaz- 
mos kišeniuie, j šiaurių va
karus nuo Maskvos.

,---  -- ---- ---------------
jos, nes jos—pirmoji jau yra 
apimta “bolševizmo netvar
kos,” o antroji—to paties lau-

Tokius elementus preziden
tas Rooseveltas smerkia. Nes 
toki elementai dirba ne Ame
rikos naudai, bet naudai jos 
priešų.

JUSTAS PALECKIS
Tarybines Lietuvos Respublikos Prezidentas

Maskva, kovo 14. — Pirmininkas Lietuvos Tarybų 
Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo, Justas 
Paleckis savo straipsnyje spaudoj rašo apie 42 lietu
vius partizanus didvyrius, kuriuos sušaudė fašistiniai 
vokiečių banditai, laikinai užėmusieji Tarybinę Lietu
va:

“Kas buvo tie keturias-dešimt du nužudyti lietuviai? 
Jie buvo kovotojai lietuvių partizanų būriuose, kurie 
sėjo persigandimą ir sumišimą, tarp vokiečių fašistų 
okupantų. Jie buvo liaudies keršytojai už sutremptas 
teises Tarybų Lietuvos darbo žmonių, už išniekinimą 
lietuvių kultūros, už Lietuvos jaunuolių ištrėmimą į 
baudžiamojo darbo stovyklas, — liaudies keršytojai už 
atėmimą žemės iš lietuvių valstiečių, už išniekinimą 
Lietuvos mergaičių ir moterų, už kūdikių sužalojimą 
fašistų bombomis, už Lietuvos žmonių plėšimą, už bai
sias ligas ir badą, atneštą j Lietuvą — tas priešas ir 
vėl stengiasi visiškai išnaikint lietuvių tautą, kaip kad 
anais laikais jis sunaikino vieną lietuvių gentę ir eilę 
slavų genčių.*! žmogėdra Hitleris mėgina dvidešimtame 
amžiuje pastatyt savo barbarišką karaliją iš tamsini- 
mo, iš žmonių paskirstymo pagal tautas, kaip griežtai 
atitvertus nuo kits kito luomus, ir iš prikeltų viduram
žių — ant kaulų vakarinės Europos ir Sovietų Sąjun
gos tautų.

r Drąsi mirtis tų keturiasdešimt dviejų sušaudytų did- 
/ vyrių gyvai Įrodo, kad maža lietuvių tauta nesudėjo 

ginklų akivaizdoje nachališkos pavergėjų jėgos ir kad 
\ jie tęsia kovą už išsilaisvinimą, veikliai dalyvaudami 
1 bendroje kovoje už laisvę visom pavergtom tautom.

Didvyringa kova ir mirtis tų keturiasdešimt dviejų 
lietuvių kovotojų įkvėps ne tik jų draugus Lietuvoje į 
didžius žygius, bet taip pat įkvėps vyrūs kariniuose 
lietuvių daliniuose, kurie Raudonosios Armijos eilėse 
dalyvauja didžioje Tarybinių Tautų kovoje prieš vo
kiečių fašistų barbarizmą.

Padavimai (tradicijos) revoliucinės lietuvių liaudies 
kovos yra nukalti per dešimtmečius — kovoje prieš ca
rizmą, prieš vokiečius okupantus laike Pirmojo • Pa
saulinio Karo ir prieš fašizmą namie. Ištikimi tiem 
padavimam, lietuviai partizanai ir raudonarmiečilai ko
voja prieš aršiausią žmonijos priešą — vokiečių fašiz
mą.”

Canberra, Australia, kovo 
18. — Australijos ministeris 
pirmininkas Curtin atiden
gė, kad Amerikos generolas 
George H. Brett liko pa
skirtas vyriausiu komandie
rium visų Jungtinių Tautų 
oro jėgų Australijoj ir išti
same Pietiniai - Vakarinia
me Pacifiko Vandenyne. 
Kartu generolas Brett ta
po ir vyriausiu po gen. Mac
Arthuro komandierium visų 
talkininkų karo jėgų Aus
tralijoj ir visoj toj srityj.

Australijos valdžia labai 
patenkinta paskyrimu gen. 
MacArthuro ir Bretto ko- 
mandieriais to krašto gyni
mo.

Australai Pasitiki Jung
tinių Tauty Jėgom

Nužiūrima, kad japonai 
mėgins iškelt savo kariuo
menę Į Australijos žemyną. 
Australai pasitiki, kad ge
nerolo MacArthuro koman
duojamos Jungtinių Tautų 
jėgos atmuš japonus, o pas
kui pradės žygius, kad išvyt 
juos iš Australijos salų, iš 
Rytinės Rolandų Indijos ir 
iš Anglų Malajų.

150,000 Motery Pagal
binei Karo Tarnybai
Washington. — Kongreso 

atstovu rūmas 249 balsais 
prieš 86 priėmė sumanymą 
kongreso atstovės Edithos 
Nourse Rogers įsteigt mote
rų korpusą pagalbinėms ka
ro tarnyboms. Tas korpu
sas susidarys iš iki 150 
tūkstančių moterų. Jos at
liks tokias pareigas, kaip 
tėmijimas priešų orlaivių, 
tarnyba armijos raštinėse, 
prie telefonų, telegrafo, 
knygynuose, virtuvėse, pasi
linksminimuose ir t.t. Tuo- 
mi jos pavaduos, vyrus, rei
kalingus kariuomenei ir bū
tiniems darbams. Pagalbi- 
nėn moterų tarnybon bus 
priimamos merginos ir mo
terys iki 45 metų amžiaus. 
Alga jom bus panaši, kaip 
armijos nariam.

Orlaivių Statyba Ameri
koj Pakilo 50 Proc.
Washington. — Nuo japo

nų niekšiško užpuolimo ant 
Perlų Uosto iki šiol orlai
vių statyba Amerikoj tiek 
pakilo, jog dabar pastato
ma 50 procentų daugiau or
laivių, negu pirm to pasa- 
lingo japonų žygio, kaip 
pranešė Donaldas Nelsonas, 
Karinės Gamybos galva.

Prez. Rooseveltas, Prašant 
Australijai, Paskyrė Gen. 
MaeArthurą Vyriausiu Ten 
falkininkų Komandierium 
Amerikos Generolas Brett Bus Vyriausias Jungtiniu

Tautu Oro Jėgų Komandierius Australijoj

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 17. — Karo departmentas išleido 

sekamą, speciali pranešimą:
Australija:
Generolas Douglas MacArthur atskrido orlaiviu į 

Australiją šiandien. Su juom atvyko Mrs. MacArthur 
ir sūnus ir jo štabo galva, majoras generolas Richard 
K. Sutherland; orlaivyno korpuso brig, generolas Ha
rold H. George ir keli kiti štabo oficieriai. Gen. Mac- 
Arthur bus vyriausias komandierius toje srityje, taip 
pat ir Filipinų salose, pagal Australijos valdžios pra
šymą.

Vasario 22 d. prezidentas patvarkė generolui Mac- 
Arthurui, kad jis perkeltų savo komandos centrą iš

reikiamus prisirengimus. Generolas MacArthur prašė 
leist jam palūkėti su to įsakymo įvykdymu, kol jis ga
lutinai sutvarkys dalykus savo komandoje Filipinuose. .
Preidentas leido jam palūkėti.

Kitas karo department o pranešimas:

Po kelių dienų neveikios, japonai padarė staigią ata
ką prieš mūsų linijas Bataan pusiausalyje. Generolo 
Wainwright’o kariuomenė lengvai atmušė tą ataką.

Priešų kanuolių baterijos iš Cavite pajūrio per ke
lias valandas smarkiai bombardavo mūsų uosto apsi
gynimus. Bombardavimas tik menkai nuostolių tepa
darė.

Japonų naikintuvas trumpai bombardavo Cebu prie
plauką, bet jokių nuostolių nepadarė.

Laivyno Department o Pranešimas:
Admirolas Adolphus Andrews tapo paskirtas išimti

nai pareigai kaipo komandierius rytinių jūrų rubežiaus.

PREZIDENTAS PEIKIA SUMANYMUS 
PRIEŠ 40 VALANDŲ SAVAITĘ IR 
PRIEŠ KITAS DARBININKU TEISES

Daug Amerikiečių Ka 
riuomenės Australijoj

Rooseveltas Sako: Dahar Nora Streikų Problemos
Washington. — Preziden-jkingus kalbėtojus, kurie 

tas Rooseveltas tarėsi su.pernelyg išpučia streikus ir 
Amerikos Darbo Federaci-i kelia lermą dėl jų. Sako, 
jos pirmininku Wm. Gree-į jeigu tik 15 žmonių sustrei- 
nu ir CIO unijų generaliu kuoja kokioj kepykloj ar 
pirmininku Philipu Murray i (Tasa ant 5_to pus]apio) 
ir kitais nariais Darbininkų 
Tarybos dėlei Pergalės. Pa
sitarimas buvo draugingoje, 
bendradarbiavimo dvasioje. 
Po to prez. Rooseveltas per
sergėjo, kad šalies kongre-'
sas ant greitųjų nepriimtų, Canberra, Australija, ko- 
įnešamų sumanymų, kurie vo 18. — Pranešama, jog 
atkreipti prieš streikus ir stambūs skaičiai Amerikos 
kitas darbininkų teises. Pre- kariuomenės, lakūnų ir tech- 
zidentas pareiškė, kad da- nikų atvyko į Australiją, 
bartiniu laiku nėra jokios 
problemos, jokio keblumo 
kas liečia streikus. Jis nu
rodė, jog dabar Amerikoje 
mažiau streikų, negu bile 
kurioje kitoje šalyje, apart 
Vokietijos, kur naciai griež
tai baustinai uždraudžia bet 
kokius streikus.

Prez. Rooseveltas nupeikė 
tuos laikraščius

Amerikos orlaiviai smar
kiai bombardavo japonų ka
riuomenės t r a u kinius ir 
įvairius karinius priešų 
punktus salose New Guinea 
ir New Britain, Australijos 
srityje.

Maskva.—Ukrainos fron
to Sovietai per dieną sunai- 

ir neatsa-ikino 15 nacių tankų.
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Vėl Litvinovo Balsas
Kovo 16 d. Sovietų Sąjungos ambasa

dorius Maksim Litvinovas kalbėjo New 
Yorko Ekonominiam Kliubui. Jo pra
kalba buvo nepaprastai nuosaiki ir nuo
širdi. Kaip prieš kelias savaites, taip da
bar socialistinės žemės atstovas pakarto
tinai pabrėžė, kad priešą, hitlerizmą, rei
kia pulti ir mušti be jokios atlaidos. Hit
lerizmą mušti ir sumušti reikia milita- 
riškai.

“Man atrodo,” sakė Litvinovas, kad 
“praktiški būdai laimėjimui pergalės 
prieš Hitlerį... pirmu sykiu galima ma
tyti. Gal randasi ir kiti būdai, bet aš 
turiu prisipažinti, kad iki šiol aš jų dar 
nesu girdėjęs. Mes esame truputį per 
daug pamėgę abelnus pareiškimus, kad 
ant galo mes laimėsime, mes negalime 
pralaimėti, pergalė bus mūsų ir tam pa
našiai. Bet kuomet mes darome tokius 
pareiškimus, aš manau, vargiai mes įsi
vaizduojame praktiškus būdus atsieki- 
mui to tikslo. Reikia bijoti, kad juo dau
giau mes save raminsime tais abelnais 
pareiškimais apie negalimybę mums 
pralaimėti šį karą, kadangi neišvengia
mai geras turi laimėti prieš blogą, juo 
toliau mes būsime nuo jieškojimo rea
listiškų būdų pergalei.”

Ši Litvinovo labai švelni kritika yra 
šimtu nuošimčių teisinga. Mes Ameriko
je jau per daug esame pamėgę mėtyti 
frazes, kad karą mes galų gale vis tiek 
laimėsime. Dažnai tokios frazės pavirsta 
priemone padengimui nesiruošimo ka
riauti taip, jog ištiesų karas būtų lai
mėtas.

“Kai kada yra sakoma,” sako Litvino
vas, “kad praktiški būdai į pergalę yra 
surišti su rizika. To negalima užginčy
ti. Militariški žygiai tarpe maždaug vie
nodų spėkų visuomet surišti su rizika. 
Argi visa eilė Hitlerio pasisekimų nepa
eina iš jo labai rizikingų žygių Norvegi
joje, Kretoje ir kitur? Daug didesnė ir 
daug aktualesnė rizika gali būti lauki
me, nieko neveikime, leidžiant išsprukti 
vienai po kitos progoms. Veikimas yra 
bent jau tokia rizika, kuri turi šiokią- 
tokią progą laimėti, tuo tarpu neveiki
mas yra tokia rizika, kuri niekados nė
ra buvus apvainikuota laimėjimu.”

Kai Raudonoji Armija taip drąsiai ir 
pasekmingai nacius muša, argi ne dau
giau rizikos Anglijai ir Amerikai tūp
čioti, lūkinėti, nepulti Hitlerį, negu kad 
būtų, jeigu prieš jį būtų atidaryti nauji 
frontai ir būtų metamos visos galimos 
militariškos jėgos?

Taip pat lygiai pavojinga ir klaidinga 
tendencija, pasak Litvinovo, nuolatinis 
kartojimas, kad vis tiek šis karas bus 
ilgas, kad jis gali vilktis dar ir per 1943 
metus, per 1944 metus ir gal dar ilgiau. 
Šitokia mintis užmigdo žmones ir val
džią. Visi mano, kad dar laiko yra, kad 
dar suspėsime.

Tas tiesa, pabrėžia Litvinovas, kad ka
ras gali labai užsitęsti, “bet tas dar ne
reiškia, kad nieko nereikia daryti, idant 
jį užbaigus greičiau. Kiekvienas ekstra 
karo metas reiškia naujus šimtus tūks
tančių, jeigu ne milijonais, užmuštų ir 
sužeistų, bilijonus išlaidų, dar didesnį 
sunaikinimą ir kentėjimą civiliams žmo
nėms visuose kraštuose. Argi sutrumpi
nimas karo nebūtų vertas tam tikros ri
zikos?”

