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Nepamirškime savo darbi
ninkišku organizacijų ir jų 
veiklos. Daug geriau pasitar
nausime Suvienytų Tautų ka
rinėms pastangoms, jeigu mū
sų spauda ir organizacijos gy
vuos ir veiks gerai.
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Nė nepamatysime, kaip užeis 
karščiai ir turėsime parengi
mus kelti į laukus.

Dažnai labai pavėluotai su- 
siprantame. Norime turėti ge
rą pikniką geram tikslui, bet 
pamirštame iš anksto parką 
nusiren davoti.

Lai šiemet visos kolonijos 
duos kokį nors vasarinį paren
gimą dienraščio “Laisvės” 
naudai .’

Nepamirškite štai ko: Pa
skutiniais keliais mėnesiais 
viskas labai pabrango, o “Lai
svę” dar vis tebešaunate už 
šešius dolerius.

Kai skaitai žmogus klerika
linę spaudą, tai taip ir jauti, 
kad jos redaktoriai gyvena 
labai persigandę. Jie labai iš
sigandę Hitlerio nepasisekimų 
Rytiniame fronte.

Tos piktosios dvasios iš 
“Darbininko” ir “Draugo” pa
stogių, matyt, dieną ir naktį 
meldžiasi už Hitlerio gaujų 
sveikatą.

Už pavyzdį paimkime tokį 
So. Bostono “Darbininko” pa
sakymą (kovo 23 d.) :

“Rusijos raudonieji dabar 
šaukia, kad jų kautynėms su 
naciais dabar kenkiąs genero
las ‘Purvas’

Kiek čia šlykštaus pasityčio
jimo iš Amerikos ir Anglijos 
talkininkų, kurie taip didvy- 
ringai kraują lieja mirtinoje 
kovoje su visų mūsų bendru 
priešu.

Ir dar kunigas Urbonavi
čius kunigiškai meluoja. Nie
kur Sovietai nešaukė, kad 
jiems kenkia “generolas pur
vas.” Taip šaukia naciai. Pir
miau jie kaltino “generolą 
šaltį,” o dabar savo nepasise
kimus suverčia ant “generolo 
purvo.”

Už tokį hitlerinį melą ta 
“Darbininko” piktoji dvasia 
gali tiesiai į peklą nueiti. Vei
kiausia kun. Urbonavičius ne
betiki peklai.

O Chicagos “Draugo” re
daktorius kunigas Prunskis gi
riasi (kovo 23 d.) gavęs tele
gramą iš Sibiro nuo vieno sa
vo gero kamaroto. Iš to jis 
daro išvadą, kad jo kamaro- 
tas buvo spėka ištremtas ir 
kad jis dabar badauja.

Dabar pažiūrėkime į logiką 
tos kun. Prunskio išvados. Jei
gu sovietinė vyriausybė tą jo 
prietelių laikė savo priešu ir 
po prievarta išvarė Sibiran, 
tai kodėl ji dabar leidžia jam 
užsienin telegramas siuntinė
ti?

Jeigu jis ten badauja, tai 
kur jis gauna pinigų už tele
gramas apmokėti? žinote, te
legrama iš Sibiro į Chicagą 
pas kunigą kaštuoja pusėtiną 
krūvą pinigų.

Pabaigoje šios savaitės New 
Yorko mieste įvyks Nacionalis 
Kongresas Išlaisvinimui Earl 
Browderio. Jis atstovaus ke
letą milijonų organizuotų 
žmonių.

Vardan tautos vienybės, ši
tie milijonai žmonių per savo 
atstovus dar kartą kreipsis pas 
prezidentą Rooseveltą. Tik 
prezidentas gali Browderiui 
dovanoti bausmę ir atidaryti 
Atlantos kalėjimo duris.
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Užmušė 16,000 Naciu 
Leningrado Fronte
SPECIALIS SOVIETŲ 

PRANEŠIMAS
Maskva. — Nuo kovo 9 

iki 22 d. sovietinė kariuome
nė pagrobė nuo vokiečių 
sekamus pabūklus:

78 kanuoles, 7 tankus, 2 
šarvuotus automobilius, 90 
apkasų patrankų, 424 kul- 
kasv. 160 automat, šautuvų, 
107 p r i eštankines ka
nuoles, 1,749 šautuvus, 6,- 
040 kanuoliniu šoviniu, 15,- 
481-ną miną, 16 dėžių minų, 
482,200 kulku šautuvams bei 7 v
kulkasvaidžiams, 300 dėžių 
su kulkomis, 4,170 rankinių 
granatų, eilę radijo stočių 
ir telefonų įrengimų.

Tuo pačiu laiku Leningra
do fronte priešai prarado 
16,000 kareivių ir oficierių, 
užmuštų; ir buvo sunaikinta 
86 vokiečių orlaiviai šiame 
fronte.

Rooseveltas Smerkia 
Šeštąją Koloną, Kaipo 

Penktosios įrankį
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas, pasikalbė
jime su laikraštininkais, ap
gailestavo, kad šioje šalyje 
yra ir šeštoji kolona. Jinai 
skleidžia paskalus ir abejo
nes, pasėtas penktosios fa
šistų . kolonos prieš Ameri
kos ir kitų Jungtinių Tau
tų karo pastangas.

Prezidentas sakė, kad 
Amerikoje yra didelis skai
čius šeštakoloniečiu, kurie 
taip patarnauja fašistų 
Ašiai savo rašymais laik
raščiuose, savo kalbomis 
per radiją ir savo šnekomis 
prie alkoholio stikliukų. Jei
gu nebūtų šeštakoloniečiu, 
tai penktoji kolona neturė
tų pasisekimo, nes nebūtų 
kam skleisti jos nuodus, 
kaip pastebėjo prezidentas.

Prez. Rooseveltas sake 
girdėjęs, kad tai šeštakolo- 
niečiai dabar stengiasi pa- 
veikt Jungtinių Valstijų 
kongresą atšaukt įstatymus 
išleistus darbininkų naudai; 
bet prezidentas dar nežinąs, 
ar tai tiesa.

j Prez. Rooseveltas taipgi 
ipareiškė, kad jis nesutinka 
su kongreso atstovų rūmo 
pirmininku Rayburnu, ku- 
'ris reikalauja, kad tik po 48 
valandų darbo savaitėje bū
tų pradedama darbininkams 
mokėt alga už viršlaikius.

Maskva. — Raudonarmie
čiai baigia naikint likučius 
219-tos nacių divizijos srityje 
Starosios Russos.

LIETUVIŲ RAŠYTOJAI IR 
ARTISTAI SOVIETUOSE

I I ._____ ___ _____

Rašo A. LAISVIDAS
Telegrama Inter-Continent Žinių Agentūros

Amerikiečiai Sumušė 
Japonus Mindanao] 

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Vakar dienos “Laisvėje” ra
šo J. D., kad jis jau perskaitė 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
knygą “Tarybų Galybė”. Jis

knygą labai giria.
Ištiesų šis veikalas labai 

puikus ir labai laiku.
Visi kiti Draugijos nariai 

turėtų pasekti gražų J. D. pa
vyzdį.

Nepadėkite knygos dulkėms 
naudotis.

Taipgi nariai gavote “švie
sos” šių metų pirmą numerį. 
Ten irgi labai gražaus ir pa
mokinančio skaitymo.

Reikia skaityti ir šviestis. 
Nei vienas nėra per senas, ir 
nei vienas nėra per jaunas.

Maskva, kovo 22.
Kada vokiečių fašistai įsiveržė į Lie

tuvą, daugelis mūsų darbuotojų srityje 
literatūros ir meno turėjo pasišalint į ry
tinius Sovietų Sąjungos plotus. Mūsų ra
šytojai patys savo akimis matė baisias 
pirmąsias karo dienas Lietuvoje, kada 
mūsų miestai, kultūros įstaigos — mo
kyklos, knygynai, muziejai — buvo pa
versta pelenais ir griuvėsiais per nevi- 
donišką hitleriečių užplūdimą. Deja, ne 
visiems mūsų rašytojams ir artistams 
pavyko išvykti iš Lietuvos, ir daugelis jų 
tapo hitleriečių aukomis.

Sovietų Sąjungoj šiandien gyvena Jo
nas Marcinkevičius, gerai žinomas Lie
tuvoje už savo apysaką “Benjaminas 
Kordušas,” “Nemunas Išeina iš Krantų” 
ir kitas apysakas; poetas Liudas Gira, 
garsi poetė Salomėja Neris, rašytojas 
Antanas Venclova, liaudies švietimo ko
misaras; kritikas Kostas Korsakas — 
Radžvilas; rašyt. Petra Cvirka, kuris sa
vo raštais gerai žinomas tarp Amerikos 
lietuvių; darbininkas rašytojas Juozas 
Baltušis, autorius talentingos knygos 
“Savaitė Prasideda Gerai;” poetas Jonas 
Šimkus ir daugelis kitų.

Taip pat Sovietų Sąjungoj gyvena ka
rikatūristas piešėjas Steponas Žukas, ar
tistė Irena Trečiokaitė, gerai žinoma 
Kauno Operos dainininkė Aleksandra 
Staskevičiūtė ir muzikos kompozitorius 
Juozas Banaitis, pirmininkas Lietuvos 
radijo komiteto.

Aš manau, bus įdomu Amerikos lie
tuviams žinotu ką tie žmonės veikia So
vietų Sąjungoj.

Visi jie nuo pat karo išsiveržimo grie
bėsi veiklaus priešfašistinio darbo.

Jonas Marcinkevičius parašė eilę naujų 
trumpų apysakaičių dramatiniam savo 
kūriniui “Paskutinis Vakaras.” Jam bu
vo suteikta pirmoji dovana dramos rašy
tojų konteste visos Sovietų Sąjungos. 
Prancūzų rašytojas Jean Richard Bloch 
gavo antrą dovaną o italų rašytojas Gio
vanni Germanetto — trečią. Marcinke
vičiaus straipsnius spausdino “Izviesti- 
ja,” “Pionierskaja Pravdla” (Pionierių 
Tiesa) ir kiti nišų laikraščiai ir žurnalai.

Liudas Gira, begyvendamas Sovietų 
Sąjungoje, parašė naujų eilėraščių, ir i 
daugelis jų buvo paskleista (transliuota) 
per radiją iš Maskvos. Jo parašytas bei 
išverstas prieš-fašistines eiles labai 
mėgsta lietuviai, persikraustė iš savo 
krašto. Naujas stambus jo kūrinys yra 
“Žalgirio Lietuva.”

Salomėja^ Neris taip pat parašė eilę 
poemų temomis patriotinio karo, Lietu
vos ir partizanų, kovojančių už Lietu
vos atvadavimą.

Antanas Venclova, pastaraisiais me
tais žinomas Lietuvoje klaipo novelistas- 
apysakininkas (autorius apysakos “Drau
gystė” ir trumpų apysakaičių kny
gos “Naktis”), dabar sugrįžo prie poe
zijos ir parašė apie 50 naujų lyriškų ei
lėraščių, kurių daugelis buvo kelis kar
tus paskleista per radiją iš Maskvos.

Kostas Korsakas, daugelį metų dirbęs 
kaip literatūros kritikas, dabar pražydo 
kaipo poetas: jis parašė daugelį nuošir
džių ir giliai per j austų eilėraščių apie

okupuotą Lietuvą. Jo eilėraštis “Lietu
vos žemėlapis” turi labai aukštos verty
bės.

Petras Cvirka parašė kelias naujas 
trumpas apysakas šiandienos temomis ir 
ruošiasi rašyt didesnių veikalų.

Tarp lietuviškų kūrinių, šiandien spau- 
dinamų Maskvoje, yra kovos dainų rin
kinys Liudo Giros, Salomėjos Neries, An
tano Venclovos, K. Korsako, I. Meželai- 
čio ir Jono Šimkaus — antrašte “Gyvoji 
Lietuva” ir trumpos apysakos apie vo
kiečių okupaciją, parašytos Šimkaus ir 
Baltušio.

Lietuvių ir rusų kalbomis yra išlei
džiama “Lietuvių Tautos Kova prieš Vo
kiečius,” Jono Marcinkevičiaus parašy
ta; * Vokiečiai Plėšikai — Mirtini Lietu
vių Kultūros Priešai,” K. Korsako para-t 
syta; “Žalgirio Mūšis,” parašyta J. Žiugž
dos, gerai žinomo rašytojo, apšvietos vi- 
ce-komisaro ir Vilniaus Universiteto lek
toriaus, ir “Žalgirio Lietuva,” Liudo Gi
ros eilėraštis.

Kostas Korsakas ruošia spaudai kny
gą “Lietuviai Rašytojai prieš Vokiečius 
Įsiveržėlius,” įdomų rinkinį lietuvių au
torių raštų, kur atvaizduojama lietuvių 
kovos prieš vokiečių kryžiuočius ir prieš 
šiandieninius jų ainius, hitleriečius. To
je knygoje bus ir ištraukos iš eilių Duo
nelaičio, Maironio, Vaičaičio, V. Krėvės- 
Mickevičiaus, I. Simonaitytės ir kitų.

Apart savo literatinių darbų, mūsų ra
šytojai surengė penkias literatūros pra
mogas persikrausčiusiems lietuviams ir 
kareiviams iš lietuviškų Raudonosios Ar
mijos dalinių. Į tas pramogas atsilankė 
po iki 500 žmonių, ir jos pasižymėjo di
džiu patriotiniu entuziazmu, žodžius lie
tuvių kalba apie įsiveržimą į gimtąjį mū
sų kraštą ir apie kovą dėl jo išlaisvini
mo, — apie kovą, kur mūsų broliai lie
tuviai dalyvauja mūšių laukuose sykiu 
su kitomis tautomis, — tuos žodžius mū
sų rašytojai ištarė su pasitikėjimu ir 
pranašiškai: Vokiečių fašistai įsiveržė
liai bus išvyti iš lietuvių žemės, ir mūsų 
broliai sugrįš į savo gimtinę kurt naują 
ir laisvą gyvenimą.

Mūsų operos dainininkė (Aleksandra 
Staškevičiūtė) dainavo daugelyje kon
certų raudonarmiečiams ir dar apkeliavo 
Vidurinę Aziją, dainuodama miestuose 
Stalinabade, Taškente, Bucharoj, Samar- 
kande ir kitose vietose. Tūlą laiką ji 
dainavo Taškento operoj, o dabar dai
nuoja per Maskvos Radiją. Iš kelių jos 
dainų pagaminta fonografo rekordai 
(plokštelės).

Kaip matome, tai lietuvių rašytojai, 
artistai ir dainininkai, gyvenantieji So
vietų Sąjungoje, yra sveiki ir gyvi. Jiem 
duodama visos lengvatos kūrybiniam jų 
darbui.

Gandai, paskleisti Amerikoj apie kai 
kuriuos iš jų, yra gryni išmistai. Jie va
ro pirmyn savo darbą ir mes neabejoja
me, kad ir Amerikos Jietuviai gaus pro
gą susipažint su įvairiais jų veikalais per 
savo spaudą. Visa jų veikla literatūros ir 
meno srityje dabartiniu laiku yra pašvęs
ta tam, kad pagelbėt kovai prieš vokie
čius ir kuo greičiausiai išvyt tuos įsiver
žėlius iš Lietuvos ir iš visos Tarybų ša
lies.

