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Maurice Indus parašė kny
gą apie ‘‘Rusija ir Japonija”. 
New York ‘‘Times” (bal. 18 
d.) John Chamberlain daro

KRISLAI
Nosis visiems pranašams.
Pataria saugotis.
Nereikėjo teisintis.
Gerai, drauge!
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Girdi, kai naciai užpuolė 
Sovietų Sąjungą, Washingtone 
nebuvo tokio karo eksperto, 
kuris būtų davęs daugiau So
vietams atsilaikyti laiko, kaip 
nepilnas šešias savaites!

Bet įlindus manė kitaip ta
da, nesutinka jis su tais pra
našais nė dabar. įlindus griež
tai laikosi tos nuomonės, kad 
Sovietų Sąjunga nenugalima. 
Jos nepainus nei Vokietija, 
nei Japonija.

KALBĖS LIETUVOS NACIU
PAVERGTIEMS ŽMONĖMS

Raud. Armijos Ofen 
syvas Šiauriuose

PREZIDENTAS PASISAKO 
UŽ LYGYBĘ VISIEMS

Ne tik amerikiečiuose buvo 
pilna tokių falšyvų pranašų. 
Nugi mūsiškiai peckeliai taip
gi giedojo, kad nacių armija 
pereisianti per Sovietų Sąjun
gą, "kaip aštrus peilis per 
minkštą sūrį.”

O kai peilis atšipo ii* neper
ėjo, tai jie sumetė visą kaltę 
ant utėlių, kurios, girdi, ap
sėdo nacius ir sulaikė.

"Daily Worker” pataria 
Amerikos karo valdžiai saugo
tis tokių sutvėrimų, kaip Lind
bergh, Wood ir Kennedy. Vi
si jie dabar skverbiasi į atsa- 
komingas vietas armijoje.

O tai yra Hitlerio pastum
dėlių šventoji traicė. Jie nie
ko gero Amerikai nevelina. 
Jie nori įsibriauti į svarbias 
vietas, idant iš ten galėtų sa- 
botažuoti karo pastangas.

nedalyvaująs, 
visi žino, kas

teisinimasis—

Fašistų "Vienybėje” (bal. 
17 d.) skaitau kompozitoriaus 
-muziko Vytauto Bacevičiaus 
"Vieša Pareiškimą”.

Vytautas sakosi su jokia po
litine grupe nesąs susirišęs ir 
jokioj politikoj 
Tas tiesa ir tą 
nori žinoti.

Tai kam tas
dar fašistiniam šlamšte?

Jei tai norima tai džiovos 
suėstai smetonlaižių sektai pa
sigerinti, tai politinė klaida ir 
politinis susirišimas su ja.

Mes į Vytautą Bacevičių 
žiūrime kaipo į pirmos kla
sės muziką, kuriuo mūsų tau
ta gali didžiuotis. Tokioje 
dvasioje mes jį ir traktuoja
me. Šis "Viešas Pareiškimas” 
fašistinėje spaudoje, mano su
pratimu, jo prestyžo nepakels 
švarioje lietuvių visuomenėje.

Fašistų ir fašizmo reikia 
saugotis, kaip pačios pikčiau
sios choleros.

Maskva, bal. 19. — Ba
landžio 26 dieną Maskvoje 
įvyks masinis lietuvių susi
rinkimas, kuriame kalbės 
žymiausi Lietuvos liaudies 
vadai. Tos jų prakalbos bus 
"short wave” oro bangomis 
paskleistos po visą pasaulį. 
Maskvos laiku prakalbos 
bus sakomos 2:30 vai. po 
pietų. Tas reiškia, kad New 
Yorke bus galima girdėti 
balandžio 26 dieną 6:30 vai.]

ryto. Kurie turite gerus 
“short wave” radijus, galė
site išgirsti. Nusistatykite 
ir gausite sakomais nume
riais: 39, 68, 50 ir 93.

šio susirinkimo tikslas 
atsikreipti ir prabilti Į pa
vergtą Liet uvos liaudį, 
idant ją paraginti ir padrą
sinti j kovą prieš naciškus 
budelius. Lietuvos žmonės, 
nors prislėgti, išgirs šitą 
savo vadų balsą.

Apkaltino Dvi Plieno Korporacijas 
Sabotažavime Karinių Pastangų

Washington. — War Pro-® 
duction Boardas oficialiai 
apkąltino dvi dideles plieno 
.korporacijas neklausyme 
patvarkymų ir tuomi ken
kiant karo gamybai. Nors 
toms korporacijoms buvo 
įsakyta, kad privatiški kon
traktai būtų padėti į šalį, 
kad pirmon vieton turi būti 
pastatyta išpildymas val
džios užsakymų, tačiau jos 
to patvarkymo nesilaiko. 
Jos naudoja medžiagą to
kiems darbams, kurie nieko 
bendro neturi su karo rei
kalais.

Apkaltintos korporacijos 
yra šios: Carnegie-Illinois 
Steel Corporation ir Jones 
& Laughlin Steel Corpora
tion. Prieš jas išimtas in- 
džionkšinas, idant priver
tus jas pildyti valdžios pa
tvarkymus.

Sudaužė Naciu Trauki 
nį, Užmušė Šimtą 

Vokiečių

(VAIRIOS ŽINIOS

Lietuvių Literatūros Draugi
jos sekretorius Dominikas šo- 
lomskas davė pasiskaityti jam 
rašytą mūsų veterano lowel- ' 
liečio Jono Karsono laišką. 
Jonas, tarp kito, rašo:

"žinai, drauge, džiaugiuosi 
tuomi, ką tūriu. Būtent, pra
dėjęs su Naujais Metais iki 
šiolei suradau nors penkius 
naujus nanus į Literatūros, 
Draugiją ir už juos nebelauk
damas ilgiau siunčiu jums mo
kestis.

"Bet tuo pačiu kartu ir pa
brėžiu jums storai, jog ant to 
neapsistosiu. Pirmiau, negu 
pasibaigs šio vajaus laikas, tai 
yra, iki gegužės 1 dienos, dar 
ką nors pakalbinsiu tapti šios 
garbingos Draugijos nariu.”

Mes irgi džiaugiamės jūsų, 
drauge, geru pasidarbavimu.

Maskva. — Iš Vokietijos 
gautas pranešimas, kad ten 
kelyje “misteriškai” tapo 
nuverstas nuo bėgių trauki
nys ir užmušta 100 nacių 
kareivių. Tai veikiausia bu
vo vokiečių partizanų dar
bas. Miatyt, tam pačiam 
traukinyje buvo vežama 
daug amunicijos taipgi.

200,000 Lenkę jau 
Kariauja

Jonas toliau rašo: ‘‘Man no
risi pasakyt ir tas jums, drau
ge, kad visai nėra persunkti 
gauti vieną kitą naują narį į 
taip labai populiarišką orga
nizaciją, kokia yra Lietuvių 
Literatūros Draugija... Ką 
mūsų draugai turėtų daryti 
gavimui naujų narių, tai visuo
met ir visur turėti mintyje 
Draugijos auklėjimą. Nereikia 
praleisti nei vienos geros pro
gos pasikalbėti su žmonėmis 
rimtesniais klausimais ir juos 
pakalbinti būti nariais kultūri-

, Lenkijos valdžia iš Lon
dono praneša, kad jau apie 
200,000 lenkų yra po gink
lu. Britanijoje jau yra 35,- 
000 pilnai ginkluotų lenkų 
kareiviu. Jie sudaro dvi di
vizijas. Taipgi yra 12,000 
lenkų lakūnų. Lenkai lakū
nai iki šiol yra nukirtę 500 
vokiečių lėktuvų.

Taipgi pranešta, kad dar 
trys lenkų divizijos pribuvo 
prie Sovietų - Irano rube- 
žiaus. Jie traukia Į Viduri
nius Rytus. Tuo tarpu kitos 
penkios divizijos, iš apie 
.75,000 vyrų, yra organizuo
jamos Sovietų Sąjungoje ir 
neužilgo bus pilnai priruoš
tos karui.

, Newark, N. J. — Bal. 19 
d. susirinko keturi tūkstan
čiai vaikų Central High 
School patalpoje ir triukš
mingai reikalavo atidarymo 
naujo fronto prieš Vokieti- 
L _ I

Chicago, UI. — United 
Auto Workers unijos loka- 
las 719 priėmė rezoliuciją, 
raginančią Suvienytas Tauį- 
tas tuojau atidaryti naują 
frontą Europoje ir supliekti 
Hitlerį dar šiemet. ■ .į

Bridgeport, Conn. — Ba
landžio 25 d. čionai bus 
konferencija prieš diskrimi
naciją darbuose. Tarp kitų 
kalbėtojų dalyvaus prezi
dentas National Negro 
Congress Dr. Max Yergan.

Detroit, Mich. —■ Greater 
Detroit and Wayne County 

! Council, CIO, varde 325,- 
000 narių, nutarė raginti 
mūsų valdžią, kad jinai im
tų griežtesnių žygių prieš 
Vichy Francija. Unijistai 
reikalauja, kad ’ Amerikos 
armija paimtų labai svarbų 
Afrikos uosta Dakar ir 
francūzų k o n t roliuojama 
Atlantiko salą Martinique. 
Tai labai svarbios bazės, iš 
kurių naciai gali padaryti 
užpuolimą ant Amerikų.

Detroit, Mich. — United 
Auto Workers unijos Pack
ard lokalas reikalauja, kad 
Suvienytos Tautos pradėtų 
ofensyvą-prieš hitlerinę Vo
kietiją. Lokalas turi 20,000 
narių.

Mexico City. —- Čia kal
bėdamas “Christian Science 
Monitor” k o r espondentas 
Hall Sharp. pareiškė, kad, 
jo supratimu, Penktosios 
Kolonos pavojus Meksikoje 
labai didelis. Visur darbuo
jasi Franco pasekėjai ispa
nai ir hitleriniai vokiečiai.

Laimėjo C.I.O. Uniją

nes organizacijos.”
šias nuoširdžias Jono pasta

bas turėtų įsidėmėti kiekvie
nas Lietuvių Literatūros Drąu- 
jos narys.

Chicago, Ill. — Dviejų di
delių plieno' fabrikų darbi
ninkai nusibalsavo už CIO 
unijų. Balsavimai buvo So. 
Chicagos plieno dirbtuvėj, 
kuri priklauso Carnegie-Ill
inois Steel korporacijai ir 
United States Steel kompa
nijos dirbtuvėj, kuri randa
si Gary, • Ind. Balsavimas 
palietė 25,000 darbininkų.

Kuibyševįs, bal. 19. — 
Šiauriuose Raudonosios Ar
mijos ofensyvas eina pagal 
planą. Sunkumai labai dide
li, kuriuos reikia nugalėti. 
Viena, visur prisėta minų ir 
todėl pavojinga eiti pirmyn,, 
pirma reikia jas išrankioti. 
Antra, atsidūrę desperatiš
koje padėtyje finai pristatė 
rezervus ir bando atsilaiky
ki, darydami kontr-atakas. 
, Nežiūrint to, Raudonoji 
Armija muša ir naikina 
priešą be jokio atleidimo. 
.“Red Star” praneša iš šio 
fronto, kad Raudonajai Ar
mijai pavyko vienam svar
biam sektoriuje pralaužti 
finų frontą ir užimti svar-. vienam sektoriuje Sovietų 
bią strategišką vietą. Nuo 

! šios operacijos pasisekimo 
Raudonosios Armijos pozi
cijos smarkiai sustiprėjo. 
Bėgyje poros dienų mūšių 
tapo nudėta keletas tūks
tančių finų kareivių.

Finams padeda nacių lėk
tuvai. Raudonosios Armijos 
lėktuvai priešo spėkas at
muša. Tapo nukirsta penki 
vokiečių bombnešiai.

Toliau į pietus arti Le
ningrado jau kelinta savai
tė eina labai aštrūs mūšiai. 
Raudonajai Armijai čia ko- 
mandavoja gen. Meretsko- 
vas, o nacių armijos koman- 

, dieriumi yra gen. Leeb. Di
delių pasikeitimų šiame 
fronte, neįvyko.

Paskutinėmis d i enomis 
vokiečių lėktuvų veikla žy
miai padidėjo. Jie pradėjo 
veikti beveik visam 2,000 
.mylių fronte. Sovietų pozi
cijas puola grupėmis po 50 
lėktuvų. Daugiausia naciai 
puola ant geležinkelių cent
ru ir lėktuvu lauku.

“Pravda” atžymi, kad

parašiutistai nusileido 
nacių armijos linijų. Laik
raštis nurodo, kad parašiu- 
tistų veikimas pavasarį bus 
padidintas.

Lakūnas Gromov sako, 
kad vokiečiai yra prižadėję 
pavasario ir vasaros ofen- 
syvui panaudoti tokius lėk
tuvus, kokių pirmiau šiame 
kare dar nebuvę naudoja
ma.

Nashville, Tenn., bal. 19. |
— Sekmadienį čionai prasi- rcsorius 
dėjo posėdžiai Southern į 
Conference for H u m a n j 
Welfare. Pirmutinėje sesi-! 
joje buvo skaitytas pasvei
kinimas nuo prez. Roosevel
to. Prezidentas sako, kad 
šitose karo pastangose turi 
visi dalyvauti ir niekas ne
turi teisės prieš ką nors 
vesti diskriminaciją. Jis sa
ko:

‘Pergale prieš Ašies ag- 
rei kala uja, kad

!nebūtų eikvojama nei žmo
nės, nei turtas, ir kad kiek
vienam piliečiui būtų su
teikta privilegija dalyvauti 
šitose didžiose mūsų šalies 
pastangose. Pergalė taipgi 
reikalauja, kad mūsų pačių 
demokratija būtų išlaikyta, 
kaipo būtinai reikalinga su
stiprinimo jėga.”

Anglijos Lėktuvai Tebebombarduoja 
Nacių Okupuotu Kraštų Pramonę

bal. 19. — Šian- 
pradžia antros 

kaip beveik be 
Anglijos lėktu-

Vėliausios Žinios

SUGRĮŽO GEN. MARSHALL 
IR HARRY HOPKINSAS

London, 
dien buvo

UZ. I .i savaites, 
persto j imo 
vai lekia Europon ir daužo
nacių pramonės centrus. 
Šiandien vienas lėktuvų bū
rys nulėkė ir daužė vietas 
apie Dunkerque - Calais, o 
kitas pasiekė Boulogne-Cap 
Cris Nez sritis.

Per pereitą savaitę dau
giau kaip du tūkstančiai 
Anglijos lėktuvų skrido Eu
ropon ir bombardavo nacių 
karo reikalams svarbias 
vietas.

Niekas negali kol kas ap
skaityti, kiek šis bombarda
vimas galėjo padaryti nuo-

Tokio. — Japonijos val
džia skelbia, kad lėktuvų 
užpuolimas ant Japonijos 
buvo padarytas nuo trijų 
laivų, kurie buvę priplau
kę arti Japonijos pereitą 
savaitę. Užpuolime dalyva
vę tik 10 lėktuvų. Nuosto
lių esą padaryta labai ma- v • zai.

Tuo tarpu iš Suvienytų 
Tautų karinių komandų nė
ra riieko sakoma apie bom
bardavimą Japonijos’ iš ol’o.

Japonų
New York. — Pereitą 

sekmadienį orlaivių į New 
Yorką pribuvo Jungtinių 
Valstijų armijos galva ge
nerolas Marshall ir prezi
dento Roosevelto asmeniš
kas atstovas Harry Hop
kins. Jie sugrįžo iš Angli
jos, kur buvo prezidento pa
siųsti tartis su Anglija dėl 
ofensyvo prieš hitlerinę Vo
kietiją ir prieš visą Ašį. Jų 
sugrįžimas, aišku, buvo 
laikomas slaptybėje. Radi
jas pranešė tik tada, kada

jie jau pribuvo į New Yor
ką.