Be to, kur užtikrinimas, kad juo il
gesnis bus karas, tuo tikresnis bus Su
vienytų Tautų laimėjimas? Kitaip sa
kant, sako Litvinovas, “mes kviečiame 
laiką būti mūsų talkininku. Bet aš ma
nau, kad laikas yra išdavikiškas talki
ninkas, jis visuomet pasirengęs patar
nauti bet kuriai pusei. Žinoma, mums 
būtų labai gerai lošti laukimo lošį, tuo

tarpu sukuopiant didelius ginklų rezer
vus, didesniam kiekyje negu priešas ga
li sukuopti, jeigu priešas pasižadėtų per 
tą laikąt nieko neveikti. Bet aš ir jūs ži
nome, kad mūsų priešas kaip tik to ne
dalys, kad jis naudosis proga dabartinių 
jo pasisekimų žygiuoti toliau, okupuoti 
daugiau ir daugiau strategiškų punktų, 
užgrobti naujus žaliosios medžiagos šal
tinius, pavergti daugiau milijonų žmo
nių, gauti naujus, galimas daiktas, talki
ninkus. Ir šitie jam parankamai gali 
daugiau negu nusverti mūsų pirmenybę 
ginkluose, kurią mes galime pasiekti per 
tokias vienpusiškas paliaubas.”

Suvienytos Tautos turi tuojau pereiti 
prie puolimo taktikos. Dabar puikiausia 
proga. Ar ši proga bus pilnai išnaudo
ta? Ar Litvinovo pakartotini persergėji
mai prieš lūkinėjimą ir svyravimą bus 
rimtai paimti atydon visų talkininkų?

Cliveden Klikos Galybė
Washingtone

Neseniai savo prakalboje prezidentas 
Rooseveltas prisiminė ir persergėjo prieš 
pro-nacišką veiklą ten pat Washingtone 
reakcinės klikos, kuri yra labai panaši 
Londone gyvuojančiai plutokratų pro- 
hitleriškai klikai, kuri vadinama “Clive
den Set.”

Šitos klikos įtaka daug didesnė, negu 
paprastam piliečiui galima įmatyti. Jos 
šaknys yra nusidriekusios po visą šalį. 
Prie jos, kaip parodė žurnalas “New 
Masses,” priklauso visa eilė labai aukš
tų Washingtono valdininkų.

Kokia didelė šitos klikos įtaka, puikiai 
parodo valdžios atsinešimas linkui įkali
nimo ir laikymo kalėjime E'arl Browde- 
rio. Kodėl jo nepaleidžia? Kodėl dau
giau kaip dviejų milijonų piliečių balso 
dar neišklausė patsai prezidentas Roose
veltas?

Ogi todėl, kad veikia baimė “Cliveden 
Set” įtakos. Šita klika reakcionierių ne
nori, kad Earl Browderis būtų išlais
vintas. Jos spaudimas ant Washingtono 
daug didesnis, negu spaudimas tų pilie
čių masių, kurios iki šiol pasisakė už E. 
Browderio išlaisvinimą.

Tikrai Beprotiška Situacija į

Štai jau milijonai Amerikos jaunų vy
rų sumobilizuota į armiją. Gal jau šimtai 
tūkstančių jų išvežti užsienin ir neužil
go bus mūšiuose. Visi jie, kurie jau ten 
ir kurie tebėra čionai, rizikuoja savo gy
vybę. Tūkstančiai Amerikos jaunų vyrų 
jau žuvo šiame kare prieš hitlerizmą.

Bet, štai, iš kitos pusės, paimkime mū
sų pramonės ir prekybos savininkus. Iš 
jų reikalaujama, kad jie netrukdytų ga
mybai, kad jie savo kapitalą leistų pa
naudoti karo vedimui ir laimėjimui, tau
pymui ir gelbėjimui tų taip brangių gy
vybių. Jie kontroliuoja dirbtuves ir ka
syklas. Nuo jų priklauso gaminimas ka
ro pabūklų. Juo mažiau bus pagaminta 
karo pabūklų, tuo ilgesnis bus karas, tuo 
daugiau milijonų jaunų vyrų neteks gy
vybės.

Tai svarbiausia problema. Tačiau ne 
taip žiūri kapitalo savininkai. Pavyz
džiui, Washingtone valdžia pakėlė klau
simą aprubežiavimo kapitalistų pelnų. 
Žada nustatyti taip, kad įvesdintas šim
tas dolerių neneštų karo metu daugiau 
procentų, kaip šešius dolerius, arba šeš
tą procentą. Kai už darbininko pasidė
tą šimtelį banke moka tiktai du ar pus
trečio nuošimčio, tai, rodos, kapitalistui 
turėtų būti daugiau negu pakankamai, 
kai' jo šimtas dolerių neš net šešius do
lerius.

Bet kur tau. Jie jau pakėlė alasą prieš 
šitą sumanymą. Jie nori luptis tokius 
pelnus, kokius tik gali šitame baisiame 
šalies krizyje. Kai milijonai jaunų gy
vybių įvelta, kai visa tauta randasi pa
vojuje, pelnagrobiška buržuazija galvo
ja tiktai apie pelnus, kaip daugiausia jų 
prisiplėšti.

Kai kurie komerciniai laikraščiai jau 
pradėjo šaukti, kad aprubežiavimas pel
nų reikštų konfiskavimą nuosavybės, so- 
cializaciją pramonės, įvedimą socializmo!

Reikalinga SLA Vadovybėj 
Pamaina

Pamaina mūsų Susivieni- 
nijimo vadovybėje būtinai 
reikalinga. Dabar kaip tik 
laikas tą pamainą padaryti. 
Balsuodami už SLA virši
ninkus atsiminkime, jog 
mes balsuojame tiek pat ir 
už SLA ateitį. Jeigu bus iš
rinkti toki viršininkai, ku
rie nepaiso eilinių narių ge
rovės, kurie stoja už pakė
limą mokesčių seniems na
riams ir kurie palaiko SLA 
fašistinėje baloje, tai SLA 
ateitis gali susilaukti tam
sių dienų. Bet jeigu mes iš
rinksime pažangius virši
ninkus, kuriems rūpi visų 
narių gerovė, kurie yra di
deli fašizmo priešai ir ku
rie nuoširdžiai remia prez. 
Roosevelto^programą, visų 
demokratinių tautų karą 
fašizmo sudaužymui, tada 
mūsų Susivienijimo ateitis

pasidarys šviesi ir laiminga.
Kviečiame visus SLA na

rius, kuriems rūpi SLA la
bas, balsuoti už pažangius, 
priešfašistinius kandidatus.

Kviečiame SLA narius 
rinkti delegatais į sekamą 
SLA Seimą tik tokius. na
rius, kurie yra pažangūs, 
nusistatę prieš fašizmą, 
prieš smetoninę politiką; 
kurie yra priešingi seniems 
SLA nariams mokesčius pa
kelti.

Kuopos kviečiamos priim-

listų partijai leista toliau 
veikti. Dabar gautas dar 
nepatikrintas (!) praneši
mas, kad esanti uždaryta ir 
Lietuvių nacionalistų parti
ja.”

Reikia tai skaityti kaip 
patikrintą žinią, nes jau ji 
galutinai atėjo “aplinkiniais 
keliais” “per Lisaboną” ar 
per “Berną” iš Berlyno na
cių biuro saviems lietuviš
kiems naciams Amerikoje. 
Nekartą jau tokios “nepa
tikrintos” žinios čia tų lie
tuviškų fašistų spaudoj pa- 
tilpo ir liko be patikrinimo, 
be atšaukimo. Taigi Ame
rikos tautininkai lietuviai 
(dabar ostlanderiai), gyva
vę Lietuvos Tautininkų Są
jungos sultimis ir siela, yra 
dabar visai laisvi bedūšiai; 
išmainė Lietuvą ant Ostlan- 
do seniau, o dabar neteko 
ir tautininkų sielos.

ti rezoliucijas prieš mokes
čių kėlimą ir prieš fašistinę- 
smetoninę politiką mūsų Su
sivienijime.

Balsuokite už sekamus 
kandidatus: Mįasytę, žebrį, 
Jatulį ir Dr. Baltrušaitienę.

Pažangiųjų SLA Narių Laukiau, ar nepasirodys pa-

(Ta jų žinia paskelbta 
sausio mėn. ‘ antroj pusėj.

Komitetas.

Tautininkų Šokimas 
ir Puolimas

tikrinimas, arba atšauki
mas. Iki šiol to nėra. Taigi 
mūsų ponų - valdonų - vadų 
siela “geštorben.”

Rūpinasi Tremtiniais

Rašo J. Baltrušaitis
Smetonos Apetitas

Antanas Smetona, Hitle
rio “deportuotas” į Ameri
ką, čionai sakydamas pra
kalbą, kiekvienoj vietoj tą 
pačią, visuomet smerkia 
Rytų kaimyną, kad jis į Lie
tuvą, girdi, “atėjo su azija
tišku imperialistišku apeti
tu.”

Kad jau taip apie apeti
tus mėgsta kalbėti, tai pa
tariu kam nors imti ir ap- 
rokuoti jo paties apetitą. Aš 
čia priminsiu kelis jo apeti
tus. ■ !!* ;

1918 metais Lietuvos Ta
ryba 16 d. vasario nutarė, 
kad Lietuva yra nepriklau
soma. Smetona ir kiti tau
tininkai ir kunigai tą aktą 
pavadino šiaip: “Lietuva at
skirta nuo visų ligšiolinių 
ryšių su Rusija, laisva, ne
priklausoma valstybė su 
sostine Vilniuje.”

Šitaip pasakyta Smetonos 
“tautos vado” istorijoje, 
“Valstybės Statistikos Ka
lendoriuje, 1937 m.”

Anglų kalba tas punktas 
toj pačioj knygoj dar apeti- 
tiškiau pasakytas:

“At an extra-ordinary 
session of the National 
Council 'held in Vilna on 
February 16th, 1918, A. 
Smetona announced the se
verance of all ties with 
Russia and proclaming Li
thuanian inde pendence, 
with the capital at Vilna.”

Mat, pasauliui mūsų “tau
tos vadas” skelbėsi dar di
desniu, negu mums, tautai. 
Tarp mūs visuomet skelbė, 
kad Lietuvos Taryba nuta
rė, paskelbė nepriklausomy
bę. Bet visam pasauliui an
glų kalba Smetona gyrėsi, 
kad tiktai jis vienas, A. 
Smetona, tajai L. Tarybai 
“pranešė pertraukimą visų 
ryšių su Rusija ir paskelbė 
lietuvių nepriklausomybę su 
sostine Vilniuje.”

Tai ve, koks didelis ape
titas !

Bet per mėnesį laiko už
augo dar didesnis apetitas. 
Smetona, o taip pat ir vys
kupas Skvireckas su kuni
gais, važinėjo į Berlyną iš
siderėti daug pinigų už Lie
tuvos kailį. Matote, Lietuva 
atsimetė nuo Rusijos, tai 
pilnai priklauso Vokietijai, 
kurios valdžia jau kuone 
pustrečių metų, kaip • valdo 
Lietuvą. 1918 m. kovo 23 d., 
“kaizeris pagaliau pripaži
no Lietuvą nepriklausoma

valstybe,” sako ta Smetonos 
istorija. Bet dokumentai 
prideda visuomet: “nepri
klausoma, amžinais ir tvir
tais ryšiais surišta su Vo
kietija!”

Tai Smetonos apetitas 
tempė Lietuvą iš Rytų į Va
karų kaimyno maišą. O ką 
jis gavo už tai? Daug! Jis 
pats pripažįsta, tiek, kad 
“pavyko užtraukti paskola 
šimtas milijonų markių,” be 
jokių liudininkų — “asme
niškai tik A. Smętonai su
tartį pasirašius.”.;

Tai ką, ar ne perdaug di
delis apetitas?

Iš to šimto milijonų srė
bė putrą ir jo draugai ir už 
tai visi pagelbėjo lietuvius 
engti kaizeriui taip, kaip 
dabar gelbsti Hitleriui.

Klaipeda Užmiršta
Kad A. Smetona atidavė 

Hitleriui Klaipėdą, tai čia 
turėjo būt nemažas apeti
tas. Bet jis ir tautininkai 
apie Klaipėdą tyli. Plynia 
žino, kodėl tyli ir tų fašis
tų priešai? Išrodo, kad 
Klaipėda užmiršta taip, 
kaip Britų Imperija.

Smetona ir kiti tautinin
kai, jau be tautininkiškos 
sielos, dar vis rūpinasi 
“tremtiniais” Sibire. Sykiu 
tais pačiais rūpesčiais kar
šinas! social-anarchistai ir 
klerikalai. Bet neužeina į 
jų protus jokia mintis apie 
Hitlerio valdžios ištremtus 
lietuvius į Vokietiją ir ki
tur, po visą vakarų Euro
pą gainiojamus mūsiškius, 
nacių vergus ar baudžiau
ninkus. Lygiai taip, kaip 
nuo krikščionybės pradžios 
'iki tryliktojo - keturiolikto
jo šimtmečio vokiečiai ver
gais biznį darė, gaudydami 
lietuvius, lenkus, mozūrus, 
čekus, horvatus — visus va
dindami slavais (sklave, lo
tyniškai s.lavi arba sclavi) ir 
dėl to žodis slavas visose

Europos vakarų kalbose 
reiškia Vergą.

Lietuviai tautininkai bu
vo pavergę savo tautiečius 
lietuvius, dabar tą pat daro 
jų mylimi naciai vokiečiai. 
Bet dabar su tautininkais 
kartu eina ir social-anar
chistai ir klerikalai. Visi 
garbina hitlerizmą, kuris, 
girdi, išlaisvino Lietuvą iš 
bolševizmo. Bet jis pavergė 
lietuvius; Lietuvos vardą 
panaikino, pavadino Ostlan- 
du.

Lietuviams vergams, ro
dos, nedavė dar jokio var
do; gal teks jiems senasis 
“sklave” vardas, kas reiškia 
vergą.

Jų “tautiečiams” į Ameri
ką rašo Hitlerio šnipai “per 
Lisaboną” laiškus - pajieš- 
kojimus giminių ir prašo 
pažįstamųjų, kad “juos gel
bėtų.”

Bet kaip kiti gali gelbėt, 
kuomet jie patys savo arti
mųjų nežino. Štai 'V. Tys- 
liavienė “Vienybėje” rašo 
gruodžio mėnesyj, 1941 m.”

“Elena Devenienė, pati 
būdama pabėgėlė, prieš me
tus laiko su trimis vaikais 
atvyko į Ameriką. Iš Sibiro 
ji jau gavus apie 15 laiškų 
ir apie Lietuvos tremtinių 
padėtį plačiai informuota. 
Bet iki šiol jai dar nepa
vyko sužinoti, kur dingo jos 
vyras — dr. Devenis...”