Washington, kovo 24. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas praneša, kas seka:

Filipinų Sritis:
54 didieji japonų bombanešiai naujos rūšies smarkiai 

bombardavo aptvirtintą salą Corregidor ir mūsų pozi
cijas Bataan pusiausalyje. Menkai padaryta nuostolių 
kariniams mūsų įrengimams. Bet trys priešų orlaiviai 
liko nušauti žemyn ugnim iš mūsų priešlėktuvinių ka- 
nuoliu.

Bataane ant žemes įvyko keli aštrūs susikirtimai 
tarp amerikiečių ir japonų. Mūsų artilerija sutelkė sa
vo ugnį ant priešų pozicijų. Manoma, jog priešai nu
kentėjo gana daug nuostolių, o mūsų pusėje mažai kas 
sužeistas ar užmuštas.
Sėkminga Ataka Prieš Japonus Mindanao Saloje

Generolas Wainwright praneša, kad mūsų jėgos Min
danao saloje sėkmingai atakavo motorizuotą japonų 
eilę ties Zamboanga. Priešai turėjo daug nuostolių, o 
mūsų pusėje tik vienas kareivis buvo užmuštas.

(Tąsa 5 puslapyje)

Naciai Degina Saviškius Sužeistuosius
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, kovo 24. — Sovietu Žinių Biuras išleido ši- 7 C V

tokį pranešimą:
Naktį kovo 23 į 24 d. nebuvo jokių svarbių permainų 

fronte.
Vienas dalinys Sovietų kariuomenės, veikdamas pie

tiniai - vakariniame frontė, per dvi dienas atkaklių 
kautynių atėmė iš vokiečių dvi apgyventas vietas ir pa-; 
darė priešams žiaurių nuostolių. Buvo pagrobta karo 
reikmenų nuo priešų.

Apsupta 16-ta vokiečių armija kenčia didžius nuos
tolius. Besistengdami paslėpt savo nuostolius, vokiečiai 
sudegina ne tik lavonus užmuštų savo kareivių, bet ir 
sunkiai sužeistuosius, kurių jie nepajėgia pasiimti.

Besitraukdami iš kaimo “K”, vokiečiai sudegino 60 
sužeistų savo kareivių.

Raudonarmiečiai vienoje dalyje Kalinino fronto per 
kautynes sunaikino apie 700 vokiečių kareivių ir ofi
cierių ir išmušė 17 priešų tankų iš veikimo.

Kitoje fronto dalyje kelios apgyventos vietos buvo 
atvaduotos.

Raudonarmiečiai Pra- Unijų Vadovybė Atsisa- 
laužė Nacių Linijas ko Nuo Specialių Algų 
Dviejuose Frontuose Šeštad. ir Šventadienį
Maskva. — Raudonosios; Washington. — CIO uni- 

Armijos pulkas viename pŲ Pildančioji Taryba ir 
sektoriuje šiaurvakarinio Amerikos Darbo Federaci- 
fronto per 40 dienų Piasi’JpasmarRint Raro reikmenų 
musė 42 mylias pnmyn pei įgamy))a> nutarė ragint savo 
vokiečių linijas ii užmigau- unjjas> RacĮ atsisakytų nuo 
nes jų pozicijas n atvadavo,priedų prie algų 
19 apgyventų vietų. darbą šeštadieniais, sek-

Centraliniame fronte, ma-madieniais ir šventadie- 
tomai Smolensko srityje, i niais; bet reikalavo, kad ir
Sovietai pralaužė stiprią na-: toliau būtų pusantra tiek 
cių apsigynimo liniją, su- mokama už darbo valandą 
naikino 57 priešų aptvirtin- šeštoj darbo dienoj iš eilės ir 
tus punktus ir atmušė tris‘po astuonių darbo valandų 
jų kontr-atakas. i bile dieną, taipgi už valan-

-----------'das virš 40 vai. per savaitę. ir • vy M/i a i CIO generalis pirminin- Kajp Gen. MacArthur kas Murray pareiškė, kad 
iv. -i *v rr • jo organizacija stoja už pu- Ištruko is hhpinų isantra tiek algos už šeštą.

 paeiliui darbo dieną ir dve-
USA Lakūnai Sunaikino 

40 Japonų Orlaivių

Burma, kovo 25. — Ameri

kiečiai lakūnai oro bombomis 

sunaikino 40 japonų orlaivių 

ant žemės, jų stovykloje Thai- 

lande.

, Maskva, kovo 25. — So
vietai skaičiuoja, kad nuo 
vasario 6 d. iki šiol raudon
armiečiai užmušė 80,000 vo
kiečių.

Washington, kovo 25. — 

Japonu orlaiviai vėl bombar

davo amerikiečių apsitviriini- 

mus Manijos įlankoj ir pozici

jas Bataan pusiausalyje.

{Sovietų Kariuomenė 
Įsiveržus Charkovan?
Maskva, kovo 25. — Sovie

tų komanda praneša, kad 
Raudonoji Armija įsiveržė į 
priemiesčius vieno didelio 
miesto pietiniame fronte. Spė
jama, kad tai į Charkovą. 
Siaučia nuožmi kova namas 
nuo namo, gatvė nuo gatvės.

Australija. — Generolo 
MacArthuro padėjėjai pra
nešė spaudai, kad jis su ki
tais aukštais karininkais 
prabėgo pro japonus grei
tais torpedlaiviais iš Corre
gidor salos-tvirtumos ir Ba
taan pusiausalio. Toliau jū-

ja tiek algos už septintą iš 
!eilės darbo dieną vis tiek ar 

(Tąsa 5 puslapy j)

i Australija. — Japonų lakū
nai vėl bombardavo anglų uos
tą Moresby, saloj new Guinea, 
bet nelabai.

roję jau lauke jų orlaiviai. ; London. — čionaitiniai 
kuriais Tie Amerikos kari- karo tėmytojai lemia, kad 
ninkai ir nuskrido į Austrą- japonai šį pavasarį užpul
ti ją. šią Sovietų Sibirą.
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sis fašizmas paėmė viršų. Jose Diaz bu
vo priverstas pasitraukti iš pozicijų savo 
gimtinėje. Bet išvykęs į užsienį, jis ne
nuleido nei minutei rankų: dirbo, kaip 
galėjo ir mokėjo, kiek jo jėgos leido 
tam pačiam tikslui.

Sunkus darbas, įtemptas gyvenimas 
pakirto Diazo sveikatą ir jis mirė, ne
sulaukęs pamatyti galutinos žmonių per
galės prieš civilizacijos neprietelių - fa
šizmą.

Su Jose Diaz’o mirtimi viso pasaulio 
darbo žmonės, viso pasaulio anti-fašistai 
neteko vieno didelio ir narsaus kovotojo 
prieš žmonijos neprietelių.

Viltis Earl Browderio didžiųjų visuomeninių sąjū
džių vadai. Ir kongreso ir

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

Teisingai Pasakyta
Atvykęs į Ameriką Lenkijos ministerių 

pirmininkas gen. Sikorski pareiškė spau
dos atstovams:

“Karas bus laimėtas ar pralaimėtas 
Europoje.”

Tai teisybė, kurią pripažįsta kiekvie
nas, studijuojąs padėtį. Karas bus lai
mėtas arba pralaimėtas Europos konti
nente. Tai reiškia: karas bus laimėtas 
ar pralaimėtas kovojant su Hitlerio jė
gomis.

Panašią mintį yra pareiškę Sovietų 
Sąjungos vadai. Panašiai yra pareiškę 
visa eilė Anglijos ir. Amerikos vadų.

Bet kaipgi bus su antruoju frontu Eu
ropoje? Kol kas tylima. Ar bus leista 
Hitleriui atidaryti frontą, kur jis norės? 
Niekas nieko nesako. Aną dieną vienas 
Anglijos ministeris pareiškė, kad šį pa
vasarį vokiečiai galį užpulti Angliją, ga
lį invaziją padaryti. Gerai. Bet kodėl gi 
anglai negali padaryti invazijos Franci- 
jon, Hollandijon, Belgijon, Norvegijon?

Už Browderio Laisvę
Abu liberalų savaitraščiai, “The Na

tion” ir “The New Republic” pasisako 
už tai, kad generalinis Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partijos Sekretorius Earl 
Browder būtų išlaisvintas iš kalėjimo. 
Jie pataria prezidentui Rooseveltui tatai 
padaryti. Abu savaitraščiai skelbiasi ne- 
pritarią Komunistų Partijos politikai, 
tačiau tas neturėtų, rašo jie, būti prie
žastimi, kodėl Browderis turėtų sėdėti 
kalėjime už tokį mažmožį, už kokį jis 
buvo nusmerktas.

Republikonų partijos kandidatas Wen
dell Willkie dar 1940 metais pareiškė sa
vo nusistebėjimą, kad Browderis buvo 
nubaustas keturiems metams kalėjiman 
už technikinio dalykėlio peržengimą.

Mes jau ne kartą pareiškėme savo 
nuomonę, kad Browderis, antifašistas, 
Browderis, kaipo kovotojas prieš hitle- 
rizmą, būtinai turėtų būti laisvas, kad 
jis galėtų dalyvauti šitoje didžiulėje ko
voje, kurioje yra įtrauktas visas mūsų 
kraštas.

Sekamą šeštadienį ir sekmadienį New 
Yorko mieste įvyksta specialis suvažia
vimas Browderio išlaisvinimo klausimu. 
Sekmadienį įvyks trys didžiuliai masiniai 
mitingai.

Mes raginame visus dalyvauti juose ir 
prisidėti su savo balsu reikalavime Earl 
Browderiui laisvės.

Jose Diaz—Kovotojas už 
Žmonių Laisvę

Prieš keletą dienų Maskvoje mirė Jose 
Diaz, generalinis Ispanijos Komunistų 
Partijos sekretorius. Velionis buvo, paly
ginti, jaunas vyras, dar neturėjo 50 me
tų amžiaus. Bet savo darbais Diaz yra 
pasižymėjęs labai gražiai.

Geriausiai Jose Diaz pasižymėjo Ispa
nuos karo metu, kai reikėjo organizuo
ti masės kovai prieš naminį ir užsieninį 
neprietelių - fašizmą. Šiandien jau dau- 
~vmai žmonių yra aišku, kad Ispanijos 
karas buvo pradžia dabartinio karo. Jei 
Pnanijos karo metu demokratiniai kraš
tai būtų ėję išvien, sumušę Hitlerį ir 
Mussolinį, tai dabartinė pasaulinė žmo
nių skerdynė, žmonių katastrofa būtų 
buvusi išvengta.

Diaz tatai gerai suprato. Būdamas to 
krašto Komunistų Partijos generaliniu 
sekretoriumi, jis nenuilstamai dirbo, or
ganizuodamas liaudį kovai prieš fašiz
mą. Jis pats dalyvavo toje kovoje kaip 
tik galėjo, kaip tik pajėgė.

Deja, Ispanijos liaudis atsilaikyti nega
lėjo. Demokratijos ją paneigė. Kruvina

Patys Muša ir Patys Rėkia
Kas pasidarė su klerikalinės spaudos 

redaktoriais? Ar jie jau išeikvojo visą 
savo “argumentų” bagažą, ar gal jiems 
galvos apsvaigo?
, Jie vėl maišo pėdas ir patys muša ir 
patys gvoltu šaukia. Jie “pamiršta,” ką 
patys rašė ir sakė pirmiau. O gal jie 
mano, kad jų skaitytojai tokie žiopli, jog 
nebeatsimena, kuomi juos maitino jų re
daktoriai?

Pavyzdžiui, Chicagos “Draugas” (kovo 
20 d.) dabar jau rašo sekamai:

“Gerai, kad gausingos Rusijos armijos 
lupa Vokietijos nacių kailį, žiniomis iš 
rusų-vokiečių yra patenkinti ir Amerikos 
ir Didžiosios Britanijos žmonės. Tuo la
biau yra patenkintos vyriausybės, nes 
joms didelę karo atsakomybę tenka nešti. 
Raudonarmiečių pasisekimais demokrati- . 
jos frontas net džiaugiasi, nes šiandien 
Sovietų Rusija yra to fronto talkininkė.

“Aiškiausia galima numanyti, kad rau
donarmiečių pasisekimais fronte yra pa
tenkintos visos Hitlerio pavergtos tautos. 
Čia nėra išimtimi ir Lietuvos žmonės, ku
rie taip pat neša didelį ir sunkų nacių 
vergijos jungų.

“Kad lietuvių ir simpatijos ir visa pa
rama šiandien yra su Amerika, Didžiąją 
Britanija ir visais sąjungininkais, neiš
skiriant ir Sovietų Rusijos, jokios abejo
nės nėra. Kas tik kokiu nors būdu šian
dien kovoja prieš Hitlerį, tas padeda 
Amerikai, tas gelbsti mažoms tautoms iš
silaisvinti.“

Vadinasi, ir Lietuvos žmonės džiaugia
si raudonarmiečių pasisekimais. Ir Lie
tuvos žmonės laukia išlaisvinimo iš po 
nacių jungo. Mes taip visuomet sakėme.

Bet kaip tik priešingai teigė katalikų 
spauda. Tas pats “Draugas” talpino hit
lerines Ancevičiaus telegramas, kuriose 
buvo bjauriausiai šmeižiama Sovietų Są
junga, Raudonoji Armija ir sakoma, kad 
Lietuvos žmonės laukė ateinant nacių. 
O gal “Draugas” dabar užsigins, kad 
tokios nacių propagandos jo špaltose ne
buvo varoma?

Antra, “Draugo” editorialas nepasibai
gia su tuo, kas viršuje pacituota. Redak
torius eina toliau ir užgieda ve ką:

“Bet tik, susimildami, nemaišykime 
karo fronto su komunizmu, kurį atsto
vauja Sovietų Rusijos valdžia.” Girdi, 
nei anglai, nei amerikiečiai neremia ko
munizmo, nors jie remia Raudonąją Ar
miją šiame kare.

Betgi, gerbiamieji, kas gi maišo karo 
frontą su komunizmu? Ar kur nors So
vietų valdžia statė reikalavimą, kad tie, 
kurie remia šį karą prieš Hitlerį, turi 
remti ir komunizmą arba sovietinę san
tvarką? Niekur ir niekuomet tokios są
lygos niekam nestatė.

Bet kas nors tuos dalykus maišė. Ir 
maišė ne kas kitas, kaip ta pati klerika
lų spauda. Ir šitaip maišydami karo 
frontą su komunizmu Urbonavičiai ir Ši
mučiai su Laučkomis ir Prunskiais pūtė 
į Hitlerio propagandos dūdą, talkininka
vo Hitleriui, gązdino savo skaitytojus 
komunizmo baubu.

Štai So. Bostono “Darbininkas” 1941 
m. spalių 31 d. pareiškė: “Gelbėti So- 
vietiją, tai stiprinti komunizmą.”