Gen. Marshall tuojau nu
siskubino Washingtonan, 
veikiausia padaryti praneši
mą prezidentui. Hopkins 
kol kas pasiliko New Yor
ke.

Su šiais Amerikos atsto
vais pribuvo taipgi keturi,bal. 19. — Šiandien ameri- 
anglai. Sakoma, kad vienas 
.iš jų yra žymus Anglijos 
vadas. Pavardės anglų te
belaikomos slaptybėje.

Gen. MacArthur Oficia
liai Paėmė Karinę 

Komandą

Washington, 
lėktuvai ir baterijos nepa
liaunamai šaudo Corregi- 
dor. Amerikiečių - filipinų 
baterijos atsakė į priešo ug
nį ir nutildė tris baterijas.

Melbourne,

Mokslininkai Reikalavo Antrojo 
Fronto Prieš Vokietiją

kietis gen. MacArthur ofi
cialiai paėmė Suvienytų 
Tautų karinių jėgų koman
dą Southwest Pacifico karo 
arenoje. Jis paėmė koman
dą su tuo tikslu, kad tuo
jau išvystyti ofensyvą prieš 
Japoniją. ’ Karo iniciatyva 
turi pereiti iš japonų ran-!

Chungking. — Chinieciai 
atsiskubino anglams į pa- 
gelbą vakarinėje Burmoje. 
Jie atėmė iš japonų vieną 
miestą ir nudėjo 500 japonų 
kareiviu.

Washington. — Howardo 
Universiteto 24 mokytojai 
ir profesoriai įteikė prezi
dentui Rooseveltui' ragini
mą, kad Amerika ir Anglija 
be ilgesnio atidėliojimo ati
dalytų antrą frontą prieš 
hitlerinę Vokietiją. Šis uni
versitetas yra juodveidžių 
ir visas universiteto moky
tojų štabas susideda iš 
juodveidžių. šitie mokslo

vyrai nurodo, kad fašizmo 
laimėjimas dar daugiau ap
sunkintų juodveidžių padė
tį. Ir savo laišką jie baigia:

“Dabar laikas užtikrinti 
pergalę prieš fašizmą pa- 
gelba drąsios veiklos. Mes 
raginame jus, prezidente, 
daryti viską jūsų galioje, 
idant būtų tuojau atidary
tas antras europinis fron
tas.”

Petain Bando Apgaudi- Amerikiečiu ir Filipiniečio
nėti Suvienytas Tautas

Vięhy, Francija, bal. 19. 
— Per radiją kalbėjo nau
jas Franci jos diktatorius 
hitlerininkas Lavai ir mar
šalas Petain. Petain bandė 
užtikrinti pasaulį, kad jis 
tebėra Franci jos valdonu, 
kad šalies apgynimo reika
lai pasilieka jo paskirto ad
mirolo Darlan rankose, ir 
kad Darlan yra jo pavaduo
tojas. Lavai irgi sakė, kad 
esą negalima sakyti, jog jis 
perima galią’ iš Petain.

Partizanai Kovoja

Washington. — Amerikos 
ir Filipinų kareiviai didvy
riškai tebeatsilaiko prieš 
daug stipresnes japonų spė
kas ant salų Panay ir Cebu. 
Tuo tarpu ant salos Luzon, 
kurią japonai turi užgrobę 
nuo seniau, pradėjo smar
kiai darbuotis amerikiečiai 
ir filipiniečiai partizanai. 
Jie veikia japonams už nu
garos, naikina juos, kur pa
čiumpa, griauna jų susisie
kimo priemoiies.

Chicago, Ill. — Laiko po
sėdžius Republikonų Parti
jos Nacionalis Komitetas. 
Eina susikirtimas tarpe ka
ro^ šalininku ir “izoliacionis- 
tų,” Karo šalininkams vad. 
Wendell L. Willkie. Nors 

kų į rankas Suvienytų Tau- Ps Pats posėdyje nedaly
tų. Iki šiol japonai darė už-, vauja, bet jo pasekėjai įtei- 
puolimus, o amerikiečiai, kė posėdžiui jo parašytą re- 
australiečiai ir kitos kari- zoliuciją už pilniausi remi-
mes Suvienytų Tautų spėkos ma Roosevelto valdžios šia 
tiktai gynėsi. me kare ir karo tikslų mi1me kare ir karo tikslų nu

Merginos Pavaduoja 1(g Mo|iyklos Duos pa
Vyrus Karinėje 

Pramonėje
Newark, N. J. — United 

Electrical, Radio and Ma
sh i ne Workers Unijos 25,000 
narių jaunų vyrų jau ran-, 
dasi Jungtinių Valstijų ka
riuomenėje. Tai buvo pra
nešta tos unijos moterų 
konferencijai. Konferenci-

mokas apie Civilinį 
Apsigynimą

Chicago, Ill. — Chicagoje 
108 mokyklos duos vakarais 
ir dienomis pamokas apie 
civilinį apsigynimą. Mano
ma, kad apie 300,000 žmo
nių ims tokias pamokas.

joje dalyvavo 500 delegačių, išgelbėta 36 Jūrininkai 
Pranešta, kad pasauktu ar- °
mijon vyrų vietas užima* 
moterys. Numatoma, kadi 
.dai\ 100,000 moterų bus pa
šaukta. į įvairius tos pramo
nės karinius darbus. .»

St. Thomas, Virgin 
’ Islands. — Čionai tapo at

vežta 36 jūrininkai. Tai įgu- 
, la laivo, kuris buvo subma- 

’’i"o nuskandintas Atlante

04
-sa --t

New Delhi, Indija.—Pra-*.bal. 11 d. Jie išbuvo ant 
nešama, kad amerikiečiai vandens mažam laivelyje 7 į 
lakūnai nušovė žemyn dar dienas, paskui juos užtiko 
.17 Japonijos orlaivių Bur- ir paėmė Jungt. Valstijų 
moję. karinis laivas.
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Kun. Coughlinas Lipa Prie 
Liepto Galo

Kaip ir buvo galima tikėtis, Jungt. 
Valstijų pašto sekretorius, patariamas 
justicijos departmento s e k r e toriaus 
Biddle, sulaikė fašistinį kun. Coughlino 
laikraštį “Social Justice,” — sulaikė to 
laikraščio siuntinėjimą paštu, iki daly
kas bus ištirtas.

Bet tai nereiškia, kad “Social Justice” 
būtų visiškai uždarytas. Tai reiškia, jis 
tik kol kas neišvežiojamas paštu. Kun. 
Coughlinas turi užtenkamai pinigų ir 
priemonių savo laikraščiui išleisti. Nors 
“Social Justice” nevežiojamas Jungtinių 
Valstijų paštu, tačiau jis yra platinamas, 
pardavinėjamas. Šito fašistinio lapo lei
dėjai išvežioja jį traukiniais ir net or
laiviais. Niujorko gatvėse jis yra parda
vinėjamas; coughliniečiai fašistai sukai
tę darbuojasi jį platindami.

Dabar visas Coughlino veikimas bus 
“perstudijuotas” specialės federalinės 
grand džiūrės. Paskui bus išneštas galu
tinas sprendimas, ką vyriausybė su juo 
darys.

Mes stovėjome ir stojame už spaudos 
laisvę, kaip ji yra garantuojama Teisių 
Biliuje. Bet tuo pačiu sykiij. mes esame 
priešingi, kad šiuo metu> kai mūsų kraš
tas gyvena didelį krizį, didelį pavojų, bū
tų leidžiama priešui skleisti savo propa
gandą mūsų tarpe. Kitais žodžiais, mes, 
stodami už spaudos laisvę, sakome-, kad 
Hitlerio organams, nepaisant kokiose 
kalbose jie išeina, neturi būti leista pasi
rodyti. Spaudos laisvės dėsnį mes skiria
me nuo davimo laisvės pfiešui, su kuriuo 
mūsų kraštas veda žūt-būtiną kovą. Mes 
stojame už tai, kad priešas turi būti pa
žabotas. Mes stojame už tai, kad toki 
fašistiniai organai, kaip “Social Justice,” 
>turi būti uždaryti visam karo metui.

Mes žinome, kad ir lietuvių tarpe yra 
kun. Coughlino typo žmonių, leidžiančių 
savo laikraščius. Mūsų patarimas jiems: 
keiskite savo poziciją. Liaukitės tarnavę 
Hitleriui. Liaukitės spausdinę jo propa
gandą! Liaukitės buvę coughliniečiais- 
hitlerininkais.

Kai dėl paties kun. Coughlino, mes 
manome, kad kiekvienas padorus katali
kas gėdinasi pripažinti, kad tas juodasis 
fašistas, tas mūsų krašto priešas yra jo 
tikybos dvasiškis, • kad jis nešioja atbulą 
kalnierių.

Jį suvaldyti reikia. Reikia suvaldyti ir 
tuos, kurie jį seka. Mes kovojame su 
priešu Azijoje, Afrikoje ir Europoje. Bet 
mes privalome nepamiršti, kad priešo 
agentai veikia mūsų pačių pašonėje. O 
vienu tokių priešų ir yra fašistas kun. 
Coughlinas!

Dėl Lietuvos Intelektualų
Atsišaukimo

rią kitą šalį. Jeigu hitlerizmas liktų ne
sumuštas ir Lietuva paliktų prie Vokie
tijos, tai Lietuvos vardas būtų ištrintas 
(jau dabar vokiečiai nepripažįsta, Lietu
vą įjungė į Ostlandą). Lietuviai būtų pa
versti vokiečių vergais. Didesnės tautos 
gal dar ilgiau išsilaikytų ir laikui bėgant 
išsivaduotų, bet tokios kaip Lietuva, 
Latvija ir Estija, tai tikrai žūtų.

“Kanados lietuviams, aišku, dabai’ pir
moj vietoj stovi Kanada, nauja tėvynė. 
Bet niekas nereikalauja iš lietuvių už
miršti savo gimtinę. Priešingai, meilė sa
vo gimtinei yra labai kilnus dalykas. To
dėl Kanados lietuviai turime atminti, jog 
mums yra svarbu būti pačiose pinuose 
eilėse visų kovotojų ar darbuotojų už 
hitlerizmo sutriuškinimą.

“Kanados Lietuvių Kongresas, kuris 
siūlomas šaukti, tikrai būtų vietoj. Jis 
ne tik daug dalykų išaiškintų, bet ir ko
mitetą išrinktų vadovavimui Kanados 
lietuviams šioj kovoj. Komitetas būtų 
vyriausias komandierius lietuvių ma
sėms šioj kovoj. Jis taipgi būtų pasiren
gęs pašaukti Kanados lietuvius teikimui 
paramos Lietuvos žmonėms, kada bus 
galima pasiekti juos su parama.

“Šiame numeryje telpa Jono Marcin
kevičiaus pranešimas apie lietuvių divi
zijos kovas palei Veliki Luki. Lietuviai 
raudonarmiečiai kovoja, kad Lietuva bū
tų išvaduota kaip galint greičiau. O ka
da Kanados lietuviai, kanadiečiai ir kiti 
stos į kovą kitame fronte, kada jis bus 
atidarytas, tai nacizmas tikrai bus su
triuškintas.”

Kas tinka kanadiečiams, tas tinka ir 
mums, Jungtinių Valstijų lietuviams. 
Dėl to Lietuvos intelektualų atsišaukimo 
mums teks pakalbėti ateityje.

Jack Johnstone

Nors Finliandijos forma
liai nėra Vokietijos fašistai 
okupavę, bet ji yra jų ver
gė. Finliandijos. fašistų tie
si jimas, būk jie yra tik Hit
lerio talkininkai, tai tuščios 
pasakos. D. Zaslavskis, 
“Pravdoj” iškelia faktus, 
kurie rodo, kaip Finliandija 
eina prie visiškos katastro
fos.

Kada fašizmas bus su
trėkštas, tai visų fašistų 
pavergtų kraštų žmonės 
lengviau atsidus ir draugiš
koj, broliškoj šeimoj pasau
lio tautų jie pradės būda
vot! savo gyvenimą. Fin
liandija bus daug sunkesnė j 
padėtyj. Finliandijos armi
jos nuostoliai fronte yra di
deli. Finliandijos 1 civilhj 
liaudis kenčia baisų vargą 
ir skurdą, savųjų ir Vokie
tijos fašistų priespaudą. 
Finliandija yra katastrofiš
koj padėtyj, nepaisant, kaip 
karas eitų, kokius pasisu
kimus jis turėtų.

Sausio įvykiai parodė, 
kad Finliandijos vidaus rei
kalai vis eina blogyn^ Net 
pačių finų fašistų kontro
liuojami laikraščiai pripaži
no, kad padėtis kritiška ir 
vis blogėja. Švedų laikraš
čiai rašė, kad Finliandija 
taip karo sukrėsta, kad jos 
ateitis bus baisi.

Pereitą šeštadienį Niujorke numinė 
žymus Amerikos darbininkų judėjimo 
veikėjas Jack Johnstone. Jis turėjo virš 
60 metų amžiaus.

Visą savo subrendusį gyvenimą, — per 
40 metų — Jack Johnstone praleido ko
vai už darbininkų judėjimo reikalus. 
Kaip William Z. Fosteris pastebėjo:

“Johnstono visas gyvęnimas pilnai 
visas gyvenimas — buvo pašvęstas vie
nintelei idėjai, būtent tai, kad padaryti 
pasaulį padoresniu žmonėms gyventi; 
pasaulį, kuriame nebūtų skurdo, karų ir 
kentėjimų. Jis paaukojo visą savo gyve
nimą žmonijos ateičiai — socijalizmui.”

Jack Johnstone gimė Škotijoje ir jau
nas būdamas atvyko į Jungtines Valsti
jas. Šičia jis nestovėjo atstu nuo darbi
ninkų judėjimo, bet tuojau į jį įsivėlė ir 
uoliai dalyvavo iki savo mirties. Pir
miausiai jis buvo susirišęs su tais lai
kais kovinga unija — I.W.W, Tęsė kovą 
už žodžio laisvę vakarinėse valstijose. 
Jis ten susipažino su Wm. Z. Fosteriu, 
Elizabeth Gurley Flynn ir kitais šių lai
kų žymiais veikėjais — darbininkų judė
jimo vadais.

Vėliau, 1916 metais Jack Johnstone 
buvo veiklus Čikagoje — organizavo 
Stockjardų darbininkus. Jam ir kitiems 
pasidarbavus — apie 60,000 darbininkų 
buvo suorganizuota į Stockyards Labor 
Council, kurios jis vėliau buvo sekreto
riumi.

Vėliau, kai Jungtinėse Valstijose kū
rėsi Komunistų Partija, Jack Johnstone 
įstojo į josios eiles ir čia buvo iki mir
ties. Per eilę metų jis buvo josios Na^ 
cijonalio Komiteto nariu ir bendrai vei
kėju. Jis dirbo už išlaisvinimą Tom 
Mooney, o paskiausiu laiku — už išlais
vinimą Earl Browderio.

Tai buvo stiprus savo nusistatyme, sa
vo principuose vyras, pasiaukojęs idėjai 
žmogus. Asmeniškuose kontaktuose su 
darbininkais Jack Johnstone buvo kuk
lus, draugiškas ir todėl visų visur myli
mas ir gerbiamas.

Staigi Jack Johnstono mirtis — mirė 
nuo plaučių uždegimo — paliko didelę 
spragą pažangiajam darbininkų judėjb 
me, —^pačiai šiuo metu, kai reikia juor 
daugiausiai kovotojų fašizmui sunaikin
ti, karui laimėti!

Trumpai ir Storai
J. Baltrušaitis.

Pramonės 'Kooperacija.
Net Amerikoj gali • gy- 

vuot kooperacinė pramonės 
bendrovė. Stebėtina. Kiek 
čią jū tvėrėsi, visos išnyko 
—^daugiausia dėl stokos'toli 
numatančių vadų, arba dėl 
nestokos greito savanaudiš
kumo vadų!

