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Rašo R. Mizara

Niekad savo gyvenime Rau
donoji Armija negavo tiek 
daug sveikinimų (jos gimta
dienio proga) kaip šiemet, mi
nint 24-tą gimtadienį. Priežas
ties aiškinti netenka,—ji žino
ma.

Vienas iš gražiausių sveiki
nimų, vienas didžiausių jai 
komplimentų, be abejo, bus 
tas, kurį pasiuntė mūsų ame
rikinis didvyris generolas Mac- 
Arthur.

Tik pasiskaitykim :
“Pasaulinė padėtis dabarti

niu laiku rodo, jog civilizaci
jos viltys rymo ant garbingųjų 
narsiosios Raudonosios Armi
jos vėliavų ...”

Generolas MacArthur yra 
dalyvavęs eilėje karų ir skai
tęs, giliai studijavęs praeities 
karus, jų vadovavimą, bet jis 
niekur nėra matęs tokio did
vyriškumo, kokį rodo Raudo
noji Armija!

Jis mano, kad dabartiniai 
Raudonosios Armijos žygiai 
“pažymi ją kaipo didžiausi 
karinį pasiekimą visoje istori
joje.”

Šitokios apie Raudonąją Ar
miją yra nuomonės žymiau
sias šių dienų Amerikos karo 
vadas, generolas MacArthur, 
kuris pats puikiai vadovauja 
nedidelėms karo jėgoms Fili
pinuose prieš japonus.

Na, o paimkime lietuviškus 
“žinovus”, kurie tiek daug 
mėgsta plepėti apie Raudoną
ją Armiją. Jie skelbė, karto
dami, būk Raudonoji Armija 
esanti apdriskusi, raudonar
miečiai pusbadžiai gyveną, ba-. 
si, jų šautuvai parišti virvutė
mis. . . Gi vienas Čikagos ba- 
lamūtas kartodavo, kad Rau
donoji Armija stovinti ant 
“molinių kojų.”

Kurie skaitė Juozo Stalino, 
SSSR premjero, pareiškimą, 
padarytą pereitą pirmadienį, 
tie matė, kad jis nepaprastai 
kuklus. Bendrai, visos Stalino 
kalbos ir raštai yra nepapras
tai kuklūs, be jokių šauksmų, 
be jokių perdėjimų; visuomet] 
pasižymi gilumu ir platumu.

Be to, jis kalba ir rašo la
bai paprastai, kad kiekvienas 
skaitytojas ar klausytojas ga
lėtų pilniausiai jį suprasti.

“Sovietų žmonės nėra toki, 
kad patys save apsigaudinė
tų ir įsitikinėtų, jog priešas 
jau- sumuštas. Jis dar nesu
muštas, ir mums prieš akis 
stovi dar didelė, stropi ko
va. . . ”

Atsiminkim, Sovietų prem
jeras šitaip kalba, kuomet 
Raudonoji Armija muša vo
kiečius, kuomet tūluose fron
to sektoriuose vokiečiai yra 
nuvyti apie pustrečio šimto 
mylių tolumo!

Stalinas visuomet mokino 
Sovietų žmones perdaug nesi- 
didžiuoti, bandyti suprasti pa
dėtį, ir atatinkamai įvertinti 
savo priešo jėgas. Iš kitos pu
sės, jis visuomet pabrėžia tą 
faktą, kad didžiausia bolševi
ko dorybė yra drąsa, pasiau
kojimas darbo žmonių reika
lams, teisingumas ir nuosaiku
mas. Nei jokis, kad ir didžiaur 
sias pavojus, neprivalo bolše
viką nugąsdinti, neturi jį įva
ryti desperacijon, nes kiekvie
name pavojuje jis turi surasti 
išeitį‘į pergalę.

“Mes niekad visai neabejo
jome, kad priešas bus sulaiky
tas ir galų gale sumuštas,” pa
reiškia Stalinas. Ir šitą tiesą 
jis pasakė ne tik dabar, kai 
sukako astuoni mėnesiai; jis 
tą tvirtino tuojau, po to, kai 
Hitleris pasalingai užpuolė So
vietų Sąjungą. Jis tą sakė ir 
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Anglų Premjeras Churchill | Raudonoji Armija 
Sveikina Raudonąją Armiją; Atkariavo Svarbų 
Gėrisi Didžiais Jos Žygiais Miestą Dorogobužą

Amerika Išvien su Talkininkaisr f.

Anglais, Sovietais, Chinais, Ho- 
landais, -- Pareiškė Prezidentas

Generalinis Anglijos Štabas Nuoširdžiausiai Sveikina Rusus;
Chiang Kai-shek Nori Bendradarbiauti su Sovietais

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill pagarbiai ir 
šiltai sveikino Raudonąją 
Armiją 24-rių metų sukak
tyje nuo jos įsikūrimo. Sa
vo telegramoje vas. 23 d. J. 
Stalinui, Sovietų komisarų 
pirmininkui, Churchill sake:

“Dvidešimt ketvirta - me
tinė Raudonosios Armijos 
sukaktis šiandien yra mini
ma po astuonių mėnesių ko
vos, kurioj atsispindi di
džiausia garbė jos oficierių 
ir kareivių ir kuri pastatė 
j istorijos šventnamį savo 
žygius visiems laikams, šia 
išdidžia proga aš siunčiu 
jums, Pirmininke Sovietų 
Sąjungos Apsigynimo Ko
miteto, ir visiems sovietinių 
jėgų nariams pareiškimą 
gilios pagarbos, pasigėrėji
mo ir dėkingumo, su kuriais 
Anglų Imperijos tautos ste
bėjo jų žygius; taip pat 
siunčiu pareiškimą mūsų 
pasitikėjimo, jog pergalin
gai baigsis ta kova, kurią 
mes sykiu vedame prieš 
bendrąjį priešą.”

ANGLŲ GENERALIO 
ŠTABO SVEIKINIMAS 

RAUDONAJAI ARMIJAI
Sir Alan Brook, galva 

Anglų Imperijos generalio 
štabo, ir Sir Charles Portal, 
galva orlaivyno štabo, pa
siuntė sekamą bendrą tele
gramą maršalui' .^Borisui 
šapošnikovui,- galvai Sovie
tų generalio štabo:

šia Raudonosios Armijos 
Dienos proga mes siunčia
me nuoširdžiausius sveikini
mus Anglijos armijos ir oro 
laivyno narsiems jų drau-

Kaip Lietuviai Kariau
ja prieš Nacius ir Dai

nuoja,-apie Tai Rytoj

gams kovotojams rusams, 
kurie taip neatlaidžiai ata
kuoja vokiečius Įsiveržėlius 
ir stumia juos atgal. Mes 
linkime jums ir Raudonajai 
Armijai ir Raud. Orlaivy- 
nui kuo didžiausio galimo 
pasisekimo didžiame jūsų 
uždavinyje — paliuosuot 
jūsų šalį nuo priešo. Kartu 
su jumis mes laimėsime ga
lutiną pergalę prieš bendrą
jį mūsų priešą.”

LONDONO MAJORO 
SVEIKINIMAS

Londono miesto majoras, 
Sir John Laurie pasiuntė 
telegramą pirmininkui Mas
kvos Sovieto, sveikindamas 
jį Raudonosios Armijos 
“pergalėmis, n e pa 1 e n kiam a 
jos narsa ir didvyrybe, kuri 
sudarys vieną iš didžiausių 
žygių pasaulinėje istorijo
je.”

Šį ketvirtadienį “Laisvė” 
išspaudins telegramą apie 
tai, kaip lietuvių raudonar
miečių daliniai kovoja prieš 
nacius ir kokias lietuviškas 
dainas jie dainuoja. Kartu 
bus paduota kiti pavyzdžiai 
lietuvių kovingumo.