Tai tokios jų informaci
jos.
. Saviškių nežino, kur yra. 
Nežino lietuvių, kuriuos na
ciai spardo vergiškuose dar
buose po visą vakarų Euro
pą ir Ostlandą. Bet “žino” 

į jiems svetimus lietuvius, 
I kurie nuo nacių antpuolio 
j pabėgo į Sovietų Sąjungą ir 
ten laimingai dirba ginklus 
prieš nacius, arba kariauja 
prieš tuos pasaulio pavergė
jus. Iš kur tautininkai gau
na tas “žinias?” Iš Hitle
rio šnipų. Gana jums, be
sieliams, rūpintis Tarybų 
Sąjungos lietuviais!

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.

nantį birželį Sovietų Sąjun
ga turės du sykiu tiek ka
riuomenės, kiek jinai turėjo 
pradžioje karo.

Sir Stafford Cripps

Kai A. Smetonos gvardi
ja 1926 metais, apsiginkla
vus, nuėjo pas legališką Lie
tuvos prezidentą K. Grinių, 
tai ar Smetona buvo su ape
titu, ar be apetito? — 
klausia manęs viena mote
ris.

Tautininkai teatsako.
Tautininkai Uždaryti

Tautininkų sąjunga Lie
tuvoje uždaryta. . Tautinin
kų ten jau nėra. Taigi lie
tuviai tautininkai Ameriko
je turėtų patys pabaigti sa
vo organizacinį gyvenimą. 
Jie neturi savo gyvenimui 
sielos, kuomet Tautininkų 
Sąjunga uždaryta, panaikin
ta Lietuvoj. Atsiprašau: 
Ostlande.

Štai hitlerininkų žinia, 
atėjus “aplinkiniais keliais,” 
“per Lisaboną” ar da per 
kur kitur, ir patilpusi mūsų 
tautininkų, anarcho-socia- 
listų ir klerikalų laikraš
čiuose:

“Kaip jau buvo pranešta, 
Vokietijos reicho komisa
ras ‘Ostlande’ išleido naują 
patvarkymą dėl draugijų ir 
politinių organizacijų, pa
gal kurį visos politinės par
tijos turi sustabdyti savo 
veikimą. Taip pat buvome 
rašę, kad Lietuvių naciona

Klausimas No. 6:
Ar jūs galite plačiai iš

ryškinti jūsų pareiškimą, 
kad ateinantį birželį rusų 
armijos bus dvigubai stip
resnės, negu jos buvo karo 
pradžioje?
Atsakymas:

Dalykas tame, kad Sovie
tų Sąjunga buvo iš pasalų 
užpulta to, kuris nudavė 
jos draugu. Nebuvo nei lai
ko, nei reikalo sumobilizuoti 
visus jos žmogaus jėgos 
rezervus.

Hitlerio tvirtinimas, kad 
Sovietų valdžia ruošėsi Vo
kietiją užpulti, yra taip ly
giai melagingas, kaip jo pa
našūs kaltinimai prieš ki
tas šalis, kurias jis užpuolė 
be jokios priežąsties. Tokioj 
didelėj šaly, kaip Sovietų 
Sąjunga, ima ilgą laiką pra
vesti pilną mobilizaciją ir 
surinkti visus reikalingus 
ginklus, ypatingai tuo laiku, 
kai eina aštrūs mūšiai, ku
riuos kartu reikia vesti. Ta
čiau iš pat pirmos dienos, 
kada karas prasidėjo, ta
sai mobilizavimo procesas 
ėjo be pertraukos ir meti
mas į frontą naujų armijų 
sustabdė Hitlerio armijas ir 
pradėjo jas grūsti atgal. 
Dabar kas mėnuo tos nau
jos armijos mesis į frontą, 
nežiūrint visų paneštų nuo
stolių užmuštais ir sužeis
tais. Mano supratimu, ateL

Klausimas:
Gerbiami Draugai: Malo

nėkite per “Laisvę” atsaky
ti, ar Sovietų Sąjungos va
das Juozas Stalinas yra ve
dęs ir ar turi vaikų?

Labai didelis ačiū už pa
aiškinimą.

M. B.
Atsakymas: .

Taip, Juozas Stalinas yra 
vedęs ir turi vaikų.

Mokina Naciu Lakūnus
Atakuot Piety Ameriką

Maskva. — Sovietų radi
jas pranešė, kad užimtoj 
Franci jos dalyj, x Breste, 
Bordeaux ir kt., slapose 
skraidymo mokyklose naciai 
lavina tam tyčia lakūnus už- 
puldinėt prieplaukas ir or
laivių stovyklas Pietų Ame
rikoje.

Hitlerio Politika—Pragaiš
tis Vokiečiam, Sako Suimti 

Jų Qficieriai

London, kovo 17. — So
vietų ambasados Anglijoj 
leidžiamas laikraštis “Em
bassy News” paduoda atsi
šaukimą 28-nių Vokietijos 
oficierių, suimtų į nelaisvę 
sovietiniame fronte. Jie 
smerkia karinę Hitlerio po
litiką ir sako, kad ji grūmo
ja pragaiščia vokiečių tau
tai.
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Tikrieji Kriminalistai
Jieško Kaltininkų

Francijos fašistine Petain valdžia suruošė teismą prieš 
buvusios valdžios galvas Daladier, Blum ir kitus. Jie kal
tinami neparuošime Francijos karui. Jų teismas eina 
mieste Riom. Autorius šio straipsnio, Uja Erenburg, yra 
žynius Soviehi Sąjungos rašytojas. — RED.

Miestas Riom, kadaise 
buvęs sostinė Auvergne 
kunigaikštystės, didžiuojasi 
savo istorine praeitimi. 1795 
metais parlamento atstovai 
Goujon, Romme ir Soubra- 
ny bandė išgelbėti jauną 
Francijos respubliką nuo 
pa r davikų tironijos.

šeši patrijotai buvo su
areštuoti ir pastatyti prieš 
teismą. Kai teisėjas išnešė 
prieš juos mirties bausmę, 
Goujon sušuko: ’’Lai gyvuo
ja liuosybė! I^ai gyvuoja 
Francija!” ir durtuvu per
vėrė sau krūtinę. Gi Rom
me pasiėmė nukritusi kru
viną durtuvą, šeši nuteis
tieji ėjo mirtin su tuo pa
tim šauksmu: “Tegul gy
vuoja liuosybė!” Paskui di
džiosios Riom gatvės buvo 
pavadintos didvyrių Goujon, 
Romme ir Soubrany var
dais.

Vargiai Petaino valdžia 
pasirinko Riom dėl jo isto
rinių atminčių. Šis teismas 
turėtų neva būti viešas, bet 
tas viešumas yra savotiškas, 
keistos rūšies. Spaudos lož- 
ose praktiškai tesigirdi vo
kiška kalba. Goebbels at
siuntė į Riomą visą armiją 
savo “žurnalistu.”

Francijos vyriausybinin
kai jau uždraudė dviem A- 
merikos korespondentams 
įvažiuoti j Riomą. Cenzū
ra stengiasi savotiškai per
dirbt ne tik telegrafinius 
pranešimus, bet ir pačią is
toriją.

Pavyzdžiui, yra uždraus
ta pranešimuose į užsienį 
minėti Maršalo Petaino val
džią. Šio teismo iniciatorius 
ir vienas iš kaltininku Fran
cijos susmukimo pasirenka 
pasilikti “nežinomas.” Pa
čiame teisme pirmininkas 
persergėjo neminavoti kito 
vardo, būtent, Vokietijos.

Penktosios Kolonos bosai, 
tie okupacininkai, kurie su
griovė ir išžagino Franciją, 
taip pat nenori būti mina- 
vojami teisme.

1940 metų vąsarą, tose 
baisiose dienose, Francijos 
žmonės, kurie buvo parduo
ti ir išduoti, visur klausinė
jo: Kur yra tas kriminalis
tas? Kur yra tie, kurie at
nešė Paryžiaus puolimą?

Tuo laiku Francijos su
mušimo kaltininkai susiuos
tė su vokiečiais dėl “susita
rimo” ; mokinosi vokiškos 
rasinės teorijos ABC; buvo 
užsiėmę užkasimu Trečio
sios Respublikos konstituci
jos.

Norėdami nuraminti 
Francijos gyventojus, Mar
šalas Petain ir Lavai dar 
1940 metų liepos mėnesį 
prižadėjo nubausti tuos, 
“kurie buvo atsakomingi už 
Francijos susmukimą.”

Labai retai žmonės bau
džia patys save — juo la
biausia tokie žmonės, kaip 
Darlan, gen. Corap, arba 
užsienio reikalų ministeris 
Bonnet. Turėjo būti suras
tos aukos nukreipimui dė
mesio nuo savo kriminalys- 
tės. Jomis yra: Gamelin, 
Daladier, Blum, Pierre Cot, 
Guy La Chambre.

Tačiau daugelis čia pami
nėtų vyrų kolegų (bendra
darbių) nepatraukta atsako
mybėn. štai toks Daladierio 
ministeris Frossard reda
guoja laikraštį, kuris palai

ko Petainą. Ir jeigu Fros- 
sardas pasirodo teisme, tai 
kaipo laikraščio korespon
dentas - reporteris.

Artimas Daladier bendra
darbis Bonnet pribuvo į Rio
mą kaipo liudininkas prieš 
teisiamuosius. Blumo pagel- 
bininkas buvęs socialistas 
Spinas lošia svarbią politinę 
rolę mieste Vichy (Petaino 
valdžios sostinėje).

Daugelis generolų, ku
riuos galima vadinti papras
tais Gamelino padarais, te
besėdi Vichy valdžios nykš
tukinė armijos aukštose 
vietose. Tad kodėl Petain 
pasitenkina teisimu tik tų 
penkių?

Aišku, kad gen. Gamelin, 
kuris buvo 1939-1940 metais 
vyriausiu komandieriumi, 
yra įveltas į Francijos su
smukimą arba pardavimą. 
Jo vardas automatiškai su
siriša su Francijos militari- 
nių sumušimu. Pasodinda
mas gen. Gamelin į kaltina
mųjų suolą Petain nerizi
kuoja jokio pavojaus iškėli
mo į viršų jo paties rolės. 
Jis žinojo, kad Gamelin teis
me pasirinks “auksinį tylė
jimą.” Maršalas žinojo, kad 
gen. Gamelin neiškeis aikš
tėn paslapčių militarinės 
klikos, kuriai jie abudu pri
klauso ir kurios rolė pasi
rodė dienose nacių persilau
žimo Sedano fronte ir ne
garbingoje kapituliacijoje 
paskiau.
; Gi į Blum, Daladier ir 
Pierre Cot Vichy klika vi
suomet žiūrėjo kaipo į Liau
dies Fronto valdžios atsto
vus. Mes galime gardžiai 
nusijuokti — Daladier skai
tomas Liaudies Fronto šu
lu !

Bet Maršalas Petain ta
me nemato jokio juoko. Jis 
pamiršta, kad Daladier pa
gelbėjo jam, Maršalui Be
tainui, tapti diktatorium. Iš 
visų kaltinamųjų tik Pierre 
Cot yra tvirčiausias respub
likonas ir patrijotas. Prad
žioje teismo Guy La Cham
bre ir Pierre Cot buvo 
Jungtinėse Valstijose. Pa
šaukus stoti i teismą, tik 
Guy La Chambre nusilenkė 
ir pribuvo į Riomą. Tuo tar
pu Pierre Cot atsisakė da
lyvauti Riomo tragi-kome- 
dijoj.

Jis viešai pareiškė savo 
pritarimą kovai Laisvės 
Francijos prieš Vokietiją ir 
prieš jos francūziškus šin- 
korius.

Laikas nuo laiko Dala
dier ir Blum bando įvardin
ti tikruosius kaltininkus už 
Francijos sumušimą, kalbė
ti apie Francijos žmonių ar- 
šiausį priešą — hitlerinę 
Vokietiją.

Tas tiesa, kad kaltina
mieji pridėjo savo pirštus 
prie Francijos susmukimo 
tragedijos. Bet jeigu kame 
jie buvo kalti, tai būtent 
tame, kad jie neapvalė 
Francijos armijos nuo kapi- 
tuliatorių ir pardaviku. Jei
gu kame jie buvo kalti, tai 
būtent tame, kad jie apden
gė ir išauklėjo dabartinius 
savo kaltintojus. Daladierio 
tragedija yra tame, kad is
torija jam visuomet duoda 
lošti tokią rolę, kuri jam es
ti per didelė.

Mes tą matėme 1938 ir 
1939. Mes tą patį matome 

dabar. Daladier susipainio
jo savo politines biografijos 
prieštaravimuose. Daladier 
surado pakankamai drąsos 
paminėti vardą De Gaulle, 
kurį šiandien ant lūpų ne
šiojasi visi francūzai patri- 
jotai. Bet už valandos vėliau 
Daladier prisiminė 1938 me
tų savo politiką, kuomet jis 
pasmaugė Liaudies Frontą 
ir atnešė gilinusį nusimini
mą j Francijos liaudį.

Teismo pirmininkas nuo
lankiai laikosi už scenos. 
Tai Hitleris yra tas žmogus, 
kuris iškaneveikė Franciją 
ir kuris su jam įgimtu nu- 
šlipavotu sadizmu yra iš
troškęs, kad jam rankas 
plotų jo paties auka!

Hitleristai šiam teismui 
patys turi savo sceneriją. 
Jie sako: Nesvarbu, kodėl 
Francija buvo blogai pri
ruošta karui. Svarbu tas, 
kad surasti, kas iš Franci
jos žmonių išdrįso pasiprie
šinti Hitleriui!

Ne be priežasties Vokieti
jos šnipas Ąbetz mokinosi 
Francijos advokatystės. Ne 
be priežasties hitlerinis a- 
gentas De Brignon, kuris 
sėdi Vichy mieste, pasidi
džiuojančiai v a d i n a mas 
“Francijos ambasadoriumi 
Paryžiuje,” keliavo į Ber
lyną ir turėjo pasitarimą su 
teismų ekspertu — Goerin- 
gu.

Antras teisėjas yra senas 
maršalas. Jo poziciją sunku 
dabar beatskirti nuo pozici
jos De Brignon ir Abetz. 
“Verduno Didvyrio” likimas 
labai tampriai susijęs su li
kimu Hitlerio.

Tačiau Hitleris žiūri į 
Franciją kaipo į arsenalą, 
kaipo aruodą ir sveikatos 
rezortą. Tuo tarpu Petain 
žiūri į Franciją, kaipo į ša
lį, kuri yra apgyventa žmo
nėmis su atmintimis, kurie 
tebeatsimena nepriklauso
mybę ir liuosybę. Tuo bū
du Petain nori paversti 
Riom teismą teismu prieš 
demokratijos r e s p ubliką, 
prieš visas pažangiąsias 
kryptis bėgyje paskutinių 
daugybės metų.