Tai vyriausia visos klerikalinės spau
dos tezė. Todėl ji sušilus plūdo ir plūsta 
Sovietiją.

Arba tam pačiam “Drauge” (lapkr. 15 
d., 1941 mt.) katalikų čyfas kunigas Bal- 
kūnas pareiškė: “Kaip dabar atrodo, ru
sai vargu atsilaikys prieš nacius. Man 
atrodo, kad čerčelis labai gudriai elgiasi, 
kad neatidengia antrojo fronto... Tai 
kam čia bekalbėti apie Sovietų Rusijai 
paramą.”

O tų pačių metų spalių 27 d. “Drau
gas” visai atvirai pasirodė Hitlerio ir jo 
karo tikslų šalininkas. “Draugas” rašė:

“Yra faktas, kad naciai kariauja ne 
su rusais, bet su bolševikais. Tikrieji ru
sai nieko neturi su šiuo karu. Kariauja 
tik bolševikų verčiami. Jie pageidauja, 
kad bolševizmui būtų padarytas galas,

Išlaisvinimui

EARL BROWDERIS 
Am. Komunistų Partijos 
Nacionalis Sekretorius

tos kovos laimėjimui. Mums, 
laisvėje esantiems, sunku 
įsivaizduoti, kokį didelį 
spaudimą toks žmogus turi 
šiandien pergyventi, būda
mas atskirtas nuo kovos 
fronto.

Už Browderio išlaisvini
mą jau seniai vedama kam
panija pasiekia pačias aukš
tumas. Balsai girdimi vi
suose Amerikos kampuose. 
Tūkstančiai darbo unijų ir 
šiaip įvairių liaudies orga
nizacijų priėmė rezoliuci
jas ir pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui. Vidurinės kla
sės žmonės — profesijona- 
lai irgi neatsilieka. Gydyto
jai, mokslininkai, rašytojai, 
menininkai, profesoriai ir

masinių mitingų bus vienas 
tikslas: atkreipti visos A- 
merikos dėmesį į tą baisų 
neteisingumą, kuris papil
domas laikant Browderį ka
lėjime ir dar kartą kreip
tis pas prezidentą Roosevel- 
tą, prašant jo panaudoti sa
vo galią ir dovanoti Brow- 
deriui bausmę.

Šiame kongrese turės sa
vo atstovus ir lietuvių dar
bininkiškos o r g anizacijos. 
Mums lietuviams irgi rūpi 
šio karo laimėjimas ir mūsų 
šalies vienybė šiame krizy- 
je. Gi Browderio įkalinimas 
ir laikymas už geležinių 
grotų kenkia karo laimėji
mo ir krašto vieningumo 
reikalui.

Reikia viltis, jog šita 
kampanija išlaisvinti Brow- 
derį apsivainikuos laimėji
mu. Reikia tikėtis ir laukti,

Sir Stafford Cripps, Anglijos 
pasiuntinys Indijon, kur jis ta
riasi dėl busimosios Indijos 
ateities.

Tai jau suėjo metai laiko,, 
kaip Komunistų Partijos 
vadas ir sekretorius Earl 
Browderis randasi už sun
kiųjų Atlantos kalėjimo du
rų. Kalėjimas niekam nėra 
gerų laikų bei pasilinksmi
nimo vieta. Bet Browde- 
riui šis kalėjimas keleriopai 
sunkesnė kankynė, nes, bū
damas nenuilstančiu kovo
tojam prieš fašistinį barba
rizmą, jis šiandien yra at
skirtas nuo savo draugų, 
neprileidžiamas panaudoti 
savo energiją ir gabumus

visuomenininkai yra tūks
tančiais pasisakę už Brow
derio paliuosavimą.

Tų visų pastangų suvedi
mui į vieną tašką ir pada
rymui ant prezidento Roo- 
sevelto didžiausio spaudimo 
yra šaukiamas visos Ame
rikos kongresas. Kongresas 
įvyks New Yorke šios sa
vaitės pabaigoje — kovo 28 
ir 29 dienomis. Paskutinė
je kongreso dienoje New 
Yorke įvyks trys dideli ma
siniai susirinkimai. Juose 
kalbės žymūs amerikiečiai,

kad prezidentas Rooseveltas 
atkreips savo dėmesį į šį di
džiulį sąjūdį. Tačiau jeigu 
Atlantos kalėjimo durys da
bar nebūtu atidarytos, pla
čioji liaudis nenutils tęsus 
kovą už Browderio išlais
vinimą. Vis daugiau Ameri
kos žmonių įsitikina, kad 
Browderis laikomas kalėji
me už jo politines pažiūras 
ir politinę veiklą. O tai yra 
nesuderinama su Amerikos 
Konstitucija ir Teisių Diliu
mi.
Lietuvių Piliečių Komitetas.

Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui 

Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps 
sugrįžus namo buvo pastatyta 20 
klausimų apie tą socialistini 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.

Braziliečiai demonstruoja palei vokiečių krautuvę Rio de Janeiro mieste; jie tapo 
labai įpykinti, kai vokiški submarinai pradėjo skandinti Brazilijos laivus.

Kam Rūpi SLA Gerove, O 
Kam —Pinigai?

Apsiimdama kandidatuoti 
į SLA Centro sekretoriaus 
vietą, S. Masytč yra pareiš
kusi :

“Kandidatuojant SLA se
kretoriaus vietai, ir jei bū
čiau išrinkta, mano tikslas 
yra:l

“1. Dirbt visų SLA narių 
.gerovei, nesikišant į jokią 
politiką bei kitų organiza
cijų reikalus.

“2. Prižiūrėt visą SLA 
turtą, kad mūsų organizaci
ja stiprėtų finansiniai ir 
kad nereikėtų uždėt na
riams ekstra mokesčių.

“3. Vengt visokių išlaidų, 
be kurių galima apsieit, 
o neišvengiamas išlaidas 
stengtis sumažint.

“4. Prižiūrėt ir visų kitų 
daromas išlaidas, kad tokios 
išlaidos atatiktų reikalui 
arba padarytam žygiui.

“5. Stengtis kuodaugiau- 
sia pritraukt čia augusio

lietuvių jaunimo, kad jie 
įstotų į SLA ir kad įstoję 
būtų organizatoriais, kuopų 
pirmininkais ir sekrėtoriais, 
ir taipgi kad apsiimtų ir bū
tų išrenkami SLA Pildomo- 
jon Tarybom

“6. Visi SLA nariai turi 
turėti teisę pareikšt savo 
nuomonę per mūsų visų or
ganą ‘Tėvynę/ o ne tik vie
nas redaktorius. Tuomet 
nereikės SLA nariam kreip
tis pašalinėn spaudon su vi
sokiais reikalais, ir tuomet 
išnyks visi slapti komitetai 
su visais kandidatų ‘šlei
fais.’ Darykim viską atvirai, 
teisingai ir nuoširdžiai.”

Iš to pareiškimo pasirodo, 
jog jinai yra tinkama būti 
SLA sekretorium. Jinai su
pranta, kaip vesti SLA rei
kalus. Jinai gali sutaupyti 
nemažai SLA finansų, v-

Senieji SLA viršininkai, 
visi matome, nesirūpina

SLA gerove, bet tik žiūri, 
kad jiems būtų riebiai at
lyginta už bile kokį darbe
lį. Jų vadovybėje prarasta 
virš pusė milijono SLA tur
to. Tai didelė krūva pinigų. 
Skaudu pamislyti. SLA na
riai kruvinais savo centais 
sudėjo tą pusę milijono, o 
dabar jo nebėra! Lėšų fon
das taipgi yra skylėje, nors 
nariai ir moka aukštesnes 
mokestis, negu kitų lietuvių 
organizacijų nariai. Nebu
vo čia jokio ekonomiškumo.

S. Masytė, J. Žebrys, P. 
A. Jatulis ir D r. J. T. Bal
trušaitienė, išrinkti į Pildo
mąją Tarybą, sugebės su
tvarkyti SLA finansus, kad 
nereikėtų nariams kelti 
duokles. Todėl visi balsuo
kime už minimus kandida
tus.

SLA Narys.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Kovo 1 d. įvyko LDS 160 
kp. susirinkimas. Narių suėjo 
kiek daugiau, negu pirmos-

kad rusų tauta ir Rusija būtų išvaduota 
iš raudonojo teroro.”

Taigi, Hitleris ne razbaininkas ir plė
šikas, ne tarptautinis banditas, bet di
džiosios rusų tautos liuosuotojas!

Taigi dabartinis “Draugo” redaktorių 
bažijimąsis,^ad ir jie prieš Hitlerį, kad

ir jie už Suvienytų Tautų laimėjimą prieš 
Ašį, nėra nuoširdus. Nėra nuoširdus dar 
ir todėl, kad ir dabar jie tebešmeižia ir 
tebeplūsta vieną iš tų tautų, kuri didvy- 
riškiausiai kovoja ir daugiausia kraujo 
lieja išgelbėjimui pasaulio iš naciško bar
barizmo. ■

Klausimas No. 12:
Ar jie įsteigs komunizmą 

tose srityse, kurias jie už
ima?
Atsakymas:

Jeigu tai turima minty
je tas teritorijas, kurias tik 
laikinai okupavo, bet neturi 
jokio tikslo jas pastoviai 
laikyti, tai atsakymas yra, 
ne, nesteigs. Tas gi teritori
jas, kurias jie skaito būti
nai reikalingas dėl savo 
saugumo, jie įjungs į Sovie
tų Sąjungą, kaipo autono
mines respublikas Unijoje.

Klausi irtas No. 13:
Kokią ekonominę sistemą 

Sovietai numato Vokietijai?
Atsakymas:

Sovietų valdžia per visą 
laiką darė skirtumą tarpe 
Vokietijos žmonių ir nacių. 
Jinai yra pasiryžus sunai
kinti nacius ir visus jų dar
bus, bet jinai nenori sunai
kinti vokiečius arba kištis į 
jų reikalus, jeigu jie sutiks 
ateityje tiktai patys savo 
reikalais rūpintis. Tuo būdu 
rusai nesistengs antdėti 
Vokietijai kokią nors spe
cifišką ekonominę sistemą, 
su ta sąlyga, jeigu vokiečiai 
atsižadės Hitlerio ir taip va
dinamo “nacionalistinio so
cializmo,” kuris yra niekas 
daugiau, kaip tik skraistė 
pridengimui agresijos ir 
plėšimo.

Sir Stafford Cripps.

niam susirinkime.
Susirinkimą atidarė kuopos 

pirmininkas drg. K. Kairys.
Kuopos valdybos nariai ne 

visi susirinkimai! pribuvo.
Išklausyti raportai kuopos 

valdybos ir įvairių komisijų.
Apskričio vakarienės komi

sija pranešė, kad vakarienė 
įvyko ir pelno davė $13.

Jstojo į kuopą buvusi pa
vienė LDS narė, drg. V. Ko
nčienė.

šiaip nieko svarbesnio nebu
vo nutarta.

Kovo 1 d. turėta LDS 8 Ap
skričio komitetavas posėdis. 
Kalbėta apie ateinančio sezo
no veiklą. Taipgi svarstyta, 
kad suruošti greitoj ateityje 
kokią pramogą medikalei pa
ramai Sovietų Sąjungos ir 
Amer. Raudonajam Kryžiui.

Nutarta surengti vasarą iš
važiavimas sukėlimui finansų 
siuntimui delegatų į LDS būsi
mą seimą. Tam išrinkta komi
sija.

Vakarienę numatoma turėti 
gegužės 10 d., š. m. Bus iš 

(Tąsa 5-tartf pusi.)
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Sovietų Sąjungos gydytojai peržiūri iš Amerikos gautus medikamentus; šie medi
kamentai buvo supirkti aukomis, sudėtomis amerikiečių, kurie pasirižo padėti 
galingąja! Raudonajai Armijai sumušti vokiškus bestijas.

Lietuva ir Lietuvių Hitlerininkų 
Propaganda Amerikoje

Kas tie išlaisvintojai? 
Hitlerininkai!

“Draugas” liepos 3 d., 
tais pat metais rašė: “Lie
tuva ir vėl paskelbta nepri
klausoma.”

“Pabaltijos valstybes (Lie
tuva, Latvija ir Estonija) 
pakliuvusius vokiečių val
džion palaipsniui atsigeive- 
liuoja ir tvarkosi.” (“D.” 
No. 243, 1941 m.).
“Vienybe” už Hitlerininkus

Kada Hitleris pavergė 
Lietuva, tai fašistinės “Vie- V 7
nybės” leidėjai išleido “Ex
tra” “Vienybės” numerį su 
didžiausiu antgalviu: “Lie
tuva Nepriklausoma” ir jie 
rašė: “Vokietijos - Sovietų 
karas davė progą vėl Lie
tuvai pasiskelbti nepriklau
soma.” Kaip žinome, Lietu
va ir vardą prarado, gavo 
“Ostlando” vardą, kartu su 
savo nepriklausomybe, kada 

• ją hitlerininkai pavergė. 
Tūla Lapienė “Vienybės” 
No. 27 rašė:
t “Vokietijos pasikėsinimas 

prieš Sovietų Rusiją mane 
džiaugsmingai nuteikė... 
Aš manau, kad Lietuva, 
nors per karo griuvėsius, 
galės lengviau atsikvėpti.”

“Vienybė” nuo spalių 24, 
1941 m., talpina neva laiš
ką iš Lietuvos tūlos “Jus
tės,” kur štai kaip garbina 
hitlerininkus:

“Brangūs vokiečiai išva-

(Tąsa)
Ancevičius meluoja. Jo

nas Marcinkevičius štai ką 
pranešė apie tuos vaikus:

“Pačią pirmąją dieną, kai 
Vokietija nevidoniškai už
puolė Sovietų Sąjungą, fa
šistai bombardavo Palangą. 
Tuo laiku ši vieta buvo pil
na daugiausiai kūdikių, mo
kyklų vaikų ir jų motinų, 
žmonės bėgo iš beginklio 
miestelio, kur kas galėjo. 
Vaikai buvo sukrauti į mo
torinius sunkvežimius ir iš
vežti nuo fašistinių siaubū
nų taip greit, kaip tik gali
ma. Bet vienas bombinis fa
šistų orlaivis, smigdamas 
beveik iki pat žemės, palei
do bombą į vieną iš tų sunk
vežimių. Vairuotojas buvo 
užmuštas, taip pat ir dau
guma vaikų. Jau niekados 
daugiau jie negirdės bangų 
taškėjimą Į jūros krantą 
nei savo motinos mylimųjų ? 
balsų.”

Štai, kas atsitiko su tais: 
vaikais. Hitlerio agentas 
Pranas Ancevičius žino, kad 
juos nužudė naciai — jo sė
brai, bet jis slepia tą nuo 
žmonių.
“Sandara” Džiaugiasi Na

cių Barbarizmu
Kaip tik Hitleris užpuo

lė Tarybų Lietuvą ir pradė
jo žudyti žmones, tai tauti
ninkų savaitraštis “Sanda
ra” No. 27, 1941, birželio 27 
d., rašė:

“Kaip tik pasigirdo pir-jjos... Yra gražiai papuošti 
mieji vokiečių bombų spro- 1 ‘ v’ 1 y-----
girnai Kauno aerodrome, 
lietuvių širdys, be abejo, nu
džiugo.”... “Lietuvai bus 
geriau dabar, negu pirma, 
žmonės pasijus laisvesniais, 
jiems bus sugrąžinta žemė, 
namai ir bizniai.”