Washington. — Priešų 
submarinas nuskandino a- 
merikinį krantų sargybos 
laivuką ties Islandiją,

Spalio Revoliucijos 24-rių me
tų sukaktuvių proga. Bet tatai 
teigdamas, Stalinas nesidid- 
žiuo.ja, o tik pareiškia savo 
žmonėms ir pasauliui nesumu- 
šamą tiesą.

Kurie pastarojo Stalino pa
reiškimo neperskaitėte, būti
nai tą padarykite. Jis ištisas 
tilpo antradienio “Laisvėje”.

Chungking, Chinija. — 
Vyriausias chinų komandie- 
rius Chiang Kai-shek išva
karėse Raudonosios Armi
jos 24-rių metų sukakties 
pasiuntė sekamą telegramą 
J. Stalinui, Sovietų komisa
rų pirmininkui:

“Aš esu tvirtai įsitikinęs, 
jog dvasinis giminingumas 
tarp jūsų ir mūsų armijų 
turės tapti praktišku ben
dradarbiavimu veiksmuose.

“Nuo pernai metų birže
lio Raudonoji Armija jūsų 
vadovybėje priešinasi fašis
tiniam įsiveržimui. Pirmas 
karo laikotarpis buvo atžy
mėtas atkakliu jūsų pasi
priešinimu; antras laikotar
pis išsivystė į skaudžius 
smūgius priešui. To pasek
mės įgijo nesvyruojantį pa
sitikėjimą iš Jungtinių Tau
tų pusės.

“Dabar Europoj ir Azijoj 
Ašies įsiveržėliai bando vi
somis savo pastangomis 
veikti prieš abidvi mūsų ša
lis. Mūsų uždavinys, todėl, 
yra kovot juos smarkiau, 
kad sunaikintume tą žvėriš
ką jėgą ir sugrąžintume pa-, 
šauliui taiką.”

Buvo Praleidę Lietuvą
Žymi dalis amerikinės 

spaudos, paduodama Stalino 
kalbą Raudonosios Armijos 
24-rių metų sukaktyje, bu
vo praleidus jo pareiškimą 
apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos atvadavimą nuo 
nacių. Rytoj “Laisvėje” tas 
jo kalbos punktas bus išti
sai atspausdintas.

London, vas. 24. — Rau
donoji Armija praneša, kad 
jinai atėmė iš vokiečių dar 
kelias apgyventas vietas, 
tarp kurių yra ir svarbus 
miestas Dorogobuž, geležin
kelių mazgas, 50 mylių į ry
tus nuo Smolensko ir apie 
tiek pat į pietų vakarus nuo 
Viazmos, Dorogobuž stovi 
už poros desėtkų mylių į 
pietus nuo vieškelio einan
čio tarp Smolensko ir Viaz
mos.

Raudonarmiečiai, užėmę 
Rževo - Velikije Lūki gele
žinkelį, atmetė vokiečius 
Veliž srityje jau 50 mylių į 
pietus nuo to geležinkelio. 
Tuo būdu liko dar susiau
rintas atvaras didžiulio ki- 
šeniaus, kuriame naciai ran
dasi į rytus nuo Smolensko.

SMŪGIS VOKIEČIAMS 
UKRAINOJE

Su Raudonosios Armijos 
24-rių metų sukakčia juo 
labiau pasmarkėjo Sovietų 
ofensyva prieš vokiečius, ir 
tą pačią dieną raudonarmie
čiai užmušė 11,750 naciu 
Ukrainoje, o šiauriniame 
fronte sovietiniai raiteliai, 
pėstininkai, didžios kanuo- 
les iš Kronštadto tvirtumos 
ir Raudonojo Laivyno arti
lerija šturmavo priešų pozi
cijas Leningrado apylinkė
je.

Maskvos radijas sako, jog 
Leningrado srityje Sovietai 
atkariavo 60 ap tvirtintų 
priešo pozicijų, o toliau į 
pietus įvarė kylį į vokiečių 
linijas ties Ilmen ežeru.
RAUDONOJO LAIVYNO 

ŽYGIAI
Sovietų. vyriausybės lai

kraštis “Izviestija” rašo, 
jog Leningrado ofensyvoje 
Raudonojo Laivyno artile
rija iki šiol atmušė 2,800 
priešo darytų atakų ir su
naikino daugiau kaip tūks
tantį vokiečių pozicijų ir 
500 jų kanuolių baterijų.

Vienas sovietinis subma
rinas, nepaisant nacių mi
nų, Baltijos Jūroje nuskan
dino keturis vokiečių laivus, 
gabenusius kariuomenę ir 
reikmenis. Viso tie laivai 
buvo 40,000 tonų įtalpos, 
tarp jų ir žibalinis laivas, 
17,000 tonų.

Perkirtę Burmos Kelią?

Washington. — Beveik 
visai apsistojo japonų veiks
mai prieš amerikiečius Ba- 
taane; bet japonų orlaiviai 
meto padegančias bombas 
užfrontėje.

Chungking, vas. 24. — 
Pranešama, kad japonai at
ėmę iš anglų Pegu, Burmoj, 
48 mylios j šiaurius nuo 
Rangoono, ir tuomi perkirtę 
Burmos Kelią, kuriuom bu
vo siunčiami Chinijai karo 
reikmenys iš Amerikos ir 
Anglijos. '

London. — Anglų vyriau- 
riausybe praneša, kad ja
ponai Singapore suėmė 73,- 
000 anglų kariuonienės.

Washington. — Kabėda
mas per radiją visai šaliai, 
Jurgio Washington o Gimta
dienyje, prezidentas Roose- 
veltas ragino amerikiečius 
dabartiniame kare imt pa
vyzdį iš Amerikps respubli
kos tėvo Washingtono ir jo 
armijos pasiryžimo kovoje 
už šios salies nepriklauso
mybę, sunkiausiose sąlygo
se, visko trūkstant, o dar 
tuometiniams penktakolo- 
niečiams visaip sabotažuo- 
jant ir kenkiant tai kovai.

Prezid. Rooseveltas nuro
dė visa-pasauįinį plotį da
bartinio karo ir sunkenybes 
per tūkstančius mylių pri
statyt karo reikmenis Ame
rikos talkininkams, net Fi
lipinams, kurie yra taip ar
ti Japonijos, o už 6,870 my
lių nuo Jungtiniu Valstijų.
SMOGSIM PRIEŠUI, KUR 

TIK PASIEKSIME JĮ 
Prez. Rooseveltas, tarp1 

kitko, sakė: !
“Mes kovojame tokiuose 

milžiniškuose toliuose todėl, 
kad ten mūsų priešai yra. 
Kol plaukimas mūsų reik
menų duos mums aiškia vir
šenybę, mes turime kirst ir 
kirst priešus, kur tik ir ka
da tik mes su jais susitin
kame. Net jeigu tūlam lai
kui mes turime ir pasitrau
kti. Tikrumoje kiekvieną 
dieną mes padarome didelių 
priešams nuostolių.

“Naciai ir japonai siekia 
perskirt Jungtines Valsti
jas, Angliją, Chinija ir Ru
siją, atskirt jas vieną nuo 
kitos taip, kad kiekviena 
liktų apsupta ir atkirsta 
nuo reikmenų šaltiniu ir 
nuo pastiprinimų. Tai jau 
sena ir gerai pažįstama 
Ašies politika — ‘paskirstyt 
ir užkariaut.’ ”
KODeL AMERIKA TURI 

KOVOT UŽSIENIUOSE
Prez. Rooseveltas smerkė 

tuos, kurie skelbia, kad A- 
merika tūrėtų laikyt visas, 
savo karines jėgas namie ir 
tiktai gintis; sako:

“Tai neišmintingas pata
rimas.