Kanados “Lietuvių Balsas” (iš bal. 17 
d.) spausdina įvedamąjį dėl Lietuvos in
telektualų atsišaukimo, kuris nelabai sę-> 
nai tilpo “Laisvėje,” “Vilnyje” ir “Liau
dies Balse.” Laikraštis šitaip rašo;

“Pereitame Liaudies Balso numeryje 
jūs skaitėt lietuvių intelektualų atsišau
kimą. Jie savo atsišaukime labai aiškiai 
pabrėžė lietuvių tautos kovas prieš vo
kiškus savo priešus per šimtus metų. Jie 
taip pat nurodė kokį lietuvių tautai pa
vojų neša šių dienų kryžiuočiai su Hit
leriu priešakyje. Tokio didelio pavojaus 
lietuvių tautai nebuvo visoj Lietuvos is
torijoj.

“Karas, kuiį veda Jungtinės Tautos 
prieš Vokietiją, Japoniją ir jų talkinin
kes, Lietuvą.liečia dar labiau, negu ku

Amerikoj pagarsėjo vy
riškų drapanų siuvėjų ir 
pardavėjų kooperacija — 
Richman Brothers.

Jie neseniai garsinos! 
dienraščiuose šitaip.

Po paveikslėliu, kur po
ros linksmai sau šoka, yra 
šitoks raštas:

“Kas čia daro baliuką 
(party; “parę,” kaip lietu
viai sako)?

“Niekas. O t tik Richmąn 
Brothers fabriko pietų lai
kas! Šokimas fabrike? 
“Šiur,” sako Richman Siu
vėjų Šeimyna. “Mes dirbam 
drauge — kodėl nežaisti 
drauge?” Taip, Richman 
Šeimyna kitokia. Nėra kitos 
darbininkų grupės, kaip ji, 
vyriškų drapanų pramonė
je. Jų skaičius siekia apie 
2,500*,' ir daugiausiai jie
yra savininkai šėrų tame 
biznyje. Nėra čia “samdi
ninkų” (“employees”) du
rų ir joks ponas bosas čia 
nestovi. Darbo vykintojai 
yra tiktai darbininkai, kaip 
ir kita Richman Šeimynos 
dalis.”

Kitokia Kooperacija.
Iki šiol Amerikoj dav te

begyvuoja dvi kitos koope
racijos rūšys: 1) Paskolos 
ir Namų Draugijos ir 2) 
Apdraudos. Ši antroji rūšis 
vadinas fraternalizmas 
(broliškumas) ir tarp lie
tuvių ji plačiai pagarsėjus. 
Čia ir “partyviškumas” ir - 
kit kas sukinasi. ’ Čia yra 
trys, susivienijimai. Vienas, 
seniausias, per rūpestį Da
mijonaičio, Bradchulio, 'įr 
Balučio, norėjo persimainyt 
į “inšiurans kompahiją,” 
bet mano draugai delegatai, 
supratę aiškinimus “Dilgė
lėse,” Chicago’s seime 1910

Finliandijos liaudis bran
giai moka už visas genero
lo Mannerheim ir jq klikos 
šunystes. Tos šunystės ir 
provokacijos prasidėjo su 
lapkričio 26 dieną, 1939 me
tais, kada finai atidengė 
provokacijos ugnį ant So
vietų sienų. Ir ta jų provo
kacija sekė viena po kitai, 
o už tai moka Finliandijos 
liaudis.

Tada Finliandijos fašis
tai svietui pasakojo, būk 
Sovietai juos užpuolė. Pa
saulyje yra naivių žmonių 
ir tie pasitikėjo. Bet kas 
šiandien pasaulyje patikės, 
kad Finliandija nebuvo Hit
lerio įrankis ir 1939 me
tais? Kas šiandien ims Fin
liandijos įiannerheimą, Ri- 
tį, Tannerą į savo globą, 
apart Hitlerio razbainin- 
kų? Kas šiandien nežino, 
kad Finliandijos fašistai 
pavedė Hitlerio vilkų rujai 
siausti Finliandijos žemėj? 
Kokiais gi sumetimais jie 
įsileido Vokietijos fašistų 
divizijas ir leido naciams 
steigti ten orlaukius, jeigu 
ne pagalbos Hitleriui? Da
bar Finliandijos valdonų 
kortos visiems aiškios. Jie 
buvo ir yra pasirinkę Hit
lerį už jų gelbėtoją, jie ir 
surišo savo likimą su Hit
lerio šuns likimu.

metais sudaužė jų užma
čias, išgelbėjo broliškumą- 
fraternalizmą. Vadai tris 
syk skaitė, sofistiškai patai
sę, konstitucijos projektą, 
kas sykis. kilo triukšmas 
prieš tą šelmystę, kol ant 
galo neišbraukė kompanijos 
dvasios. ——

Dabar jau SLA yra be-
veik “Insurance Company,” 
nuo Scrantono seimo. Atei
nančiam seime, Pittsburg- 
he, manoma, galutinai bus 
fraternalizmas su “broliais 
razbaininkais” išspjautas iš 
SLA. Bet, to seimo nelauk
dami, vadai advokatai da
bar pradėjo akciją tampyti 
Susivienijimą po teismus.

Kompanija ar nekompa- 
nija — kad tik nors narių 
įmokėti pinigai nežlugtų. 
Puiki, Reikalinga Pastaba.

N. Andrulis, neseniai va
žinėdamas, patyrė, kad ne
dideliuose miestuose, kaip 
Wheeling, W. Va., ir New 
Kensington, Pa., laikraš
čiuose “nieko nebuvo apie 
karą Sovietą fronte.” — 
Ačiū d. Andruliui ‘ už šią 
svarbią pastabą. Neužmirš
kime to. Tas pat yra visur

Niujorko miesto majoras LaGuardia sveikina dviejų darb. unijų atstovus, Samuel 
Dobbins — nuo Electrical Worker^ (ADF) ir James Lustig — nuo United Elec
trical & Machine Workers (CIO) unijos. Abi unijos pasižadėjo kooperuoti su 
samdytojais, kad daugiau pagaminti karo reikmenų. ... .....................(-

provincijose. Maži ir viduti
niai miestai gyvena dvasio
je vienos ar'kitos viešpatau
jančios partijos (demokra
tų ir republikonų), Ameri
kos Legi jono ir ... vietos in
dustrijos. Tas parodo, kaip 
amerikiečių tauta krikdo
ma karingumo vienybės 
reikale. Naciais ar pro-na- 
ciais nevadinkite tų sriovių, 
čia suminėtų. Jos patrijo- 
tiškos, kaip ir1 mes, kiek tai 
liečia Amerikos šalį, jos čie- 
lumą, sveikumą. Bet mūsų 
patrijotizmas dabar tai rū
pestis, kad karas būtų kuo 
greičiausiai Amerikos ir vi
sų Jungtinių Tautų išlai- 
mėtas ir kad demokratija 
per tai laimėtų kuo pla
čiausias teises. Jų gi patri- 
jotizmas — kapitalistiškas, 
jų rūpestis: kuo daugiausia 
apriboti teises prigimtosios 
demokratijos — t. y. darbi
ninkų, mažųjų .ūkininkų ir 
biznierių ir pakriku sių- 
laisvų profesionalų. Jiems 
karas rūpi tęsti kuo ilgiau
siai, kad būtų užtikrintas 
pasaulyj kapitalizmo vieš
patavimas po karo. Šitas 
geismas, išrodo, kas mėne- 
sis po truputį prigęsta, bet 
tik didmiesčiuose, kuomet 
šalies priešas vis laimi. Vie
nok . puolimai ant organi
zuotų darbininkų teisių 
kaip tik dabar padidėjo į 
išgamiškas formas, vietoj 
tautos vienybės, kuri taip 
reikalinga, ypač tam išgar
intam, mitologiškam pava
sariui ateinant, kada nacių 
karas būsiąs baisiausias, 
nes jiems nebus jau šalta...

Didmiesčių laikraščiai 
paduoda žinių ir iš. Sovietų 
fronto; nieko prieš komer
cinę spaudą čionai netenka 
pasakyt. Didmiestyje yra 
visokių pažvalgų žmonių di
delės grupės. Tie laikraščiai 
turi patenkinti žiniomis vi
sus — dėl savo biznio. Bet 
jie daugybę raštų ir ko- 
liumnų duoda prieš komu
nistus, prieš unijistus, — 
vienu žodžiu, prieš darbi
ninkus.

Iš RADIO
Buržujai Stropiai Rūpinasi 

Ne Tiek Karu, Kiek 
Pokarine Ateičia

Pittsburgho “Hungry 
Club’o” perpietėje kovo 16 
d. kalbėjo dr. Kenneth 
Field, didis kapitalistų ap
gynėjas, republikonas. Kri
tikavo “New Deal” admi
nistraciją. Mokesčiai, esą, 
gula vis ant tos pačios gru
pės — ant korporacijų! Or
ganizuoti darbininkai netu
rį atsakomybės.

Kovo 15 d. Radio Forum. 
Smith gyrė ir gynė bilius, 
įneštus į Kongresą prieš 
darbininkus. Sakė, dėl strei
kų vasaryje, šiemet, žuvo 2
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Dr. Hewlett Johnson, Kan- 
terburio katedros dekanas 
Londone, pereitą savaitę kal
bėjęs Amerikos žmonėms per. 
radiją, reikalaudamas atidary
ti antrąjį frontą Europoje. Dr. 
Johnson yra parašęs labai po 
puliarę knygą, “Tarybą Galy
bė,” kurią išleido Liet. Lit. 
Draugija šiemet.

milionai “žmogaus” valan
dų. *

CIO atstovas, atsakyda
mas, surokavo daug dau
giau milionų žmogaus va
landų žuvusių dėl “acciden- 
tų,” dėl bedarbystės tame 
pat vasario mėnesyj. Dėl 
bedarbystės žuvę 1 bilijonas 
žmogaus valandų.

Smith atsišiepė: “Acci- 
dentus mes negalim su
stabdyt, bet streikus mes 
galim.”

Aš kitam gale radijo Vil
nių pridedu:

“Bjaurybės bespėkiai ga
li tik darbininkų teises pa
naikint!”

Panaikins streikus, tai 
bus išnaikintos ir unijos. 
Kai unijų nebus, tai acci- 
dentų — darbininkų žuvi
mų bus daug daugiau!

Lawrence, Mass.
Mūsų Naujienos

Pas mus moterys jau peri
ma vyrų darbus arba biznius, 
nes jų vyrai turi eiti armijom 
žibalo aptarnavimo savininkė, 
Catherine Martin, pasimokinu
si 3 mėnesius, dabar jau atlie
ka savo vyro darbą su tokiu 
pat apsukrumu, kaip ir jos vy
ras' Vietos laikraščių reporte
riams ji pareiškė: “Mano vy
ras išėjo armijon, tai aš turiu 
jo darbą dirbti čionai, kad pa
gelbėjus mūs kraštui priešus 
apgalėti.”

Mass, valstijos Sveikatingu
mo Komisijonierius Dr. Paul 
Jakmouth išleido pareiškimą, 
kad norintieji apsivesti, būti
nai turės eiti pas gydytoją iš- 
egzaminavimui kraujo. Tas tu
rės būt padaroma bėgyje 2 sa
vaičių prieš apsivesiant. Kan
didatai j porinį gyvenimą, jei-

(Tąsa 5-tamc puslapyje)
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miestelio Rytų Fronte.Raudonarmiečiai išmuša ruduosius žvėris, nacius, iš vie no

Kalininas apie Frontų Padėtį
Sovietų Sąjungos Aukš

čiausio Sovieto Prezidentas 
Michail Kalinin, balandžio 
7 dieną, pateikė “Izviesti- 
jose” straipsnį po antrašte: 
“Pergale Bus Mūsų!” Jis 
ten rašo:

Sovietų Sąjungos ir na
cių karas eina dešimtas mė- 
nesis. Pradedant ši kara 
Hitlerio klika tikėjosi lai
mėti lengvai pergalę, šian
dien Hitleris ir jo gengė 
pripažįsta, kad jie neap
skaičiavo Sovietų Sąjungos 
jėgų. Sovietų Sąjunga ir jos 
karinės jėgos įrodė, kad ji 
yra daug galingesnė, kaip 
manė Vokietijos generalis 
štabas ir daugelis užsienyj 
militarių specialistų. Rau
donoji Armija jau uždavė 
labai didelių smūgių nacių 
armijoms.

Bet dar tik pradžia. Tik
rieji smūgiai bus dar prie
šakyje. Vienas iš mūsų pa
matinių laimėjimų yra— 
dvasia mūsų*, armijos. So
vietų armijos dvasia tvirta 
ir ji stiprėja su kiekviena 
karo diena. Ir tas auga 
žmonių supratime, kokį su
daro pavojų fašizmas. So
vietų kareiviui, komandie- 
riui ir^-politiniam veikėjui 
yrą^/mškūs karo . vedimo 

'Ulcslai. Tas jam aišku, kaip 
skaisti diena. Ir štai kodėl 
Raudonosios Armijos kovo
tojai eidami į mūšį žino tik 
vieną sąlygą — sunaikinti 
fašistus.

Raudonoji Armija veda 
tik išlaisvinimo karą, karą 
už laisvę ir nepriklausomy
bę šalies ir tas padaro ją 
galinga.

Nacių armijos silpnumas 
yra pirmiausiai tame, kad 
jų kareiviai nežino karo 
tikslo, jie mušasi tik tam, 
kad viską naikinti, deginti 
ir kitas tautas pavergti. 
Greta to, jų tarpe vystomas 
barbariškas žvėriškumas, 
žulikystė ir lytinis išgveri- 
mas. Didžiuma vokiečių ka
reivių jau norėtų matyti 
karo galą. Hitlerio karo 
maina laikosi ant fašistų 
kadrų ir eilinių karių ofi- 
cierių baimės ir baimės už 
jų šeimų likimą namie.. 
Augant Raudonosios Armi
jos smūgiams auga ir vo
kiečių armijoj didesnis pa
sidalinimas tarpe eilinių ka
reivių, fašistų ir oficierių.

Nacių annija paliko tvir
tai apdrūtintose vietose 
tankus, lėktuvus ir kitus 
ginklus. Vokiečiai yra spe
cialistai skelbti savo spėkas. 
Bet mūsų armijos smūgiai 
žymiai juos prablaivė. Vo
kietijos oro jėgos jau nėra 
galingesnės už mūsų. Dau
gelyje vietų jų komandieriai 
reikalauja daugiau lėktuvų 
ir tai ne užpuolimo tiks
lams, bet apgynimui Jų da
lių nuo Sovietų jėgų. Mūsų 
komanda turi pilniausių da
vinių apie pasibaisėtinus

nuostolius Hitlerio aviaci
jos.

Tankų srityje jų Jėgos 
taip pat mažėja. Pirm vis
ko Sovietų lėktuvai ir gabi 
artilerija labai sėkmingai 
naikina vokiečių tankus, o 
mūsų pėsti j a taip pat išmo
ko prieš juos kautis. Sovie
tų pėstininkas jau gerai ži
no, kad vokiečių tankai nė
ra neįveikiami, kad pėsti
ninkas gali sėkmingai kau
tis prieš juos.
Sovietų Tankų Kiekis Auga

Iš antros pusės, Sovietų 
tankų kiekis ir jų genimas 
nuolatos auga ir pagal ko- 
mandierių davinius jie yra 
daug geresni už vokiečių 
tankus. Kad Vokietijos ko- 
mandieriai apsis kaičiavo 
šiame kare prieš mus, tas 
jau įrodyta jų nepasiruoši
mu. Mitą Hitlerio armijos 
“neįveikime”, po tiek gautų 
smūgių nuo Raudonosios 
Armijos, gali kartoti tik jo 
klika.