Kaune Hitleris išleido “Į 
Laisvę” vardu laikraštį, ku
ris, kaip tik taip pat rašė: 
“Sprogstančios bombos lie-ituva. Jų kapų niekas ne- 
tuvių ausyse suskambėjo, lanko, ’ —
kaip laisvės ir bendro Eu
ropos žygio trimitai.”
“Draugas” Platina Hitlerio

Propagandą
“Draugas,” leidžiamas ku

nigų Chicagoj, virto organu 
Hitlerio agento Prano An
cevičiaus. Čia mes privesi- 
me kelias citatas, kurios 
aiškiai parodo jo hitlerišką 
nusistatymą:

“Draugo” laidoj nuo bir
želio 25 d., 1941 pareikšta:

“Tegyvuoja laisva 
priklausoma Lietuva 
tine Vilniuje!” .

Kas tą 1 a i s vę 
“Draugo” supratimu, Hitle
ris ir jo šaika!

Liepos 2 d., 1941 m., “D.” v •• rase:
“Chicagos lietuviai mel- 1941 metais, rašė: 

džiasi už Lietuvą ir išlais
vintojus.”

pastarajai susipjovus su So
tų Rusija.”
Darbininkas,” kuris dar 

1940 metais siūlė prašyti 
Hitlerio, kad jis užimtų 
Lietuvą, persispausdindavo 
iš “Draugo,” “Naujienų,” 
“Keleivio” naciškus raštus. 
“D”. No. 93, 1941 m. persi
spausdino hitlerininko Al. 
Merkelio sakytą Kaune hit
lerišką kalbą. Jis išsispaus
dino eilę iš hitleriškų laik
raščių, einančių Lietuvoj, 
straipsnių.

Nacių Propaganda 
“Tėvynėj”

“Tėvynė” bjauriai puolė 
Tarybų Lietuvą. Kada hit
lerininkai pavergė mūsų tė
vų žemę, tai “Tėvynė” nesi
tvėrė džiaugsmu. Ji talpi
no hitlerininkų raštus, kaip

džią, būk atimdavo nuo 
žmonių viską, būk laikraš
čius spausdino ant “pakuli
nės popieros.” “Iš užsienio 
karo nieko nerašę.” Žino
ma, tai melas, nes Ameri
koj gaudavom tarybinius 
laikraščius ir jie buvo ant 
geros popieros spausdinami 
ir plačiai informavo apie 
karą. O kada pradėjo rašy
ti apie Hitlerio okupavimą 
Lietuvos, tai seni pagyrai: 
“Mes dabar vėl galime par
duoti, vėl galim tau rašyti, 
ka norime.”

“Amerika,” laidoje nuo 
spalių 3 d., 1941, pakartojo 
Prano Ancevičiaus melus 
apie Petrą Cvirką, Liudą 
Girą ir jo sūnų, ir savo skai
tytojus klaidino.

“Amerika” lapkr. 21, 1941 
metais vėl talpina be vardo 
ir pavardės neva laišką iš 
Lietuvos, kur, tarpe kitko, 
ir skelbė nacių garbinimą. 
Autorius neva pasakojo, 
kaip Tarybų valdžia buvo 
“bloga,” kad būk rengėsi jį 
išvežti!

“Tu neturi supratimo, 
kaip mes laukėme atmainos, 
(reiškia, nacių), o kada su
laukėme, tai manėme sulau
kę didžiausios šventės... 
Lietuviai, kada jau prasi
dėjo karas vienas kitą svei
kino ir bučiavo. Patsai ka
ras pas mus praėjo nepa
prastai laimingai ir greitai, 
kad ir mes patys to nesiti
kėjome: po trijų dienų pas 
mus karas buvo praėjęs.” 
Ir toliau autorius kalba, kad 
Tryškiai visai sunaikinti, 
tai tau ir “laimingas” ka
ras.

“Naujienos” Or ganau ja 
Hitleriui

Socialistų “Naujienos,” iš
einančios Chicagoj, pasižy
mėjo didžiausiu šlykštumu 
skelbimo ‘nacių propagan-

Cibulinės Ašaros

“prezi-
ir “ekselencijas”

Ar žinote, kodėl pabran
go cibuliai?

Karas!
Tas tiesa, bet dar yra ir 

kitokių priežasčių: monopo
lija, trustai, spekuliacija ir 
pagalinus “stoka.” Tai]), 
“stoka.” Prie naikinimo ci
bulių, nuo tūlo laiko prisi
dėjo viso pasaulio ponija, 
ypatingai ta jos dalis, kuri 
už savo emblemą pasiskyrė 
svastiką bei Chamberlaino 
lietsargį.

Pasaulyje dabar dedasi 
keistokų dalykų. Įsivaiz
dinkite — ponai verkia! Po
nai, kuriems Hitleris ir na
cizmas šventesnis ir už pa
tį Mesi j ošiu, ir kurie savo 
tikrą vujaškų parduotų už 
dešimts centų ir toj trans
akcijoj jiems neišsi veržtų 
nei viena ašarėlė pagailos, o 
dabar “graudžiai ašaro
ja”...

Neperseniai jūros ašarų; 
buvo išlieta dėl “cacos” Ma- 
nnerheimo; dar pirm to, už 
dūšias “bolševikų” Tucha- 
čevskio, Ubarevičiaus. Zi- 
novjevo, Bucharino ir kitu; 
žliumbta taipgi už 
dentus”
Pabaltos valstybėlių. Tad 
pamislykite, kiek tai reikėjo 
cibulių ponams, idant pasi
gaminti ašarų! Dabar jau 
dalis jų prasiblaivė ir net 
sarmatinasi prisiminti apie 
tuos savo kvailus verksmus, 
tačiaus jų vietoj atsirado 
nauji verksniai, eikvotojai 
cibulių — “prezidentai,” 
“paslai” ir “ministrai;” re
daktoriai, pulkininkai, ir 
duchovičnos asabos. Paim
kime, pavyzdžiui, kad ir 
mūsų lietuviškąja “second- 

ir kita tos rūšies spauda, dos. Jos gaudavo* Hitlerio hand” poniją, oho, bracia, 
“Tėvynės” No. 50, kada jau'agento Prano Ancevičiaus jai rieda ašaros, kain pupos, 
hitlerininkai buvo ir Jung-jradiogramas ir kablegra- i , i .
tines Valstijas užpuolę, tai'mas, kurios visos buvo per- 

nacių propaganda. 
Jos visu paškudnumu plati
no ir dabar dar platina na
cių propagandą prieš So
vietų Sąjungą, Amerikos 
karo talkininkę. Jos talpina 

“nužudytų” ir “išvež-

ir ne
su sos-

duos?

Tituluoti “oratoriai” ant pa
grindų irgi įsi vynioję cibu
lį į skepetaitę ir jąja pasi- 
trynę akis, žliumbia prieš 
publiką. “Gaila” jiems lie
tuvių, kurie spėjo pabėgti 
nuo “išlaisvintojo” Hitlerio. 
“Gaila” jiems, kad Hitleris 
nepajėgia “išlaisvinti” Ru
sijos. “Gaila” jiems ir Man- 
nerheimo, kuris “niekam 
nesipainioja po kojų.”

Matote, gerieji žmonės, 
kaip mes verkiame, verkite 
ir jūs — neškite dolerius 
mums ponams, atsiprašau 
labai žemai, — dėl pagalbos 
“tremtinių Sibire,” gelbėki
te, bū-hu-hu, gelbėkite mū
sų kišenius, artinasi sūdna 
diena, bolševikai nori įves- 

7 i-
ti “terorą” — liepia eiti

bintojai.
Jei mūsų pasiūlymas ne

bus priimtas ir tu, Adolfai, 
neišgelbėsi mūsų dvarus 
nuo lietuviu mužiku Lietu
voje, tuomet bus jau nebe
reikalingi cibuliai. Verksi
me, oj bliausime, bet jau 
tikromis ašaromis, verksime 
ne lietuvių, bet dvarų — bu
vusio poniško gyvenimo.

Barbintas.

New Kensington, Pa
Mirė T. Žimontaitė-Kumpin- 

kevičienė
Kovo 12 d., š. m., mirė Tek

lė Kumpinkevičienė, sulaukusi 
55 metus amžiaus. Velionė bu
vo dienraščio “Laisvės” skai
tytoja.

Teklė paliko savo gyvenimo 
draugą Leoną ir tris dukteris: 
Stellą, Aleną ir Oną.

Velionė iš Lietuvos paėjo:
dirbti, mokytis ir taikoj gy-! Kauno vedybos, šiauliu apskr.
venti. Adolfai, del dievo 
meilės, kas tau pasidarė, 
kad taip suburbėjai ir ne- 
beatsilaikai prieš tuos “dris
kius” rytų fronte? Juk mes 
visi lietsarginiai generolai 
čia Amerikoje sudėjome vi
sas viltis ant tavęs, darome 
viską, ką galime, pildome 
visus tavo įsakymus, talpi
name visus tavo pranešimus 
iš Lisabonos. Pagal tavo ko
manda keikiame bolševikus, 
verkiame ir vėl keikiame, 
atliekame visas savo parei
gas iki zet, bet kas tau, ar 
sergi? Gal pritrukai “erza
co,” cibulių?

Adolfėli, jei savęs nepai
sai, tai nors susimylėk ant 
mūsų, tavo ištikimų tarnų, 
pabėgėlių į Berlyną, o da
bar paplūdusių griaudžiose 
ašarose, nuolat besimel
džiančiu už tavo sveikata! 
Juk tai neįtikėtina, kad na
ciški tavo “supermanai” bū
tų nugalėti per tuos “drįs- 
kius,” kurie “virvutėmis pa
sirišę žeme velka karabi
nus.” Jei sergi, tai greit

Kuršėnų valst., Mildvižiukų 
vienkiemio. Turėjo keturius 
brolius; brolis Vladas Lietuvo
je, o 3 čionai, Amerikoje. Sta
nislovas ir Antanas, sakoma, 
gyvena kur tai apie Bostoną; 
Vincas esąs Pittsburgh’© apy
linkėj. Nė vienas ju nebuvo 
savo sesers Teklės laidotuvėse. 
Kadangi velionė neturėjo su 
savo broliais susirašinėjimų, 
tai nė žinios apie sesers mirtį 
jiems nebuvo galima duoti.

Velionė buvo tikinti moteris 
ir lėto būdo; būdama darbi
ninkė, ji visuomet kuom nors 
galėdama paremdavo savo 
klasės reikalus.

Pašarvota buvo savo namuo
se. Prie karsto buvo daug 
puošnių gėlių nuo artimųjų, 
kaimynų bei pažįstamų.

Kovo 15 Teklės kūnas buvo 
palaidotas 
apeigomis,
prie katalikų parapijos. Paly
dėjo apie 30 automobilių į 
lenkų katalikų kapines.

Lai bus jai lengva šaltoji 
žemelė.'

sų b a ž n ytinėm 
nes ji priklausė

išspausdino neva iš Lietu-' 
vos • be parašo hitlerišką 
laišką, kuris štai kaip giria 
nacius:

“Lietuviai melste meldė, 
prašyte prašė karo. Kitos 
išeities nebuvo. Jie pilnai neva 
pasitikėjo vokiečių ginklu ir tų” į Rusiją vardus, kursto 
nuntanė, kad susirėmus, bol- žmones, 
ševikai išdulkės iš mūsij paruošta Goebbelso — Hit- 
krašto. Todėl laukė tik ka- lerio propagandos ministe- 
ro p r a d ž i os. Ir kokis rio. 
džiaugsmas buvo, kaip bir
želio 22 d., švintant,

davo mus iš baisios vergi- griaudė parubežyj, pakilo žudė žmones, tai “Naujie- 
dūmai ir ugnis bolševikų1 nos” rašė: “Nuotaika Lietu- 
aerodromuose ir jų “velnio voj labai gera. Jau vėl visi 
darželiuose” — susitvirtini- vaikščioja su švariomis api- 

kaklėmis.” Reiškia, Hitleris 
būti šlykštesnė atnešė Lietuvon ir nuotaiką 

nacių propaganda? Juk tai gerą ir švarias apikakles.. 
arba Goebbelso agentų pa-| “Naujienų” No. 157 iš

spausdino visą J. Ambro- 
zevičiaus, hitlerininko, Kau
ne sakyta kalbą ir pridėjo:

“Amerikos žmonės nepri
valo nei valandėlei užmiršti, 
kad karas tarp Hitlerio ir 
Stalino, tai KOVA TARPE 
DVIEJŲ BANDITŲ.”

“Naujienos” bandė visą 
laiką ignoruoti, peršokti ta 
laikotarpį, kada Lietuvoj 
per metus laiko nebuvo 
Smetonos ir jo režimo, kada 
ten buvo Sovietų tvarka. 
Jos pataikavo Smetonos bu
vusiems konsulams ir net 
teismą siūlė užvesti prieš 
“Laisvę,” “Vilnį,” kam’ tie 
liaudies dienraščiai nepripa- 
įžįsta Smetona ir jo atstovus 
Lietuvos valdonais.

D. M. šolomskas. 
fTasa bus)

o tas viskas yra

Kada Hitleris užpuolė Lie
su- tuvą, degino jos miestus ir 

pakilo žudė žmones,
*__ I_________,, __ . UK

vokiečių kariškių žuvusių 
kapai. Yra Rietave, yra 
Tveriuose apie 50 vokiečių 
kareivių nušauti... Nuliū
dę aplankome jų kapus.” 

Hitlerininkai bando įpa
sakoti, būk lietuviai gėlė- diktuotas laiškas, arba na- 
mis puošia nacių kapus, nu- cio laiškas. Bet jis rado vie- uT;,

Nacių Propaganda 
“Amerikoj”

Brooklyne išeinąs kunigų 
“Amerika” ne

pasiliko nuo nacių propa
gandos. Naciai Lietuvos 
žmones terioja, bet “Ameri
ka” No. 44, 1941 m., iš
spausdino su “M. ir V.” pa
rašais neva iš Lietuvos laiš
ką, kur štai kaip hitlerinin
kus gyrė:

“Dabar gyvenimas yra Įė
jęs i normales vėžes ir be
veik visur darbas eina be 
žymiausių sutrukdymų. Įs 
taigos su kai kurilais pakei 
timais irgi veikia... Aš dil
bų Darbo Socialinių Reika 
lų Valdyboj referentu... ’ 
Reiškia, dirba naciu propa 
gandisto darbą, bet “Ame 
rika” spausdino jo laišką ir 
gyrė nacius.