Vichy valdžia nori išaiš

kinti Francijos susmukimą 
grynai militarinėmis ir tech
nikinėmis sąlygomis. Mar
šalas Petain nieko nesako 
apie diplomatiją, apie Bon- 
neto rolę, apie politiką ap
saugojimo Cagoulardų ir ki
tų vokiškų šnipų.

Teismo prezidentas bara 
Daladier ir Blum už neiš- 
auklėjimą laiku skaičiumi 
galingos armijos. Daladier 
į tai atsąko, kad nelaimė bu
vo ne tdpe, kad armija bu
vo skaičiumi maža, bet ta
me, kad ji stokavo karo pa
būklu.

Pakeisdamas savo takti
ką, teismo prezidentas klau
sia: Kodėl tiek mažai tebu
vo tankų?

Į tai Daladier atsako: 
Kodėl generolai atsisakė su
prasti moderniško karo po
būdį?

Daladier taip pat galėtų 
atsakyti, kad pirma jo nie
kas kitas, kaip pats marša
las Petain, buvo karo minis
terijos galva.

Petain manė, kad šis ka
ras bus tolygus 1914-1918 
m. karui, kad tankai yra tik 
papuošalas ir blofas, kad 
protingiau sudaryti auksi
nio jaunimo fašistines or
ganizacijas, negu , lavinti 
oficierius naujai karo tak
tikai.

Jeigu teisme būtų De 
Gaulle, jis galėtų užmesti 
šviesos ant Francijos su
smukimo iš militarinio eks
perto taškaregio. Jis galė
tų papasakoti apie tai, kaip 
Francijos armijos generolai, 
pradedant maršalu Petain 
ir baigiant kaltinamuoju 
gen. Gamelin garbinte gar
bino Maginot Liniją ir jos 
apgailėtiną belgišką pridėč- 
ka.

De Gaulle galėtų jiems 
priminti, kad visi jo pasiū
lymai sudaryti tvirtus mo
torizuotus armijos vienetus 
susilaukė griežčiausio pasi
priešinimo iš Gamelino pu
sės, taip pat iš pusės gen. 
Weygando ir George, kurie 
tapo pašaukti į Riomą liu
dyti prieš kaltinamuosius.

Bet Petainui geriau pa
tinka kiti liudininkai, negu

Vienas sovietinis lakūnas kovodamas Jungtinių Valstijų pagamintam orlaivyje, nušo
vė šešis nacių orlaivius ...

. Kovo 24 d. rengia prakal
bas Amerikos Lietuviu Darbi
ninkų Literatūros, Draugijos 
85-ta kuopa. Prakalbos įvyks
L. P.G. Kliubo svetainėje, 324 
River St. Prasidės 7 vai. vak.

Bus du kalbėtojai: drg. D.
M. šolomskas, d i e n r aščio 
“Laisvės” redaktorius ir ALD 
LD Centro sekretorius, iš 
Brooklyn, N. Y., ir pašto vir

De Gaulle. Pavyzdžiui, į 
Riomą pašaukti liudyti gen. 
Corap, kuris yra su profa
šistinėmis simpatijomis. Ge
nerolas Corap buvo Franci
jos armijos komandoje Se
dano distrikte, kur vokiečiai 
padarė pirmą prasilaužimą. 
Jis pabėgo pirma, negu jo 
armija. Savo laikais Rey- 
naud buvo įsakęs gen. Co
rap suareštuoti, bet Petain, 
žinoma, vėl atsteigė tą ka- 
pituliatorių visuomenės a- 
kyse.

Francijos žmonės susirū
pinę kitais svarbesniais rei
kalais, negu tomis istorinė
mis diskusijomis. Jie vieni
jasi prieš kruvinąjį priešą— 
prieš vokiečius okupantus.

Francijos žmonėms karas 
toli gražu dar nepasibaigęs. 
1940 metų pavasarį jie pra
laimėjo didį mūšį. Jie turė
jo paragauti vokiečių oku
pacijos kartybių. Bet Fran
cijos tankiuose miškuose 
šūviai girdisi Riome. Jie 
parodo, kad karas tebeeina, 
kad sprendžiamieji mūšiai 
dar turės ateiti.

Tikras teismas taipgi dar 
ateis. Išauš ta diena, kuo
met Francijos žmonės pa
šauks atsakomybėn tikruo
sius kaltininkus už jų kan
čias. Tų kaltininkų skaičius 
bus didelis ir kalinių suole 
užteks vietos Darlanui, 
Dentzui, Doriotui, kaltinto
jų liudininkui Bonnetui ir 
dabartiniams Riomo teisė
jams.

Tame teisme debatus bus 
galima vesti dviemis kalbo
mis. Šalia francūzų pardavi
ku sėdės vokiečiai viešpa
čiai, su gen. Stulpnaegel ir 
šnipu Abetz priešakyje.

Ir tasai teismas eis ne 
mažam provincijos mieste 
Riome, bet pačioje širdyje 
Paryžiaus, ir Francijos Pa
ryžiaus, o ne Vokietijos.

o.
Washington. — Veikian

tysis Amerikos valstybės se
kretorius Sumner Welles 
pareiškė, kad Hitlerio kalba 
praeitą sekmadienį tai bu
vo faktinai jo pripažinimas, 
jog naciai yra jau nusmerk- 
ti pragaiščiai.

Haverhill, Mass.

ATEIVIU PRIEŠŲ PROBLEMA
Neseniai išleistame praneši

me apie ateivius priešus, James 
Rowe, Jr., Suv. Valstijų gene
ralinio prokuroro padėjėjas, sa
kė, kad Fedgralė Valdžia, iš pa
tyrimo, puikiai gali padaryti 
skirtumą tarp nekaltų žmonių 
ir tų, kurie galėtų būti ir kurie 
yra aktyviai nelojalūs, ir kad 
visuomenė paliktų tą darbą jų 
rankose.

“Kiekvienas iš mūsų jaučia
me taip pat apie ateivius-prie- 
šus,” sako p. Rowe, “mes la
bai stipriai jaučiame, kad ne- 
prasikaltę asmenys neturi būti 
persekiojami todėl, kad mes ka
riaujame su šalimi, kurioje jie 
gimė. Tačiau, mes ‘esame kare. 
Mes žinome, kad yra tokių da
lykų kaip sabotažas ir špiona
žas ir mes žinome, kad nekurie 
ateiviai-priešai yra nelojalūs.

“Mes nenorime įžeisti žmo
nių, bet taipgi negalime rizi
kuoti. Vienas atsakymas į šią 
problemą yra — palikite ją 
valdžiai. Tai ne darbas atski
roms nuomonėms arba nepaty
rimui. Valdžia, ypač Teisingu
mo Departmentas- ir Federali
nis Investigacijos Biuras, jau 
ilgus metus lavina žmones, ku
rie galėtų išspręsti tokią prob
lemą. Jie yra prityrę. Jie žino, 
kur j ieškoti sabotažo ir špiona
žo, ir jie žino, kurias grupes 
sekti. Paveskite jiems. Jeigu 
jūs norėtumėte šį dalyką patys 
ištirti — gal jūs užpultumėte 
neprasikaltėlius, ir taip pat 
svarbu, jūs galite trukdyti dar
bą prityrusių tyrinėtojų, kurie, 
be abejo, žino ką jūs žinote, 
bet nenori tai paskelbt šiuo 
laiku. Kitais žodžiais — pasiti
kėkite valdžiai.

“Ligi šiol Teisingumo De
partmentas patenkintas laikyse
na ateivių-priešų. Daugumas iš 
jų supranta, kad apsaugojimu 
tautos nuo kelių nelojalių atei
vių daugumas nekaltų žmonių, 
pasišventusių d e m o k ratijos 
principams, gali būti užgauti. 
Teisingumo Departmento apri-

bavimai ateivių-priešų yra rei
kalingi karo metu apsaugai. 
Apribavimai įsako, kad ateiviai 
-priešai negali turėti ginklų ir 
kitų karo įrankių: kamerų, 
trumpų bangų priėmimo ir iš
siuntimo aparatų. Jie taipgi 
negali turėti žemėlapių arba 
nuotraukų jokių militarinio po
būdžio arba laivyno, fabrikų 
ar įrengimų.

“Patvarkymai įrodo, kad atei
viai-priešai gali keliauti be ap- 
ribavimo tiktai apylinkėj, ku
rioje gyvena; bet keliauti to
liau, jau jiems reikia gauti lei
dimą iš savo distrikto genera
linio prokuroro. Jeigu nori pa
keisti gyvenimo vietą arba dar
bo vietą, privalo taipgi leidimą 
išgauti iš savo distrikto genera
linio prokuroro. Prašymai to
kiems leidimams turi būti pa
duodami vieną savaitę iš anks
to. Ateiviai-priešai, .kuriuos 
darbas priverčia važinėti daž
nai arba reguliariai, gali prašy
ti leidimo, kuris apima laiko
tarpį važinėjimo bet niekuomet 
kiekvienam išvažiavimui. Vi
siems ateiviams-priešams už
drausta keliauti lėktuvu.

. “Patvarkymai toliaus sako, 
kad ateiviai priešingųjų tautų 
negalės gyventi vietose genera
linio prokuroro apribotose, ar
ba būti tokiose vietose tik pa
gal generalinio prokuroro leidi
mą.

“Galutinai, patvarkymai rei
kalauja, kad visi ateiviai-prie
šai įsigytų identifikacijos certi- 
fikatus.

“Teisingumo Departmentas 
tėmys visus ateivius, kurie ne
prisilaikys įstatymų, arba kurie 
laikomi pavojingi. Tai depart
mento darbas. Jūsų darbas yra 
palaikyti lygsvarą, ir kovoti 
prieš baimę, isteriją ir skleidi
mą neteisingų žinių. Taip da
rant, jūs ugdysite dvasią tauti
nės vienybės, kurią niekas ne
galės įveikti.”

Teisingumo Departmentas, 
Washington, D. C.

Įvairios Žinios Iš Mūsų 
Kolonijos

Vasario 22 d., L.P.G. Kliu- 
bas turėjo surengęs savo sve
tainėje prakalbas paminėji
mui Lietuvos nepriklausomy
bės, kuri dabar randasi kru
vino fašisto Hitlerio naguose.

Buvo net 3 kalbėtojai.
Pirmas kalbėjo miesto gas- 

padorius (majoras) Mr. A. W. 
Glynn. Jojo kalba buvo beša
liška ir nieko neužgauliojan- 
ti. Baigdamas savo kalbą, at
sikreipė į publiką, kad pagal 
išgalę paaukotų dėl Raudono
jo Kryžiaus. Suaukota apie 
20 dolerių.

Antras kalbėjo kokis ten 
advokatas Jankauskas iš Bos
ton, Mass. Tas tai jau bandė 
visokių melagysčių pripasako
ti. Girdi, kuomet Sovietų Są
jungos Raudonoji Armija atė
jo ir užėmė Lietuvą, tai už
darė visas lietuviškas mokyk
las ir uždraudė spausdinti lie
tuviškus laikraščius. Nekuriem 
klausovam pasidarė nepaken
čiami jo tie melai, tai padarė 
jam pastabą, kad jis meluo
ja. Tuomet jis savo kalbą nu
kreipė kiton linkmėn.

Trečias iš eilės kalbėjo J. 
Romanas, irgi iš Boston, Mass. 
Tas šį sykį savo kalba jau ne
kėlė triukšmo prieš Sovietų 
Sąjungą ir nesiuntė ant josios 
perkūnus. Jis taipgi vengė sa
vo kalba užgauti ir hitleriškų 
kraujagerių fašistų. — Patai
kė išlysti per patį vidurį.

šininkas Mr. Raymond V. Mc
Namara. Kalbės Raudonojo 
Kryžiaus reikalais ir kitais 
klausimais.

Drg. D. M. šolomskas kal
bės svarbiausiais šių dienų 
klausimais, kurie rišasi su da
bartiniu pasauliniu karu. To
dėl yra kviečiami visi vietos ir 
apylinkės lietuviai skaitlingai 
dalyvauti prakalbose, ir pažy
mėtu laiku.

Kadangi bus ir amerikonas 
kalbėtojas, kuriam pranešta, 
kad prakalbos prasidės 7 vai. 
vak., tai būtų labai puiku, kad 
jis pribuvęs į svetainę rastų 
jau publiką susirinkusią. 
Mums, lietuviams, už tokį 
punktuališkumą būtų garbė.

Proletaro Sūnus.

Elizabeth, N. J-
Apie Viską

Vietos gyventojas Juozas 
Butkus, vairuodamas savo au
tomobilių, užvažiavo ant M. 
Bombolio. Nelaimės vietoj 
Bomboliui tapo nulaužta koja 
ir ranka; taipgi pramušta jam 
ir galva. Sužeistasis dabar 
randasi miesto generaliniam 
ligonbutyje. Vairuotojas But
kus apskųstas ant $35,000.

Kitas automobilis užbėgo 
ant Kazimiero Kuniučio. Jam 
nulaužė abi kojas, vieną ran
ką, kelis šonkaulius įlaužė ir 
šiaip visą sužalojo.

Jis randasi ligoninėje kritiš
kam padėjime.

Reiškiu užuojautą nelaimių 
ištiktiems ir jų šeimoms.

Garbės Ženklai “Laisvės” 
Vajinihkams

Vasario 28 d. . vyriausias 
“Laisvės” vajininkas drg. A. 
Stripeika suruošė vajaus už- 
baigtuves. Draugas Stripeika 
jau 6 metai kaip dalyvauja 
“Laisvės” vajuose už gavimą 
skaitytojų. Ir vis jis išeina pir
muoju laimėtojom.

(Tąsa 5-me pusi.)
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 30

EKISVl

Scranton, Pa. Cleveland, Ohio

(Tąsa)
— Oi, graži! Visos bobos pasiuto iš pa

vydo.
Keistom akim Andrius žiūrėjo į savo 

poną. Kordušas nerimavo. Žino, žino tas 
vilkas, tik gudrauja.

— Ir, vielmožny panie, visai nepanaši 
į motiną...

— Tai į tėvą??
— Kad ji, vielomžny panie, tėvo netu- 

! ri.
— Ką čia voglini. Kaipgi neturi?
— Turėjo, sako, aiškus daiktas, bet... 

tėvas atsisakęs...
— O kur jos tėvas? — net suvirpo 

Benjaminas, šito paklausęs ir nenuleido 
nuo Andriaus akių.

— Su paukščiais išskrido, vielmožny 
panie. Atsimenu aš ją, kai pas mus buvo. 
Tokia merga graži. Vesti norėjau. Pasi
leido. Kas galėjo žinoti, kad į senatvę ji 
vėl čionai atsiras.