Juk tai ne pripuolamas 
dalykas, kad Hitlerio gene
ralinis štabas apsiskaičiuo
damas neprisirengė žiemai, 
kas kainavo jiems nuo 200,- 
000 iki 300,000 kareivių i už
šalusių ir daug daugiau ap
šalusių.

Naciai matyt mano, kad 
šautuvai jiems duos viską 
ir šautuvus atstatę į pa
vergtus žmones reikalavo 
armijos aprūpinimo žiemos 
drabužiais. Bet tą jie atsie
kė tik dalinai...

Hitleris su savo klika sa
kė, kad po vokiečių geni j a- 
liška organizacija Ukraina 
galėtų išmaitinti visą Euro
pą. Bet dabar jis jau sako, 
kad šiemet Ukrainoj negaus 
nei vieno grūdo. Ten neli
ko traktorių ir mašinų, o 
kur jie ir kuras yra, tai nė
ra darbo jėgos .

“Pavasario Ofensyvas” ,

turi- 
net 

kada

ir net regauliarės armijos 
kareiviai jau noriai pasi
duoda į nelaisvę. Nacių ar
mijos galybės aukštis jau 
praėjo ir dabar jų pajėgu
mas smunka.

Sovietų Galybe
Iš kitos pusės mes 

me užtektinai jėgų, 
daugiau, negu mes
manėme. Vienas iš Sovietų 
pajėgumo faktorių yra, tai 
mūsų kolektyviai žemės 
ūkiai. Kolektyvių ūkių tvar
koj gamybos pajėgos yra 
milžiniškos.

Paimkime kaipo pavyzd
žiui plotus išlaisvintus iš po 
fašizmo okupacijos. Tik pa
galvokite, kiek daug metų 
reikėtų atbūdavo jimui jų 
prie privatinio kapitalo są
lygų. Tūkstančiai valstiečių 
nebegalėtų atsteigti savo 
žemės ūkius.

Bet ką gi mes matome 
Sovietų Sąjungoj ? Sovietų 
valdžia ir vietinės įstaigos 
teikia visokią pagalbą ko
lektyvams. Daugelyj rajo
nų, kurie išlaisvinti iš po 
nacių, kolektyviečiai jau sė
ja, drabužiai ir galvijai 
jiems pristatyta. Vienas ko- 
lektyvis ūkis greičiau padės 
kitam negu atskiras indivi- 
dualis valstietis kitam.

Suprantama, kad kolek
tyviai ūkiai visiems bendrai 
dirbant daug greičiau ir 
sėkmingiau atsisteigia. Ne
tekimas vyrų, kurie yra ar
mijoj, kolektyvyj ūky j veik 
nepastebimas, arba mažiau 
pastebimas, kaip tas būtų 
atskirame valstiečio ūkyje. 
Sovietų žemės ūkio gamyba 
pasilieka didelė.

Lapkričio mėnesį Hitleris 
prisipažino pasauliui, kad 
vokiečių šnipai nesužinojo, 
jog rusai išsibudavoję taip 
galingą karo industriją 
Uralu kalnuose ir už tų kal
nų. Taip, jie pražiūrėjo tą

Hitleris labai daug tauš- ma^ galimybę, 
kūjo apie “Pavasario Ofen- Stalino Didis Permatymas 
šyvą,” bet savo vėliausioj “ 
kalboj jis jau sako, kad pla- si tikti dabartines dienas, 
nuoja ofensyvą vasarą, o ne 
pavasarį.

Su naujais keblumais Vo
kietijos armija susidūrė šį 
pavasarį. Hitlerininkai ne
turi nei kiaušinių, nei vištų, 
nei sviesto./ Ukrainoj ir 
Baltrusijoj jie neras grūdų. 
Karui tęsiantis vokiečiai 
bus priversti apsirūpinti iš 
savo teritorijos apiplėšiant 
paprastą liaudį. Tą maisto 
keblumą jaučia vokiečių ar
mija nemažiau, kaip perei
tą žiemą ji jautė šaltį.

Visus tuos faktus paėmus 
į daiktą, gauni išvadą: kad 
vokiečių armijos pajėgumas 
dabar yra daug mažesnis, 
kaip jis buvo pirma ir lai
kui bėgant jis vis daugiau 
trauksis po Raudonosios 
Armijos smūgiais. Vokiečių 
rezerviniai jau negali pri
lygti reguliarei jų armijai

Stalinas, besiruošiant pa-

rado reikalingu įsteigti rei
kalingus geležies ir plieno 
gamybos centrus rytuose, 
kad jie aprūpintų šalies ap
sigynimą. Tie centrai buvo 
įsteigti seniai prieš šį karą.

Vokietijos generalis šta
bas viską apskaičiavo ruoš
damas ant Sovietų Sąjun
gos užpuolimą. Bet jis pra
žiūrėjo Sovietų Sąjungos 
vadų pasiruošimą -atmušti 
tą užpuolimą. Naciai manė, 
kad jie galės panaudoti So
vietų mašinas ir fabrikus 
užimtuose miestuose ir ten 
gaminti stiu amuniciją. Bet 
toli nuo to. Vokiečių oficie- 
riai skundėsi, kad Gomelyj 
nerado nei adatos, viskas 
taip buvo išvežta. Vokiečiai 
tikėjosi, kad jie Kijeve lai
mės didžius grobius, bet jie 
labai nusivylė. Jie turėjo iš 
Vokietijos atsigabenti elek-
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tros jėgos gaminimui fabri-|Ves skaitytojų Karsokų sūnus, 
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Mes išvežėme visas ma
šinas, net mašinas apšvie
čiančias miėstą. Dabar tos 
mašinos pastatytos ir dirba 
kitoj vietoj, gamina ginklus 
ir amuniciją Raudonajai 
Armijai. Taip, mes praVe- 
dėme iškraustymą ant mil
žiniškos skalės. Ir tai yi*a 
vienas iš labai svarbių fak
torių, kas stiprina mūsų jė
gas. . į

Hitleris tikėjosi panaudo
ti Rostovą ir Donieco Ba
seiną žiemos metu. Pagrob
ti Maskvą ir Leningradą, 
kas turėjo duoti pergalę ip 
karo galą. Bet ir čia buvo 
nusivylimas Hitlerio koį 
mandos. Pirma, karas ne-į 
būtų pasibaigęs net ir ta-| 
da, jeigu jis tuos miestus 
ir centrus būtų pagrobęs. 
Bet Hitleris negalėjo užim
ti Leningradą ir jis skau
džiausiai buvo sumutas prie 
Maskvos. Donbaso baseinas 
nuolatos ir laipsniškai yra 
paliuosuojamas ir mainie- 
riai grįžta į darbą.

Tai nėra pirmas j kartas, 
kada Sovietų Hadais yra 
pašaukta atbudavoti, tą, ką 
kiti sugriovė. Dęnbasas 
duos Sovietams anglLir tas 
pagreitins priešą nugalėti 
pirmiau, negu jis mano.

Liaudis padrąsina Sovie
tų karius jų gyvybės ir 
mirties kovoje prieš barba
riškus fašistus. Liaudis pa
dės Raudonajai armijai ir 
Raudonoji Armija savo tei
singame kare užduos galu
tiną smūgį Vokietijos fašis
tams užpuolikams. Pergalė 
bus musų!

Taip Kalininas apbudino 
dabartinę padėtį fronto ir 
karo. Mes neabejojome ir 
neabejojame, kad Raudono
ji Armija ir Sovietų Sąjun
gos liaudis atliks savo isto
rinę misiją sunaikinime fa
šistinių žmonijos .nevidonų. 
Bet mes, Amerikos liaudis, 
turime iš savo pusės pridėti 
petį industrijoj ir atidary
dami Antrą Frontą, kad ta 
pergalė būtų greitesnė ir su 
mažiau aukų. Greičiau ka
ras bus užbaigtas,- greičiau 
bus sumuštas razbaininkas 
Hitleris, vyriausia “Ašies” 
jėga, greičiau pribaigsime 
Italijos fašistus ir Japoni
jos žvėriškus imperialistus, 
ir vėl žmonija galės ramiai 
vesti savo gyvenimą.

D. M. š.

tenantą aviacijos lakūnų. Apie 
tai gavo žinią iš Randolph 
Field, Toxas. Tėvai gyvena 
Huntress Ave., M e t h u en, 
Mass. Yra seni Laisvės skaity
tojai.

Linkiu geriausios kloties lei
tenantui B. A. Karsokui augti 
lakūno pareigose.

84,323 gaso mask as Law
rence miestas gaus iš valdžios, 
kaip skelbia žinia, kurią ma
joras gavo nuo kongresmano 
Thomas J. Lane iš Washing
ton, D. C. Taipgi gaus ir kitų 
reikmenų, kaip tai: pompų, 
robinių avalynių ugniagesiam, 
ligoninių vežimų.

nijos iš fašistinių razbaininkų 
kraugerių.

Nepamirškite! Jvyks balan
džio (April) 26 d., 2 vai. po 
pietų. Būkite, bankiote visi!

Albeit R. Frcdette, 
nuo 23 Currier St.,

Lawrence, Mass.
Mūsų žinelės

Lawrence Municipal De
fense Council generalinis pir
mininkas, majoras James P. 
Meehan išleido speciales blan
kas dėl visų gyventojų sąrašo. 
Kožnas vienas turi pasirašyti 
ant blankos: ir kiek šeimynos 
turi, ir kur gyvena, ir kur dir
ba, kad būtų žinoma. Jeigu 
kokios nelaimės reikėtų nu
kentėti nuo užpuolikų iš orlai
vių bombardavimo,, tai žino
tų, kur jieškoti ir žinotų, kas 
žuvęs. Vardeliai blankas iš
nešioja po stubas. Visi jis iš- 
pildykit ir • grąžinkit varde- 
nams.

Lenkiu Moterų Piliečių Kliu- 
bas iš Rational Home pasiun
tė 85 bunduliukus velykinių 
dovanų kareiviam, kurie tar
nauja Dėdei Šamui. Dundu
liuose įdėta cigaretų, gumos, 
saldainių, dantims šveist pre
paratų, britvelių barzdoms 
skustis. Išsiuntinėta į visas pu
ses, kur tik Amerikos gynėjai 
randasi.

Gerą darbą moterys atliko 
pasiųsdamos dovanų, karei
viams. Turėtų ir kiti kljubai 
taip pasielgti.

B. A. Karsokas iš Methuen, 
Mass., lietuvis jaunuolis, Ląis-

Biznieriai, a p s i ž i ūrėkite 
mainydami čekius! Yra pri-j 
rašyta negeru čekių po $1001 
ir monelninkai eina, kur pa-' 
puola, ir apšukuoja biznierius, 
jie sakosi atstovaują apdrau- 
dos kompanijas, čekis padirb
tas taip, kad atrodo, kaip ir 
tikras.

20 m., 
nunešė 

Salvation armijob fondą. Bu
vo surinkta $5 ! su centais. 
Uswoco Mill jaunuolis dėl pa- 

! siukvatinimo į pinigus dabar 
turėk nukentėti už blogą dar
bą. A

Kita Amerikos Kompa 
nija Patarnavo 

Hitleriui

Du jaunuoliai sugauti beva
giant automobilių tajerius. Po- 
licmanai eidami 4 valandą ry
to, žiūrinėdami ir užklupo nu- 
imdinėjant tajerius Erdam 
Parking Space, Lawrence St. 
Jaunuoliai prisipažino teisme, 
bet sakėsi, būk tai norėję va
žiuoti darbo jieškoti Conn, 

’valstijoj ir jų esą prasti taje- 
riai, tai sumanę apmainyti. 
Kaip žmogus nevažiuoja nie
kur, tai jam geri ir seni taje- 
lĮiai. Jiems reikia toli važiuoti, 
tai turį turėt gerus tajerius.

Lawrenco žydų organizaci
jos pridavė $400 Raudonajam 
Kryžiui nuo parengimo, kurį 
turėjo kovo 19, surengtą mo
terų draugijų, veteranų ir kitų 
organizacijų. Taipgi nusitarė 
rengti daugiau pramogų »dėl 
sušelpimo.

Miesto majorui J. P. Mee
han daktaras liepė gulėti nuo 
danties skaudėjimo, nes pavo
jinga tokioj padėtyje dirbti. 

| Taipgi negalėjo ateiti ir į 
miesto: susirinkimą, nes dantis
tas neišleido.

Penkiolikos šimtų vardenų 
bus nutraukti maži paveikslai 
ir turės prisisegę, kad visi ži
notų juos. ‘Vienas paveikslas 
kainuos 25c. ir turės užsimo
kėti patys. Taipgi jiems bus 
duota visi įrankiai, kurie tik 
reikalingi dėl apsigynimoj Tik 
tiems bus duodama, kurie tu
ri sisiekima su vietiniais-loka- 
lįnio komiteto nariais.

1

Moteris neregė, taipgi ir ne
girdinti, 84 metų senelė Mrs. 
W. E. Abbott numezgė 100 
porų pančiakų kareiviams. At
likus tą didelį darbą, senukė 
pareiškė, kad megs ir dau
giau, kad kareiviai būtų apau
ti, čystai galėtų savo kojas už
laikyti.

Matot, viena moteris kiek 
daug nuveikė. Jeigu kožna 
viena moteris po vieną porą 
pančiakų numegstų, tai dide
lį pagyrimą užsitarnautų nuo 
jaunuolių kareivių.

Balandžio mėnuo pagražino 
stogus, 24 valandas be sustoji
mo sniegas snigo. Jeigu žie
mos laiku, tai būtų daug tra- 
fiko bėdų padaręs. Bet dabar 
tuo pačiu laiku sniegti ir tirps
ta.

Balandžio 12-tą progresy- 
vės draugijos turėjo susirinki
mą kaslink bankieto sušelpL 
mui Sovietų Sąjungos ir Rau
donojo Kryžiaus. Iš raportų 
pasirodė, jog gerai einasi, jau 
suvirš 200 tikietų parduota. Ir 
daugiau yra, kurie užsisakę. 
Taipgi biznieriai remia, neiš
skiriant tautos, prižadėjo duo
ti maisto ir taip visokių reika
lingų daiktų.

Draugai išrinkti pereiti pas 
biznierius yra: Ig. Chulada, J. 
Rudis,- P. Tamašauskas, V. 
Kralikauskas, B. Chulada, A. 
Aleksoms ir S. Penkauskas.

Lawrence visuomenė ir apy
linkės kaimynai atvažiuokit ir 
paremkit šį garbingą darbą. 
Sušelpkim nukentėjusius nuo 
švininių kulkų ‘žmdnes, kurie 
kovoja už paliuosavimą žmo-

Washington. — Specialia 
p r o k u r oro pagelbininkas 
Dobey paliudijo Senato pa
tentų komisijai, kad karo 
ginklų kompanija Reming
ton Arms Co. turi padarius 
sutartį su hitlerine Vokieti
ja. Ta sutartis labai kenks
minga Amerikos ir visų Su
vienytų Tautų interesams. 
Jis nurodo, kad dar sausio 
mėnesį, 1Č41 met., ši kom
panija atsisakė parduoti 
tam tikrus labai svarbius 
karinius įrankius Anglijai. 
Tuo tarpu šita kompanija, 
pagal sutartį, išdavė visas 
slaptybes apie ginklus ir jų 
gaminimą vokiečių kompa
nijai Reinisch-Westfaelish 
Sprengstoff.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

DON’T TAKE THIS 
LYING DOWN . . .

.When men are fighting and 
dying, you must do your part. 
Be sure you enlist your DOL
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own life—with every single dol
lar and dime you can.

America must have a steady 
flow of money pouring in every 
day to help beat back our ene
mies.

Put Dimes into Defense 
Stamps. And put Dollars into 
Bonds. Buy now. Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can.

Don’t take this lying down.

i.

BALTIMORES LIETUVIŲ 
IŠKILMES

Tradicijine Baltimores Lietuviu Iškilme

LAISVĖS PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužes-May 31 dieną
19 4 2

Graži muzikalė programa
Bus daug svečių iš kitų miestų

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AVĖS, BALTIMORE

Šį pikniką ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kuopa, 
naudai dienraščio “Laisvės”.