“Amerikos” No. 48.( 1941. 
tilpo taip pat neva laiškas iš 
Lietuvos. Pirmoj dalyj nie
kino Tarybų Lietuvos val

liūdę lanko juos. O kas lie
čia rusus, tai rašo: “O tų 
vargšų rusų kapų pilna Lie-

muose.”
Ar gali

jų tūkstančiai yra.k ... 
Kur atrado negyva, ten ir savaitrastis 
palaidojo, dešimtimis i vie
ną duobę suvertė... Jie 
vargšai kariavo vadų ver
čiami.' Jie visada buvo nu
plyšę ir išalkę ir kaip gy
vulėliai, be geresnio žodžio, 
be mokslo.”
“Garsas” ir “Darbininkas”

“Garsas” veik visą nacių 
propagandą persispausdino 
iš “Draugo” ir “Naujienų.” 
“Garso” kunigiški redakto
riai gražiai susibičiuliavo 
nacių propagandos skleidi
me su socialistais “bedie
viais.”

“Lietuvos Žinias,” Cleve- 
lande, redaguoja per Berly
ną atvykęs ponas Gaba- 
liauskas. “L. Ž.” No. 44,

“Lietuvai... pagalba ga
lėjo ateiti tik iš Vokietijos

fe MAKE EVERY
P PAY DAY 
r BOND DAY

JOIN THE PAY-ROLL 
★ SAVINGS PLAN ★

Paimi į rankas “Keleivį. 
“Naujienas,” “Draugą,” ar 
jiems panašų pėiperį, visas 
šlapias, permirkytas ašaro- pranešk, o mes čia pasirū- 
mis. Galima nersistatyti sau pinsime nusiųsti per 
liūdną paveikslą tų gazietu 
redakcijose: pasriuve ašaro
se redaktoriai aikčiu ėdami 
skaito prisiųstas kablegra- 
mas iš Lisabonos, kuriose 
prirašyta gyva p'alvbė “šiur
pulingų” žinių iš Ostlando: 
—bolševikai mušė, mušė... 
vežė, vežė, ir dar tebeveža 
lietuvius į Sibirą... jodinė
ja po penkis ant vieno lie
tuvio kupros gatvėmis...
širdis lupo ir burnas už-dagius, mėgsta komanduot1 
kamšinėjo... lubomisvaikš- ir, pagalios, redaktorius, 
tinėjo... kanuoles ir tankus i Thigi, ve, jums, Adolfe, 
atidavė mainais už rašomas išganymas. Vienas žmogus,

spe- 
cial delivery” mūsų geriau- 
sį “daktarą,” specialistą chi
rurgijoj, jis ne tik pagydvs 
jūsų “šviėsenybę” — Herr 
Hitler, bet parodys, kaip 
perskriosti Rusiją peiliu 
“kaip per sviestą.” Apart 
to, jis turi ir kitokiu kvali
fikacijų, kurios viršija net 
Goebbelsą, štai nekurios: 
“socialistas,” aršus Sovietų 
naikintojas, labai geras mė

atidavė mainais už rašomas 
plunksnas arba lietsargius, o kiek’ jame “gerybės” sle- 
etc.

Skaito tas kablegramas 
redaktoriai: Pijus, Stasvs 
Leonardas, Juozas ir kiti, 
neatsidžiaue'ia — tai išmin
tis, tai perlas, tai gera pro- 
q*a sugraudinti kaip ka ir 
tuo pačiu sykiu padengti ci
buliui išlaidas.

Mirga puslapiai cibuliniu 
ašarų pro-nacių spaudei.

C. Stoshinskis.

Bayonne, N. J
Prakalbos Pavyko

LLD 212 k p. surengė pra
kalbas. Tai buvo sekmadienio 
vakare, kovo 15 d., Lietuvių 
Amerikos Ukėsų Kliubo sve
tainėje. Pagal šio miesto lie
tuvių skaičių, žmonių buvo ga
na daug.

Kalbėjo V. Andrulis, “Vil
nies” redaktorius; plačiai ir 
aiškiai nurodė šio karo eigą ir 
kaip lietuviai turi laikytis, kad 
karą laimėti. Faktais nurodė, 
kaip prohitlerinė lietuviška 
spauda talpina savo laikraš
čiuose klastingas neva žinias 
ir tuomi klaidina Amerikos 
lietuvius. Taipgi pasakojo la
bai Įdomių dalykų apie Čika
gos lietuvių veikimą.

Vakaro pirmininkui papra-
piasi, dar galima dadurti — 
iš jo būtų geras ir “strate
gas - generolas” maršuoti sius paaukoti kiek kas gali, 
“zurich.” Tokis “talentas” 
rytų fronte kaip tik tiktų, o 
dabar visai nenaudingai 
trūnija čia ir eikvojasi ci
bulių maišą šalę savęs pasi
dėjęs. kaip kad mes visi po
nai iš “piliečių spulkos” ir 
senelio “ekselencijos” gar-

Jungtiniy Valstijų generalinio štabo nariai Washing
tone studijuoja planus fašistinei Ašiai sunaikinti.

aukavo šie asmenys: F. J. 
Milvidas $5; M. Panalis $3; 
A. Abraitis $1; po 50c.: Bal
čiūnas, Radušienė ir Maziliaus- 
kienė; po 25 c.: Bluvas, Čarlis, 
Matušaitienė, Kirmilas, Kube- 
stavčienė, Kirmilienė, Survi
las, F. Mickūnas, Tumosas, 
Mikeliavičius, Razuliavičius, 
Plungis, Lukaitienė, Paulaus
kienė, Sakavičienė, Trakimie
nė, Zaleckas ir Skiparis; po 
10c.: Janiūnas, Žemaitienė, 
Janiūnienė, Amšiejienė ir Bu
kaitis; Balčiūnienė 15c.

Viso $16.85.
Apmokėjus būtinas išlaidas, 

likusieji pinigai perduoti Ap- 
švietos Fondam

Visiems aukavusiems reiš
kiame nuoširdų ačiū.

Prakalbos pavyko; susirin
kusieji buvo pilnai patenkinti. 
Girdėjau keletą pareiškimų, 
kad ir daugiau tokių prakalbų 

I būtų rengiama. Vilnietis.

žydų 
siunčia 
menės 
siunčia 
o ir su
macų Velykų proga.

Labdarybės Taryba 
j užrubežines k ariu o- 
bazes G rabinus, bet 
ne vien tik su malda, 
8,000 svarų kariams
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 35

ĮVAIRIOS PROBLEMOS

(Tąsa)
Ramiai ir solidžiai atsisėdo Benjami

nas j kėdę ir atsilošė prieš veidrodį. Ro
dos, pirmą kartą save pamatė. Veidai, 
nuberti žilstančia barzda, jį sendino, bet 
aukšta kakta, tiesi ir lygi nosis, aukštyn 
pašokęs pasmakris, ypač stambūs, kad ir 
žili ūsai, Kordušą dar skyrė iš senių mi
nios.

— Skusti?
Nė nekryptelėjęs galva, ramiai tarė:
— Pogolic!
— Proszę bardzo.
— Poliak?
— Ta k jest, proszę pana.
— No, to gerai byča. NuskusJ, sutvar

kyt ūsus, bakus aukščiau...
Skutėjas lingavo galvą ir muilino, tie

siog trinte trynė Kordušo veidą. Putos 
dribo ant rankos, ant krūtinės, bet jis sė
dėjo ramiai, rodos, nieko nematė, nieko 
nejautė. Virpančiom rankom brūkštelė
jo skutėjas per Kordušo veidą. Palei pa
smakrę gerai neištempė odos, ir skustu
vas kirto į vieną vietą, j kitą...

— No, no, panie.
— Atsiprašau. Prašau nekalbėti!
Vikriai, kaip žonglierius, čiupo kirpė

jas kažkokį baltą akmenėlį, įspaudė Kor- 
dušui į pasmakrę, kad šis net susiraukė.

Nuskustas, dar kartą peržvelgė Kor
dušas save veidrody ir išdidžiai atsigręžė 
į kirpėją.

— Per daug, tautieti, mėgsti degtinę. 
Rankos dreba. Jei būtum muži... et kitą 
taip skutęs, oi, oi. Na, masz du litus, 
smulkesnių neturiu.

Apie dešimtą valandą Kordušas nuėjo 
į Žemės ūkio ministeriją. Tamsiuos kori
dorius būreliais slankiojo ūkininkai, ty
liai šnibždėdamiesi. šveicorius žvilgčiojo 
į juos ir, pastebėjęs kurį rūkant, tuoj ge
nerolišku šnabždesiu paprašydavo į .gat
vę.

— Čia rūkyti negalima!
Ilgai Kordušas stoviniavo ties durim, 

ilgai nesiryžo eiti prie šveicoriaus ir pa
klausti, kaip čia prie ministero priėjus. 
Pagaliau pats šveicorius jį užkalbino.

— Aš noriu kalbėti su ministeriu.
— Kokiu reikalu?
— Tai mano dalykas.
Šveicoriaus nosis susiraukšlėjo, išsi

plėtė, akys pasidarė mažytės.
— Ministeris priiminės tik po valan

dos. Pirma ponas turi užeiti pas kance
liarijos viršininką.

— Tėte bottė, — susiraukė Kordušas. 
Šveicorius jam priminė Sūrantą.

—Par amour, — atsigręžęs šyptelėjo 
sargas.

Kordušas nustebo, net išsižiojo. Pa
prastas šveicorius, pasirodo moka, pran
cūziškai. Kas čia — sapnas, ar persiren
gęs ministeris?

— Bet fier comme un Ecossais! Taip 
karalius Liudvikas sakydavo, — palydė
jo šveicorių smalsaujančiom akim. — Ne, 
ne jis lietuvis, švabas, buvęs avantiūris
tas. ..

Kanceliarijos viršininkas Kordušą pri
ėmė nedelsdamas.

— Kokiu reikalu tamsta norėsi su po
nu ministeriu kalbėti? — prakalbo lietu
viškai.

— Dėl miško, —. tarė Kordušas lenkiš
kai.

— Tai tamsta dvarininkas?
O, šis kvailas, šis tikrai prancūziškai 

nemoka, — pagalvojo Kordušas.
— Taip, dvarininkas Benjaminas 'Kor

dušas.
Kanceliarijos viršininkas nepakilo, ne

padavė jam rankos, tik sėsti paprašė.
Chamas, chamas, matyt. Malūnininko 

ar kurpiaus sūnus. Rankos nepaduoda, 
— šovė mintis.

— Iš kur?
— Z Kordušuvki. Mūsų giminė — visą 

Žemaitiją...
Vos vos susilaikė savo giminės neišaiš

kinęs,^susičiaupė pastebėjęs keistą valdi
ninko žvilgsnį.

— Ar jūsų dokumentai jau sutvarky
ti?

— Aš noriu kalbėti su ponu ministeriu.
Kanceliarijos viršininkas gūžtelėjo pe

čiais, pasižymėjo jo pavardę ir paprašė 
lukterėti laukiamajam.

Lūkuriuodamas priėmimo, Kordušas 
pergalvojo Kaune esąs pernelyg nenatū
ralūs, net juokingas. Aikštelę ties ne vi
sai baigtu Vytauto muziejum — buvo

esplanada pavadinęs, nepaprastai nustebo 
iš šveicoriaus išgirdęs žodį prancūziškai. 
Štai sėdžiu urve, o jie įtikinėja, kad tai 
ministerija. Nieko čia nėr!

— Ne, nemesiu aš lazdos ir negriebsiu 
uodegos, — pagalvojo žvilgterėjęs į šau
lių kūrėjo Putvinskio paveikslą.

Susidomėjo.
— Juk tai bajoras, — vos nesušuko. — 

Saintbleu! Ūsai, psiakrev, kaip Kordušo.
Buvo Kordušas girdėjęs, kad Putvins- 

kį savo laiku priėmė Italijos karalius ir 
popiežius. Netikėjo pykdamas, psiakre- 
vuodamas.

— O medalių, kryžių kiek, — šyptelėjo 
į ūsą. — Tyčia jį apkabinėjo, kad Euro
pą nustebintų. Vieną vienintelį bajorą 
turi, tai kaip kinai Konfucijų gerbia...

— Prašom, pone, — pašaukė jį šveico
rius.

— Do pana ministrą?
— Taip... -į

— Ar tikrai vac pan moki prancūziš
kai? — neiškentė Benjaminas.

— Ein Mann, ein Wort, — nusišypso
jo šveicorius.

— Zuch, zuch. O ponas ministeris ar 
moka ? (

— Nežinau, pone, prašau skubėti.
— Nupirk tu jį, a?
Stalas buvo didelis, o ministeris ma

žas. Pro akinius žvelgė į Kordušą gud
rios ir kietos akys.

— Finis coronat opus, panie minister!, 
— nusišypsojo Benjaminas, patenkintas, 
kad šitokiu posakiu visai protingai pra
dės dvarininko bėdas. — Esu Benjaminas 
Kordušas.

— Klausau. Prašau tamstą sėstį, — ta
rė ministeris skambia lietuvių kalba.

Vogčiom Kordušas nužvelgė, kai mi
nisteris lūpų kraštais nusišypsojo.

—Tikras mužikas, šveicorius moka, o 
jis tikriausiai nei-be, nei-me, — savo 
ruožtu pagalvojo Kordučšas.

— Mano dvaro išparceliuota apie 800 
ha. Noriu gauti miško.

Ministeris apsiniaukė.
— Benjaminas Kordušas...—lyg kaž

ką galvodamas, nutęsė ministeris, aštriai 
į jį akis įsmeigęs.

— Tak, vielmožny panie... Sena gimi
nė. Taip sakant, lietuviško kraujo. Tik 
dabar elgeta...

Kordušui trūko žodžių. Iš šiojo aukš
to valdžios pareigūno veido jis, rodo§, 
skaitė lyg iš knygos.

— Tu šiandien esi mano valdžioj ir 
ačiū Dievui.

— Pažįstu jūsų kraštus. Matot, nie
kam nenaujiena. Lietuvos valstybė pagal 
išgales nori buvusiems dvarų savinin
kams pagal žemės reformos įstatymą 
atlyginti. Natūralu. Miškas duodamas 
laisvai susitarus. O dokumentus, tamsta, 
ar jau susitvarkei?

Ministeris kalbėjo lietuviškai. Kordu
šas puikiai suprato, net pats ėmė lietu
viškai pinti žodžius.

— Nežinau, kokių reikia. Manau, mi
nisterija žino, kiek iš manęs žemės atė
mė...

Senas, įsigyvenęs pyktis vos neišmušė 
Kordušo iš lygsvaros. Šyptelėjo, lyg at
siprašydamas. Priešais jį kabojo didelė 
vytis.

— Krokuvoj dar didesnė vytis, — pa
galvojo.

— Naujos gyvenimo reformos, Į^nai.
— Taip, taip...
“Mesk Benjaminai lazdą, o griebk už 

uodegos”, — krustelėjo nuolaidi mintis.
—Štai ką... Ar tamstos sūnūs kar

tais nekovojo prieš mus, pavyz., Želi
govskio armijoj?

Kordušas nukaito.
— Garbės žodis. Pabėgo jie, tiesa. Sun

ku senam su jaunais. Tik sakau, garbės 
žodis — jie Varšuvoj!

Ministeris, vienu kitu sakiniu pataręs 
Kordušui, kaip sutvarkyti reikalingus 
dokumentus, pasikalbėjimą baigė. Kor
dušas pakilo, truputį linktelėjo galvą ir 
išėjo pro duris.