— Andriau...
Kordušas pasikrapštė pakaušį ir susi

raukė. Žiūrėjo jis į Andrių skersom.
— O ką tie grįtelninkai apie ją šneka?
— Prieš vestuves dar kiek tyli, bet 

paskui išjuoks. Kale vadins.
1 Andriaus balsas paskardėjo, akyse su

mirgėjo nejaukios ugnelės.
— Išvyks, vielmožny panie, Matūza ją, 

kaip amen poterius. Nešers.
— Tu, Andriau, perdaug. Vyras kal

tesnis, o ne ji.
Visas Kordušo veidas susikaupė ir ūsai 

vėl virpėjo. Andrius šyptelėjo, bet vei
das jo pasidarė neįžiūrimas, neįspėjamas, 
lyg jis laikytų pakėlęs kirvį ties žmogaus 
galva.

— Tėvas... Vyras, tai vyras. Jei bus 
gera moteriškė, galvos nepames. Šliun
dra ji, vielmožny panie!

Staiga nusigręžė Andrius ir tankiai 
išėjo pro duris.

Patiko Kordušui Andriaus žodžiai; šir
dies gelmėje nusiramino, kad jo vardas 
neminimas, tik kažkas tvaksėjo, kažkas 
kugždėjo... Kaip vergas maigaus prieš 
savo sielą. Ar taip dera Benjaminui Kor
dušui?

Trenkęs durimis, jis išėjo į parką. 
Vaikščiojo ramiai, išdidžiai galvą pakėlęs 
ir norėjo paskęsti atsiminimuose apie 
Prancūziją, nešės rankoj Nietzches Za- 
ratustrą. Netrukus ėmė žingsnius grei
tinti, keiktis.

Nesuprantamas širdies pokylis, kaž
koks ėdąs smalsumas pasuko jo mintis 
vėl kitur. Jis įsigeidė pamatyti jaunuo
sius. Paskutine viltim norėjo žvilgterėti 
į savo dukters veidą. Viskas vyksta, kaip 
žiaurioj pasakoj. Gal nieko nebuvo, gal 
ta boba meluoja.

Staigios minties nustebintas, pastūmė
tas, Kordušas grįžo atgal, pasiėmė šau
tuvą, šovinių ir nuėjo per laukus miško 
linkui. Pro ten grįš vestuvininkai. Jis 
pamatys.

Nespėjęs Kordušas įžengti į beržynėlį, 
išgirdo arklių prunkštimą, garsius pa
šnekesius.

Atsistojo prie storos eglės, prisiglau
dė, nusiėmė nuo peties šautuvą ir išsi
tempęs, pablyškusiu, išdidžiu veidu, 
smalsuojančiom akim, atsigręžė į kelią. 
Arkliai čia pat. štai ir jaunieji. Švyste
lėjo jaunosios veidas, ir Kordušas stip
riai suspaudė šautuvą, kad net pirštai 
trakštelėjo. Toks pat griežtas profilis, 
taip pat plati aukšta kakta, į žemumą 
palinkęs smakras... Ar jai vadintis Mi
kase, ar jai grįžti iš šliūbo su žvairu mu
žiku? — šaute šovė mintis. Balta sukne- 

velionu, kaip angelo sparnais ji skyrės
iš visų vestuvininkų, kaip rožė iš lauko 
gėlių. . . ;

Vežimai riedėjo, tratėjo pasišokinėda
mi, per 20—30 žingsnių vienas nuo kito. 
Vestuvininkai barstė saldainius ir šūka
vo.

— Ponia Kordušai! — ūmai visa gerk
le sušuko Ronkus ir švystelėjo jam saują 
saldainių. '

Atsigręžė visi pabroliai, pamergės, 
laiktelėjo arklius ir ūmai nusikvatojo per 
visą mišką. <

— Pone Kordušai, prašom į vestuves!
— net plonu balsu suklyko Sūrantiene, 
į jauno vyriškio ranką įsikabinusi. — 
Prašom!! -

Ėjo Kordušas aplinkui eglę, slėpėsi, bet 
piktas apmaudo,' išdidumo ir pašaipos 
jausmas jį tartum stumte nustūmė nuo 
jos į šviesą... Į saldainius nū nežvilgte
rėjęs, jis tris kartus iššovė į kelmą.

— Pone Kordušai, pasiimk saldainius!
— Mešką, mešką dvarininkas nušovė!
Išvažiuoju iš čia, išvažiuoju — akis 

primerkęs žiūrėjo Benjaminas į tolstan
čius vestuvininkus — gana!

ANTROJI DALIS 
XII.

Slinko begalinės, šiurpios rudens dar
ganos. Lietus vis smarkiau lijo, — aš
triais lašais kapojo žemę. Ne tik Kordu- 
šynė, bet toli toli per 60—80 kilometrų 
klanuos tyvuliavo keliai. Apkirsti, ap
kandžioti miškai, čia naujos, čia sugniu- 
žusios į žemę trobelės buvo vos vos ma
tomos, skendėjo drumstoje liūčių dango
je.

Iš grįtelių kilo dūmai į viršų, tačiau 
ne aukštai, nes vėjas vydavo iš jų apiva
rus ir blaškydavo į šalis. Kai kurie stogai 
kyšojo pasišiaušę, lyg šimtamečiai mirš
tą seniai su trimis, keturiais plaukais 
ant viršugalvio. Ne vienas stogas buvo 
praplėštas, praardytas, o pro tą skylę 
dingo vieniems lašiniai, kitiems kumpiai.

Kur-ne-kur slidinėjo, maudėsi vežimai; 
kriuksėjo ties priėmimo punktais kvie
čiais, žirniais permaitinti, bet nepriimti 
bekonai. Vėžėjavo seniai pikti, paniurę, 
sukramtę pypkių kandiklius, išdrabstę 
visus keiksmo žodžius, kokius tik iš tėvų, 
protėvių buvo išmokę. Iki nugaros aptaš
kęs arklį, kaušelį ant akių užsismaukęs, 
jojo policininkas įteikti raginimus...

Ūkininko kalbos pasidarė trankesnės 
—nusistebėjimas, rūpesčiai augo. Kas čia 
atsitiko? Kaip mes gyvensim? Grabo 
lenta!

Sugageno moterys, nelyginant žąsys; 
žvilgčiojo į sutrūnijusius kryžius, žvilg
čiojo į trobas, į sodus... Visko, rodos, 
buvo pilna, tik pinigų trūko. Nėra pinigų 
užsimokėti už paskolas bankams, val
džiai mokesčiams, nėra medžių troboms 
baigti; samdiniai už darbą nepriima nei 
rugių, nei miliukų, nei žąsų... Nėra pi
nigų, rodos, ir žmonės vienas kito nebe- 
kenčia, ir Dievas užmiršo pasaulį; nėra 
pinigų — net gyvuliai pikčiau bliauna, 
linksta dusliai niūniuodami medžiai, ir 
žemė nebe žemė, bet katorga.

Artėjo krizė, krizas, Dievo bausmė!
Prikasė Matūza bulvių, prisivežė ko

pūstų, užaugino penkis gražius paršus, 
karvę nusipirko. Niekas nebemiela. Bul
ves supylė į rūsį, kopūstus sumetė ties 
troba, kaip malkas, paršelius du kartus 
vežė ir vėl į tvartus susigrąžino. Mikasė 
“siečkavojo” pamėlynavusias kopūstų 
galvas, ruošėsi žiemai, o Matūzai gaila 
buvo jos rankų. Koks čia augalas, jei už 
galvą nė dviejų centų niekas neduoda. 
Užaugo jų tiek daug, lyg usnių patvory
je. Kuriems galams visų metų sunkus 
darbas, jei trys šimtai litų jau suprotes
tuota, dar tūkstantis to paties laukia. 
Statė Matūza kluoną, prisivežė rąstų, tik 
pamatus padėjęs, nutraukė darbą. Vis
kas atpigo, nėra pinigų.

Sūrantas nesiskundė. Nereikėjo jam 
statyti naujų trobesių, bet ir jo šeši be
konai grįžo atgal, į tvartą, ir jis ingius 
po 5—6 litus už centnerį pardavė. Surau
kęs antakius, sėdėjo savo troboj, žiūrė
jo į savanorių atvaizdą ir buvo piktas, 
kaip vilkas.

Pikta buvo visa Kordušynė, pikti visi, 
visi. Tuo laiku Kordušas važiavo į Kau
ną. Važiavo ne nusilenkti, ne išmaldos 
prašyti — miško gauti. Visi jau buvo ga
vę, tai ko jis snaus?

Kauno stoty Kordušas išlipo keistokai 
nustebintas. Štai apie 100 kilometrų at
važiavo, nebaigęs skaityti Kraševskio ro
mano vaizdelio, kaip kumetis dvarinin
kui valo arklį. Iki Radviliškio arklys vis 
dar spardėsi, Kėdainiuose jau buvo vie
nas šonas nuvalytas, o Kaune dar liko 
viena koja...

— Psiakrev! — Sumurmėjo Kordušas, 
išėjęs iš stoties. — Seniai be važinė jau. 
Laikas, technika...

Kaune lietus dulkėjo. Taksi ir vežikų 
eilė, žydų derėjimasis, niūkčiojimai ir 
būrelis keleivių Kordušą nuteikė taip, 
lyg jis būtų Varšuvoj.

— Žiūrėk, kiek jie automobilių turi? 
— galvojo sėsdamas į taksi. — Bet čia, 
tur būt, vokiečių ...

— Prašau mane vežti į geriausią vieš
butį, — tarė Benjaminas į atsigręžusį 
šoferį lenkiškai.

— Ponas, tur būt, į “Metropolį” ? —pa
klausė jaunas šoferis lietuviškai.

(Bus daugiau)

Mirė Juozas Tamulionis
Po ilgos ir įkyrios ligos, ko

vo 4 d., š. m., mirė Juozas Ta
mulionis. Jis buvo senas šio 
miesto gyventojas, — 39 me
tus išgyveno šiame mieste.

Juozas iš Lietuvos paėjo: 
Vilniaus vedybos, Pivašiūnų 
parapijos, Alytaus apskr., Kai
mo Telėtninkų.

Dar jaunu būdamas apleido 
savo gimtąjį kraštą — Lietu
vą. Atsisupo čionais “laimės 
jieškoti.”

Iš syk jam gerai sekėsi: ga
vo darbą anglies kasyklose ir, 
kaip sakoma, “darė pinigą.”

Finansiniai šiek tiek apsiru- 
bežiavęs, 1909 metais, vedė 
sau už žmoną Johaną Aržuo- 
laičiūtę. Gyveno jiedu pavyz
dingai: išauklėjo šeimą —• du 
sūnų ir dvi dukterį.

Kasyklose darbai blogėjo. 
Pagalios, . pelnagrobiai įvedė 
skubotumo sistemą, prie ku
rios darbininkui labai suriku 
apsisaugoti nuo nelaimių. Juo
zas buvo kruopštus žmogus, 
ne tinginys. Per 27 metus, jis 
dirbo, dirbo . . . Bet angliąka- 
syklų dulkės veikė savo, — 
Juozas gavo taip vadinamą 
dusulį. O dar apart to, per 
“neapsižiūrėjimą,” kasyklose 
uolos atskala puolė ir jį su
lamdė, sulaužydama jam ran
ką. Tas jam dar labiau pakir
to sveikatą. Nors vėliau pa
sveiko, bet jau netiko darbui.

Vėliaus jis neteko ir regėji
mo; ir per porą pastarųjų me
tų jis negalėjo vienas išeit į 
gatvę. Todėl daugelis buvusių 
jo draugų jį veik pamiršo . . .♦Velionis, kol buvo sveikas, 
tai prigulėjo prie darbininkiš
kų organizacijų, ir buvo nuo
latinis “Laisvės” skaitytojas; 
todėl gražus draugų būrelis 
atidavė paskutinį patarnavi
mą.

Išlydint iš namų, ir ant ka
pų, drg. P. Šlekaitis pasakė 
atsisveikinimo kalbą, papasa
kodamas velionio gyvenimo is
toriją.

Tapo palaidotas kovo 7 d., 
Abington Hills kapinyne, į kur 
skaitlingas būrelis jo giminių 
bei draugų jį palydėjo.

Reporteris.

Kalbės V. Andrulis
Kovo 22 d. čia kalbės drg. 

V. Andrulis iš Chicagos. Drau
gas Andrulis yra geras kalbė
tojas ir jau seniai kaip Scran - 
tone kalbėjęs (kalbėjo 1938 
m. per SLA seimą). Todėl ne
praleiskite progą y— atsilanky
kite. Kvieskit ir svetimtaučius, 
nes turėsim ir anglą kalbėto
ją; tas kalbėtojas įžymus ku
nigas, gerai permato pasauli
nius dalykus ir pilnai nusista
tęs prieš užpuolikus — Hitle
rio Ašį. Jisai Sovietų Sąjungą 
nebjauroja, bet pripažįsta ją 
mūsų šalies drauge. Jo pavar
dė — Dr. A. B. Upton.

Prakalbas rengįa Literatū
ros Draugijos 39 kp., sekma
dienį; prasidės 7:30 vai. va
kare, Knights of Pythias sve
tainėj, 1817 Church Ave.

Įžanga dykai.
Pas mus daug' jau buvo pra

kalbų ir turėjom kalbėtojus, 
kaip tai: Stilsoną, Jadvygą, 
Venckų ir Smetoną. Bagočius 
net du kartu kalbėjo. Bet tai 
keršto kalbėtojai prieš Sovie
tų Sąjungą, — jie viešai gyrė 
Vokietiją; pasak jų, ten kalė
jimai daug geresni, negu Sov. 
Sąjungoj. O utėlės, tai, esą, nė 
per pusę nėra tokios “škarad- 
nos, kaip rusų.” Jie duoda su
prast, kad: perdaug nesibijokit 
jeigu ir Hitleris laimėtų,— kas 
čia tokio . . . Toki kalbėtojai 
mus nepamokys, kad mes ben
drai susijungtume, petys petin 
stotume prieš visos demokrati
jos bendrą priešą — fašizmą.

Todėl dar kartą pakartoju: 
visi, kas tik galite, ateikite į 
šias prakąlbas, o nesigailėsite.

B. š.
~~ PIRKITEAPSIGYNIMO 
j BONUS
j- i i -

Ar Visi Žinote?
Ar visi žinot, kad Clevelan- 

do draugijų komitetas rengia
si prie labai svarbaus parengi
mo, kuris įvyks kovo 21 die
na ? <*

Pramoga prasidės 7 vai. 
vak., 920 E. 79 St.