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus
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Benjaminas Kordušas
' APYSAKA

Pąrąšė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 56
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(Tąsą)
Kordušas nutilo. Jis peržvelgė jį nuo 

galvos iki ko j U ir, rodos, naują žmogų 
prieš save pamatė. Jis mąnęs neužmuš. 
Ne, ne. Tai ne keliaujantis ritieris, bet 
paprastas chlopas Matūza. Jei ne tos 
žvairos akys, aš visai jo neišsigąsčiau, 
pagalvojo Benjaminas.

—Rimtai?
—Taip, pone.

w»Ir skandalyti nori?—ėmė virpėti Kor
dušo žandikauliai.

—-Širdis dar neleidžia.,.
Kordušui net pagailo į vargšą užguitą 

Matūzą žiūrėti,. Širdy ir pyktis buvo ne
didelis. Atėjo mane teisti, bet išsigando. 
Aiškiai matau—teisti, šunies, neverta vi
sa ta istorija ! Ir visą laiką drebėjau!

—Matau, kad esi puikus vyras, panie 
Matūza. Nepyk ant manęs. Pasakyk at
virai, ką tavo kaimynai kalba?

—Sako, kad ponas esi mano žmonos 
tęvas I

Kordušas staiga išblyško. Jis stovėjo 
ilgai nejudėdamas, nė ūsai jo nekrustelė- 
jo-

Matūzai pasidarė šaltą.
—Na, tai kas, panie Matūza?—tyliai 

prašneko Kordušas.—Ar tu už tai manęs 
nekęstum ?

Ilgai visas nutirpęs stovėjo Matūza, 
bet į Kordušo akis neįstengė ilgai žiū
rėti. Įsirėmė į žemę ir ilgai alsavo.

Šitai pastebėjęs, Kordušas nudžiugo. 
Puikus vyras, puikus baranek. Ot, jis 
bus mano ūkvedys!

—Ponas negražiai padarėt.
—Dievas, panie Matūza, visus lygiai 

teis.
—O kur Morta?—ūmai pakėlė Matū

za žvairas akis, ir Kordušas išsigando. 
Vilko, ne žmogaus akys žibėjo naujaku
rio kaktoj.

—Morta? O iš kur aš žinau.
Atsitraukė nuo jo Matūza per žingsnį 

ir tarė:
—O žmonės negražiai kalba. Jei žino

čiau ... '
Prikando Matūza lūpą. Vadinas, teisy

bė. Jis, jis Mikasiukės tėvas. Kakta, lū
pos kaip Mikasės.

Ir šlykštus ir brangus dabar jam bu
vo šis žmogus. Bet Morta. Kur Morta?, 
vos nesušuko dusdamas.

—Panie! Ką tamsta tuo nori pasaky
ti? De scorpions!

—Nešauk tamsta! Andrius girtas, sa
ko, prasitarė ... Nužudė ją. Vyties kry
žium prisiekiu!...

Matūza nebesusįvokė, ką daryti. Aša
ros mušė į akis. Žiūrėjo į Kordušo veidą, 
bet nebematė jo.

Kordušas nubalo, kaip pienas, Kaž
koks neaiškus, bet šlykštus ir baisus vai
zdas šmėkštelėjo už lango. Susvaigo gal
va. Suriko:

—Przecz! Przeęz!—ir sukniubo krė
sle.

Naujakuris bėgo, bėgo pustekinis į 
pamuš, be minties, be jausmo, ritosi* 
kaip akmuo pakalnėn.

Prikyštę pasikėlusi įbėgo Kotrina, įšo
ko Dūnaitis. Kordušas atsigaiveliojo, bet 
akys, kaip bepročio* šmaikštės po kam
barį ir gąsdino tarnus.

—Ką tas žvairaakis ponui,—sudrebė
jo Kotrina, pamačius sąvo pono veidą,

—Ąnclrių! Pašaukit Andrių!
—Kur jį dabar, pone, rasi.
—Iš žemės iškaskit. Panie Dūnaitis! 

Kad per dešimt' minučių būtų čia Au
drius !

Kordušas virpėjo ir gniaužė rankas. 
Smūgis buvo netikėtas ir toks sunkus. 
Tai apie jį, apie mano buvusį mylimiau-: 
$ią sodininką šitaip kalba! Ak, giedras 
perkūne!—šnibždėjo Kordušas, o galvoj 
raizgėsi planas, kaip pabėgti. — žiemą 
buvo gavęs du Elenos laiškus, o vis nesi
ryžo.—Panie Jezu Christe, kas mane ap
sėda? “Visa, kas yra geriausia, priklau
so mums, išrinktiesiems, ir jeigu mums 
to neduoda—patys pasiimam, Pasiimam 
Švariausią dangų, didžiausias mintis, ge
riausius vaisius, gražiausias moteris.” 
Nuodai, bzdurstvo,—jau balsu šūktelėjo 
|r pagaliau vėl nusilpo. Sėdėjo krėsle su
silenkęs, perblyškęs, drebąs. Rodos, gilti
nė švystelėjo dalgiu, ir jis per minutę pa- 

' seno dvidešimčiai metų.
Įėjo Andrius. Garsiai sukosėjo, bet 

Kordušas snaudė, negirdėjo. Visai išpur- 
' <el‘-WUle Alpimus vęįįe

dar žibėjo didelės, neramiai liūdnos akys, 
giliai įdubusios kakton.

—Ponas mane šaukėt?—skardžiai su
girgždėjo Andriaus balsas, ir Kordušas 
pakėlė galvą. Prisimerkęs ilgai jis žiūrė
jo į savo tarną, nė žodžio netardamas. 
Šiurpas nukrėtė jį, kai jis žvilgterėjo 
liūdnas, paslaptingas, bet drauge ir bal
tas akis. Kur gi čia Dievo kūrinys? Ar 
tai tas Andrius? Brrr, ne!

—Andriau, aš tave atleidžiu. Duosiu 
300 litų ir eik, eik...

Išsitraukė Kordušas iš kišenės su
glamžytų keletą popierinių ir atkišo. An
drius paėmė, vartė paniūrom, vis kiečiau 
lupąs spausdamas.

—Tai už ką, pone?
Pyktis, ironija ir pasišlykštėjimas už

liejo Andriaus veidą.
—Sakau, išeik!—vis neramiau virpė

jo Kordušo širdis.—Nebepatįnki man!
—Vadinas, ląuk už tai, kad tavęs 

Morta nebelanko?
—La scorpions, kaip tu drįsti !
—Nesitikėjau,—vis garsiau girgždėjo 

Andriaus balsas.—-Aš ne tik gyvenimą, 
bet ir dūšią velniui pardaviau už tave, o 
dabar—lauk.

—Andriau!!!
—Ot, sakau, teisybė. Nebėra Mortos, 

O juk žinai, kad mudviejų darbas,
—Przecz, przecz!!!
—Ką čią kaip gaidys šokinėji. Prieš 

Dievo paveikslą kryžiavais, prašei. Aš 
ir padariau.

šešėliu pakilo ir šešėliu prislinko Kor
dušas prie Andriaus.

—Tai tu, tu žmogau, manei, kad aš 
prašiau?... Prisįpažink. Ji nebegyva??

—Seniai. f
—Prieš Nukryžiuotąjį? Aš? Žmo-o- 

o-gau! Kaip tų drįsai taip pamanyti?
—O kaip gi kitaip? Sakau, ramybės 

nebeturiu ir po mirties neturėsiu. Žmo
gus, pasirodo, ne blusa.

Kordušas atšoko nuo jo, kaip nuo gai
sro, suriko, sutrypė kojom; ir įpuolęs į 
kitą kambarį, griebės šautuvo. Andrius 
išskėtė pirštus, pasirengė Kordušą pulti, 
bet pamatęs jo rankoje šautuvą, puolė 
pro duris. Kordušas bėgo paskui. Pasly
do nuo gonkų, parvirto, netyčia iššovė, 
pakilęs vėl bėgo šaukdamas. Andrius 
kuldeno parku. Bėgo plačiais žingsniais, 
pasikūprindamas, o Kordušas jį vijosi, 
vijosi.

—Laikykit! Laikykit!—šaukė visa 
gerkle ir šaudė, kol pribėgo prie jo Dū
naitis.

XVIII
Dvi savaites Kordušas iškliedėjo lovoj. 

Daug kartų jį lankė gydytojas. Visi jau 
lųanė, kad Kordušas nebekels arba ne
teks proto. Jis atsikėlė. Bet atsikėlė ne
be tas.

Visą mėnesį beveik' nė karto nebuvo 
išėjęs iš kambario, nor$ ir anksčiau vi^ąč 
jo gyvenimas vyko tik kambariuos. Per 
tą laiką pavasario dienos vėl daug nau
jų lapų buvo atvertosios. Elgeta Izido
rius, Kordušyūėje, miškely surado Mor
tos lavoną su baisiai sužalota galva. Tar
dė yįsą apylinkę, suėmė kalvį ir Andrių, 
girtą karčiamoj. Matūza trečią kartą 
sulaukė'antstolio ir, nebetekęs lygsvaros, 
vožė jam grėbliu per galvą. Dar ir šito 
neužteko. Kol atvyko daugiau policijos 
jų suimti, jis pabėgo, jis aplakstė 
artimiausius savo kaimynus, šaukė, 
kalbėjo ’ su ašaromis ■ sukilti prieš 
valdžią. Surištom rankom išvežė jį 
iš kąimo, o drauge su juo Ronkų 
ir vieną žilą senį. Bankrutavo Raiškiu 
malūnas, nuėjo pratestan 10,000 litų 
Kordušo vekselių, kuriuos lyg sapnuoda
mas, lyg ne savo ranka priedui Raiskiųi 
buvo pasirašęs. Dūnaitis apleido jį tyliai, 
nė neatsisveikinęs. Apsigyveno pas, Sū- 
rantus ir tvarkė pįeno nugriebimo punk’’ 
tą. Mikasė kalbų, pajuokos ir užuojau
tos užpulta, kartą naktį dingo kažkur su 
kūdikiu ir iki šiol niekas nežino, kur ji, 
Visi šie įvykiai, toki kruvini ir skaudūs 
praėjo pro Kordušą, tartum šešėliai ne
pastebėti. Jis net nieko negirdėjo. Žino
jo tik, kad vos iš lovos atsikėlęs, graibs-r 
tės, dėliojo šiokius tokius savo dokumem 
įus* skaičiavo, kaip greičiau, kad ir su 
naujom skolom parduoti Adomoniui dva
rą ir bėgti pąs vaikus į Varšuvą, o tuo 
tarpu užtiko Elenos laiškutį.

Karo Gamybos Tarybos direktorius (dešinėje) Donąld M. Nelson tariasi su ma- 
rininkų (CIO) unijos atstovu Smith ir Čikagos miesto aldermanu Dickerson (cen
tre) dėl lavinimo negrų karo darbams dirbti.

Senatorius Mead Apie Tikybos Laisvę

kurią mes tautinę

Tikybos laisvė, kuri yra pa
grindinis akmuo Suv. Valsti
jų, buvo palyginta senatoriaus 
James Mead iš New Yorko, 
kalboje, neseniai paduotoj 
Suv. Valstijų senatd, su žiau
riu persekiojimu tikybos Vo
kietijoj ir su bedieviškumu 
nacių vadų.

Karo laiku ar. taikoje, Suv. 
Valstijų žmonės meldžiasi 
kaip jie nori, sakė sęnatorius 
Mead. Amerikos konstitucija 
garantuoja tikybos laisvę.4

Tą aiškiai išdėsto Teisių 
Bįliau.s pirmas straipsnis. Jis 
sako, kad “Kongresas negali 
pravesti jokį įstatymą, kuris 
įsteigtų tikybą arba uždraustų 
laisvą josios pildymą.”

Tas reiškia, kad Amerikos 
kongresas negali įstatymu į- 
kurti valstybinę tikybą ir jo
kiu būdu negali drausti pildy
mą tikybos Suv. Valstijose.

“Teisė garbinti Dievą, kiek
vienam savo būdu,” sakė sena
torius Mead, “yra teikiama 
kiekvienam Suv. Valstijų pi
liečiui? Tai yra viena iš svar
biausių teisių, už
kovojame. Mes, Suv. Tautos, 
kovojame už teįsę būtį lais
vais, kalbėti, gyventi ir melstis 
kaip mes norime.”

“Kongreso nariai,” jis pri
dėjo, “kaip ir atskiri ameri
kiečiai, privalo visais būdais 
saugoti kiekvieno asmens tei
sę garbinti Dievą, kaip jam 
patinka.”

“Tikybos toleravimo princi
pas įrašytas į mūsų šalies įsta
tymus,” senatorius Mead pa
sakė. “Mes visi ligi paskuti
nio, turime dėti visas pastan
gas užtikrinti, kad tikybos to
leravimas visada gyvuos mūsų 
demokratijos šalyje.

“Toleravimas tikybos kiek
vieno žmogaus, ąr tai katali
ko, ar. protestopo, ar žydo yra 
pagrindas demokratinės siste
mos prezervuoti, už kurią mes 
šiandien aukojame savo bran
gų kraują.

“Kur žmogaus tikėjimas 
niekinamas, kur laisvė melstis 
nėra laikoma kaip kiekvieno 
atskiro piliečio teisė, mes ten 
randame ir kitas ypatybęs to
talitarinės valstybės. Baimė ir 
persekiojimai viešpatauja.

“Egzaminuokime t i k ybos

.yra galva mūsų priešų. Mes 
žinome, kad Vokietijoj šian
dien persekiojimas organizuo
tos tikybos yra pripažintas 
ginklas nacių vadų. Jie nori 
pakeisti garbinimą Dievo į 
garbinimą Hitlerio, ir padary
ti tikybą iš nacizmo.

“Vadas šios naujos pagoniš
kos bažnyčios nacių Vokieti
joj yra Dr. Alfred Rosenberg. 
Galime geriausiai perstatyti jo 
nuomones, perskaitydami jo 
žodžius. Likimas visų krikščio
niškų tikybų po vadovybe 
kaip Dr. Rosenberg, buvo Nu- 
rembergo Partijos Kongrese 
pabrėžtas 1938 m.

“Rosenbergas tada sakė: 
‘Man absoliutįškai aišku, ir aš 
manau, kad aš kalbu už savo 
fuehrerį, kad abiejos — ka
talikų bažnyčia ir evangeliška 
konfe^ijonalė bažnyčia <— 
kaip šiandien egzistuoja, turi 
nykti iš žmonių tarpo’.”

Pradiniai principai pagoniš
kos tikybos, kurią Rosenber
gas ir Hitleris planuoja kaipo 

Reicho bažnyčią1 jau
buvo atspausdinti 30 punktų 
programoj, kuri pasiekė Ame
riką pereitą rudenį,. pagal se
natoriaus Mead išsireiškimą.
, “Pagal šios naujos tautinės 
Reicho bažnyčios, Biblija pra
šalinta nuo šalies altorių, ir 
naujos tikybos šventa knyga 
tampa Hitlerio Mein Kampf. 
Kryžius nuo visų bažnyčių al
torių irgi prašalintas, jo vietą 
užims kardas ir svastika. 
Krikšto, vedybos ir palaidoji
mo ceremonijos prašalintos. 
Visas bažnytinis turtas visų ti
kybų bus pavestas, valstijai.”

Vienas iš svarbiausių punk
tų Rosenbergo, plano yra tas, 
kuris reikalauja sunaikinimą 
visų kitų bažnyčių ir tikybų, 
senatorius Mead nurodo.

Rosenbergo planas sekančiai 
išdėstytas 4-tame punkte.

“Kitos bažnyčios arba tiky
binės draugijos, ypatingai tos, 
kūrins pagrįstos tarptautiniu 
kūnu arba valdytos .iš užsienio, 
nebus tautinės Reicho bažny
čios toleruojamos Vokietijoje.