“Pažiūrėkite į žemlapį. 
Pažvelgiate į milžinišką 
Chinijos plotą su milionais 
jos kovotojų. Pažiūrėkite į 
milžinišką Rusijos plotą su 
jos galingomis armijomis ir 
įrodyta karine galybe. Pa- 
žvelgkite į Anglijdš Salas, į 
Australiją, Naująją Zelan
diją, į Holandų Indijos sa
las, į pačią Indiją, į Arti
muosius Rytus ir i Afrikos 
žemyną, su jų žaliųjų me
džiagų šaltiniais ir tauto
mis pasiryžusiomis priešin
tis Ašies viešpatavimui. Pa
žiūrėkite į Šiaurinę Ameri
ką, į! Centralinę Ameriką ir 
į Pietų Ameriką.

“Aišku, kas atsitiktų, jei
gu priešai atkirstų tuos di
džiuosius jėgos šaltinius 
vieną nuo kito.”

Čia prezidentas priminė, sižadėję nedidint savo apsi- 
kad jeigu Amerikos laivy- tvirtinimų Filipinų salose, 
nas neapgintų vandens ke-'Mes neturėjome saugios lai-
lių j tuos kraštus, kaip nu
kentėtų kova Chinijos, Ho
landų Indijos, Anglijos ir 
Sovietų kova. Tada, be kit
ko, “mes padėtume apšlu- 
bint puikią Rusijos kontr- 
ofensyvą prieš nacius ir mes 
padėtume pertraukt prista
tymą Anglijai būtino mais
to ir karo reikmenų,” pas
tebėjo prezidentas;
AMERIKIEČIAI PRIEŠ 

JAPONUS PIETINIAI- 
VAKARIN. PACIFIKE 

,“Bet nežiūrint tolio ir 
pergabenimo sunkenybių, aš 
galiu pasakyt jums, kad mes 
jau persiuntėme didelį skai
čių stambių bombinių orlai
vių ir lengvųjų vijimosi or
laiviu, kuriais veikia Ame- 
rikos lakūnai ir kurie dabar 
kasdien susiduria su priešu 
Pietiniai-vakariniame Paci- 
fiko Vandenyne. Ir tūkstan
čiai amerikiečiu kariuome
nės šiandien toje srityje vei
kia ne tik ore, bet ir ant že
mės.

“Pagal sutartį, padarytą 
Washingtone 1921 metais, 
mes buvome iškilmingai pa-

Japonų Submarinas 
Bombardavo Ameri

kos Žibalo Dirbyklą
Santa Barbara, Calif. — 

Japonų submarinas iš dvie
jų savo kanuolių paleido 
25-kis šovinius, 5 colių sto
rio, į Bankline žibalo dir
byklą arti Elwoodo, 12 my
lių į vakarus nuo Santa 
Barbara miesto, Californi- 
joj, tuo laiku, kai prez. Roo
seveltas sakė radijo kalbą 
Jurgio Washingtono Gimta
dienyje. Tie japonų šūviai 
visai mažai nuostolių tepa
darė.

Amerikiečiai Medžioja Ja
ponų Submariną

' Washington, vas. 24. — 
Amerikos orlaiviai ir kari
niai laivai plačiai medžioja 
tą japonų submariną, kuris 
bombardavo žibalo dirbyk
lą ties Elwoodu, Californi-I 
joj- Į

Nelaimė Dviem Ameri-/
kos Laivam

Washington, vas. 24. — 
Šėlstanti audra sudaužė ka
rinį Amerikos laivą naikin
tuvą “Truxtun” ir laivyno 
pagalbinį, prekinį laivą “Pol
lux” ties Newfoundlando sa
la, netoli Kanados. Kai ku-l 
rie jūreiviai išgelbėti, bet 
daugelis žuvo.

London. — Sovietų ka
riuomenė grasina apsupt i 
šimtus tūkstančių vokiečių 
į rytus nuo Smolensko.

vyno stovyklos ten, tai mes 
ir negalėjome panaudot tas 
salas plotiem laivyno veiks
mams.

GENEROLAS MACAR
THUR VIRŠIJO VILTIS
“Tačiaus apsigynimas ko

mandoje generolo MacAr- 
thuro puikiai viršijo visas 
pirmiau turėtas viltis apie 
tai. Jis ir jo kareiviai už tai 
įgyja amžiną garbę.

“Kiekvienas nuskandina
mas transportinis japonų 
laivas ties sala Java, tai vie- 
|nu transportu mažiau japo
nams gabent savo kariuo
menę prieš generolą Mac- 
Arthurą Luzon saloje.

IŠPŪSTI AMERIKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI PERLŲ 

UOSTE
“Nors japonai užpuldami 

Perlų Uostą padarė rimtų 
: nuostolių, bet tūli žmonės 
I beprotiškai išpūtė tuos 
‘nuostolius. Pirmiausiai ta
tai išpūtė Ašies propagan
distai, skleisdami savo nuo
dus.

“Tikrumoj skaičius už
muštų mūsų oficierių ir ka
reivių per ataką ant Perlų 
Uosto gruod. 7 d. buvo 2,- 
340, o sužeistu — 946. Iš vi- 
su mūsų kariniu laivu bu
vusių Perlų Uoste tiktai’ 
tris buvo nepataisomai su
žaloti.

“Mes sunaikinome žymiai 
daugiau japonų orlaivių, ne
gu jie — mūsų, priskaitant 
ir tuos mūsų orlaivius, ku
riuos jie sunaikino Perlų 
Uoste.
KĄ TURI DARYT KIEK
VIENAS AMERIKIETIS

“Mes kiekvienas turime 
dirbti kasdien.

“Mes neturime reikalaut 
ypatingų sau įplaukų ar 
pirmenybių.

“Mes turime atsisakyt 
nuo įvairių patogumų ir net 
savo gyvybę aukot, jeigu to 
reikalaus mūsų šalis.

TALKININKŲ NARSA
“Anglijos ir Rusijos žmo

nės pažįsta visą įtūžimą na
cių užpuolimų. Buvo laikai, 
kad abejota apie Londono 
ir Maskvos likimą. Bet nie
kada nebuvo nei mažiausios 
abejonės, kad anglai ar ru
sai pasiduotų. Ir šiandien 
visos Jungtinės Tautos svei
kina puikiąją Rusijos armi
ją, mininčią 24-rių metų su
kakti nuo savo įsikūrimo.

“Chinija vis liekasi nesu- 
mušama.

“Dar niekada pirmiau ne
reikėjo mums taip stengtis, 
kaip dabar. Dar niekada 
mes neturėjome tiek mažai 
laiko tokiam didžiam dar
bui.”

“Greitu laiku jau mes vė
sime ofensyvos karą, o ne 
mūsų priešai.
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Lietuviški “Clivedenai”
Lietuvių tarpe dar vis skleidžiama na

ciška propaganda. Ja varo tie laikraščiai, 
kurie puola Amerikos galingiausį talki
ninką Sovietų Sąjungą. Jie baugina “ko
munizmu,” “sovietizmu” ir “revoliucija.” 
Jie pasakoja Hitleriui naudingas teori
jas, būk Washingtone valdžioj žmonės 
trokšta, kad Amerika būtų diktatorium 
(K. Pakštas). Jie kenkia Amerikos, So
vietų Sąjungos ir Anglijos vienybei. Tie 
elementai tarnauja mūsų šalies priešams. 
Jie yra Clivedenai — gaivalai, skaldanti 
antihitleriškų jėgų vienybę. Rooseveltas 
pasmerkė Clivedenus savo kalboj, kada 
pareiškė, kad Clivedenams ir jų politikai 
nebus vietos Amerikos valdžios politikoj 
linkui Sovietų Sąjungos.