Koridorium eidamas, jau pats ant sa
vęs supyko, kad nemandagiai su ministe
riu atsisveikino. Supyks mužikas ir tyčia 
neduos.

Gatvėje Benjamino nuotaika dar la
biau raukė jo kaktą. Kas būtų, jei aš ne
gaučiau miško? Vėl atbėgtų Adomonis, 
vėl antstolis.

— Psiakrev!
(Bus daugiau)

Raudonasis Kryžius Praneša 
Paštui į Priešų Šalis 

Patvarkymus

Patvarkymai siuntimui as
meninių pranešimų gyvento
jams Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos, ir kitų priešų—oku
puotų šalių jau išduoti Rau
donojo Kryžiaus, kuri yra 
vietinė organizacija Cenzū
ros Ofiso pripažinta apsidirbti 
su tokiu paštu.

Patvarkymai sekami:
Laiškai nebus priimami. 

Raštams reikia vartoti Raudo
nojo Kryžiaus formas, kurias 
Raudonojo Kryžiaus skyriai 
pristato.

Pranešimai turi būti asme
ninio turinio. Anglų kalboje 
ir nedaugiau 25 žodžių. Kur 
svetima kalba vartojama, ver
timas privalo būti prisegtas.

Negalima vartoti sutrumpi
nimų, pravardžiavimų, sakinių

Newark, N. J.
Medikalės Sovietam Pagalbos 

Skyrius Newarke, N. J.

Vaikštinėdami po Plačiąją 
Niūvarko gatvę, po numeriu 
744 (744 Broad St.) užeisite 
labai įdomią įstaigą—centrinę 
raštinę vietinio Medikalės So
vietams Pagalbos Skyriaus— 
The Essex County New Jersey 
Committee, Russian War Re
lief, Inc.

Raštinė daro jaukaus įspū
džio,—lyg tai būtų koks ma
žas kampelis iš Tarybų že
mės. Sienos skoningai išpuoš
tos visokiais Tarybų gyveni
mo atvaizdais. Stalai ir suolai 
ir langai apkrauti rankdar
biais, būdingais rusiškais daik
tais, paskolintais nuo geros 
valios piliečių :'raudonais raš
tais išdabinti marškiniai, juos
tos, suknelės, pirštinės, šverde- 
liai, lėlės, dėžutės, graždaik- 
čiai. 'i

Čia jus svetingai pavaišins 
tikra rusiška arbata iš bliz
gančio pilvoto virtu vo-samavo- 
ro. Puodukai, stiklinės, šaukš
tukai, salfetkos—visa tai su
daro Darbininkų šalies atmos
ferą.

Vietinis Komitetas gyvuoja 
jau keletą savaičių. Jojo są
statai! įeina visa eilė įžymių 
asmenų iš Niūvarko ir apylin
kės : Daktarai, dantistai, advo
katai, kunigai įvairių tikybų ir 
patys aukštieji dvasininkai, 
slaugės, profesoriai, rašytojai, 
artistai, unijų vadai, fabrikų 
vedėjai, net ir bankininkai.

Visuose Niūvarko laikraš
čiuose nekartą tilpo prielan
kūs aprašymai ir atsiliepimai 
iš šio Komiteto raštinės. Au
kos Tarybų didvyriams plau
kia iš čia pat ir iš tolesnių, 
Niū Džiorzės valstijos vietų.

Kad nuodugniau išjudinus 
vietos publiką, Komitetas ren
gia didžiulę vakarienę, kuri 
įvyko šio kovo mėn. 29 dieną, 
sekmadienio vakare, viršutinėj 
Mosque Teatro salėj, 1020 
Broad St.

Rengėjų komitetas, kurio 
nariu tenka būti ir šio rašinio 
teikėjui, maloniai kviečia, kad 
ir mūsiškė lietuviška publi-

arba kokešų vieton paprastų 
nurodymų, arba aprašymo as
mens, firmos, ar vietos ir tt.

Negalima minėti nei politi
nius nei militarinius dalykus, 
apsigynimo medžiagas, nei 
apie laivus ir orą žinias.

Prie amunicijos arba kito 
valdiško darbo dirbantieji as
menys negali tą minėti laiš
kuose į užsienį.

Negalima minėti nei geog
rafiškų vardų nei biznio rei
kalų.

Formos, kurios jau išsiųstos 
į 3,700 Raudonojo Kryžiaus 
skyrių, per visą šalį, yra tri- 
plikatoj.. Užpakalyj pirmos 
blankos yra vietos sugrąžin
tam atsakymui.

Reikia iš anksto išgauti iš 
Cenzoriaus, Washingtone, lei
dimus siųsti užsienin biznio 
dokumentus, įgaliojimus arba 
kitas legales popieras.

F.L.I.S.—Common Council.

ka teiktųsi pasirodyti šioj iš
kilmingoj labdaringoj vaka
rienėj. Meldžiu užsirašyti jau 
visai netolimos dienos vakarą 
ir vietą ir dalyvauti šiame ver
tingame pažmonyj, prisidėti 
prie didžiulio darbo.

Vakarienėj dalyvaus ir kal
bės visa eilė įžymybių, kaip 
buvęs J. V. ambasadorius 
Maskvoj rašytojas Davies, 
N. J. valstijos gubernatorius, 
senatoriai, teisėjai, net ir vie
na Holivudo—žvaigždė. Pa
vardžių nei neminėsiu: ateisi
te—patys pamatysite.

Paskiau bus surengtos di
džiulės prakalbos, su pasauli
niai paskubusiais kalbėtojais. 
Bus ir didelis koncertas, su 
operos žvaigždėm ir tautų 
chorais.

Vietos Komiteto raštinės te
lefonas: Mitchell 2-8352.

Jonas Kaškaitis.

Boston, Mass.
P.L.T. Koncertas ir “Keleivio” 

Komentarai
Kovo 8 dieną, So Bostone, į- 

vyko P.L.T. Amberland Radi
jo Programos metinis koncer
tas. Devyniasdešimt devyni 
nuošimčiai koncerto dalyvių 
pripažino koncertą buvusiu 
vienu iš pirmaeilių, kokį mes 
Amerikos lietuviai savo jėgo
mis galime duoti. Į likusį vie
ną nuošimtį nepasitenkinusių 
koncertu įeina nelaimingojo 
špygų autoriaus “Keleivio” re
daktoriaus korespondentai, su 
kuriais “pats” špygų inžinie
rius pilnai sutinka. Nors pa
čiam koncerte nebuvus, bet 
vis tiek jei kas meta nešva
rią mazgotę Pažangiųjų Lietu
vių Tarybos linkui, — jam su
teikia tokį malonumą ir 
džiaugsmą, lyg tai būtų amži
no gyvenimo eleksyras.

Ką daug geresnio mes Ame
rikos lietuviai galime koncer
tinėj programoj duoti kaip ty
rai skambabalsę, aukštai mu
zikoj prasisiekusią dainininkę 
B. Ramoškaitę, ar visų gelmes 
sielos kutenantį dainininką A. 
Vasiliauską? Ar daug kas-ga
li tarp lietuvių Mass, valstijoj 
prilygti demonstravime har*

monijos mūsų pačių. Harmoni
jos Grupei? Arba kad ir Ra
dijo Trio: Dzūkas, žemaitis ir 
Zanavykas, susidedantis iš Ši
monio, Vasiliausko ir Pauros. 
Jie šiame koncerte gal pasku
tinį kartą dainavo iki karo 
pabaigos, nes žemaitis A. Va
siliauskas jau pašauktas Dė
dės Šamo ir išvažiavo į armi
ją, kad numylėtąjį “Keleivio” 
rudąjį fašistinį šunį mušti. 
Džiaukitės keleiviečiai, nes P. 
L.T. laikinai neteko Amber- 
land muzikos direktoriaus, o 
Mass, lietuviai mylimo daini
ninko, kuris kiekvieną sekma
dienio rytą oro bangomis žadi
no visus su savo “Kur Bakūžė 
Samanota,” ir kitomis daino
mis.

Rusų jaunuolių šokėjų gru
pė špygų fabrikanto štabui ir
gi nepatiko. Vienas dalykas, 
kodėl jie jiems nepatiko, tai 
kad publika jauniems šoki
kams labai-labai daug plojo; 
o antra, tai kad jaunuoliai 
raudonas rubaškas dėvėjo. 
Rusams raudonės rubaškos 
simbolizuoja ne ką kitą, kaip 
jų mylimą tautinę spalvą; jie 
raudonas rubaškas per šimt
mečius dėvėjo; bet “Keleivio” 
korespondentams,—ot, kodėl 
ne rudos, ir dar be svastikos! 
Tada ir šokis, ir šokėjai būtų 
buvę pirmos klasės . . .

Galų gale, nepasitenkinu
siems viena didžiausia nelai
mių nelaimė, tai Niauros su
dainuota dainelė “Rusija Bran
gi.” To tai aš jau nežinau, ar 
jiems dainininkas ar daina ne
patiko. Matot, argi leistina lie
tuviui nors ir dainoje tarti žo
džius: “Rusija Brangi”? Tai 
didžiausis prasižengimas. O, 
jeigu — “Hitlerį brangus,” tai 
visai kas kita būtų. Vienok gi 
ne kurie iš tų žmonių save dar 
ir socialistais vadina . . . Beje, 
jūs pseudo-patrijotai su ru
doms rubaškoms, nepražiopso- 
kit pasiųsti protesto rezoliuci
jas į atatinkamą vietą prieš 
dar didesnį raudonumą, nes 
Bostono Simfonijos Orkestrą 
savo programoje per du sykiu 
grojo vėliausią jaunojo rusų 
raudono kompozitoriaus šos- 
takovičiaus šeštąją simfoniją. 
Ar tai žertas? Juk gali visą 
Bostono jankių milijonierių 
pakaleni ją raudonuoju drugiu 
užkrėsti!

Koncertas visais atžvilgiais 
buvo pasekmingas, nes jis ki- 
tokis ir negalėjo būti. Tame 
tai ir glūdi priežastis ostlan- 
dierių krokodiliškų ašarų lais
tymo . . .

Zavis.

Jersey City, N. J.
įvairūs Nuotikiai

Teko nugirsti, kad Jersey 
City planuojama suruošti su
sirinkimas, paramai Raudona
jam Kryžiui. Susirinkimas tu
rėtų būti visų Jersey City lie
tuvių, o ne bet kokios vienos 
srovės. Kaip šis dalykas pa
vyks, tai ateitis parodys — 
dabar dar per anksti ką to
kio sakyti. Tačiaus, tokis su
sirinkimas bus balandžio mė
nesį.

Kovo 8 d. įvykusiam LLD

Nedidelio miestelio, Argaši, gyventojai sveikina raudonarmiečius, išvijusius iš jo 
vokiečius okupantus.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a <25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don't delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. ’ *

133 kuopos susirinkime antru 
kartu iš eilės priimtas prašy
mas paliuosuoti Browderj iš 
kalėjimo. Rezoliucija priimta 
vienbalsiai ir pasiųsta į atatin
kamas įstaigas.

Gaidys
Kovo 16 d. vienas policijos 

kapitonas turėjo negeistiną 
“svečią.” Policija areštavo 
nieko nepaisantį tirštoj trafiko 
gatvėj vaikščiojantį gaidį. Pri
stačius areštuotą gaidį į polici
jos stotį, laukta atsišaukiant 
savininko, kad jį pasiimtų be 
bausmės. Bet savininkas neat- 1 
vyko; gi gaidys, nieko nepai
sydamas, gieda savo kakarie
ku, ir taip policijos kapitonui 
sugadino aštuonis šaukimus 
telefonu. Gaidys kėlė triukš
mą, ir per jo tą riksmą, kapi
tonas negalėjo per telefoną 
susikalbėti. Kapitonas netekęs 
kantrybės, neatsišaukiant gai
džio savininkui, perdavė smar
kuolį gyvulių globojimo drau
gijai.

Pakelė Algas
iNeumann kompanijos darbi

ninkai, kurie priklauso prie 
lokalo 34 (CIO) gavo pakelti 
algas. Dieniniai gavo po du do
leriu į savaitę, o nuo kavalkų 
dirbanti gavo tam tikrą nuo
šimtį. Tačiaus tie darbininkai, 
kurie dirba prie nešvaraus, 
drėgno darbo, nėra pasitenki
nę algų pakėlimu. Jie sako, 
kad jų, kaip nešvarus ir 
kenksmingas sveikatai darbas, 
turėtų gauti didesnį nuošimtį 
pridėčko.

Ši dirbtuvė randasi Hobo
ken, N. J.; joje dirba nemažai 
ir lietuvių.

Areštavo
Stanley Maženkas, 34 me

tų amžiaus, iš amato barten- 
deris, dirbantis užeigoj Ochs 
Tavern, Union City, Jersey 
City priemiestyj, likosi areš- ,
tuotas už daugpatystę. Jį su
areštavo jo žmona, Alice Ma
ženkas, nuo kurios jisai atsi
skyręs penki metai atgal; jie f
turi du vaikus; vienas 6 me
tų, kitas—13.

Areštuotasis prisipažino, jog 
jisai apsivedė antru kartu 
spalių 31 d., pereitų metų, 
nieko nesakydamas, kad jisai 
yra vedęs. Pirmutinė žmona 
sužinojo nuo areštuotojo moti
nos, kuri gyvena Haverhill, 
Mass., kad jos sūnus apsivedė 
antru kartu, ir kad jisai, kaip 
nepaisantis savo moters ir šei
mynos — būtų areštuotas. Iš 
pavardės atrodo lietuvis.

Statistikos Biuras praneša, 
kad Jersey City randasi da
bartiniu laiku iki 900 bedar
bių, nepaisant, kad karo ga- * 
myba šioje apylinkėje dirba 
visu smarkumu.

Eina organizacijose ir spau
doje agitacija, kad svarbios 
šio miesto gatvės vardas būtų 
pakeistas nuo Boulevard, var
du MacArthur, tuomi išreiš
kiant pagarbą garsiam Ameri
kos karvedžiui, kuris nustebi
no savo gabumais visą pasaulį, 
suteikdamas didelius nuosto
lius Japonijos imperialistų ar
mijai. Kuo ši agitacija pasi
baigs, ir ar bus gatvės vardas 
pakeistas nuo Boulevard į 
MacArthur vardą, priklausys 
nuo miesto valdininkų.

K. Biuras. ¥
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Amerikiečiai Sumušė 
Japonus Mindanao]

(Tąsa nuo 1 puslapio)
Australija:
Papildomomis žiniomis, tai Australijos ir Amerikos 

orlaiviai, užpuldami japonus Lae, saloje New Guinea, 
kovo 22, sunaikino tris didelius japonų bombanešius, 
10 jų Zero greitųjų lėktuvų ir du kitos rūšies orlaivius. 
Be to, buvo sužeista keturi Zero kovos lėktuvai ir du 
bombanešiai. Viena bomba tiesiai pataikė į japonų 
amunicijos sandėlį. Amerikiečiai prarado du lėktuvus 
P-40 rūšies.
Dingo Du Amerikiniai Naikintuvai

Amerikos laivyno pranešimas sako:
Tolimieji Rytai:
Raportuojama, kad Jungtinių Valstijų naikintuvai 

“Pillsbury” ir “E'dsall” dingo nuo kovo mėnesio pra
džios ir reikia laikyti juos žuvusiais. Apie tai pranešta 
artimiausiems giminėms “Pillsbury” ir “Edsall” įgu
los narių.