“Tai prieš tą mes kovo
jam,” sakė senatorius Mead. 
“Prieš tą viską Suv. Tautų 
žmonės kovoja,”

F.L.I.S.—Common Council.pądėtį nacių Vokietijoj, kuri

Draugą Palaidojant
Prakalbą, Pasakyta Laidojant 

Stąsį Pečiulį, Balandžio ’
13 d., 19.42 m.

Gerbiamoji Publiką!
Mes čia susirinkom atiduoti 

paskutinį patarnavimą velio
niui Stasiui Pečiuliui; raiškia
me didžiausią simpatiją la
ibiausiai nuliūdusioms šiuom 
momentu: Jo moteręi, dukte- 
rei Alenai h- sūnui Stasiui.

Aišku mums visiems., kad, 
gamtoj nieko nėra amžino, — 
kas kartą gemą, turi ir Įnirtį; 
pergyvenęs savo perijodą, už
leidžia savo vietą jaunajai 
kartai . ..

Bet tas gyvenimo perįjod.as 
nėra lygiai nustatytas jokiai 
gyvybei: viehas anksčiau atsi
traukia nuo gyvųjų, kitds vė
liau. Ir niekas nežino pilnai, 
kada reikės atsiskirti nuo my
limųjų ypatų. Jr .dažniausia ta. 
viešnia—mirtis, išplėšia iš mūs

tarpo mylimiausius asmenis ir 
draugus visai netikėtai, kurie 
dar mums būtų labai reikalin
gi! O gaįtok’is gamtos patvar
kymas ir teisingas? Nes, ne
žinant savo amžiaus galo, 
kiekvienas stengiasi ką nors 
naudingo nuveikti iki pat pa
skutinei gyvenimo valandai.

Prieš mūsų akis, štai, .karste 
guli kūnas buvusio, mūs draugo 
Stasio Pečiulio. Tik prieš po
rą savaičių jį aplankiau jo 
rimtoje ligoje. Nors jis buvo 
suimtas ligos, bet kalbėjomės 
apie visuomenines žmogaus 
pareigas, Nusiskundėm tame 
pasikalbėjime mudu, kad 
daug dar darbų visuomenėj 
reikėtų atlikti, bet mūsų, jėgos 
to padaryti jau neleidžia, — 
eina silpnyn .. .

— O, kaip gi, •— kalbėjo 
ligos prislėgtas Stasys Pečiu
lis, — kad Ulę greičiau kiek 
šustiprėsiu, tai šią vasarą ^su

rengsime daugiau piknikų 
naudai visuomeninio judėjimo.

žmogus buvo sunkios ligos 
jau suimtas, o jis vis dar rūpi
nosi visuomeninėmis pareigp- 
mis; nori sustiprėti, geidžią 
dar visuomenei patarnauti!

Kodėl mes čionai iš įvairių 
vietų susirinkome, kad atsi
sveikinti su juom? Juk jis jau 
miręs, jis mūs nemato ir ne
girdi, kaip apie jį kalbame ? 
Ryšyj su tuom čionai ir noriu 
išreikšti keletą savo minčių 
apie buvusį mūsų visų draugą, 
dabar jau velionį Stasį Pečiu
lį, su kuriuom teko kartu ben
dradarbiauti visuomeniniuose 
darbuose virš 20 metų.

Nekalbėsiu apie Stasio Pe
čiulio privatinį gyvenimą. Pri
vatinis žmogaus gyvenimas 
mažai sukelia žingeidumo vi
suomenėj. Man norisi apie ve
lionį kalbėti kaip apie visuo
menės darbuotoją, gerą jos 
dalyvį.

Velionį pažinojau prieš 20 
metų, kada jis priklausė Phi- 
ladelphijoj prie choro. Vėliau 
jau jį mačiau priklausant ir 
veikiant A.K.P., prie Tarptau
tinio Darbininką Apsigynimo, 
prie Liet. Lit. Draugijos, prie 
LDS kp. ir Demokratų Kliubo. 
Kaip matome, tai jau 6 darbi
ninkiškos organizacijos. Prigu
lint prie jų, reikia visose pa
sini okėti narines duokles, o 
kartais ir aukomis jas parem
ti. O velionis kaip tik ir buvo 
tuom nuoširdžiu ir visuomenei 
duosniu žmogumi. Tai jis pa
rems dienraštį “Laisvę,” tai 
kitą darbininkišką laikraštį, 
tai kokį fondą ir t. p.

Užpuolė plėšrusis Hitleris 
Sovietų, Sąjungą, pradėjo te- 
rioti ir mūsų buvusią tėvynę 
Lietuvą, — Stasys Pečiulis 
ateina su stambia auka medi
kamentams dėl Sovietų Sąjun
gos. Jvyksta “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimas — Stasys 
Pečiulis ir čionai pasirodė su 
gražiu pasveikinimu ir finan
sine parama.

Tos visos įstaigos, toji spau
da, kurią velionis rėmė, pasi
laiko iš pačių darbininkų ir jų 
pačių reikalams tarnauja, — 
jų reikalus gina.

žinome, kad velionis buvo 
verslįninkas, gurėjo valgomųjų 
daiktų krautuvę. Bet visur 
mes jį matome einant su dar
bininkais, priklausant jų orga
nizacijose ir remiant jų, įstai
gas. Bet juk ne visi biznieriai 
(kad Ir smulkūs) bando ko
operuoti su darbininkija.

Taigi, žinant kokiu buvo ve
lionis Stasys Pečiulis, — jis 
vertas darbininkiškos visuome
nės didelės pagarbos ir gra
žaus jo atminimo. Gal ir mes 
čionai susirinkome, kad prisi
mint jo nuveiktus visuomenei 
gražius darbus, ir su mūs dva
sios pakilimu atsisveikinti su 
juom ant visados palydint jo 
kūną į kapus.

Kartu mes čionai turime at
siminti ii1 tai, kad pasitraukus 
vienam draugui iš visuomenės 
pareigų, mes turime pasižadėti 
tęsti jo pradėtąjį, bet nebaig
tąjį darbą. Ypatingai šiuom 
momentu, kąi visas pasaulis 
uždegtas karo liepsną, — ją 
užgesinti gali tik pažangioji 
Žmonija. Išsiskyrus iš mūs tar
po kad 'iv vienam veikliam 
draugui, mūs darbas pasunkė-. 
ja. Tada pajuntam, ką reiškia 
netekimas draugo.

šiuo mūs kukliu liūdesiu 
mes neužpildysim mūs eilėse 
padarytą spragą. Mes čionai
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T. D. unijos lokalas 227 
ruošia pramogą karo pastangų 
paramai mūs šalies ir jos tal
kininkų. Parengimas įvyks, ge
gužės 9 d., š. m. Įžanga į pa
rengimą bus tik 25c., o už tą 
mažą įžangą dar yra proga iš- 
ląimėti J.A.V. boną vertės 
25 dolerių.

Visi turėtume įsigyti įžan
gos tikietus iš anksto, nes tas 
parengimas ruošiamas labai 
svarbiam reikalui. Aš jau par
daviau drg. S. Penkauskui 2 
tikietus už 50c., kai jį sutikau 
unijos mitinge.

Pereitą savaitę teko sueit. 
daug parapijonų, kaip katali
kų, taip tautiškos bažnyčios, ir 
teko su jais gerokai išsikalbė
ti apie rėmimą mūsų šalies ka
ro pastangų prieš fašistus ag
resorius. Tie bažnytinių įsitiki
nimų žmonės, kaip pasirodo, 
nuoširdžiai remia savo centais 
Amerikos valdžią ir jos talki
ninkus kovoje prieš užpuoli
kus. Jie lanko tam tikslui ruo
šiamus parengimus, perka 
štampas ir bonus, kad tik grei
čiau būt nugalėtas plėšringa- 
sis fašizmas.

Bet tokis nuoširdumas ten
ka daugiausiai matyti pas kitų 
tautų religijinio nusiteikimo 
žmones; gi pas mūs, lietuviš
kus religinius žmones, tokių 
labai maža. Lietuviai čionai 
turi 2 parapijas — vieną Rym. 
Katalikų, o kitą Tautišką. Bet 
šios bažnytinių organizacijos 
aktualiu darbu paremti kovą 
prieš fašizmą nesiskubina. Jų 
kunigai dažnai savo parapijo- 
nams pašneka gražiai, kad 
Dievas aukštybėse viską matąs 
ir jis neįeisiąs fašizmui per to
li nueiti. Bet tai baisi klaida 
taip pasakoti ir laukti. Fašiz
mas tik pačių civilizuotų žmo
nių pastangomis galės būt nu
galėtas ir sunaikintas. Tie, ku
rie laukė ar laukia, kad kas 
“iš aukštybių” Hitleriui ar Ja
ponijai nusuks sprandą, tie la
bai klysta. Jeigu maldos ir 
“aukščiausios galybės” būt tu
rėjusios kokią ten nulemiančią 
jėgą prieš fašizmą, tai Hitle
ris būt neišnaikinęs daugybes 
bažnyčių, vienuolynų ir kito
kių religinių įstaigų; jis nebū
tų tiek išžudęs katalikų kuni
gų, vyskupų ir nekaltų civili
nių žmonių.

Pekliškoji Hitlerio mašina 
bus sumušta tik didžia žmonių 
jėga ir didžiausiomis pastan
gomis, prie kurių mes visi pri
valome prisidėti.

Trys mūsų miesto slaugės, 
kurios nuvyko Australijon tar
nauti Dėdei Šamui, pranešė 
savo namiškiams, kad jos jąu 
vietą pasiekusios be jokių pa
vojų.

šios trys drąsuolės yra: 
Miss. Anna F. Reagan, Miss. 
Mary Coleman ir Miss. Ade
line Di Burro. Sako, kad jos 
gerai tenai užlaikomos ir esan
čios linksmos.

Maple Parko Kliubas likosi 
atidarytas su balandžio 1 d. 
Mūs draugai ir prieteliai da
bar jau yra kviečiami kliubą 
atlankyti, nes tenai rasite at- 
sakomingus žmones viską pri
žiūrint ir mandagiai aptarnau
jant.

Balandžio 26 d. tame gra
žiame parke bus šaunus' ban- 
kietas, į kurį suvažiuos daug 
draugų ir svečių iš tolimesnių 
kolonijų. Pramoga ruošiama 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui ir dėl medikalės pagelbos 
Sovietų Sąjungai.

Einant Broadway, teko už
eiti pas draugą P. Jaųukonį, 
kuris laiko čionai patogią už
eigą. P. Janukonis yra pažan
gus žmogus ir dienraščio Lais
vės skaitytojas. Gi už baro
pas jį dirba drg. A. Palskis, 
taipgi pažangus žmogus. Mat, 
savas pas savą . . L. K. Biuras.

sudedam prižadą dirbti tąjį 
darbą ir tai idėjai, kuriai pil
nai Stasys Pečiulis buvo pasi
aukojęs. Tuomi mes jį įvertin- 
sim, tuomi įarnžinsim...

J. Rąipanąmkąs.
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ATEIVIUS UŽGIRTA

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 19. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas šiandien išleido tokį pranešimą:
Filipinų Sritis:
Nedidelė, judri jėgą amerikiečių ir filipinų, veikda

ma kalnuose Luzon salos šiaurinės dalies, sėkmingai 
užpuldinėjo pryšakines japonų pozicijas San Nicolas, 
Natividad ir Tayug, Pangasinan provincijoj, per ke
lias paskutines dienas. Tuomi jie sunaikino didelius 
sandėlius japonų karo reikmenų ir daug priešų užmu
šė bei sužeidė.

Mūsų jėgos vis atkakliai priešinasi besiveržiantiems 
pirmyn japonams Cebu ir Panay salose (Filipinuose).

Priešų orlaiviai ir artilerija vis bombarduoja ameri
kiečių salą-tvirtumą Corregidorą. Vikri ugnis iš mū
sų kanuolių baterijų nutildė bent keturias, o gal pen
kias, priešų kanuolių baterijas per kelias paskutines 
dienas. Mūsų priešlėktuvinės kanuolės, sėkmingai 
veikdamos, privertė japonų bombiriinkus laikytis ne
paprastai aukštai.

Narsuoliai Apsaugojo Amerikos Vėliavos Garbę
Mūsų vėliavai Corregidore vakar japonai buvo pa

darę šiek tiek nelaimės, kuri tęsėsi kelias minutes. 
Jungtinių Valstijų vėliava paprastai plevėsuoja ant 
100 pėdų aukščio stiebo, kuris stovi aukščiausiame 
punkte šios apgultos salos-tvirtumos. Kai priešų ka
nuolių baterija Bataane smarkiai bombardavo, vieno 
jų šovinio skeveldra pataikė į stiebą ir perkirto šniū
rą, kuriuom vėliava užtraukiama aukštyn.

Vėliava pradėjo lėtai leistis žemyn. Pirm jai pasie
kiant žemę, tačiau, kapitonas Brewster G. Gallup, iš 
Californijos; technikinis sardžentas Erza R. Smith, iš 
Summer, Illinois, ir Honorio Punongbayen, iš Filipinų 
salų, prišoko ir suėmė vėliavą į savo rankas.

Nepasitenkindami savo vėliavos apsaugojimu nuo 
žemės palietimo, grupė kareivių tuoj aus ėmė taisyt 
stiebą ir perkirstą šniūrą. Tarp sprogstančių šovinių 
jie užbaigė pataisymus, ir vėliava po trumpos pertrau
kos vėl išdidžiai ir kovingai plevėsavo nuo aukščiausios 
saloje vietos, skelbdama draugui ir priešui, jog Cor- 
regidor vis atsilaiko.

Kai tik generolas Wainwright sužinojo apie tą nup- 
tikį, jis oficialiai išreiškė pagyrimą tiem trim vyram 
už garbingai-narsų patarnavimą savo vėliavai.

Suvirš 99-% aplikacijų lei
dimams samdyti ateivius pa
žymėtuose valdžios karo dar
buose buvo užgirta Suv. Vals
tijų Karo ir Laivyno Depart- 
mentų.

Tie departmental davė- sam
dytojams leidimą samdyti 
daugiau kaip 99% iš daugelio 
tūkstančių ateivių darbininkų, 
kurie prašė darbo prie “klasi
fikuotų” valdžios kontraktų 
slapto, konfidencijalio arba 
apriboto charakteriaus, pagal 
pranešimą Dr. William Alex
ander, Karo Produkcijos Ta
rybos Darbo Skyriaus Mažu
mų Grupių Biuro.

Darydamas šį pareiškimą, 
Dr. Alexander pabrėžė būdus, 
kuriuos valdžia vykdo baigti 
diskriminaciją tarnybose, ir 
atkreips atydą į faktą, kad 
prezidentas išleido egzekutyvį 
įsakymą, kuris draudžia dis
kriminaciją dėlei rasės, tiky
bos arba 
kydamas, 
kiekvieną 
minacijos

“Daugumas iš geriausių į- 
rankių. gamintojų šioj šalyje 
yra- tarpe nenaturalizuotų ir 
sveturgimių piliečių, ir todėl 
šie darbininkai sudaro svar
bią dalį mūsų darbo jėgų. Mes 
neįvykdinsime visuotiną pro
dukciją be jų pagelbos,” Dr. 
Alexander sakė. “Kadangi 
dauguma šių darbininkų yra 
neabejotinai lojalūs, geriausia 
apsauga, kurią ši šalis gali tu-

rėti, tai yra,, laikyti juos lo
jaliais, duoti jiems darbo.”

“Vienas iš būdų pagamin
ti penktą koloną ir sabotaž- 
ninkus,” pareiškė Alexander, 
“tai sulaikyti šiuos žmones 
nuo darbų, leisti jiems gatvė
se tinginiauti.”

F.L.I.S—Common Council.