Įėjimas nemokamas. O jau
nuoliai ir jaunuolės gaus už
kandžius veltui.

Vakaras rengiamas pagerbi
mui tų mūsų, jaunuolių, kurie 
kaujasi prieš fašizmą; o jei
gu dar kurie nesikauja, tai 
ruošiasi tai kovai.

Mes atmename tuos malo
nius laikus, kada mus linksmi
no Lyros Choras; dabar, kada 
daugelis jaunuolių išėjo į ka
rą, apleido chorą, tad ir cho
ro veikimas apsilpo. Taigi 
mes, suaugusieji, bendrai su 
dar pasilikusiais jaunuoliais, 
pasilinksminsim, pasikalbėsim 
ir priduosim drąsos ir energi
jos chorui darbuotis dailės bei 
kultūros srityje.

Taigi aš, kaip parengimo 
narys, kvięčiu visus — senus 
ir jaunus — kovo 21 d. daly
vauti pramogoje.

P. Nemura.

Lawrence, Mass.
Amerikos Darbo Federaci

jos pasamdyti niekšai čionai 
vartoja bjaurias priemones, 
kad sukiršinti darbininkus ir 
suardyti jų vieningumą. Prie 
vienos dirbtuvės jų padaužos 
pradėjo dalinti lapelius, ku
riuose pripasakota visokiausių 
nesąmonių prieš CIO uniją.

Darbininkai turi būt labai 
atsargūs, neklausyti tų niekšų 
skleidžiamų nesąmonių prieš 
CIO.

Kalbės D. M. Šolomskas
Kovo 22 d., 6 vai. vakare 

čionais kalbės drg. D. M. šo
lomskas, LLD Centro sekreto
rius. Jisi yra literatas ir geras 
kalbėtojas, tai ir mums savo 
prakalboje jis daug ką pasa
kys.

Visi prašomi būti laiku, nes 
prakalbos turės baigtis 9 vai., 
vakare, nes po 9:30 mūsų 
miestas turės “blackoutą.”

S. P.

Great Neck, LI.
Iš Mūsų Pastogės

Pas mus, kaip ir kiekvieną 
žiemą, bedarbė suspaudžia 
daug darbininkų. Dėl to gy
venimas labai pasunkėja. Ta- 
čiaus, jau džiugina pavasaris. 
Eina kalbos, kad šį pavasarį 
darbų bus dėl visų.

Visuomeninė veikla pas mus 
šią žiemą sukosi neblogiausiai, 
kaip mažos kolonijos.

Paimkime mūs draugijos. 
Dėl greitesnio laimėjimo šio 
brutališko karo prieš fašizmą, 
perka valdžios apsigynimo bo
nus. šv. Pranciškaus Draugija 
pirko už $500; Dukterų ir Sū
nų Draugija už $500; L.A.P. 
Kliubas už $100. Tai puikiai 
pareigos atliktos.

Daugiau: buvo surengta ke
liolika masinių prakalbų pa- 
gelbai Sovietų Sąjungos. Taip
gi Raudonajam Kryžiui gerai 
aukota.

Šiuom tarpu Pirmyn Choras 
smarkiai rengiasi prie savo pa
rengimo. Tai prie Chow Mein 
vakarienės, kuri įvyks sekma
dienį, kovo 22 d., Kasmočių 
svetainėj. Vakarienė prasidės 
5 vai. po pietų. Įžanga tik $1; 
vien šokiams 40c.

Laike vakarienės choras 
duos programą, kuri susidės iš 
dainų ir klasiškų šokių.

kokiam gros Geo. Kazakevi
čiaus orkestrą. Pirmyn Choras 
visada išpildo savo žodį, tai ir 
dabar ’ su šia vakariene ir 
programa visus patenkins.

Mums, g r e atneckiečiams, 
reikia išlaikyt chorą, tai reikia 
atjausti ir paremti jį. Brook- 
lyniečiai ir apylinkės draugai, 
mes jūsų laukiame!

Antradienį, kovo 24 d. Pir
myn Choras yra užkviestas iš
pildyt programą Rusijos Karo 
Pagelbai parengime.

Bus gerų kalbėtojų, gera 
programa.

Įžanga nemokama.
Visi kviečiami dalyvauti, 

Community Church House, 
Stoner Ave., Great Neck.

Lietuviams būtų garbė daly
vauti šiame kiltų amerikonų 
parengime, ir paremti Sov. 
Sąjungą.

F. Kl—ton.

Chester, Pa.
Trupiniai

"čia slovakų, rusų ir ukrainų 
moterys jau numezgė virš šim
tą svederių, ir pasiuntė į ko
vos frontą raudonarmiečiams. 
O mūsų lietuvės moterys dar 
neišsijudino į darbą, kad pa
gelbėjus Sovietams kovoj prieš 
hitlerinę vergiją. Negerai, tai 
didelis apsileidimas tarp mū
šų lietuvių. Stokime į darbą, 
kol dar me vėlu!

Rusų ir ukrainų tautos čio
nais daug surengia parengimų 
dėl Sovietų Sąjungos medįka
lės pagelbosi Bet mūsų lietu
viai ne tik nieko nesurengia, 
bet ir nedalyvauja nė kitų tau
tų parengimuose. Mes čia esa
me labai apsileidę. Atsimin
kim, kad viena Sovietų Sąjun
ga kovos nelaimės prieš barba
riškus užpuolikus. Mūsų, už
duotis yra remti savo šalį, o 
taip pat ir Sovietų Sąjungą. 
Už tai dalyvaukim ir remkim 
kiek galėdami visi ir visos tų 
jaunų vyrų ir moterų veda
mas kovas prieš fašizmą.

Rusai, ir Ukrainai vėl rengia 
parengimą, kuris įvyks kovo 
22 d., Lenkų Auditorijoj, 2609 
W. 4th St., Chester, Pa. čia 
bus gera proga pamatyti iš 
Sovietų Sąjungos filmą. Tai 
puiki ir juokinga muzikalė is
torija, kuri verta pamatyti. 
Pradžia 7 vai. vak. Judis bus 
rodomas tik vieną vakarą.

Trupinių Rinkėjas.

Gardner, Mass.
Moterų Veikla

Lietuvių Moterų Kliubas su
rengė pasekmingą surpryzo 
vakarienę. Energingas komite
tas susidėjo iš šių draugių: 
Balsevičienė, šleivienė ir Net- 
zelienė; veikė kaip darbinin
kės, draugės: Punienė, Sargo- 
tienė, Granškienė ir šlekienė.

Sekančios draugės aukavo 
valgių: Netzelienė, Balsevičie
nė ir šleivienė.

Stiklų setą dėl išlaimėjimo 
padovanojo drg. Ona Butkie

SCRANTON - WILKES-BARRE
šį sekmadienį Andrulis sakys prakalbas Scrantone 

ir Wilkes Barrėje. Jis kalbės svarbiais šių dienų įvy
kiais. Taipgi aiškins civilių apsigynimo reikalą, šiom 
dienom atėjo svarbių žinių iš karo lauko, iš vakarų ir 
iš rytų. Labai svarbu su tuom susipažinti. Tad būkime 
Andrulio prakalbose.

Kovo-March 22
LP.K. SVETAINĖJE
325 E. Market Street

WILKES BARRE, PA.
Pradžia 2 vai. po pietų

Kovo-March 22
KNIGHTS OF PYTHIAS 

SVETAINĖJE 
1817 Church Street,

SCRANTON, PA.
Pradžia 7:30 vai. vakare

VINCAS ANDRULIS 
Dienraščio “Vilnies” redaktorius, 

iš Chicagos.

Taipgi bus ir vietinis žymus kalbėtojas

DR. A. B. UPTON
Jis kalbės angliškai. Aiškins šio karo reikšmę ir ką Ameri

kos žmonės turi daryti kad karas būtų greit laimėtas.

nė, o puikių mezginių drg. E. 
Punienė.

Nuo vakarienės liko gražaus 
pelno. Ir kaip buvo nutarta, 
tas visas pelnas skiriamas dėl 
karo reikalų — medikališkai 
pagelbai Sov. Sąjungai ir 
Amer. Raudonajam Kryžiui.

Buvo rinktos ir aukos. Se
kanti asmenys aukavo: S. Ra- 
simavičius $1; po 50c.: K. 
Balsevičius, F. Jonaitis, C. 
Zabela, Konstancija, Aukšti
kalnis ir F. James; po 25c.: J. 
Aukštikalnis, A. Siekis, P. Ja- 
šinskas, F. Netzelis, J. Berna- 
dys, J. Sargutas, F. Ciranskis, 
J. Sinkevičius, O. Pranskienė, 
A. Strausienė, M. šlekienė, J. 
Gtanskis, Lucy Evaniuk ir 
Ona šleivienė. Smulkių—85c.

Moterų susirinkimas įvyko 
kovo 12, sekantis susirinkimas 
•įvyks balandžio 9.

Malonėkite visos atsilanky
ti.

Dabar mūsų miesto lietu
viai laukia draugo šolomsko 
su prakalbomis. Jau seniai pas 
mus prakalbos buvo, tai turė
tų atsilankyti visi. L. J. E.

Gelžkelis Turi Pasiduot 
Streiko Taikymui

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas pareikalavo, kad 
vedėjai užstreikuoto gele
žinkelio Toledo, Peoria ir 
Western pasiduotų tarpi- 
ninkystei Karinės Darbo 
Tarybos, kuri taikys ginčą 
tarp streikierių ir samdyto
ju

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
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770
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SOVIETAI SUNAIKINO 16,000 TONU 
NACIU LAIVU IR 47 ORLAIVIUS ‘

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, kovo 17. — Sovietų Žinių Biuras šiąnakt iš

leido tokį pranešimą:
Sovietinė kariuomenė kovo 17 d. vedė ofensyvos mū

šius prieš vokiečių fašistų kariuomenę ir tūlose fronto 
dalyse atmušė priešų kontr-atakas, kurie nukentėjo 
sunkių nuostolių.

Kovo 16 d. Sovietai sunaikino 47 vokiečių orlaivius, 
o savo prarado penkioliką.

Sovietų laivai Barents Jūroje nuskandino du priešų 
transporto laivus, vieną valtį ir vieną sargybos laivą, 
viso 16,000 tonų.

Viename sektoriuje Kalinino fronto sovietinė kariuo
menė užėmė tam tikrą skaičių apgyventų punktų. Kau
tynėse liko užmušta 500 vokiečių kareivių ir oficierių.

Kitoje fronto dalyje, arti apgyventos vietos “D,” vie
nas dalinys sovietinių šaulių atmušė eilę kontr-atakų, 
kurias darė vokiečių pėstininkai su tankų pagalba. Prie
šai paliko kovos lauke šimtus užmuštų saviškių.

Raudonosios Armijos daliniai, veikdami viename sek
toriuje pietiniai-vakarinio fronto, nugalėjo priešų ap
sigynimo poziciją ir privertė vokiečius pasitraukt at
gal. Jie užmušė daugiau kaip 1,000 priešų kareivių ir 
oficierių.

PREZIDENTAS PEIKIA SUMANYMUS 
PRIEŠ 40 VALANDŲ SAVAITĘ IR 
PRIEŠ KITAS DARBININKU TEISES
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dirbtuvėlėj, žiūrėk, laikraš
čiai didžiais antgalviais ir 
šaukia apie tai.

Prezidentas smerkė ir su
manymus, reikalaujančius 
panaikint 40 valandų darbo 
savaitės įstatymą. Jis primi
nė, kad šio įstatymo priešai 
iškraipo jį, būk šis įstaty
mas neleidžiąs dirbt dau
giau, kaip 40 valandų per 
savaitę. Tikrumoje jis taip 
neaprėžia darbo valandų, o 
tik reikalauja, kad už dar
bą virš 40 valandų būtų dar
bininkui mokama pusantra 
tiek algos. Prez. Roosevel- 
tas čia pastebėjo, kad darbi
ninkai daugumoje amunici
jos fabrikų dabar dirba 
daugiau kaip 40 valandų per 
savaitę.

Kai dėl reikalavimo mo
kėt dvigubą algą už darbą 
sekmadieniais, prezidentas 
sakė, kad dėl to gali būti

abejonių; bet jis pritarė 
dvigubai algai tokiame atsi
tikime, jeigu darbininkas 
turi dirbti septintą dieną 
paeiliui, vis tiek, ar tai bū
tų sekmadienis ar šiokia 
diena.

SUTIKTA VENGT 
STREIKŲ

Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green pranešė 
laikraštininkams, jog pasi
kalbėjime su prez. Roosevel- 
tu darbininkų vadai iš nau
jo prižadėjo nepertraukt 
darbų; sako:

“Buvo sutikta, kad algos 
ir kitos sąlygos būtų nusta
tomos be streikų ar gamy
bos trukdymo. Tatai, visų 
pirma, bus daroma per ben
drąsias derybas tarp darbi
ninkų ir samdytojų; antra, 
per taikymosi derybas, ir 
trečia, jeigu reikės, per val
dišką Nacionalę Karo Dar
bų Tarybą.”

Vokiečiai Pabrėžia 
Sovietų Smarkumą

Berlin. — Vokiečių ko
manda pranešė, kad Sovietų 
artilerija, tankai per ketu
rias dienas baisiai atakavo 
nacius Kerčo srityj, rytinia
me Krime, ir įnirtusiai 
šturmavo vokiečių pozicijas 
į šiaurių rytus nuo Oriolo; 
bet, girdi, vokiečiai atmušę 
tas atakas su dideliais ru
sam nuostoliais.

Naciai pasakoja, kad per 
porą dienų jie sunaikinę 

i 113 sovietinių tankų ir 70 
orlaivių, o iš savo pusės, 
girdi, būk praradę tik ketu
ris orlaivius.

Naciai Nuodingais Ge- 
sais Atakuosią Sovietus

Berne, Šveic. .— Praneši
mai iš Belgijos teigia, kad 
naciai gaminasi daugius 
nuodingų dujų ir reikalingų 
joms prietaisų, suprantama, 
prieš Sovietus.

200 Vagoną Maisto Le
ningrado Gynėjam

Maskva. — Sovietai at
siuntė traukinį su 200 vago
nų maisto į Leningradą. So
vietiniai partizanai kovoto
jai pravalė tam traukiniui 
kelią nuo nacių.

Daug Nepatikimą Karei- 
vią Vokiečių Armijoj

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Du dideli mass-mitingai. Rengia 

Philadelphijos Lietuvių Pašelpiniai 
kliubai ir organizacijos ginti Ameri
ką šiame kare. Pirmas mitingas 
įvyks 22 d. kovo (March), Lietuvių 
Muzikalčj salėj, ant Richmond ir 
Allegheny Avė., 2 vai. po pietų.