Manoma, kad “Pillsbury” dingo laivynų mūšyje su 
japonais Javos Jūroje. Paskutinis raportas nuo “Ed
sall” rodė, kad jis tada buvo vandenyse į pietus nuo 
Javos.

Unijų Vadovybė Atsisa
ko Nuo Specialių Algų 
Šeštad. ir Šventadienį

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
tai būtų sekmadienis ar ne.

Prezidentas Rooseveltas 
keletas dienų atgal užgyrė 
panašius algų mokėjimus 
darbininkams, kap čia Mur
ray reikalauja.

CIO Pildančioji Taryba 
pareiškė jog, darydami to
kią nuolaidą, “Amerikos 
darbininkai aiškiai parodo 
kiekvienam samdytojui jo 
pareigą savo šaliai — valy
ti darbą savo fabrike trimis 
pakaitomis per dieną, sep
tynias dienas per savaitę... 
CIO gi yra pasiruošus pasi
aukoti visuose dalykuose, 
kurie reikalingi karinei ga
mybai pagal supratimą ati
tinkamos vyriausybės, vei
kiančios be tikslo sau pasi
pelnyti.”

ANGLAI SUŽEIDĖ DIDELĮ 
ITALU KARO LAIVĄ

London. — Mūšyje Vi
duržemio Jūroj anglai tor- 
pedavo ir sužeidė Italijos 
karo didlaivį. Italai nu
skandino vieną prekinį An
glijos laivą iš tų, kurie ga
beno reikmenis anglams sa
loje Maltoje; bet jie nenu
skandino nė vieno iš kari
nių Anglijos laivų, kurie ly
dėjo prekinius savo laivus į 
Maltą?

Mandalay, kovo 25. — 
Tūkstantis japonų prasi
veržė per chinų linijas Bur- 
moj ir užėmė anglų orlaivių 
stovyklą, Toungoo srityje. 
Chinai praneša, kad jie at
sidūrė sunkioje padėtyje.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

HARTFORD, CONN.
Sekmadieni, kovo 29 d., įvyks 

koncertas, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
svetainėje, 227 Lawrence St. Pra
džia 2 vai. po pietų. įžanga 55c ir 
80c. (įskaitant taksas). Šiame kon
certe visiems bus malonu pasimaty
ti ir išklausyti aukštai lavintų bal
sų mūsų žymiųjų dainininkų, Vasi
liausko ir Ramoškaitės. Visų myli
ma muzikė, RasimaviČiūtė ruošiasi 
ką naujo parodyti šiame koncerte, 
taipgi ji ruošia Laisvės Chorą pui
kiai pasirodyti. — Rengėjai. (70-72)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. ruašio prakalbas, 

kovo 26 d., 7 vai. vak. Lietuvių A. 
P. Kliube, 255 Main St. Kalbės D. 
M. Šolomskas is Brooklyn,. N. Y. 
Pirmą sykį jis kalbės Gardneryjc, 
tad kviečiame visus dalyvauti. — 
A. G. (69-71)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. kovo, 8 v. v., 376 Broadway. 
Gavome naują knygą, “Tarybų Ga
lybė,“ kuri duodama nariams už 
1941 metus su priedu. Prieš mus 
stovi didelis darbas. Apskričio Ko
mitetas pavedė mums bankieto su
ruošimo darbą, o bankietas jau ne
toli, balandžio 19 d. Tad visi nariai 
ir narės, dalyvaukite susirinkime.-*- 
U. beluu, rąšt. (69*71)

Vokiečiai Metė dar Pusę 
Miliono Kariuomenės į 
Frontą prieš Sovietus
Maskva. — Vokiečiai me

tė dar pusę miliono savo at
sarginės kariuomenės į 
frontą prieš Sovietus, ir na
ciai visur smarkiai priešina
si. Be kitko, jie pasiuntė ke
lias savo divizijas bandyt 
pramušt Raudonosios Ar
mijos apsupimo lanką apie 
16-tą vokiečių armiją Sta- 
rosios Russos srityje. Visi 
tokie priešų bandymai at
mušti su sunkiais jiems 
nuostoliais.

Nuožmiausi mūšiai ver
da centraliniame fronte su 
dideliais nuostoliais iš abie
jų pusių.

Sovietų tikslas yra ne 
tiek greitai atgriebt dau
giau ploto nuo priešų, kiek 
nuolat naikint jų jėgas, vi
sai neduot vokiečiam pasil
sėt ir suburt stambias jėgas 
didžiajai pavasario-vasaros 
ofensyvai, kurią Hitleris 
planavo prieš Sovietus.

Sovietų Kariuomenė iš 
Sevastopolio Atakuoja 
Apsupančius Nacius
Maskva. —Nors vokiečiai 

apsupa Sevastopolį Krime, 
bet jie priversti gintis nuo 
apsuptųjų.

Raudonarmiečiai iš mies
to diena dienon daro užpuo
limus, prasiveržia užnuga- 
rėn nacių linijų, daug jų 
užmuša ir naikina jų įren
gimus.

Išvien su chinais kariau
ja nedidelis skaičius pasili
kusios čia anglų kariuome
nės.

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 27 d. kovo, 7:30 v. v., 
Jurginėj Svet., 180 New York Avė. 
Dalyvaukite šiame susirinkime, pa
siimkite knygą “Tarybų Galybė.“ 
— V. J. K. (71-72)

WILKES BARRE, PA.
įvairumų Vakarėlis. Lyros Choras 

rengia puikų vakarėlį su muzikališ- 
ka programa ir taipgi bus perstaty
ta vieno veiksmo komedija “Už 
Smetonos Puodynę.“ įvyks sekma
dienį, kovo 29 d., P. K. Svet., 325 E. 
Market St. Turėsime užkandžių, 
gėrimų ir muzikos sekant progra
mą. įžanga 40c. Pradžia 6 vai. va
kar*©. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės svečius dalyvauti. įCom.

(270-272)

SO. BOSTON, MASS.
Atydai Lietuvių Progresyvių Ta

rybos Nariams visoj Bostono apylin
kėj! LPT susirinkimas įvyks šešta
dienį, 28 d. kovo, 7:30 v. v., Strand 
Svet., 376 Broadway. Pageidaujama, 
kad visi nariai dalyvautų šiame su
sirinkime ir atsivestų naujų narių 
prisirašyti prie organizacijos. Užlai
kymas pusvalandžio Radio progra
mos yra svarbu ri didesnei grupei 
bus lengviau išlaikyti. Turime ir 
kitų svarbių reikalų aptarti. M.

sekr. (70-72)

Naciai Atmesti 7 Myl 
Atgal Šiaurės Fronte
Berne, šveic., kovo 25. — 

Čia girdėta pranešimai iš 
Maskvos, kad vokiečiai dau
gelyje vietų Leningrado 
fronte ir šiauriniame fron
te abelnai traukiasi atgal 
į naujas pozicijas, pradėjus 
Sovietam didelę ofensyvą. 
Raudonoji Armija jau atė
mė ten daugiau kaip 20 
priešų aptvirtintų naujų po
zicijų.

Per dieną Sovietų kariuo
menė tame fronte pasigrū- 
mė iki 7 mylių pirmyn, o ne 
25 mylias, kaip 
tūli užsieniečiai 
ir spaudą.

Po žiauraus 
vietai atėmė 
aukštumas prie vieškelio . į 
vakarus nuo Novgorodo, ir 
sunkioji raudonarmiečių ar
tilerija daužo vokiečių po
zicijas tenai. — Vakarykš
čiai pranešimai teigė, kačL 
Raudonoji Armija apsupo 
nacius Novgorode.

kad skelbė 
per radiją

mūšio, So- 
iš vokiečių

PASMARKINTA SOVIETU 
OFENSYVĄ SĖKMINGA

Maskva kovo 25. —Sovie
tai pasmarkino ofensyvą 
prieš vokiečius per 350 my
lių centraliniai - šiaurinia
me fronte.

Vienas sovietinis laivas 
Barents Jūroje, šiaurėje, 
nuskandino nacių submari- 
ną, o vienas Sovietų subma- 
rinas sunaikino du vokiečių 
transporto laivus.

Raudonieji lakūnai sudau
žė 13 nacių tankų ir sunai
kino tris batalionus jų ka
riuomenės p i r m a d ienį. 
Priešlėktuvinės Sovietų ka- 
nuolės viso nušovė žemyn 
jau 54 stambius vokiečių 
transporto orlaivius iš tų, 
kurie mėgino pristatyt 
maisto bei amunicijos ap
suptai 16-tai nacių armijai 
Staro joj Russo j ir apygar- 
do j.

Raudonoji Armija visiš
kai sunaikino 220-ta vokie
čių diviziją taip, kad iš jos 
nieko neliko.

New Delhi, Indija, kovo 
25. — Japonai Burnoje 
briaujasi į šiaurius linkui 
Mandalay ir pasiekė punk
tą tik už 7 mylių į pietus 
nuo Toungoo miesto, stovin
čio prie geležinkelio, kuris 
eina iš Rangoono į Manda
lay.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 

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

Vainikėlis, jaunuomenės knygele 50c 
<Ta pati, juodos skūfelės minkš
tais viršais ........i............. $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 Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Viena. Dalis

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

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

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

Žolės Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynerios 60c; Nuo 
užsišenėjusio 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
-384 Deųn St., SjjeucerjKtrt, N. Y.

Amerikiečiai Pleškino 
Japonus 2-se Salose
Washington, kovo 25. — 

Amerikos orlaiviai ir kari
niai laivai staiga užklupo 
mažiukę Japonijos salą 
Marcus ir japonų užimtą 
kitą mažą salą Wake ir oro 
bombomis ir šoviniais nuo 
karinių laivų suardė prie
plaukų įrengimus ir jų lėk
tuvų stovyklų pastatus; 
taipgi apdaužė pakrantines 
japonų kanuoles, nuskandi
no du japonų sargybos lai- 
vukus, sunaikino tris dide
lius jų orlaivius, radijo į- 
rengimus ir kai kuriuos a- 
municijos ir žibalo sandė
lius.

Amerikos lakūnai numetė 
219 bombų į Wake salą, 
esančia už 990 mylių nuo 
Japonijos, ir 96 bombas — 
į Marcus salą, už 760 my
lių nuo Japonijos.

Amerikiečia viso prarado 
tik vieną savo lėktuvą.

šiam amerikiečių žygiui 
vadovavo vice-admirolas W. 
F. Halsey.

J

Naciai Vėl Bombarduo
ja Angliją

London, kovo 25. Būrys 
nacių orlaivių bombardavo 
punktus rytinėje Anglijoje; 
užmušė keliolikai žmonių.

Anglų bombanešiai, atsa
kydami, atakavo vokiečių 
pozicijas šiaurinėje Franci- 
joje. Anglai prarado septy
nis kovos lėktuvus, o vokie
čiai — du.
r

Clement Vokietaitif

/XXXXXXSXXXXX

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlanglo 5-8622

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

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

XXXXXXX>X>OCČ

Jeigu šiandieną gyventų Napoleonas, gal jis įsakytų savo Armijai 
vartoti Deksnio Galingą Mostį, kuri yra išrasta ir sudaryta iš daug 
skirtingų elementų, kuri turi savyje galingą šilumą. Tūkstančiai žmo
nių pasekmingai vartoja virš 20 metų. Išsitrynus su Deksnio Galin
ga Mosčia tuojaus pajusi malonią šilumą ir stebėtiną palengvinimą, 
nuo Nuovargio, Rankų ir Kojų skaudėjimo. Atima dieglius, rankų ir 
kojų nutirpimo.

Deksnio Galingos Mostics Kaina:
. ’ . . 1-oz Dekens Ointment. . .75c.
. . . 4-oz Dekens Ointment. . $2.00
. . . 16-oz Dekcns Ointment. . $5.00

Jeigu tamsta įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai nelauk ilgai, 
kad nčbūtų porvėlu, ale tuojaus įsigyk DEKENS OINTMENT.
DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN. į

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

krautuvę. Tai krautuve, 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

SCRANTON, PA
Mums Duos Koncertą Prof.

Vyt. Bacevičius
šio miesto vakarinėj dalyj, 

nuo 1895 m. gyvuoja Lietuvių 
Pašelpinė Draugija, kuri šiuo- 
mi laiku turi arti vieno šimto 
narių, turi nuosavą namą, ku
riamo yra svetainė ir baras.

Draugijoj yra tvarka tokia, 
kad visai nesikišti į politiką, 
žmonės gali prigulėti su viso
kiais politiniais nusistatymais.

Visi nariai sugyvena gana 
draugiškai.

Kovo antroj dienoj įvyko 
mėnesinis susirinkimas, kuria
me buvo draugijai pateiktas 
Valstybės Apsigynimo bonas 
sumoje $500, kuris buvo nu
tarta pirkti vasario mėnesio 
įvykusiame susirinkime.

Svarstant draugijos, reika
lus, buvo pakeltas klausimas 
apie surengimą koncerto dėl 
prof. Vytauto Bacevičiaus. 
Apkalbėjus dalyką, likosi nu
tarta rengti koncertą, kurio 
pelnas bus skiriamas dėl A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus.

Komisija griebėsi už darbo 
ir dabar jau koncertas rengia
mas ir įvyks Chamber of Com
merce salėje, pirmadieny, bal. 
20, 8:15 vai. vakare.

Nėra abejonės, kad visi 
Scrantono i apylinkės lietuviai 
parems šį taip naudingą dar
bą. Tai darydami, ne tik kad

J. L. Harvey, pieno troko 
draiveris, laimėjo Brooklyn© 
Muziejaus Meno Mokyklos fo
tografijos kurso kompeticiją.

iir

pagelbės savo šaliai šioje taip 
kritiškoje valandoj, bet ir pa
kels lietuvių vardą tarpe ame
rikonų. O patys galės pasigė
rėti puikiais piano garsais.

Girdėjęs.

PITTSBURGH, PA.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

anksto padaryti įžangos tikie- 
tai, kurie bus išsiuntinėti kuo
poms praplatinimui. Aplaikiu- 
sios tuos tikietus, kuopos ma
lonės pasidarbuoti. Išplatinti 
kiek galint daugiau tikietų, o 
ir patiems būti vakarienėje, 
kad daugiau būt paramos 
kaip Sovietų Sąjungos kovoto
jams, taip ir Amer. Raudona
jam Kryžiui.

Kovo 7 d. įvyko prakalbos. 
Kalbėjo drg. V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius. Drau
go Andrulio kalba buvo labai 
įdomi; bet klausovų buvo ne
daug.

Kovo 8 d. turėjo LLD 87 
kp. susirinkimą. 14 narių užsi
mokėjo savo metines duokles. 
Nariai gavo vėliausiai išleistą 
knygą “Sovietų Galybė” ir 
brošiūrėlę—“Jaunimas ir Ka
ras.”

Paukota iš iždo $2 L. M.

★ LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
Ill Grand St., Brooklyn

J

j

ANKSTI RYTO IKI VftLAI VAKARO

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščlaL

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

Z<l

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Telephone
STagg 2-5043

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 rakandais ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SCNA1

Sąjungai.
Nusitarta stengtis gauti 

naujų narių į kuopą, o senus 
narius—paraginti, kad užsimo
kėtą užvilktas duokles.

—.. ♦

N. S. daly, kovo 8 d., Kapi* 
nių Bendrovė turėjo pramogą 
savo bendrovės naudai. Buvo 
skanių užkandžių ir gėrimų, 
žmonių suėjo daug. Taipgi 
buvo kazyrių lošimo kontes- 
tas. Duoti pryzai laimėjusiem.

Kovo 15 d. Moterų Kliubas 
turėjo vakarienę naudai Am. 
Raudonojo Kryžiaus. Svečių 
suėjo gražus būrelis. Laike va
karienės buvo sakytos trum
pos kalbos. Kelis žodžius ta
rė ir Tautiškos Bažnyčios kle
bonas, kurio pavardės nepa
menu.

Nuotaika buvo gera.
D. P. L.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
GERAI PATARĖ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAverneyer 8-1158
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NeKYortoji^Mife Žinios
LLD 1 Kuopos Parengimas 

Juhilėjui Minėti
fVIarcantonio, Billings Kalbos 
3-se Browderio Mitinguose

LLD pirma kuopa rengia 
pietus paminėjimui dvidešimt 
penkių metų savo gyvavimo 
su kak tuvių.

Per visą tą laikotarpį Lie
tuvių Literatūros Draugija pa
darė milžinišką darbą apšvie- 
tos srityje, kas metai išleisda
ma mažiausia po vieną labai 
svarbaus turinio knygą ir na
riai jas gaudavo tik už metinę j 
mokestį draugijon $1.55. Taip
gi priedui gauna tri-mėnesinį i 
žurnalą šviesą. LLD 1-ma k p., ' 
kaipo dalis visos draugijos, j

taipgi pridėjo savo dalį prie 
to darbo.

LLD ir ateityje nenustos lei
dusi knygas ir žurnalą šviesą. 
Mūsų kuopa ir toliau nori bū
ti aktyviu to darbo dalyviu, 
turėti ištekliaus. Todėl visi 
esate prašomi ateiti ir pada
ryti šį parengimą sėkmingu.

Pietūs įvyks jau šį sekma
dienį, kovo 29-tą, lygiai 1 vai. 
dieną, Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Kvie
čia visus —

Rengimo Komisija.

Jau buvo minėta, jog tarp 
žymių kalbėtojų Browderio 
laisvinimo masiniuose mitin
guose šį sekmadienį bus War
ren K. Billings, su Tom 
Mooney išbuvęs kalėjimo per 
23 metus. Dabar sužinota, jog 
mitinguose kalbės ir ugninga
sis kongresmanas Vito Marc- 
antonio.

Mitingų programos sudary
tos taip, kad patys žymieji 
kalbėtojai atlankys visus tris 
ir pasakys po prakalbą. Tad 
nedaro skirtumo, kurin jūs nu-

Lubovv Orlovą, žvaigždė Sovietų filmoje “Tanya,” 
sėkmingai rodomoj jau trečia savaitė Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

eisite, visur girdėsite tą pačią'

N. Y. CIO Taryba Prašė 
Lehmano Pasirašyt Muzzicato

Bilių Apsaugai 5c. Fero
Didžiojo New Yorko Indus

trinių Unijų Taryba, CIO, savo 
susirinkime pereito antradie
nio vakarą nutarė prašyti gu
bernatoriaus Lehmano atmesti 
Crews bilių ir pasirašyti Muz
zicato bilių. Abu biliai liečia 
5 centų fėrą.

Savo laiške gubernatoriui 
taryba nurodo, kad Crews bi- 
lius neduoda. New Yorko 
Miesto Budžeto Tarybai galios 
dengti važiuotės deficito iŠ ge- 
neralio taksų fondo. Tuo re
miantis, po rugsėjo 10-tos fo
ras gali būti pakeltas. O ant
rajame, Muzzicato biliuje, sa-

programą.
Visų trijų mitingų pradžia 

lygiai 2 vai. po pietų, kovo 29. 
Visu įžanga 25c. Jie bus šio
se vietose: Manhattan Center, 
34th St. ir 8th Ave.; Cosmopo
litan Opera House, 135 W. 
55th St., ir Royal Windsor, 69 
W. 66th St.

Apart minėtų, bus ir kiti ge
ri kalbėtojai — svečiai iš to
liau ir vietiniai: B. V. Mc- 
Groarty ir A. R. McNamara iš 
Ohio, Dr. Max Yergan, Eli
zabeth Gurley Flynn.

L. K. N.

Bacevičius Koncertuos 
Scrantone

žymusis lietuvių pianistas 
Vytautas Bacevičius balandžio 
20 koncertuos Scrantone. Kon
certas rengiamas miesto Cham
ber of Commerce salėjo. Kaip 
skelbiama afišose, pelnas ski
riamas Raudonajam Kryžiui.

Scrantoniečiai ir apylinkių 
lietuviai, be abejo, pasinaudos 
ta reta proga išgirsti pasku
busį lietuvių muziką.

Nubaudė Už Išsipirkimą 
Nuo Drafto

Jungtinių Valstijų apeliaci
jų teismas šiai apylinkei pa
tvirtino seniau paskirtą baus
mę tėvui ir sūnui O’Connell už 
bandymą išsipirkti nuo drafto.

Teisme buvo parodyta, kad 
tėvas ir sūnus suokalbiavo su 
tuomet buvusiu lokalinės draf
to tarybos No. 104 nariu, Da
niel J. Houlihan, jaunąjį Fran
cis O’Connell išpirkti nuo ėji
mo kariuomenėn, jį priskirti 
2-A ar 3-A klasei. Tėvas 
James J. O’Connell buvo kai-, 
tinamas mokėjęs pinigus, o 
Houlihan — už priėmimą 
$1,000 kyšio ir tuomi mažini
mą pasitikėjimo drafto tary
bomis.

Tėvas O’Connell, gyvenąs 
99 E. 236th St., Bronx, kon- 
traktorius, nuteistas metus ir 
vieną dieną kalėti ir užsimo
kėti $5,000. Sūnus O’Connell ir 
Houlihan nuteisti po du metus 
kalėti.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynirtio Bonai

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA
Parsiduoda 6 cilinderių Chrysler 

automobilius, 1937 metų, visai gero
se sąlygose. Pardavimo priežastis, 
sūnus išėjo į Armiją. Kreipkitės 253 
Grove St., Ridg'ewoode. Norime 
greit parduoti. Prašome tuojau 
kreipkitės: Mrs. E. Kuchynskas, 
253 Grove St., Brooklyn, N. Y.

(70-76)

REIKALĄ VIMaT
Reikalinga mergina dirbti prie ge

neralinės namų ruošos. Gaus nuosa
vą kambarj gulėjimui. Prašome 
kreiptis pas: Seymours, 713 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Arba telefo- 
nųokite: EV. 8-4735. (69-71) .

Dabar Reikia Viskas 
Taupyti

Jau buvo minėta, jog laiks 
nuo laiko mieste pravedama 
rinkliava atlikusių metalinių 
daiktų, kurie nieko nekainuo
ja atiduodančiam apart biske- 
lio darbo ir atydos, o valdžia 
surenka šimtus tonų metalo 
apsigynimo industrijai.

Dabar karo medžiagų tau
pymo komiteto viršininkas Low 
atsišaukė į gyventojus taupyti 
ir atiduoti valdžiai visus senus 
guminius daiktus, neišmes# į 
sąšlavas. Pridėjus naujo, gu
mą gali perdirbti. Nors per
dirbtas gumas nėra taip geras, 
kaip naujas, tačiau jis pilnai 
tinka tam tikriems dalykams, 
perdirbtas gumas vartojama ir 
auto “tajeriams” daryti, tik su 
tokiais “tajeriais” reikia lė
čiau važiuoti, nes jie negali 
turėti tiek ištvermės, kiek nau
jo gurno. Tačiau visi sutiksi
me, kad geriau lėčiau važiuo
ti, negu visai nevažiuoti.

ko unįjistai, nėra tokios sky
lės, pro kurią galėtų, palaido
ti penkių centų fėrą.

Lankėsi “Laisvėje ’
Pereitą antradienį mus at

lankė Mikas Kalauskas iš 
Pittšton, Pa. Atvykęs apsilan
kyti pas vaikus. Jo duktė ir 
žentas Pacenkai gyvena Sun- 
nysidėj, L. L, o sūnus gyvena 
Elizabethe. Svečią atlydėjo 
duktė Agnes Pacenkienė.

Drg. Kalauskas yra ilgame
tis Laisvės skaitytojas ir dar
bininkų judėjimo rėmėjas. Jo 
duktė čionai yra veikli unijis- 
tė:

Kūdikis Prigėrė Baloje
Smarkiai palijęs aną dieną 

lietus newyorkiečių darželiam 
davė labai reikiamos drėgmės, 
bet vienai šeimai jis atnešė 
skaudžią širdgėlą. Taja nu
kentėjusia buvo Piccano šei
ma, Flushinge. Jų 4 metų sū
nelis Russell prigėrė lietaus 
padarytoje baloje prie 148th 
St. ir 59th Avė.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Siamas< *

Vėliau jas 
pakeisite į Bonds

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir jūs su
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną boną— 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

Į knygelę, jei lipinsite po 50c. štampas, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite $37.50 vertę. Tada atmainysite tas 
štampas į bonus, kurie po 10 metų bus $50.00.

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas j 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.

Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

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

Paski’bęs Dainininkas Ragi
no Vienyti Visas Amerikie
čiu Jėgas Sumušti Fašizmą
Paul Robesonui, pasauliniai 

garsiam Amerikos dainininkui, 
pereitą pirmadienį surengta 
šaunus bankietas Biltmore 
viešbutyje, New Yorke.

Ant kiek jisai yra stebėtinai 
geras dainininkas, tiek' jisai 
yra stiprus priešfašistas. Jo- 
garbei suruoštame bankiete ji-1 
sai nedvejojančiai pareiškė, 
kad Amerikos pirmiausiu dar
bu yra sumušti fašizmą ir kad 
tam reikia vienyti visų ameri
kiečių grupių visas jėgas. •

Jo tapimas antifašistu, sakė 
Robeson, įgytas iš pergyveni
mų. Ir jis įdomioj kalboj pa
pasakojo, kaip prie to priėjo. 
Pirmu viešu jo priešfašistiniu 
darbu buvus prakalba pabėgė
liams nuo Hitlerio 1936 m., i 
Londone. Nuo to laiko jis ne
suskaitomus kartus yra daina
vęs ir šiaip dalyvavęs priešfa- 
šistii i)- kitų dėl diskriminaci
jos ir persekiojimo nukentėju
sių grupių gelbėjimui ruošia
mose programose.

Ir ši pramoga, ruošta jo 
garbei, buvo ne jo naudai, bet 
gelbėjimui Ispanijos karo ve
teranų dar užsilikusių sufašis- 
tintos Franci jos koncentracijos

kempėse.

Tikros — Lygybes Ir 
Laisvės Šalis

Dainininkas sake, jog tik po 
apsilankymo Sovietų Sąjungoj 
jis įsitikino, kad galima pa
saulyje įgyvendinti pilna lygy
bė ir laisvė visiems. Jis sake:

“Tai Sovietų Sąjungoj aš 
pirmu kartu pasijutau visai 
laisvu. Aš apkeliavau visur po 
tą didžiulę šalį ir aš suradau 
pasaulį, kur nėra nusistatymo 
prieš kitaspalvius — nors ten 
yra daug spalvų, — radau 
kraštą, kur visi vyrai ir mote
rys yra lygūs.”

Jis sakė, milijonai tos šalies 
jaunuolių dabar miršta fronte, 
kad “apsaugoti visą žmoniją” 
nuo hitlerizmo. Ir jis ironiškai 
pašiepė tuos žmones Ameriko
je, kurie nusilenkdami raudo
nųjų kandžiojimui bijo net 
vardą Sovietų Sąjungos ištarti.

Robesonas taip pat griežtai 
pasmerkė kongresmano Smith 
ataką ant unijų, nurodydamas, 
kad už 12 valandų po užėmi
mo galios Hitleris panaikino 
visas unijas Vokietijoj. Atakas 
ant unijų jis pavadino tikruo
ju vardu — fašizmu.

JŲ GIRA BUVUSI NE 
KAIP KITŲ

Bronxe 82 prekiautojai gira 
sulaikyti teismui kaltinimu, 
kad jų gira buvus ne tokia, 
kaip kitų. Jie po giros prie
danga pardavinėję kai ką stip
resnio.

Tikisi Kenais Surinkti į 
Tonus Metalo

šį trečiadienį ir ketvirtadie-j 
nį New Yorke vėl bus biotinių 
kenti rinkliavos apsigynimo 
reikalams. Tikisi šioj rinklia
voj gauti apie 314 tonų meta
lo. Pirma rinkliava tam tiks
lui buvo kovo 11 ir 12-tą. šioj 
rinkliavoj tikimasi geresnių 
pasekmių, negu pirmojoj, ka
dangi kampanija taupinti at
likusias biotines pradeda išsi- 
garsinti.
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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

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

530 SUMMER AVE 
Art! Chester Avenue 
NEWARK’ N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undortaker 

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

' it’s just rnre
'FINDING MONEY? ’

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

JONAS STOKES

tuvių, kitokių

512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmoro 5-6191

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Kirpėjų Lokale Likosi 
Sena Administracija

Pereitą šeštadienį įvykusiuo
se moteriškų drabužių kirpėjų 
unijos—1LGWU Lokalo 10-to 
—balsavimuose išrinkta buvu
sioji administracija. Jos vy- 
riausis kandidatas Harry Sha
piro gavo 3.693 balsus Eilinių 

* narių išstatytas vyriausia kan- 
i didatas Arnold Amos gavo 
■1.429 balsus.

Biznieriai, skelbkite savo bizni 
dienraštyje “Laisvėje”!

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.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

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

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

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.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Telefonas Poplar 4110
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i GREEN STAR BAR & GRILL (j)
<l>

T LIETUVIŠKAS KABARETAS
-A A - ^k^ ~k~ ^k^ ^k_ ^k- ^k~ ^k- -k- - A -A

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

<l>

<j> nes žino, kad visados bus patenkinti.

| Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį! <j>

T <»>
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
<l>

T /
<|> > įįįQĮ Geriausias Alus Brooklyne

O J adresas •<j> 459 Grand St. <l>

<|>
<]>

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

<l>

<j>
-k

Tcl. EV. 4-8698
<l>

>-$-t $-4 ♦«

MATEVŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 South 5th St.
Blokas nno Heww» Bt. elevelterio stoties

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

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