Lawrence, Mass.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

gu nenorite susilaukti sutruk
dymų, raginami prisilaikyti šio 
patvarkymo.

kelti lermą, įnešdamas susirin- 
kiman tokius dalykus, kurie 
kliubui visai nepriklauso. Jis 
pradėjo pasakoti ką tai apie 
Laisvę, nors Laisvę kliubas ne
turi užsiprenumeravęs. Kliubo 
pirmininkas pašaukė tą fašis
tuką prie tvarkos, sakydamas, 
kajl čionai, kliubo susirinkimas 
ir tik kliubo reikalai galimi 
svarstyti, o ne kas kitas. Pir
mininkas jam paliepė sėstis, 
jeigu jis neturi ką kalbėti kliu
bo reikalais. Ir nusėdo Pilve
lis, kai česnaką prarijęs...

Bravo, kliubo pirmininkas, 
kad neleidžia karštagalviams 
kelti lermas!

tautines kilmes, įsa- 
kad būtų įrašyta į 
kontraktą nediskri- 
parūpinimas.

Laisvės piknikas įvyks lie
pos 4 d., š. m., Maynarde, 
Mass. Jau išduoti įžangos ti- 
kietai platinimui. Platintojais 
yra šie asmenys: J. Milvydas, 
P. Tamošauskas, B. Chulada, 
J. Slaivis, A. Gross, K. Gra- 
dęckas, T. Turtonis, J. Rudis, 
A. Večkis, Ig. Chulada, D. Su- 
kackis, V. Krąlikauskas, M. 
Davidonis ir S. Penkauskas.

Tai yra nemaža armija pla
tintojų. žiūrėsime, kurie pa
sirodys pirmutiniai ir pralenks 
savo oponentus.

Pasistengkite, draugai, kad 
mes sukirstume kitas kolonijas 
tikietų išplatinime! Jeigu ku
riems tikietų pritrūktų, tai ga
lėsite gauti daugiau, — par
trauksime. Drąsiai galite ’tikie- 
tus leisti svietan taip greit, 
kaip galite; jų turime prisi- 
spausdinę

W. Blueist, 22 m. jaunuolis, 
tapo policijos suareštuotas už 
sumušimą savo motinos, su ku
ria jis susibarė dėl jo išlaidu
mų. Motina norėjusi jo uždirb
tų pinigų dalį paimti pragy
venimui, bet jaunuolis motinai 
išmušė už tai akį.

Tai negražus pasielgimas iš 
jaunuoliui pusės.

L. K. Biuras.

Chicago. Ill.
McKeough Naminavimas 
do Žmonių Norą Karą Laimėt 

Šiemet
Antradienį, bal. 14, nomi

nacijų pasekmės parodo, kad 
žmonės pasiryžę karo laimė-

Ro-

užtenkamai.

AMERIKIEČIAI SKUBI
NASI NAMO

RAUDONOJI ARMIJA ATMETE 
ATGAL PRIEŠĄ, NUKIRTO 

14-KĄ LĖKTUVŲ

, Stockholm. — Iš čia išsi
skubina namo 154 amerikie
čiai. Švedijos valdžia išgavo 
iš nacių leidimą, kad 

’■laivas nebus užpultas, 
jis negabena jokių karo 
buklų.

Miesto 
kad visi 
užsiregistruotų su liepos 1 d., 
1942. To nepadarę, negalės 
važinėti gatvėmis. Užsiregis
travimo vietą nurodoma mies
to raštinėj.

valdžia patvarkė, 
dviračių, savininkai

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

! Tel. GLeniiiore 0-6191

jimo siekiuose ir palaiko Roo- 
sevelto užsieninę politiką, tai 
ašį sutriuškinti galutinai.

R. S. McKeough labai daug 
gavo balsų Cook apskrityje— 
424,525; Down State 68,572. 
Bendrai 516,765. P. H. Doug
las gavo daugiau balsų už Mc
Keough Down State, bet jis 
nominacijas pralaimėjo, nes 
tegavo tik 241,330. Jis išsi
reiškė, kad nominacijos buvo 
sveikas pažymis. Ir kai Mc
Keough laimėjo, tai jį pasvei
kino ir prižadėjo kooperuoti 
rudeniniuose rinkimuose, kad 
Brooks, “Tribune” kandida
tas, nebūtų išrinktas. Už tokį 
nuoširdumą McKeough pa- 
ačiavo Douglasui.

Prieš dabartinį J. V. senato
rių Brooks ėjo Warren 
Wright. Jis per visą valstiją 
gavo 100,881 balsą. Brooks li
ko nominuotas 499,169 bal
sais.

Bendrai, republikonų nomi
nacijos balsų per visą valstiją 
609,213, prieš demokratų no
minacijos balsus per visąi vals
tiją 794,048.

Vadinasi, demokratai be
maž gavo 200,000 daugiau ne
gu republikonai ir tas, galima 
sakyti, užtikrina, kad lapkri
čio balsavimuose McKeough 
bus išrinktas į J. Vksenatą.

Nuo visos valstijom į kon
gresą nominuotas Benjamin 
Adamowski. Gaila, kad nelai
mėjo nominacijos iš 1-mo 
kongresinio distrikto Earl Di- 
ckersonas. Daug prastesnis

elementas praėjo nominacijo
se, tai W. L. Dawson. Abudu 
negrai. Dickersonas kur kas 
geresnis žmogus.

Mrs. Pikiel, vienatinė mo
teris perėjo nominacijose į 
kongresą ant republikonų ti- 
kieto iš 18-to kongresinio dis
trikto.

Iš 3rčio kongresinio distrik
to laimėjo nominacijas E. A. 
Kelly. Jo rekordas nepažan- 
gus; dažnai balsuoja prieš 
darbininkam naudingus bilius.

Iš 4-to kongresinio distrikto, 
kur daug lietuvių gyvena, lai
mėjo nominaciją Martin Gors
ki. Shulmistras, Brighton Par
ko lietuvis, surinko 519 balsų. 
Gorskis gavo 6;759 balsus.

5-tam kongresiniam distrik- 
te dabar yra kongresmanu A. 
J. Sabath, pažangus žmogus. 
Jis beveik visus nominacijų 
balsus surinko savo kandida
tūrai.

Bendrai, šie nominacijų bal
savimai parodo, kad žmonės 
prieš izoliacininkus. Rudens 
balsavimai parodys dar dides
nį žmonių pasiryžimą nepra
leisti į kongresą ir senatą už- 
gerintojų. žmonės stoja dž an
tro fronto atidarymą ir karo 
laimėjimą ne už kelių metų, 
bet šiemet.

Lietuvis teisėjas John T, 
Zuris nominuotas. Taipgi ir 
advokatas Olis yra nominuo
tas ir bus ant republikonų su
rašo ateinančiuose teisėjų rin
kimuose šių metų birželio mė
nesį. Rep.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 19. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

šiandien sakė:
Naktį iš balandžio 18 į 19 d. nebuvo jokių reikšmin

gų atmainų fronte.
Pietiniame fronte Sovietų kariuomenė atmetė tris 

priešų kontratakas.
Vienas iš mūsų pėstininkų dalinių, veikdamas vaka

riniame fronte išvien su partizanų būriais, atvadavo 
tris apgyventas vietas; Vokiečiai nukentėjo sunkių 
nuostolių.

Vakarinis Sovietų Pranešimas:
Balandžio 18 d. mes nušovėme žemyn 14 vokiečių or

laivių, D savo netekome penkių orlaivių.

Unijistai Perka Bondsus
Baltimore, Md. — Indus

trial Union of Marine and 
Shipbuilding Workers uni
jos nariai šiame mieste nu
sitarė pravesti vajų už nu* 
pirkimą. $1,500,000 vertes 
apsigynimo bonų. Čia šį 
unija turi apie 40,000 narių.

Tūkstančiai Naujų Balsy už 
Browderio Paliuosavimą

New York.
Komitetas I š 1 a i s vįnimui 
Earl Browderio gavo pra* 
nešimą, kad Kubos Genera* 
line Darbininkų Federacija 
priėmė rezoliuciją už Brow
derio paliuosavimą. Federa
cija kreipėsi pas Kubos am
basadorių Washingtone Au
relio F. Concheso, kad jis 
perduotų prez. Rooseveltui 
70,000 federacijos narių 
prašymą.

Detroit, Mich. — United 
Auto Workers Lokalas 157 
priėmė rezoliuciją už Brow
derio paliuosavimą. Lokalas 
turi 13,000 narių.

Piliečių

Muilo Visiems Užteks, 
Nereiks Namie Daryti
Washington. —* Žmonės iš 

Office of Price Administra
tion sako, kad bandymas 
muilą darytis namie visai 
nereikalingas. Muilo esą vi
siems užtenkamai. Darymas 
namie dar pakenktų karo 
reikalams, nes taip būtų la* 
bai daug išeikvojama gli* 
cerlno, kuris taip ’reikalin
gas karui. Siūloma pradėt 
vajų už rinkimą taukų ir 
riebalų karo reikalams, Iš 
riebalų išėmus, gliceriną, jie 
labai tinkami muilui.

JAPONAI BOMBARDUO* 
ŠIĄ VAKARINĮ AMERI

KOS PAKRAŠTĮ
. Washington. — Numato
ma, kad japonai iš oro bom
barduos miestus vakarinia
me Amerikos pajūryje, ker
šydami už tai, kad Jungti
nių Tautų orlaiviai bombar
davo Japonijos miestus.

Žydų Mokytojų Susie'dijos 
Fondas padovanojo New Yor- 
ko miestui ambulansą varto
jimui atsitikime atakų ant 
miesto.

tas 
nes 
pa-

VYSKUPAI PASKYRĖ 
$100,000’ LENKAMS % *■' ■    1 *

Washington. — Katalikų 
Bažnyčios vyskupai paskyrė 
$100,000 sušelpimui lenkų. 
Be to, jau pirmiau katalikų 
vyskupų komitetas buvo su
kėlęs $750,000 sušelpimui 
lenkų.

Su balandžio 14 d. čionai 
prasidėjo peržiūrinėjimas visų 
automobilių. Tam yra padėti 
specialūs inspektoriai, kurie 
Vairuotojus sustabdo ir apžiū
ri ar viskas yra prisilaikoma, 
kaip reikalauja reguliacijos. 
Vairuotojai turi visuomet būt 
taip apsirūpinę, kaip reikalau
ja valstijos važiuotos komisi- 
jonieriaus patvarkymai. Ki
taip, gręsia netekimas leidimo 
vairuoti bei naudoti automobi-

LIEPOS SUĖDU. PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui 
Vaistams 
{Sveikatai

Gamtos
Pm Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery St.. No. Abingtoh, Maas. •

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išinicruos 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. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
“Girl from Leningrad” bus rodo

mas balandžio 23-čią, Park Theatre, 
Montello, Mass. Prasidės 6-tą va
landą vakare pirmąs rodymas, an
tras 8:30. Taipgi bus kiti paveikslai 
iš Rusijos karo fronto. įžanga ypa- 
tai 55c su karo taksais. Rengia Rus
sian War Relief Komitetas.

V (93-94)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

22 d. balandžio, 3 vai. dieną, 735 
Fairmount Ave. Visus narius kvie
čiame dalyvauti. Bus svarbių dalykų 
Svarstoma. Kurie nesate pasimokėję 
duoklių, pasimokėkite, gausite naują 
knygą, kuri įdomi ir kiekvienam na
riui bus žingeidi skaityti.
F. Balčiūnas, Sekretorius (92—94)

Pereitam kliubo susirinkime 
fašistuojantis Pilvelis pradėjo

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

Šimtas dolerių dovanų."kuris (rodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.
____ L,__________________—

Prisiunčiame į namus ir persiunti
mo kaštus apmokame. Užsakydami 
galite prisiųsti pinigus arba pažy
mėkite kiek norite, mes prisiusime 
C.O.D.

Končiaus medaus taipgi galite 
gauti gerose lietuvių krautuvėse 
Naujojoj Anglijoj, New Yorko ir 
Philadelphijos apylinkėse.

Bitininkas Končius šią savaitę 
lankosi su medum New Yorko apy
linkėje.

Nusipirkite dabar gero mėdaus, 
dėl to, kad* vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų.

Medąus kaina
Kvorta, 3 svarai .... .85
5 svarai . . . ■. ........ $1.25 
Galionas, 12 svarų . . . $3.00 
5 Galionai, 60 svarų .$13,00 
KONČIAUS BITININKYSTE 

57 Battery St.

No. Abington, Mass.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant - 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Pąraamdo automobilius ir ka 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 
66 COURT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Tėl. TRĮarigle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. V. 

mito
I , j » • y • ■ .

CHARLES J. ROMAN
(RAMĄNAUSKAS)

"1 ^8
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
4 4* 4

Liūdesio valandoje kreip- 
kites 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.
Telefonas poplar 4110

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

štai 
adret>as:

TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ 
. Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus BroofcJyue

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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

BRIDGEPORT, CONN.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levanda uukai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

+ LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių •
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZE1DAT, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jpg aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIEVAMS ir PAREMS
Tokiems poklllams męs parduodam viską už labai žemą? kalnas

FEDERAL LIQUOR. STORE
2410 MAIN STREET, . BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
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New Wto^M0zfe7l njoi
Union Avė. Gavo Dar Vieną 

Trafiko Lempą

CIO Konferencija Pasisakė 
Už Antrą Frontą

Kas Per Dalykas Tas 
“Cabaret Nite”?

Antradienio Vakar; 
Bus “Black Out”

Eyck ir 
savaitę 

kontrolės

chael Quill, Transportininkų 
prezidentas. Jie visi

New Yorko Industrinių Uni- i Elektristų, Radijo ir Mašinistų 
jų konferencijoj pereitą šešta- linijos fin. sekretorius, ir Mi- 
dienį audringai sveikinta kal
bėtojai, raginusieji atidaryti Unijos 
antrą frontą dabar. Visa kon-1 pasisakė už ofensyvą dabar ir
ferencijos nuotaika rodė, kad ! jų pareiškimai sutikta audrin- 
šis yra vyriausis unijistų klau- gaiš unijistų užgynimais, 
simas šiandieną Virš estrados į Majoras <LaGuardia sveiki. 
įskeltas obalsis ta.pgi saukė: i delegatlls h. aukštai jverti.

“Atidarykit Peragalingąjį no CIO pastangas karui laimė- 
Ofensyvą—dabar!”

Tarp daugelio žymių kal
bėtojų buvo keletą nacijona- 
lių unijinio judėjimo figurų- 
viršininkų—R. J. Jones, Auto
mobilistų Unijos vice-prezi- 
dentas; Joseph Curran, Naci-

ti. Bet dėl antro fronto, sakė 
majoras, “reikia pakęsti” kol 
būsią paruošta jam gana karo 
medžiagų.

Konferencija buvo didžiau
sia po nacijonalės konferenci
jos, įvykusios Washigtone.

jonalės Jūrininkų Unijos pre-1 Dalyvavo 4,112 delegatų, at- 
zid.; Julius Emspak, Jungtinės stovaujant 500,000 narių.

Jau. laikas trumpas iki I^DS 
Jaunuolių baliaus, kuris įvyks 
šį šeštadienį, balandžio 25-tą, 
Laisvės salėje. Girdėt, kad jau 
ruošiasi ateiti į šį CABARET 
NITE, ir ąina kalbos, kaip 
tai: “Kas ten tas “CABARET 
NITE’, kurį jaunuoliai rengia? 
Reikės nueiti pas juos šį šeš
tadienį pasiteirauti.”

Ateikite, pamatysite. įžan
ga tik 40c., ir jums užtikrina
me linksmą laiką. Galėsite ge
rai pasišokti, pasivaišinti pui
kiais gėrimais ir valgiais, ir 
pasiklausysite geros progra
mos. Pinigai nuo šio parengi
mo bus naudojami pasiuntimui 
delegatų į LDS seimą Chica- 
goje, liepos mėn.