Antras mitingas įvyks 29 d. kovo 
(March), Lietuvių Tautiškoj salėj, 
928 E. Moyamensing Avė.

Šiuose Mass-Mitinguose kalbės 
lietuviai ir amerikonai kalbėtojai ii' 
aiškins apie baisią pasaulinę padė
tį, kaip pagelbėti sužeistiems kovo
tojams už demokratiją, paremiant 
Raudonąjį Kryžių. Kaip apsisaugo! 
nuo priešo iš oro mėtomų bombų. 
Bus aiškinama ir kiti labai svarbūs 
ir opūs klausimai; įžangos nebus. — 
Kviečia Rengėjai. (65-67)

PITTSBURGH, PA.
Labai svarbu visiems Pittsburgui 

ir apylinkei. Pirmu kartu įvyksta 
tokis parengimas, kuris yra rengia
mas Rusijos draugų, Rusijos Mcdi- 
kalei Pagalbai. Parengimas įvyks 
Syria Mosque svetainėje, 21 d. ko
vo (March), subatos vakare, 8-tą 
vai. Ta salė yra viena iš didžiausių 
mieste. Bus labai svarbus kalbėto
jai: Rusijos ambasadorio žmona, 
Litvinoff; Lord Morley, ir Edward 
C. Carter, pasakys daug apie dabar
tinę padėtį. Tikietai 75c, $1.00 ir 
$1.50 ir karo taksai bus dadedami. 
Širdingai kviečia visus Rengėjai.

(65-67)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. ren

gia prakalbas, kurios atsibus 22 d. 
kovo (March) sekmadienį. Pradžia 
7:30 vai. vakare, Knights of Py
thias svetainėje, 1817 Church Ave. 
Kalbėtojai bus V. Andrulis iš Chi
cago, Ill., ir Dr. A. B. Upton. Kuo
pos valdyba kviečia visus, kurie tik 
galite atsilankyti. Įžanga veltui. — 
Rengėjai. (65-67)

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro mėnesinis susirinki

mas įvyks penktadienį, kovo-March 
20 d., 8-tą vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėje, 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)

Raudonarmiečiai Pra
laužė Vokiečių Liniją 

Smolensko Srityje

Sumanymai Kongresui 
Suspenduot Naudingus 
Darbininkam Įstatus

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 narių. 
Kurie nesate užsimokėję, tai užsimo
kėkite ir gausite naują knygą. — 
Kviečia Fin. Sekr. A. Jocis.

(64-65)

SO. BOSTON, MASS.
Specialis LLD moterų susirinki

mas yra šaukiamas ateinančioj ne- 
dėlioj, kovo (March) 22 d., 4 vai. 
po pietų, 376 Broadway. Susirinki
mas yra šaukiamas svarbiais šių 
dienų klausimais: Kaip suorganizuo
ti civilių apsigynimą, kad ištikus 
nelaimei žinotumėm ką daryti; kad 
suorganizuoti mezgėjų arba siuvėjų 
grupę,' ir daug kitų svarbių dalykų. 
Todėl į šį susirinkimą yra kviečia
mos visos moterų organizacijos, 
taipgi pavienes moterys ir jaunuo
lės. Po susirinkimo bus svarbi pa
skaita, kurią mums duos Dr. J. F. 
Borisas. Kviečiame visus dalyvauti. 
—Komitetas. (65-66)

SO. BOSTON, MASS.
»

Svarbi žinia. Ateinančioj nedėlioj, 
kovo (March) 22 d., 6:30 vai. vaka
re, 376 Broadway, Dr. J. F. Borisas 
duos įdomią paskaitą svarbiais svei
katos klausimais. Dr. J. F. Borisas 
savo įdomioms paskaitoms jau se
niai yra pagarsėjęs kitose tolimes
nėse kolonijose. Tai šiuom sykiu 
Bostono ir apylinkės publika turės 
progą jį išgirsti ir pasinaudoti jo 
patarimais. Po to dar bus skanių 
užkandžių ir muzikos. Rengia LLD 
moterys ir kviečia visus atsilankyti. 
—Įžanga veltui. (65-66)

WORCESTER, MASS.
22 d. kovo (March), Suvienytas 

Lietuvių Komitetas rengia bankietą 
su koncertine programa, Sovietų 
Raudonosios Armijos Medikalei Pa- 
pelbai, ir Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Programą pildys Aido 
Choro merginų grupė, Josephine 
Latviūtė, ir Ukrainų trio iš Bosto
no. Visus prašom dalyvauti 5 vai. 
po pietų, 29 Endicott St., Lietuvių 
svetainėje. — Komiteto sekr. J. M. 
Lukas. (65-67)

Hudson, Mass.
J. Jaskevičių Ištiko Nelaime
Draugas J. Jaskevičius ligo

ninėje. Jam koją sužeidė dirb
tuvėj. Užkrito sunkus volas 
ant kojos ir sutriuškino kojos 
pirštus.

J. Jaškevičius randasi Marl
boro ligoninėje, Marlboro, 
Mass.

Lankymo valandos nuo 3 iki 
4 dienomis ir nuo 7 iki 8 vak.

Jaskevičius yra mūsų geras 
veikėjas ir “Laisvės” va j įnin
kąs.

Linkiu jam greitai pasveikti.
C. K. Urban.

gaspadorius, apdovanojo drau
gą Stripeiką ir jo pagelbinin- 
kus garbės ženklais. Priėmu
sieji garbės ženklus pasižadė
jo ir ant toliaus darbuotis.

‘'Atvažiavo Su Kraičiu”
Juokingąją komediją “At

važiavo Su Kraičiu” matysime 
kovo 22 d., Liberty salėje, 269 
Second St.

Šį perstatymą ruošia LDS. 
3-čias Apskritys. Vaidintojais 
bus Lietuvių Liaudies Teatro 
grupė iš Brooklyno. Jie tam 
gerai pasiruošę ir, manoma, 
savo pareigą atliks puikiau
siai.

Pamatyt šį vaidinimą turėtų 
sueiti visi Elizabeth’o ir apy
linkės teatro dailės mėgėjai.

Vaidinimas prasidės 6:30 
vai. vakare. Po vaidinimo 
seks šokiai. Gros Augustino 
vadovystėje gera orkestrą.

Ukrinas.

NEW BRITAIN, CONN.
Svarbios prakalbos įvyks sekma

dienį, kovo (March) 22, Lietuvių 
svetainėje, Park St. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Kalbūs Tiesos redaktorius, 
J. Gašlūnas iš Brooklyn, N. Y. Už- 
prašom iš plačios apylinkės ir vieti
nius skaitlingai atsilankyti. — Ren
gimo Komisija. (65-69)

Elizabeth. N. J.
(Tąsa nuo 3-čio puslapio)
Taigi, dabar turėjo vajaus 

užbaigtuvių pokilį. Tame poki- 
lyje buvo kas tokio nepapras
to. Pranas Buknys, “Laisvės”

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

WATERBURY, CONN.
22 d. kovo (March) bus perstaty

ti du veikalai: “Atvažiavo su Krai
čiu’’ ir “Koks Tėvas Toks ir Vai
kas.’’ Suloš artistų grupė iš New 
Haven. Rengia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 28 kp. ir Vilijos Choras. 
Bus Venta svetainėje, 103 Green St. 
Lošimas prasidės 4 vai. dieną, mu
zika 6 vai. vakare. (65-67)

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rh ci n go Id Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Maskva, kov(J 18. — Rau
donarmiečiai pralaužė vo
kiečių liniją Smolensko sri
tyje ir, atakuodami juos 
frontan ir užnugarėn, už
mušė 1,200 nacių ir užėmė 
penkis aptvirtintus kaimus.

Srityje Staraja Russa, į 
pietus nuo Leningrado, so
vietinė kariuomenė per dvi 
savaites atgriebė nuo vokie
čių 80 miestelių ir kaimų. 
Vien per dvi paskutines die
nas raudonarmiečiai ten už
mušė kelis tūkstančius vo
kiečių ir atėmė 12 kaimų 
bei miestelių. Jie atkariavo 
ir svarbią aukštumą, nuo 
kurios sovietiniai šoviniai 
pasiekia nacius pačioje Sta
ro j e Russo j e.

Vis siaurindami apsupi
mo lanką apie apgultą na
cių. 16-tą armiją Staroje 
Russo j e ir apygardoje, rau
donarmiečiai kas kartą dau
giau sunaikina vokiečių ir 
jų įrengimų.

(Žinia iš Stockholmo, Šve
dijos, sako, kad vokiečių ar
tilerija atidarė tokį baisų 
baražą Doneco srityje, kaip 
dar niekad pirmiau.)

Maskva. — Raudonasis 
Laivynas Juodojoj Jūroj 
sėkmingai daužo pakranti- 
nes vokiečių pozicijas.

/ I

Washington. — Kongreso 
komisijos laivyno reikalais 
svarsto Smitho sumanymą, 
kuris reikalauja suspenduot 
įstatymą, nusakantį darbo 
algas ir valandas ir eilę ki
tų įstatymų, kurie buvo iš
leisti darbininkų naudai. 
Atgaleiviai senatoriai Wal
ter George ir A. Vanden
berg taip pat ragina su
spenduot tuos įstatymus vi
sam karo laikotarpiui.

Prez. Roose veltas įspėjo 
nesiskubint su panašiais su
manymais prieš darbinin
kus, nes kuomet darbininkai 
geravališkai veikia tąlkoje 
su valdžia, tai daugiau gali
ma nuveikti šalies gynimui.

Pasmarkėjo Vokiečių 
Pasipriešinimai

Maskva. — Specialė ka- 
blegrama New Yorko Ti- 
mes’ui iš Maskvos sako, kad 
vokiečiai pasiuntė naujus 
daugius savo orlaivių, ban
dydami sustabdyt • Sovietų 
žygiavimą pirmyn.

Visur patankėjo ir pa
smarkėjo kontr-atakos iš 
nacių pusės. Pirmiau savo 
užimtus kaimus vokiečiai 
pavertė tvirtumomis ir for
tais.

Maskva. — “Pravda,” So
vietų komunistų laikraštis, 
rašo, kad naciai karo fron
te vartoja jau gana daug 
nepasitikimų kareivių — 
austrų, cechų ir lenkų kil
mės, kartais vyresnių kaip 
40 metų amžiaus. Tatai pa
tvirtina paimti nelaisvėn 
vokiečiai ir kitataučiai.

Norvegai nacių kareiviai 
lengvai pasiduoda Sovie
tam, o lenkai stengiasi pa
bėgt iš vokiečių eilių ir įieš
ko prieglaudos pas rusų kai
miečius, kai naciai traukia
si atgal.

Washington. — Pagal 
trečiąjį Amerikos draftą, 
galės būti pašaukti dar 9 
milionai vyrų nuo 20 iki 44 
metų į kariuomenės tarny
bą.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 

Tilžės spaudimo ................... 60c
Ta pati, gražiais celuloidos at
spaudais ant viršų ..............  $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 50c 
Ta pati, juodos skarelės 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 Gądzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keptą 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 plaiskąnų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandenines ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynerios 60c; Nuo 
užsisenėjusio kataro bei ,hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos .................. 25c

M. ŽUKAITIS
334 Dean St., Spepcerport, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
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(RAMANAUSKAS)
U i.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.
'F #

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

BRIDGEPORT, CONN.
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
1 ■ '1

Liūdesio valandoj kreipkite? pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- o
damos mylimiems pašarvoti dovanai. o

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 8

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner** 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

¥

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvė.” Name, BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis. >

Duodame ant lengvu išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
mokėkite ųž rąkandus, q ne už išrodymą

' \ • *



įeitas f'usiapis

New Yoriko ^g>jfcZln.lof
Kas Garsinasi Laisvės 

Radijo Programoje
štai kovo 12 d. biznierių 

skelbimai:
V. Kazlauskas, jewelry, 
221-03 Jamaica Avenue, 
Queens Village, L. I.

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., Kuras, 
J. Klasčius, savininkas, 
496 Grand Street.
Walter šabunas, Real 
Estate ir Insurance, 
306 Union Avenue.
Stanley Masiulis ir
Joseph Makola,
Užeiga,
518 Grand Street.
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliu bas,
280 Union Avenue.
Biznieriai, kurie norite pa

sigarsinti per Laisvės radijo 
programą, prašomi priduoti 
pagarsinimus ne vėliau, kaip 
antradienio rytą dėlei sekamo 
ketvirtadienio programos.

Prašome Laisvės radijo prog
ramos rėmėjų remti biznie
rius, kurie garsinasi per mūsų 
programą. Praneškite biznie
riams, kad girdėjote jų garsi
nimus per Laisvės radijo prog
ramą.

Eva T. Mizarienė, 
Anaunceris.

Telegrama Elizabethui!
Klausykite, gerieji žmonės! 

Šį nedėldieni pas jumi atva
žiuos iš Brooklyn© kelios pa- 
dvados svečių, tie svečiai tai 
bus komedijantai ir sulos ko
mediją—“Atvažiavo su Krai
čiu”.

Truputį sekreto: Mūsų te
atrininkai kaž kaip sužinojo, 
kad tos komedijos suvažiuos 
pamatyti iš daugelio apylinki- 
nių miestų lietuviai. Tad ne- 
uždyką mūsų teatrininkai per
eitą nedėlią susiorganizavo ir 
pasiskirstę keliais automobi
liais buvo nuvažiavę vieni net 
Philadelphijoj, o kiti Bridge- 
porte ir tėmijo, kaip tenais tą 
pačią komediją “Atvažiavo su 
Kraičiu” vaidino.

Todėl, jie tariasi vistiek ne
apsileist kolonijoms—sako, su
vaidins Elizabethe gražiau ne
gu kur kitur. Žmonės, mato
mai, įsiinteresuoja šia komedi
ja ir lankosi pamatyti ją labai 
gausiai.

Laukit, elizabethiečiai, ne- 
apsivilsit!

Data ir vieta: Vaidins šį 
sekmadienį, kovo 22, Elizabe
the, 269 Second St. Prasidės 
6:30 vai. po pietų.

Vienas iš Teatrininkų.

Bandydamas pabėgti iš lai
vo Hoboken prieplaukoj Chan 
Ha Lee nukrito nuo virvės ant 
cementinio doko ir nusilaužė 
koją.