Lietuviški clivedenai visaip niekina So
vietų Sąjungą. Kol Amerika dar oficia
liai priešų nebuvo užpulta, tai jie vedė 
viešai propagandą už hitlerizmą. “Nau
jienos” ir “Draugas,” ir juos sekanti 
spauda spausdino Hitlerio apmokamo 
agento Prano Ancevičiaus nacių propa
gandą diena iš dienos. Tie laikraščiai tal
pino hitlerininkų laiškus iš Lietuvos, ku
riuose gyrė Hitlerio “tvarką”. Dabar jie 
kiek permainė toną, bet vyriausiu tikslu 
stato skaldyti Amerikoj lietuvius, silpny- 
ti Amerikos demokratines /jėgas. Lietu
viški clivedenai paskolino savo laikraščių 
špaltas “Lietuvos Piliečiams,” kurie į 
mūsų šalį atvykę veda nacių propagandą. 
Kaip kurie net į savo redakcijas priėmė 
tuos elementus, kurie atvyko į Ameriką 
per Berlyną ir su nacių pagalba.

Lietuvių clivedenai semia medžiagą ir 
iš kunigo Koglino. New Yorke išeinąs 
dienraštis “PM” smarkiai iškėlė protestą 
prieš kunigo Koglino clivedenus. Jis pa
reiškė kad kogliniečiai tarnauja naciams, 
nes jie slepia hitlerininkų žvėriškumą 
pavergtuose kraštuose, o nuolatos puola 
Sovietų Sąjungą, Amerikos talkininkę. 
Lietuviški clivedenai tą pat daro. Jie tyli 
net apie baisų nacių žvėriškumą Lietu
voj, kur naciai tūkstančiais areštuoja 
žmones, žudo, kemša į kalėjimus, bet už 
tai jie spausdina Hitlerio propagandą, 
pagamintą “Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus,” kuris yra niekas kitas, kaip dalis 
Goebbelio nacių propagandos mašinos.

Daugiau Faktą Apie Kongresma- 
niis Fish ir Dies

Iš Washington© atėjo žinių, kur yra 
teisiamas Hitlerio agentas George Syl
vester Viereck, apie kongresmanų Hamil
ton Fish ir Martin Dies ryšius su hitle
rininkais.

Pagaliau, teismą pribuvo buvęs Hamil
tono Fi’sh sekretorius, kuriam Amerikos 
valdžia mokėjo $2,000 metinės algos, ku
ris pirmiau buvo sugautas nesažiniškume 
ir nuteistas į kalėjimą. Jis yra ponas 
Hill. Jis patvirtina, kad pagal kongres- 
mano Hamilton Fish įsakymą išsiuntinė
jo 125,000 senatoriaus Lundeen prakal
bos, kuri buvo parašyta Hitlerio apmoka
mo agento Vierecko.

Mr. Hill liudija, kad velionis senato
rius jam užmokėjo $125 už atspausdi
nimą antrašų ant siuntinių. Taip pat jis 
liudijo, kad kitą kopiją 125,000 antra
šų, kurie buvo surinkti per kongresmaną 
Hamilton Fish, jis davė Hitlerio agentui 
Viereck’ui. Viereck už tai jam užmokėjo 
$100.00 ir dar “tipo” davė kitą $100.

Šitaip veikė ponas Hamilton Fish, ku
ris nuolatos žiauriai puolė darbo unijis- 
tus ir abelnai darbininkus. Jis įsakė per
duoti Hitlerio agentui net 125,000 Ame
rikos piliečių antrašus. Jis įsakė ponui 
Hill išsiuntinėti jiems Hitlerio agento pa

rašytą kalbą.
Visa tai dėjosi Washingtone, valdžios 

rūmuose. Visa' tai buvo atliekama po 
skraiste ‘patriotizmo” ir bandoma pri
dengti mūsų šalies reikalais.

Visą tą žinojo kongresmanas Martin 
Dies, kuris eikvojo šalies pinigus neva 
tyrimui “neamerikoniško” veikimo, bet 
prieš nacius jis nieko nedarė.

Mes seniai nurodinėjome, kad kong- 
resmanai Hamilton Fish ir Martin Dies 
yra priešai Amerikos liaudies, Amerikos 
laisvės ir jos garbiningų tradicijų. Jokis 
ištikimas Amerikos pilietis; sąžiniškas 
žmogus nebūtų susirišęs su Hitlerio 
agentais. Mes trokštame, kad einąs teis
mas Washingtone pilniausiai iškeltų vie
šumon ponų Fish ir Dies veiklą ir pa
šauktų juos prie tvarkos.

Kelkime Protestus Prieš Nacių 
Žvėriškumą

Kol Hitlerio razbaininkų armija ėjo 
pirmyn, tai sunku buvo gauti tikrų žinių 
apie nacių žvėriškumą. Bet kada Raudo
noji Armija vietomis nuvarė nacių armi
ją apie 250 mylių atgal, užėmė dešimtis 
miešti; ir tūkstančius miestelių, sodžių 
ir vienkiemių, tai pilniausiai atsidengė 
faktai to barbariško nacių žvėriškumo.

Jau pirmiau per du kartus Sovietų Są
jungos užsienio komisaras V. Molotovas 
paskelbė pasauliui baisius faktus apie 
tai, kad naciai dešimtimis tūkstančių žu
do užimtuose plotuose civilius gyvento
jus. Dabar Sovietų Sąjunga ir užsienio 
korespondentai prisiuntė kūną sukre
čiančių šiurpulingų atvaizdų. Jų tilpo 
New Yorko dienraščiuose “Daily Wor
ker,” “PM”, “Daily News,” “Times” ir 
kituose. Tie paveikslai vaizduoja dešim
timis išžudytus, sukoneveiktus ir pakar
tus civilius žmones. Taip Hitlerio barba
rai viešpatauja ir Lietuvoj. Nėra abejo
nės, kada Raudonoji Armija pasieks Lie
tuvą, tai pilniausiai sužinosime apie tą 
baisų hitlerininkų terorą ir Lietuvos 
žmonių žudymą. Tada atsiskleis pilnai, 
kokioj nelaimėj yra mūsų tėvai, broliai, 
seserys ir giminės. Tada visi Amerikos 
lietuviai pamatys, kokiais lietuvių tautos 
nevidonais yra tie laikraščiai, kurie tal
pino Hitlerio agento Prano Ancevičiaus 
propagandą, gyrė hitlerizmą, skleidė me
lus. Tada bus kiekvienam aišku, ko verti 
buvo tie neva iš Lietuvos “laiškai”, ku
riuos talpino “Ameriką,” “Tėvynė,” “Ke
leivis,” “Vienybė” ir kita panaši spauda, 
girdama hitlerizmą.

Šiuo kartu lietuvių organizacijos pri
valo priimti protesto rezoliucijas prieš tą 
baisų terorą, siųsti jas Amerikos Raudo
najam Kryžiui, pasižadėti daugiau remti 
Amerikos, Sovietų Sąjungos ir Anglijos 
kova prieš barbarišką hitlerizmą. Kiek
vienas sąžiniškas lietuvis privalo pirkti 
daugiau Apsigynimo Bonų, aktyviau da
lyvauti Civilių Apsigynime ir kituose 
darbuose, kurie gelbėja mūsų kraštui ir 
jo talkininkams karą laimėti.

“Naujienų” Papūga Alasavoja
Baisiai blogai jaučiasi “Naujienų” re

daktorius, kuris per 24 metus melus 
skleidė prieš Sovietų Sąjungą, kuris svie
tui pasakojo, kad ten nieko nėra, kad 
greitai Sovietų valdžia grius, nes būk ją 
visi tos šalies gyventojai neapkenčia, o 
dabar viskas eina prieš “Naujienų” 
“mokslą”.

Kaip jam smagu buvo, kada Hitlerio 
armija ėjo pirmyn. Tada jis pranašavo, 
kad štai už dienos kitos jau “grius” Sta
lino valdžia. Dabar dalykai apsisuko į 
kitą pusę.

Amerikiniai laikraščiai iškelia vis dau
giau tiesos apie So v. Sąjungos santvar
ką ir politiką. Chicagiškis dienraštis 
“Sun” išspausdino eilę straipsnių M. W. 
Fodoro, kuriuose apibudinama Sovietų 
Sąjungos progresyvė, taikos ir nuoširdu
mo politika.