Brooklyne šį vakarą, antra
dienį, balandžio 21-mą, bus 
bandomasis aptemdymas. Vi
sos šviesos privalo būti užge
sintos lygiai 9 vai. vakaro ir 
laikomos užgesytomis iki 9:20.

Vakarinės mokyklos ir visos 
vakarais veikiančios įstaigos 
veiks, kaip visada, tik jose 
arba bus uždangstyti langai, 
kad visai šviesos nesimatytų, 
iš lauko, arba turės 20 minu
čių pertrauką, kurioj bus aiš
kinama 
akų iš 
grupės

Ant kampo Ten 
Union Avė., pereitą 
pastatyta trafiko 
stulpas. Dabar ir pėstininkai
sulauks savo eilės pereiti sker
sai gatvę. Pastaraisiais keliais 
metais čia buvo užmušta 
tomobiliąis ar primušta 
žmonės.

au
koti

Jieško Trijų Mergaičių

užsilaikymas laike at- 
oro sulyg kiekvienos 
užduočių.

Nuteisė už Nesiregistravimą

Pasikalbėjimas su Jonu 
Lazausku

Praleiskite Vakarą 
Geram Tikslui

Turim Dar Pakelti 
Gamybų

New York o policija instruk
tuota tėmyti į judžius einan
čias mergaites. Priežastis—iš 
New Yorko Patersone gauta 
atvirutė nuo Mary Pulos, 15 
m., kuri su dviem sesutėm ir 
tėvų $200 prasišalino iš na
mų. Patersone. Manoma, kad 
jos turinčios čia linksmiausi 
gyvenimų lankydamos judžius.

Svečiavosi Brooklyne
Brook lyniečiuose lankėsi 

Pranas Stripinis iš Montello, 
taipgi iš Bostono lankėsi se
suo brooklyniečio Venckaus, 
kurio svečiams iš karto ne
pavyko surasti. Manoma, kad 
persikėlęs gyventi kitur, o 
naujasis antrašas seseriai ne
buvo žinomas. Ar vėliau vieš
nia brolį susirado, šių žodžių 
rašytojui nežinoma. Z.

■

Antradienis, Baland. 21, 194Ž

Staten Islandas Gaus ’ą* 
Namų Projektą

Fed erai ė gyvenamų namų 
statybos įstaiga, Washingtone, 
paskyrė $1,357,350 statybai 
Staten Islande gyvenamų na
mų projekto, kuris vadinsis 
Edward Markham Homes. 
Juose apgyvendins 360 šeimy
nų.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Gaisras gelbėjimosi valčių 
darytuvėj, 492 Zarega Avė., 
Bronx, sunaikino 8 gatavas 
valtis, skirtas J. V. Laivynui.

Užvakar taikėsi pasikalbėti 
su brooklyniečiu Jonu Lazaus
ku, kuris šiuo tarpu apsigy
venęs Bridgeporte, Conn. Pa
siteiravau pas jį:

—Tai kaip gyvuoji, Jonuli ? 
Ar sunkiai procevoji?

—žinai, bratku, nesunkiai... 
Važiuodamas į Bridgeportą, 
visai nesitikėjau gauti užsiė
mimą, bet ačiū geriems drau
gams ir prieteliams, kaip tai 
bridgeportiečiams: Arisonui, 
Mockaičiui ir kt. . . Tai žmo
nės, kokių kitur bųtų sunku 
rasti! Jie pagelbėjo gauti dar
bą ir bendrai ten apsigyventi.

— Na, o koks darbas?—pa- 
sižingeidavau.

—Nugi, broli, mašinomis
drožiam geležį, geležis 
žiama tyli. Mieruojam vis 
geležies šmotelius, žinai, 
vyzdžiui, colis, rodos, ir 
neilgas, o mūsų darbe tą
prisieina suskaldyti net į tūks
tantį dalių ir daugiau. . . plau
ką gali atmieruoti! y

—žmonės kalba, kad ten 
kambarių trūksta. Ar tiesa ?

—Well, kaip gyvenom čia 
' Brooklyne pastogėj, taip gyve

nu ir ten pastogėj. Nors, tiesa, 
ten mažiau kambarių tuščių 
yra, kaip Brooklyne 
gesni.

* —Bet kaip bus su 
-.Liaudies Teatru? Juk

lyno išvažinėjo pusė mūsų te
atro aktorių.

—žinai, broli Dzūkeli, mes 
ruošiamės vaidinti tenais. Pa
vyzdžiui, 10-tą d. gegužės ža
dam suvaidinti komediją 
“Kontrolis”; vyrai bus brook- 
lyniečiai, o moterys bridgepor- 
tietės.

kirp
tuos
pa- 

taip 
colį

Nežiūrint didelių pareigų 
šalies gynime, kiekvienas žmo
gus kada nors, kur nors mėgs
ta pažaisti sporte ar žaismėje, 
žaismių ir žaismaviečių. yra 
visokių. Budrus pilietis ir ei
damas žaisti pasirenka tokias 
žaismes ir jų vietas, kuriose 
dalyvaudamas ir žaidimu pa
deda pergalei ant fašizmo.

Tokia žaismė įvyks šį ket
virtadienį, Laisvės salėje, 419 
Lorimer Street, Brooklyne, 
kur susirinkę palošti ir pasi
žiūrėti to žaidimo savo at
silankymu parems vilnų fon
dą. Iš to fondo šimtai kovoto
jų prieš fašizmą jau yra ap
rengti šiltais svederiais. Mūsr 
mezgėjos atlieka darbą, jor 
daug prisideda ir aukomis tam 
fondui, bet vienos, be kiti 
brooklyniečių ir iš kitų, miešti 
pagalbos nebūtų galėjusios tt 
padaryti.

Visi vyrai ir moterys, kuru 
mėgstate žaisti ,ar pasižiūrėti 
taipgi pasivaišinti, 
kite.

Aną dieną lankėsi po New 
Yorko dirbtuves Įeit, genero
las Brehon Somervell, buvęs 
šalpos administratorius, da
bar Armijai Reikmenų Tieki
mo komandierius. Jis pareis-’ 
kė, kad padėtis gana nebloga, 
bet kad produkcija turi būti 
dar daugiau pagreitinta. Pro
dukcijos karas, sakė jis, turi 
būti laimėtas per “du šimtu 
'•ekamų dienų.”

Drafto įstatymo laužymas 
“turi būti sustabdytas,” pa
reiškė federalis teisėjas Ab
ruzzo, Brooklyn, nuteisdamas 
vokietį ateivį, Joseph Engei, 
3 metus kalėti.

Socrates Johns; 27 m., 
teistas 18 mėnesių kalėti 
sumelavimą registracijoj, 
sakęsis užlaikąs tėvus, o
rasta, kad jo abu tėvai gyve
na iš savo uždarbio.

Liuteriečių Draugijos 
Bankietas Pavyko

ir bran-

Lietuvių 
iš Broo-

Po ilgoko pasikalbėjimo, ir 
išsigėrus porą stikliukų “Wil- 
sono”, Dzūkelis palinkėjo 
prieteliui Lazauskui sėkmingai 
drožti geležį, o Lazauskas ant 
pabaigos pridėjo:

—Jeigu tu, broli Dzūkeli, 
geras būsi, tai su gerų priete- 
lių pagalba pasistorosime ir 
tau tenai kokio užsiėmimo 
prie geležies drožimo.

Dzūkelis.

Neužmirškime Savo 
Kovotojų

Atvykę iš kariuomenės atos
togų, taipgi savo laiškuose 
daugelis karių nusiskundžia 
išsiilgimu laiškų nuo draugų. 
Turintieji šiek tiek artimesnių 
pažinčių su išėjusiais kariuo
menėn daug pasitarnautų ge
ram ūpui tankiau parašymu 
jiems. Mums, namie, laikas 
daug greičiau prabėga, tad 
tankiai nei neįsivaizduojame, 
kokio džiaugsmo suteikia 
esantiems toliau nuo namų ga
vimas laiško nuo saviškių ir 
draugų. K. D.

Iškilęs Pagalbų Raketas

nu
li ž 
Jis 
su

buvo pa- 
svečių ir 

pasakyti

Karas Duosiąs Vėžiams 
Ilgiau Pagyventi

atsilanky 
Jžanga tik 15c.
Mot. Kliubo ir Mezgėjų 

Komisija.

Vieną Diena Maršalas 
Anglijoj, Kitą N. Y.

Buvusieji LaGuardia orlai
vių stotyje pereitą sekmadie
nį buvo labai nustebinti neti
kėtu sugrįžimu iš Anglijos ge
nerolo George C. Marshall, 
armijos štabo viršininko, ir 
Harry L. Hopkins, Amunicijai 
Paskirstyt Tarybos pirminin
ko.

Maršalas ir Hopkins tik 
pereitą šeštadienį buvo girdėti 
kalbant per radiją iš Airijos.

Ne vienam šis jų greitas- 
netikėtas perskridimas nema
loniai priminė, jog ir priešams 
ne toliau atskristi į Amerikos 
miestus iš Vokietijos, ir dar 
arčiau iš hitlerininkų kontro
liuojamos Francijos ir Ispani
jos. Vokietijoj esantis priešas 
mūsų gadynėj pasidarė pavo
jingesnių, galinčiu mus New 
Yorke pasiekti greičiau, negu 
laike Amerikos nepriklauso-

pasiekti mus iš Bostono. Tas 
priminė rimtumą reikalo būti 
prisirengusiems apsigynimui 
visur ir visada.

Kitas Gaisras Laive 
Normandie

Pereitų šeštadienį apvirtu- 
sio ant šono laivo Normandie 
viduje buvo iškilęs antrasis 
gaisras, kuris greit užgesinta. 
'Laivas guli apvirtęs nuo pir
mojo gaisro, įvykusio vasario 
9-tą. Ką tik pasibaigė tyri
mas pirmojo gaisro priežas
ties. - • ...

Užėjus laikams teikimo vi- 
sokieriopų pagalbų savo šalies 
ir talkininkų armijoms, pagal
bų kariuomenės šeimoms, pa
bėgėlių šeimoms, ir 1.1., mieste 
šdygo ir tos rūšies raketai.

Skelbiama, kad teatrų dis- 
trikte surasta vienas tokių, ra
ketų, kuris neva rinkimu viso- 
:iom pagalbom išgavęs net iš 
•ana žymių scenos ir judžių 
'.rtistų stambias aukas gata
vais' pinigais ir patarnavimais. 
Priedangoj, tūlos iš tų neva 
‘draugijų” net falšyvų vakarų 
įrengusios, kada atsirado ar
tistų, negalinčių duoti pinigais, 
let sutinkančių duoti patarna
vimų.

' Pastaraisiais keliais metais 
Sheepshead Įlankoj buvo įsi
rengę nemažas skaičius vė
žiautojų. Bet šiais metais, sa
koma, nei reguliariai, nei ret- 
kartiniai žvejai nebando pra
dėti darbo. Priežastys esančios 
kelios, viena iš tų išėjimas 
daugelio vėžiautojų kariuome
nėn ir į fabrikus. Tačiau vy
riausia priežastimi esąs karas 
—nežinia, kuri sritis gali būti 
paimta karo reikalams.

Pereitą šeštadienį Vaiginio- 
šapolo salėje, Ridge woode, 
įvyko Dr. Martino Liuterio 
Draugijos suruoštas bankietas. 
žmonių buvo pilna salė. Sve
čiams bevalgant, 
kviesta visa eilė 
draugijos veikė.]
trumpas kalbas. Visi kalbėju
sieji gyrė Martino Liuterio 
Draugijos narius, kaipo pro- 
gresyviškus, draugiškus žmo
nes, dalyvaujančius mūsų pa
rengimuose būriais ir remian
čius pažangųjį lietuvių judė
jimą.

Martino Liuterio Draugija 
jau gyvuoja arti 40 metų. Per 
tą laiką ji yra prisidėjus prie 
visokių, kultūrinių ir politinių 
svarbių darbų lietuviškame 
gyvenime ir bendrame mūsų 
krašto gyvenime.

Bankieto dalyviai linksmi
nosi iki nakties vėlumai.

'Svečias. •

JDSU BALIUS
“Laisves” Radio Programos Klausytojai! 

Jūsų Reikalas Palaikyti Tą Programą.
Gegužės-May 3 d., Brooklyno “Laisvės” Radio Kliu- 

bas rengia balių palaikymui kultūriško lietuvių balso ir 
muzikos ant radio. Balius įvyks A.L.P. Kliubo Salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne.

Šis balius yra visų, pažangiųjų lietuvių norinčių turė
ti švarią amerikoniškai lietuvišką radio programą. Taigi 
visų pažangiųjų lietuvių reikalas yra rūpintis, kad šis ba
lius būtų sėkmingas, kad jis duotų gražaus pelno ant to
liau palaikyti “Laisvės” Radio Programą.

Balius prasidės 6-tą vai. vakaro ir tęsis iki vidurnak
čio. Įžanga 50c. Gera orkestrą šokiams ir bus gerų val
gių ir visokių gėrimų.

Brooklyno “Laisvės” Radio Kliubas kviečia brookly- 
niečius prisidėti prie kliubo. Metinė duoklė tik $1.00. 
Jūsų doleris per radio suteiks lietuvių kalboje pasaulines 
Jūs doleris per radio suteiks lietuvių kalboje pasaulines 
žinias, jūsų doleris padės skambėti oro bangomis lietu
viškai dainai. Radio palaikymui parama reikalinga tuo
jau. Kas išgalite tuojau stokite į kliubą ir kiekvienas dar
buokimės, kad sukviesti daug svečių į balių.—Komisija.

i 4 IT’S OUST LTO * 
'FINDING MONEYf '
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CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis. Savininkas 

Prielankus Patarnavimai-
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: UUmboldt 2-7904 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Ujt

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos, Lietuvių 54-to 
Skyriaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio 22 d., 7:30 v. v. 
L. A. P. Kliubo Svetainėje, 280 
Union Avė. Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus pr6ga sužinoti nuo kada 
bus algų pakėlimas. — Ch. Nečiuns- 
kas, Sekr. (93-94)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas jvyks 

antradieni, balandžio 21 d. Šapolo- 
Vaiginio Svet., 147 Thames Street. 
Pradžia 7:30 v. v. Nariai, pasisteng- 
kite dalyvauti, o kurie galite atsi
veskite ir naujų narių prirašyti. La
bai būtų pavyzdinga, kad nuo šio 
susirinkimo, mūsų kuopos nariai pa- 
simokėtų šimtu nuošimčių už visus 
metus. Koresp. (92—93)

PARDAVIMAI
Aštuonių kambarių vienos šeimy

nos namas. Arti mokyklų, bažnyčių, 
traukinių. Rezidencinėje sekcijoje, 
284 Grant Avenue, tarpe Fulton ir 
Atlantic gatvių, Brooklyne. $2,900.

(92-94)

Parsiduoda restauracija su leidi
mu pardavinėti alaus. (Beer Li
cense). Biznis išdirbtas per 20 me
tų. Gera proga geriems biznieriams.1 
Galima pirkti visą bizni arba įeiti 
j pusininkus. Dėl daugiau informaci
jų, prašome kreiptis: Paramount 
Restaurant, 216 Broadway, kampas 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

91-93)

REIKALAVIMAI
Reikalingi du stiprūs vyrai prie 

kraustymo darbo. (Warehouse 
work). Nuolatinis darbas, gera alga. 
Kreipkitės asmeniškai j Rubin 
Bros., 120 Freeman St., Brooklyn, 
N. Y. (91-93)

Reikalinga patyrusi prie stalų pa* 
tarnautoja (waitress), dirbti Li* 
tuanica Square restaurante. Pato
gios darbo sąlygos * ir, gera alga. 
Kreipkitės 282 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. - .(93-95) •

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandui
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ’ 

ir .palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SUN AI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

1/4x11 i

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta par šieną

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

* Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro
• Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

★

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

lli'j

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
JiSF Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

i

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

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

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN