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Great Necko Pirmyn Choras ruo
šia "Chow Mein” vakarienę ir šo
kius kovo (March) 22, Kasmočiaus 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. Vaka
rienė prasidės 5-tą vai. vakare. Prie 
vakarienės bus graži programa. Jau
nuoliai palinksmins publiką su tau
tiškais šokiais. Po programos bus 
šokiai prie George Kazakevičiaus 
orkestros. Prižadam, kad visi, kurie 
atsilankys, turės linksmą vakarą. 
Jžanga tik $1.00. — Kviečia Komi 
tetas. (65-67)

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Moterų ApŠvietos Kliubo ir mez

gėjų susirinkimas 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)

Laisvės Radijo

MIRE ANELĖ BERŽANSKIENE
Kovo 17 d., Brooklyn© žy

dų ligoninėje, mirė Anelė Ber- 
žanskicnė, 44 m. amžiaus, 
žmona Felikso Beržanskio iš 
Milwaukee, Wis. Paliko liūde
syje vyrą ir dukterį Aldoną, 
22 metų amžiaus.

Beržanskienė sirgo apie tris 
savaites. Jai augo galvoje tu- 
meris. Padaryta operacija, bet 
ligonė buvo nusilpusi ir po 
operacijai tik 3 dienas begy
veno.

Anelė Beržanskienė iš Lie
tuvos buvo iš paties Viekšnių 
miesto, po tėvais jos pavardė

Airiai Minėjo Savo Tradicinę 
Dieną Su Dideliu Paradu 

Ir Su Nauju Didvyriu

PAJIEŠKOJIMAI
PajieŠkau moterį apsivedimui, 40 

iki 5C metų. Vienam nuobodu. Ne
geriu, turiu namą ir biznį. Aprašy
siu viską per laišką. Baronas, Rd. 1, 
Box 11059, Van Dyke, Mich.

. <63-65)

Nors didžiulis New Yorko 
airių paradas, kuriame daly
vavo apie 50,000 maršu oto jų, 
kaip ii- visada, kovo 17-tą bu
vo surengtas paminėti šv. Pat- 
rick’ą, airių patroną, tačiau 
didvyriu šio parado nedvejoti- 
nai buvo generolas Douglas 
MacArthur. Jo dvasia vyravo 
visame parade.

Puošniąją New Yorko Fifth 
Avenue išsiliejusiame ilgame 
parade dalyvavo šimtai airių 
organizacijų, tame skaičiuje 
būrys Valstijinės Gvardijos, 
būrys policistų, būrys vetera
nų su MacArthur’o garsiosios 
Rainbow divizijos veteranais 
priešakyje.

Parado žiūrovų aprobuoja
ma buvo apie 800,000. Ant tė- 
mytojų stando buvo miesto 
majoras LaGuardia ir kiti žy
mūs viršininkai - valdininkai, 
taipgi būrys aukštų dvasiškių.

Kailiasiuviai Vėl Davė 
$17,000 Raud. Kryžiui

Kailiasiuvių ir Kailių Išdir- 
bėjų ir Dažytojų Unijų Jung
tinė Taryba pereitą trečiadie
nį įteikė Amerikos Raudona
jam Kryžiui septyniolikos 
tūkstančių dolerių čekį. Iš tų, 
.$15,000 yra surinkta šapose, 
bendrai vedant rinkliavą ir 
aukojant bosams ir darbinin
kams, o $2,000 nuo pačios 
Jungtinės Tarybos. Su pirmes
nėmis aukomis kailių industri
ja bus davus $31,000.

Mezgėją Lokalo Nariai 
Renka Viršininkus

Sukniasiuvių unijos mezgė
jų sekcija, organizuota į 1LG 
WU Lokalą 155-tą, turės savo 
viršininkų rinkimus kovo 19-tą 
(šiandien).

Įvairios eilinių narių grupės 
sudarė savo taip vadinamą! 
“Fusion” sleitą. Tik pereitą 
antradienį prie jų prisidėjo ir( 
nuo Nelsono administracijos 
rėmėjų • atskilus grupė, kuri 
lig šiol laikėsi nepriklausomai.

Prieš Nelsono administraci
ją, vadovaujamą taip vadina
mos “progresyvės grupės”, 
eiliniai nariai sukilo dėlto, 
kad ji priešinga mūsų šalies 
karo politikai ir laikosi rau
donųjų kandžiojimo, kas da
bartinėse karo sąlygose yra 
numerio pirmo tarnavimu Hit
leriui. Šis klausimas tapo vy
riausiu klausimu šiuose Mez
gėjų Lokalo 155-to rinkimuo
se.

Eiliniai nariai išmoko pažin
ti neprogresyvius, nors jie ir 
dangstosi gražiais progresyvių 
vardais.

Eilinių narių sleito prieša
kyje *yra Joe Rapaport, kandi
datas į manadžierius, ir Sol 
Reeve, į biznio agentus. Jie 
taipgi turi savo sleite eilę na
rių ir iš esamos administraci
jos, nesiekia vieni užvaldyti 
lokalą, bet ir nenori leisti, kad 
jį užvaldytų Nelsono grupė 
apyserių naudai. ... .

Poškaitė. Ilgus metus gyveno 
Cudahy, Wis., arti Milwaukee.

Feliksas Beržanskas yra vei
kėjas pažangiajame Amerikos 
liaudies judėjime, tad ir Jo 
žmona buvo narė Moterų 
Progresyvio Susivienijimo, tū
lą laiką prigulėjo ir LDS. Bet 
prieš mirtį jau buvo išsibrau- 
kusi iš LDS. Beržanskų duktė 
gyvena New Yorke, taigi ir 
motina tūlam laikui buvo apsi
gyvenusi pas dukterį.

Beržanskienės kūnas bus iš
vežtas į Cudahy, Wis., ir ten 
bus palaidota šį šeštadienį, 
kovo (March) 21 d.

Didžiojo Lokalo Rinki
mai |vyks Ketvirtadienį

New Yorke Radosi Tik Du 
Asmenys Su Pirmuoju 

Drafto Numeriu
Nacionalėj dafto loterijoj 

ištrauktas pirmasis numeris 
3485 palietė tik du newyor- 
kiečius.

Pirmuoju iš jų buvo chinie- 
tis veiteris Chin Fong Ho, 21 
metų, gyventojas New Yorko 
Chinatown’©, 67 Bayard St. 
Jis tuo tarpu buvo darbe, Chi
na Royal Restaurane, 535 Ful
ton St., Brooklyne.

Sužinojęs apie savo laimikį, 
jaunas chinietis pareiškė, kad 
jis dvigubai pasitenkinęs. Jis 
sakė: “Nuo dabar tarnausiu 
MacArthurui.” ir toje tarny
boje jis tikisi mušti savo gim
tosios Chinijos ir savo naujo
sios tėvynės Amerikos priešus. 
II© tik prieš tris metus atvy
kęs Amerikon ir patapęs pilie
čiu per tėvo natūralizaciją. 
Vakarais dirba, o dienomis 
lanko mokyklą.

Antras paliestas pirmojo 
traukimo yra Anthony Steve 
Dow is, Greikas virėjas graikų 
Spartacus Kliube, 269 W. 25 
St., New Yorke, 18 mėnesių, 
tarnavęs didvyriškoj Lincolno 
Brigadoj, Ispanijoj. Jis pa
reiškė :

“Aš džiaugiuosi, jog eisiu 
kariauti, kadangi mano sena
sis kraštas, Graikija, yra po 
Hitlerio režimu. Jeigu Hitleris 
karą laimėtų, mes visi būtume 
jo vergais.”

Jo motina ir trys seserys gy
vena nacių pavergtoj Graiki
joj.

Kitose miesto dalyse taip 
pat nedaug asmenų paliesta 
pirmojo ištraukto numerio.

Vienuolika newyorkieciu pa
liesta antrojo traukimo nume
rio 2850. Tik du turėjo trečio 
traukimo numerį 4301.

Priežastis tokio nedidelio 
skaičiaus newyorkieciu. pateki
mo į pirmuosius numerius 
esanti tame, kad miestas yra 
padalintas į labai daugelį lo
kalinių boardų, tad labai re
toje kurioje vietoje susiregis- 
truoja iki pustrečio tūkstančio 
registrantų. Dėlto daugelio ne
didelių miestelių, kur randasi 
tik viena registracijų stotis, 
numeriai eina aukščiau New 
Yorko numerių.

Ketvirtasis ištrauktas nume
ris buvo 441 ir tas jau paliečia 
mases newyorkieciu.

New Yorke Atidarysią 
AluminoDirbtuvę

Pereitą antradienį majoras 
LaGuardia paskelbė, jog su
daryti planai didžiajame New 
Yorke įsteigti milžinišką alu- 
mino dirbtuvę, kurioj dirbs 
nuo 18,000 iki 20,000 darbi
ninkų.

Jo gautomis informacijomis 
iš komercijos sekretoriaus 
Jessie Jones teigiama, kad 
dirbtuvės statybai ir operavi- 
mui jau esą sudaryti pradiniai 
planai, numatyta vieta ir pa
sirašyta kontraktai.

Aluminą naudos karo orlai
vių gamybai.

Didysis Sukniasiuvių Unijos 
(1LGWU) Lokalas 22-ras, tu
rįs 25,000 narių, praves rinki
mus savo viršininkų ir biznio 
agentų, taipgi pild. tarybos, šį Į 
ketvirtadienį, kovo 19-tą.

Balsavimai bus vedami per 
visą dieną Manhattan Center, 
34th St. ir 8th Avė., N. Y., 
taipgi dešimtyje kitų unijos 
centrų Bronxe, Brooklyne, 
New Yorke ir Harleme.,

Eiliniai nariai dėjo pastan
gas sudaryti- lokalo vadovybę 
iš visų lokalu esamų grupių, 
bet lokalo pasivadinus “Prog- 
resyvė Grupė,“ vadovaujama 
manadžierio Zimmerman©, tas 
pastangas atmetė, norėdama 
pati viena valdyti lokalą. Dėl 
to eiliniai nariai išstatė savo 
sleitą. Tačiau prisilaikant savo 
pasiūlymų lokalo apvienijimui 
ir tada nestatė viso sleito, bot 
tik daliną. Nestatė kandidato 
nei lokalo manadžierio vietai.

Paskutiniam p a s iruošimui 
rinkimams, eiliniai nariai tu
rėjo savo masinį susirinkimą 
antradienio vakarą, Fraternal 
Clubhouse, 48th St., N. Y., 
kur kalbėjo L Weisberg, S. 
Haber, M. Swecder, F. Golos, 
A. Skolnick, visi iš eilinių slei
to į biznio agentus, ir B. 
Friedman, M. Brown, A. Kel
kiu, M. Weiss, J. Goldman, 
kandidatai į lokalo pild. tary
bą.

Niekad žmogus nežinai, ką 
praleisi, jeigu negirdėsi Lais
vės Radio Programos, kuri bū
na kas ketvirtadienio vakaro 
6:30 iš stoties WBYN, 1430 
klcs. O ypatingai šį vakarą, 
kovo 19-tą, tikimasi daug ko 
naujo. Ko — išgirsite patys. 
Pasiklausykite.

Industrijos ir Darbo Atstovai 
Bendrai Svarstė, Kaip

Pakelti Produkciją
Kovo 17-tą New Yorke įvy

kusioj industrijos ir darbinin
kų atstovų konferencijoj, En
gineering Societies Bildinge, 
29 W. 39th St., New Yorke, 
išklausyta Donald’© M. Nel
son, Karo Produkcijos Tary
bos pirmininko raportas ir 
plačiai diskusuota galimybės 
pakelti produkciją.

Diskusijose turėjo balsą 
abiejų pusių atstovai. Paduota 
daug sumanymų.

Henry L Adams, darbo pa
tarėjas prie Karo Produkci
jos Tarybos, nusiskundė, kad 
tūlos spaudos “nelemta publi
kacija“ kenkia bendram in
dustrijos vedėjų ir darbininkų 
planui produkcijai pakelti.

Veikloje, sakė Adams, ša- 
pos komitetai “neturėtų būti

TDA Turės Nacionalę 
Konferenciją

Tarptautinio D a r b ininkų 
Apsigynimo nacionalė konfe
rencija prasidės kovo 31-mos 
vakarą su pietumis ir forumu 
temoje “Civilės Laisves Rėmi
me Karo.” Bankietas įvyks 
viešbutyje Roosevelt. Jam už
sakymai priimami jau dabar.

Bankietan ir konferencijon 
kviečia organizacijas ir pavie
nius TDA rėmėjus. Visos sesi
jos bus atdaros publikai. Jose 
daug ko galima pasimokinti.

Bankietas ruošiamas parem
ti TDA ir sykiu pagerbti 
kongresmaną Vito Marcanto- 
nio, nacionalj TDA preziden
tą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

------------- ■-----

( ITS JUST mcg . 
'FINDING MONEY! 1

Clement Vokietaiti  f
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tcl. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 

. sudarau 
grikoniškais.
I 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. GLeninore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

<♦>

<♦>

<♦>
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Ketvirtai i eh is, Kovo 19, 1940

maišomi su kolektyvėmis dery
bomis,“ bot būtų veikiama su 
kiekviena tik jų autoriteto ri
bose.

“Kur yra pripažinta unija,“ 
sakė Adams, “ten unija turi 
veikti ir turėti kontrolę darbi
ninkų pusės tame komitete.”

Jis sakė, jog patyrimai pa
rodė, kad su organizuotais 
darbininkais galima susitarti 
dėl tinkamos darbininkų atsto
vybės šapos komitete. Jis ra
gino, kad šapos pačios tuos 
komitetus steigtų savo inicia
tyva, vedėjams su darbinin
kais bendrai susitarus. Iš cent
ro, sakė .jis, nebus įmanoma į 
tūkstančius šapų pasiųsti at
stovus.

Miesto Taryba Reikalą 
vo Palaikyt Mokyklą
Miesto Taryba pereitą pir

madienį priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalaujama Aukštes
niojo švietimo Tarybos palai
kyt Townsend Harris High 
School. Minėta mokykla majo
ro ir Budžeto Tarybos išskirta 
iš budžeto ateinantiems me
tams, kaipo panaikinsima.

Townsend Harris yra viena 
iš žymiausių mokyklų visoj

pasisakę daug visuomeninin
kų. Daugelis iš buvusių jos 
mokinki yra tapo paskubusiais 
veikėjais.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs

Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; j 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, jubilčjų ir mirčių.

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

IftVW

“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.

Knygų platintojai, kurie dar neužsisakėte VIL
NIES KALENDORIAUS, tuojaus užsisakykite ir 
platinkite jį. Perkantiems ne mažiau, kaip 5 kny
gas, duodame nuolaidą.

Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa
kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad
resuodami sekamai:

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklynes ta/ 

adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 4-9508

426 South 5th St.
Blokas nuo Hevves 8t elevelterlo stoties

MATEUŠAS SIMONAVICIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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