“Naujienų” “mokslinčius” pasijuto, 
kaip ant žarijų. Kaip gi amerikiniai 
laikraščiai ir. dar Chicago j gali rašyti 
tiesą apie Sovietų Sąjungą, tą galingiau
sį Amerikos talkinįnką, tą šalį, kurios 
piliečiai šimtais tūkstančių žūva baisioj 
kovoj prieš hitlerizmą, kad išgelbėjus sa
vo, Amerikos ir viso pasaulio kultūrą ir 
civilizaciją! p

“Naujienų” “mokslinčius” (No. 42) 
senu papratimu plūstasi ir kartoja pa
pūgos pasaką: “Stalinas... susitarė su 
Hitleriu ir beveik per dvejus metus teikė 
visokią pagalbą Vokietijos kariuomenei!”

Tai yra bjaurus “Naujienų” prasimai- 
nymas ir melas! “Naujienos” neturi jo
kių faktų,, kad Sovietų Sąjunga būtų tei
kus bent kokia Hitlerio armijai pagalbą.

Trumpai ir Storai
J. B.

šį Pavasarį Turėsime Ori
nių Antpuolių—“Raids”
Ponia Rooseveltienė sau

sio 27 d. savo kolumną. “My 
Day” užbaigia mintimi, kad 
mūsų lakūnų darbas esąs 
tarpe mūsų ir oro antpuolių 
šį pavasarį.

Tamsuolių yra ir Anglijoj
Navatna žinia iš Jarrow, 

Anglijos: Vyras atplėšė sa
vo pačios laišką, rado jame 

' tris svarus pinigų, pasiėmė 
sau. Pati jį nutempė į teis
mą. Liko nubaustas 10-čia 
šilingų. ;

Visur yra baustina nedo
rybė, kada pačios ar paties 
ar vaikų laiškai yra atplė
šiami. Toks darbas — tai 
nepaprastų tamsuolių. Nie
kad nebūčiau tikėjęs, kad 
apšviestoj Anglijoj tokių 
yra. •4

Schickelgruber, Ką?
Daugelis pradėjo Hitlerį 

vadinti tuo vardu. Dėl k^7 
Mat, jo motina buvusi mer
ga, Schickelgruber’iūtė, kuo
met jį pagimdė. 14 metų vė
liau permainė pavardę į 
Hitlerį (Hitlerienę?) Apsi
švietęs, ar šiaip protingas 
žmogus neturi vartot to 
“Schickelgruber,” nes tai 
reiškia panieką ne Hitle
riui, o visom nelaimingom, 
su viltom mergom ir jų vai
kam. Tokia panieka, tai so- 
cialė votis.

Nėra “Scorched Earth”
“Kėdės generolai” negali 

išteisinti širdies generolų, 
kurie, pasitraukdami iš mū
šio lauko, palieka priešui 
visą sveiką žemę su visom 
sveikom gerybėm ir turtais.

Neišdegina žemės paskui 
savęs, nepadaro ją “scorched 
earth,” kaip .anglai sako. 
Dėl to juos galima pavadin
ti “unscorched generals.”

Aš juos norėjau pateisin
ti. Anglijos ministeris par
lamente pateisino, girdi, da
bar “žiauriai pritaikoma iš
degintos žemės politika.” Aš 
norėjau juos pagirti ir pa
gyriau “Laisvėje” vasario 5 
d.

Bet dabar reikia pateisi
nimą atšaukt! Faktai liepia 
tai daryti.

Štai ką rašo Joe Alex 
Morris, United Press War 
Editor, Scripps - Howard 
dienraščiuose, vasario 3 d.

“Pabėgėliai iš Rabaul, 
svarbios oro bazės Bismar- 
ck’o saloje, kuri tapo paim
ta japonų, patvirtino, — 
priešais pinwsnius pareiš
kimus, — kad jokia “išde
gintos žemės” (scorched

earth”) politika nebuvo at
liekama tenai ir bazė visiš
kai nepaliesta pateko į japo
nų rankas (and the base fell 
practically intact into Jap
anese hands).

Kodėl taip ? Sužinosim, 
kai varguose pabaigsim ka
rą...

Cukrus
Cukrus alkoholiui, alkoho

lis bomboms.
Taip išrodo, ' kai skaitai 

Washington© n a u j ienas 
apie cukraus trūkumą.

“Jungtinės Valstijos yra 
pažymėjusios m a žiausiai 
pusantro miliono tonų ku- 
biško (Kubos) cukraus sa
vo talkininkams arba dirbi
mui alkoholio, kuris gali būt 
naudojamas eksplozyvų ga
minime.”

Tai tokia žinia — įdomi, 
nors navatna. “Talkininkam 
arba dirbimui alkoholio”... 
|Tas “arba” visą žinią ap
tamsina. Bet įdomi žinia, 
kad cukrų perdirba į bom
bas. Bet Fulton Lewis, Jr. 
per radiją sausio 26 d. pik
tai pabrėžė faktą, kad tūlos 
medžiagos, iš kurių galima 
daryt alkoholį, atmetamos, 
o alkoholis daromas iš cuk
raus. Dėl ko? Nepasakė. 
Gal iš cukraus alkoholio fa- 
brikavimas mažiau lėšuoja, 
taigi fabrikantui bus dides
nis grynasis pelnas? Ką da
rysi, — tai kapitalizmo 
anarchija.
Nauja Nelaimė Sveikatai

Šį sykį tik darbininkams 
ir kareiviams.

“Tetanus ir gazinė gan- 
grina, abidvi kariškų žaiz
dų pavojingos užkrečiamo
sios ligos,” — sako viena 
daktariška žinia. Kita (iš 
Detroitd) sako: Nauja rūšis 
gazinės gangrinos (gas gan
grene) gręsia darbininkams 
Amerikos karo pramonėse, 
jeigu nebus pasirūpinta ap
saugoti įkirtimus ir žaizdas 
nuo magnezijos skeveldrų ir 
dulkių.

Girtas ar Negirtas
Policijos nusprendimas, 

kad auto važiuotojas girtas, 
gali būti negeras. Ji žiūri, 
kiek supilta į tavo kūną al
koholio. Bet Stamfordo U- 
niversiteto gydytojų mo
kyklos du profesoriai paty-

neleidžia suprasti taip, kad 
važiuotojams įsigėrimas ga
lėtų būt saugus. Gėręs 
prieš kelias valandas ir da
bar jau, rodos, išsipagirio
jęs, vis gali geriau užva
žiuoti ant telegrafo stulpo 
ar svetimo automobiliaus, 
negu tas, kuris visados blai
vas.

“Enriched”
Tokį žodį matote įspaus

tą į duonos apvyniosimą. 
Duontrustis giriasi įdedąs į 
duoną vitaminų, tai dėlei to 
ji vadinama “enriched” 
(praturtinta). Taip įsakė 
Jungt. Valst. biuras—Mais
to, Vaistų ir Kosmetikų Ad
ministracija. Į baltos duo
nos miltus turi dėti mielių 
su gausiais vitaminais, arba 
nikotiniškos rūgšties, thia- 
mino ir geležies. Tat turėjo 
pradėt nuo šių metų pirmos 
dienos.

Apsigynimo Daržai
Nacionalinio Apsigynimo 

Daržų konferencijoje Žem
dirbystės sekretorius Wick- 
ard kalbėjo: “Mes norime 
miliono ir trečdalio daugiau 
farmų daržų 1942 metais. 
Farmeriai turi žemės, pa
tyrimo ir įrankių, taigi jie 
turėtų sugebėti daržinin- 
kauti su dideliu našumu.” 
Lygiai taip svarbu užvesti 
bendruomenės daržus, sakė 
jisai, dalyvaujant grupėms, 
tokioms, kaip tėvų ir moky
tojų draugijos ir vasarinių 
draugijų jaunimas.

Pirmojo Pasaulinio Karo 
laiku ir didmiesčiuose žmo
nės, valdžios paskatinti, tuš
čius lotus kasė, dirbo dar
žus vardan “pergales.” Bet, 
sako, mažai naudos iš to bu
vo. Gal tik tiek buvo nau
dos, kad žmonių mintis nu
kreipė nuo kitų rūpesčių, o 
kai kam ir kasinėjimo gim
nastika buvo ne pro šalį. 
Bet... visi gerai dirbo fa
brike, o po darbo dirbo dar
že.

Wickard skelbia obalsį: 
“Vegetables for vitality and 
victory.” Jei tas prigis, tai 
be abejo, sutrumpins šiaip 
“VVV.”
Prastos Prekės Pagerina

mos Patriotizmu
Kuomet karo reikmenų 

valdiški rūpintojai ėmė 
skelbti, kad ramaus laiko 
daiktų gaminimas reikia 
keisti į gaminimą karui rėi-

PIRKITE APSIGYNIMO
BONUS

kad daugybė manufaktūrų 
ėmė garsintis, jog daro di
delius pasišventimus — 
“great sacrifices” ir “virš- 
žmogiškas pastangas”, ku
rių reikalauja ginkluotos 
spėkos, o to pasėkoje tam
pa suvėlinamas pristatymas 
prekių civiliams žmonėms 
naudoti. Visi tie apsigarsin- 
tojai atsišaukia, kad kostu- 
meriai ir toliau tebebūtų 
geros valios žmonėmis, nors 
tas niekada nebuvo nusta
tyta.

Tai esąs toks suopimas, 
kur nori pritraukti prie sa- 

'vęs kostumerius ne ilgame
čiu pripažinimu gero patar
navimo, gerų prekių, bet 
tik progos išnaudojimu.

Aš pridėsiu: proga par
duot prastesnės vertės pre
kes už didesnę kainą; kiek 
yra vertės stokos, tiek pri
deda patriotizmo!

ŠYPSENOS
ŠYPSENŲ RED. AT

SAKYMAS

Drg. J. Matačiūnui: — 
Juokeliai gauti. Ačiū. Porą 
jų pertaisę sunaudosim, bet 
kiti silpni ir skirtinguose 
pavidaluose jau daug kur 
kartoti. Todėl jų šį kartą 
nebenaudosime.

Naudingas Sapnas
Prieš kiek laiko Grigaitis 

Pijušas buvo atvykęs pas 
Michalkevičių S t a n i s lovą 
viešnagėn. Tąja proga tuo
du išminčiai, išgėrę keletą 
grafinukų stimulianto, nuė
jo abu vienon lovon ir sugu
lė.

rė, kad apie girtumą spren
džiant reikia žiūrėti ne tik 
kiek gėrė, bet ir kada gėrė. 
Per kelias valandas kūne 
būdamas alkoholis perkeičia 
savo veikimą į žmogaus ner
vus ir pirma buvęs girtu
mas jau dabar esti sumažė
jęs. Bet tie mokslininkai

kalingų daiktų, tai pasidarė 
sukrėtimas pramonės iki 
tol ėjusios normališkai.

General Electric X-ray 
Corporation savo laikrašty
je tat pavadina, pajuokiant, 
“geltonu pavojum.”

Tas “geltonasis pavojus,” 
reiškiasi ypatingai tame,

Amerikietis karys (kairėj) Šiaurės Airijoj geria kavą ir šnekučiuojasi su britą 
kariu.

Sovietų Sąjunga smerkė kiekvieną Hit
lerio žygį, ar tai Balkanuose, ar tai Če- 
choslovakijoj, ar kitur. Sovietų Sąjunga, 
1939 metais, neleido Hitleriui okupuoti 
Vilniją, Vakarų Baltrusiją ir Ukrainą 
su jų turtais, ar tai buvo Hitleriui pa
galba? Sovietų Sąjunga 1940 metais

pastojo Hitlerio armijai kelią okupuoti 
Lietuvą, kada Antanas Smetona prašė 
Hitlerį prisiųsti ten savo razbaininkus. 
Sovietų Sąjunga ne Hitlerio armiją rė-

Pijušas, kaip labai moky
tas loję ris, daug aiškino 
elektrikos “inžinieriui” Sta
nislavui, kad Sovietų Sąjun
gos dienos jau suskaitytos. 
Pastarasis klausėsi ausis 
pastatęs ir stebėjosi Pijušo 
taip didele išminčia.

Kai jau abu gerai “pa
vargo,” tai sugriuvo vienon 
lovon poilsiui.

Pijušas, kaip tolimas sve
čias, krito lovon, tarytum 
kirvis į vandenį, ir pradėjo 
šniukštuoti. Paskui pasigir
do lyg tai dūsavimas, koks 
tai sudejavimas ir sau už 
plaukų graibstymasis.

Stanislavas, kuris buvo 
dar neužmigęs ir ką tai la
bai sunkiai galvojo, stukte
lėjo keletą sykių Pijušui pa
šonei; ir užklausė:

—Pijušai, gal tu ką gerą 
susapnavai ?

Pijušas (prabusdamas)— 
Taip, mano vienminti, labai 
gerą! Nugi, sapnavau, kad 
mūsų draugas Ancevičius iš 
Berlyno prisiuntė man ir 
tau radiogramą, kad ruskiai 
kidnapino mūsų kaimo sker
džių ir išsivežė į Sibirą bal
tų meškų ganyti!

Stanislavas (apklosty da
mas svečią). — Gerai, drau
ge Pijušai, rytoj iš tavo ge
li ijališkojo sapno sudarysi
me žinias mūs socialistinei
spaudai. .

Po kiek laiko kambaryje 
girdėjosi kai kas panašaus į 
malkų pjaustymą. Sieninis

mė, bet per visą laiką ruošėsi, kad ją laikrodis du sykiu pakarto-
sukriušinus ir pagelbėjus pasauliui išsi- jo savo “ku-ku, ku-ku.” 
laisvinti. J. Mt-as
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Kovo 8-ta yra motery Tarptautinė Die
na. Kiekviena lietuvių kolonija turėtų ką 
nors surengti tai dienai paminėti. Panau
dokite tą dieną ir visą kovo mėnesį aks- 
tinimui organizuoto moterų darbo.

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

--------------------------------------------------------------------- >

Binghamton o Motery Sky
riaus Pavyzdingas Veikimas

Žemiau telpančios ištraukos iš Literatūros Draugijos 20-tos 
kuopos Moterų Skyriaus metinio raporto yra įspūdingos. Jos 
svarbios visiems, kadangi parodo didelius moterų organiza
cijos atsiekimus, palyginamai, nedidelėj lietuvių kolonijoj. 
Taipgi parodo, kiek nusiskriaudžia save tos kolonijos, kurios 
neturi moterų organizacijos. Binghamtonas yra viena iš ne
daugelio mažųjų pavyzdingai veikiančių kolonijų.—Sk. Ved.

Raportas Moterų Skyriaus 
Veiklos 1941 m.

Susirinkimu laikyta 12. Nau
ju narių gauta 23.

Parengimų laikyta penki, 
kuriuose bendrai pelnyta $99.- 
80. Tarpe jų buvo ir vienos 
prakalbos K. Abekienei.

Skyrius darbavosi pasiųsti 
delegacijas į keturis svarbius 
suvažiavimus—Liaudies, Lite
ratūros D-jos Apskričio, Jau
nuolių, ir j Washingtona, tiem 
tikslam aukojant ir iš drau- 
gių-draugų surenkant $29.25.

Iš iždo išaukota 
spaudai, apšvietai abelnai, me
nui, labdarybei, paramai ko
votojų prieš fašizmą $40.92. 
Tiem pat tikslam per nares 
surinkta tarp draugų ir drau
gių $68.60 (neskaitant S. S. 
medikalės pagalbos). Rinkime 
darbavosi O. Girnienė, J. K. 
Navalinskienė, M. žvirblienė.

Surinkta per nares ir pačių 
suaukota S. S. medikalei pa
galbai $223.80.

liaudiškai į boris.
1

Motina Sykiu su Vaikais Augo 
Moksle ir Atsiekė Profesijos

Lietuviu liaudies dienraštis 
Vilnis, Chicagoj, vasario 4-tos 
laidoj išspauzdino sekamą į- 
domią lietuvių šeimos motinos

Los Angeles, Cal.
Įspūdingas Kliubiečių 

Susirinkimas

Vasario 12-tą dieną, 435 So. 
Boyle Ave., Moterų Apšvietos 
Kliubas laikė mėnesinį susi
rinkimą. Kas svarbiausia, tai 
kad minimam susirinkime at
silankė ir prisirašė net 15-ka 
naujų narių. Ir vėl jau girdė
jau, kad apie 4-rias kandida
tes draugės jau gavo seka
mam susirinkimui, kas liudija, 
kad mūs jaunutis kliubas šuo
liais auga. Labai smagu, kad 
mūs draugės supranta reika
lą organizuotis. Taip ir rei
kia, nes mes būdamos pavie
nėmis nieko negalim nuveikti. 
Kur vienybė, ten galybė. Jei 
mes norim, kad hitlerizmas 
būt sumuštas, tai turim kuo 
smarkiausiai organizuotis ir 
vieningai dirbti ir dirbti iki 
pergalės.

Komisija išdavė raportą iš 
atsibuvusių pietų 25 dieną 
sausio. Pasirodė, kad pelno 
parengimas davė $45.68. Tai 
labai smagu, kad pirmą pa
rengimą tiek uždirbom. Tas 
liūdija, kad mūs jaunutis kliu
bas turi daug pritarėjų.

Nutarta paaukaut $5 Rau
donajam Kryžiui ir $5 dien
raščiui Laisvei ir už $12.75 
jau nupirkom vilnų mezgimui 
kareiviam svederių. Tai dar 
tik pradžia mūs darbymetės. 
Jau 8-nios draugės pasiėmė 
mėgsti ir dar daugiau reika
lauja. Bravo, draugės! Dirb
kim, nes dar karas tik prasi
dėjo, o aprėdalai labai reika
lingi.

Nutarta surengti išvažiavi
mą su pietais apie 10 gegu
žės. Tą dieną pripuola Motinų 
Diena. Prašom kitų organiza
cijų tą dieną nerengti pramo
gą

Kliubo Korespondetė.

Naujų narių gavo sekančios 
dd.: A. Maldaikienė, O. Mi- 
kolajūnienė, A. Vėžienė, A. 
Simonaitienė, S. Kasmauskie- 
nė po 1, M. žvirblienė ir O. 
Girnienė po 2, K. Jozapaitie- 
nė 4, J. K. Navalinskienė 10.

Išplatinta Laisvės specialės 
laidos 80 ir Moterų Balso 42 
kopijos.

Parengimuose dirbo: Miko- 
lajūnų šeima, A. Maldaikienė, 
A. Žemaitienė, U. Pine, O. 
Girnienė, O. Kireilienė, J. K. 
Navalinskienė, K. Vaicekaus
kienė, J. Vaicekauskas, F. Ze- 

Pagelbėdavo: M. žvirb
lienė, S. Kasmauskienė, P. Ba- 
kšienė, E. Okulevičienė, K. 
Juozapaitienė, taipgi jaunuo
lės: F. žvirbliutė, E. .Girniūtė, 
J. šulskaitė, A. ir L. Mikolajū- 
naitės.

Su sausio 1-ma, 1942 m., 
randasi pinigų ižde $64.94.

Valdyba:
Pirm. A. Maldaikienė, 

Seki*. J. K. Navalinskienė, 
Ižd. O. Mikolajūnienė.

istoriją,' kuri gali būti pavyz
džiu ir akstinu daugeliui mo
terų. Vilnies Reporteris rašo:

Pasikalbėjus su nauja pro
fesionale - gydytoja - Emili
ja Krukas, tenka patikėti, kad 
sapnas gali išsipildyti už de
šimties ar daugiau metų.

Dr. Emilija Krukas pradė
jo šeimynišką gyvenimą būda
ma dar visai jauna mergaitė, 
kuri pamylėjo ir pasiskyrė sau 
už vyrą kareivį (seržentą) 
Juozą Kruką. Nors jų šeimy
niškas gyvenimas gerai sekėsi, 
bet Emilija nebuvo patenkinta 
pasilikti paprasta šeimininke. 
Ir štai lyg per sapną nuspren
džia studijuoti mediciną, šian
dien matome, kad tas sapnas 
bei svajonė pilnai išsipildė. 
Daktarė Emilija šeimininkavo, 
auklėjo du sveikus sūnus ir 
dukrelę.' Sy’pu lankė medici
nos mokyklas, kurias sėkmin
gai baigė. Vėliau ji praktika
vo žymiose ligoninėse Minne- 
sotos, Wisconsino valstijose 
bei vietinėse ligoninėse.

Daktarė Krukas yra links
ma grįžus prie savųjų, kaip 
šeimynos, taip ir prie drau
gų ir pažįstamų darbuotis 
sveikatos palaikymo dirvoj . . .

Krukai auklėja sūnų Algir
dą, kuris Illinojaus Universi
tete yra pasižymėjęs sporte 
bei muzikoj, o dukrelė La- 
Verne lanko aukštesnę mokyk
lą. Ji mėgsta studijuoti muzi
ką.

Pereitą sausio 31-mą buvo 
nustatyta atidarymas naujai 
įrengtos Dr. Krukas daktariš
kos raštinės. Labai daug apsi
lankė Krukų draugų į rašti
nę ir jų gyvenimo vietą. Visi 
palinkėjo daug pasekmių nau
jai profesionalei darbuotis dėl 
visuomenės. . .

Iš šio daug pasakančio tik
rojo gyvenimo vaizdo mato
me, jog moters gyvenimas, jos 
siekimasis aukštyn nesibaigia 
su išėjimu už vyro. Galima 
per gyvenimą daug išmokt, ar 
daug nudirbti visuomenei, jei
gu pasišventusiai to siekiama.

P-lė Alice M. Ryan buvo nubalsuota esant gražiau
sia karių mergina Fort Riley kareivines, Kansas City.

Pirmoji Moteris Daktarė
(Tai yra daktare mūsų gady
nėje)

Ji nudavė esanti vyras.
Vyras gydytojas James 

Barry apie per penkiasdešimt 
metų buvo garsus Didžiojoj 
Britanijoj ir visam pasaulyj. 
Tik kai sulaukęs 71 metų am
žiaus jisai numirė, tai pasiro
dė, jog “jis” buvo moteris. Ne 
tik buvo moteriškas asmuo, 
bet ir pagimdė vieną kūdikį.

1812 metais “menkas vyre
lis” (“a frail young man”) į- 
stojo į Oxfordo universitetą. 
Jisai laikėsi atstu nuo kitų, 
nedalyvavo sportuose, nervuo- 
davosi praeinant pro storžie
viškų kaimynų krūvą. Vėliaus 
jisai įstojo į medicinos mokyk
lą Edinburgho universitete. 
Gavęs gydytojaus diplomą, 
jaunas daktaras po septyne
rių metų įstojo į armiją. Cape 
Town’e, Afrikoje, jis buvo 
armijos štabe chirurgu ir gu
bernatoriaus patarėju. Guber
natorius sakydavo, kad jis 
esąs gabiausias gydytojas ir 
priešgyniškiausias vyras. Dau
gelis literatų, tarp jų ir Mark 
Twain, apie jį rašė. Tai buvo, 
kaip sako, pašėlęs, nesuvaldo
mas vaikinas, didžiausias 
vaidų kėlikas; tankiai prasi- 
kalsdavo sulaužymu discipli
nos ir keletą sykių buvo par
vestas namo po areštu. Bet 
misteriškai visada išvengdavo 
bausmės. Jis keletą kartų ko
vėsi dueliuje. Quebec’o mies
te, Kanadoje, apmušė vieną 
vyrą kumščiomis už tai, kad 
tas pasakė, jog jo balsas yra 
klykiantis (squeaky). Jis bu
vo tikras vegetari jonas ir 
visiškai negeriąs svaiginan
čių gėrimų; bet tankiai mėg
davo savo’ draugų karininkų 
grupėje pasakoti papliauškas 
pasakas, kaip jis suviliodavo, 
prigriebdavo jaunas merginas. 
Tuomi jis norėdavo pasirodyt 
tinkamu tarpe kitų vyrų.

Profesijoje jis stovėjo augš- 
tai, gabus ir sąžiningas, grieš- 
tai priešingas nekompetentiš- 
kumui. Jisai pakėlė aptiekinin- 
kystės lygį augštyn ir padarė 
daug kitų reformų. Anglijoje 
karališka aptiekininkų drau
gija seniau užsiėmė gydymu. 
Mokslui pakilus; gydytojai 
daktarai tapo augštesni už ap- 
tiekininkus, bet iš vardo liko 
jų draugijos globoje. Todėl', 
daktarui (daktarei) James 
Barry reikėjo didelės energi
jos ir pagarsėjimo reformavi
mui jų seno nusistovėjimo, 
konservatizmo. Jis tą atliko, 
ko kiti negalėjo.

Jis nuodugniai išstudijavo 
leperių (leprozija sergančių) 
klausimus.

Kuomet jis numirė 1865 
metais, tai Londono “Times,” 

parašė ilgą garbinamąjį ne
krologą. Kitą dieną militarinės 
grupės buvo pritrenktos nusi
stebėjimu, kad jų gabusis 
Didžiosios Britanijos Ligoni
nių Generalis Inspektorius bu
vo moteris. Jos tikro vardo- 
pavardės nesužinota.

.šitas stebinantis atsitikimas 
palengvino Anglijoje mote
rims įeiti į mediciną. Anglija 
toj gadynėj buvo labai kon- 
servatyviška moterų teisių 
klausimuose.

Daktare Barry, pasislėpus 
po vyriškomis drapanomis, už-, 
sitarnavus augščiausią Didžio
sios Britanijos medicinos dak
tarų titulą, parodė, kad mo
ters gali atlikti vyriškus dar
bus ir dagi juos reformuoti, 
pakelti Į aukštesnį mokslo ly
gi-

Praktikoje vienok, negreit 
moters gavo teises eiti į dak
tares. Tik 1876 m. Parlamen
tas įstatė teisę, leidžiančią 
universitetams priimti moteris 
studentes į medicinos studijas 
ir duoti joms diplomus, tokius 
pat, kaip ir vyrams medikams. 
Paskui, kuomet jau buvo dak
tarių išėjusių universitetus, da 
ilgai jos nebuvo įleidžiamos 
kaipo narės į Britų Medikali- 
nę Draugiją.

J. Baltrušaitis.

Nylon Irgi Tarnaus 
Karo Reikalams

Neseniai valstybinė Karo 
Produkcijos Taryba perspėjo 
rayon industrijos vedėjus, kad 
jie pasiruoštų vartojimui dau
giau rayono gaminimui koji
nių, kadangi didžiuma arba ir 
visas nylon neužilgo gali būti 
panaudotas karo reikmenims 
gaminti. Svarbiausia jis gal 
bus reikalingas parašiutams, 
kuriuos lig šiol darydavo iš 
šilko.

Patrijotiškoj Šeimoj
Huntingtone, W. Va., i 

liuosnorių* priėmimo stotį atė
jo du berniukai, 12 ir 13 mė
tų, ir pasisakė norį stoti ar
mijom Paklausus, dėlko jie 
nori stoti ir ką jie norėtų da
ryti, vaikai atsakė, jog jie no
rį padėti savo penkiem bro
liam, jau esantiem armijoj. 
Jie tikrino, kad jie tikrai tik
tų vandens pristatytojais, jei
gu ne kur kitur. Vaikam at
sakyta, kad jie turėsią “bis- 
kelį” palaukti iki galės įstoti 
arm i j on.

Kiekvienas prisidėkime kuo 
nors ir kaip nors laimėti šį 
nuožmųjį karą!, . .

Hartford, Conn.
Vasario 1 d. įvyko Lietuvių 

Moterų Kliubo susirinkimas. 
Nutarė surengi rankdarbių 
parodą: mezginių, siuvinių, 
piešinių, iš medžio išdrožtų ar 
supintų daiktų, ar iš molio 
nulipytų, bile paties darbo. 
Manau, kad draugai vyrai 
prisidėtų su savo dirbiniais, 
tai būtų įvairesnė paroda. Tai
gi, draugės ir draugai, jeigu 
galit ką padaryt parodai, pra
šome ateit į sekantį Moterų 
Kliubo susirinkimą. Įvyks ko
vo 1 d., 4 v. po pietų, Laisvės 
Choro svetainėj, 155 Hunger
ford St.

Apie parodos laiką ir vietą 
sužinosit iš vėlesnių praneši
mu, v

Draugei V. Kazlau prida
vė pinigų šios draugės: M. 
Krikščienė $1.50, L. Žemaitie
nė $1, ir d. Dagilienė $1. 
Tai vilnoms raudonarmiečių 
svederiams. Ačiū labai drau
gėms už gražią auką. Aš ma
nau, atsirastų daug aukauto
jų tam svarbiam darbui, tik 
reikia paklaust. Girdėjau, kad 
mūs draugės mezgėjos greitai 
griš prie mezgimo; turbūt, su 
didesniu skaičiumi mezgėjų. 
Šiuo tarpu trūko siūlų.

Vasario 15 d. buvo parengi
mas dėl Raudonojo Kryžiaus 
ir dėl Raudonosios Armijos, 
žmonių buvo neperdaugiau- 
siai. Kaip tyčia vis pasitaiko 
privatiškos “pares” sykiu. 
Gaspadinės su gardžiais ir' 
sveikais valgiais pavaišino sve
čius. Visi buvo pasitenkinę, 
tik maža klaida įvyko kas 
link muzikos. Atleiskit, drau
gės ir draugai, už tai. Komi
sija prižadėjo, kad niekad 
daugiau taip neatsikartos.

Gaspadinėmis buvo šios 
draugės: Vasiliauskienė, Bra
zauskienė, Mulerankienė, Že
maitienė ‘ ir Monkienė. Jos 
visuomet daug dirba paren
gimams. Yra ir daugiau drau
gių, kur daug dirba, bet čia 
visų nesuminėsi. Manau, pa
rengimo komisija parašys 
daugiau apie viską. M.

Šeimininkėm Patarimai
Užlaikymui šluotos gerame 

stovyje, įkišk ją į muiluotas 
pamazgas, sykį į savaitę. Tas 
sukietina šiaudelius. 

* — W * M

Sodos bikarbonatas (kepa
ma soda) yra vienas iš vais
tų, kurį reikia namuose turė
ti. Jis labai geras nuo nude
gimų, uždėjus biskutį sušla
pintą, kaip košelę, ant nudeg
tos vietos. Geriant su vande
niu jis yra geras nuo riemens 
ir užkietėjimo. Jis tankiai 
naudojama receptuose valgių, 
ypatingai pyraguose, turin
čiuose skanžolių.

Kuomet naudojat pieną iš 
blėkinės, pradurkit dvi ar tris 
skylutes blėkutėje, ir paskui, 
jeigu nenaudojat, likusį galima 
užlaikyt apgaubiant vaškine 
popiera ir užveržiant su gumi
niu raikšteliu.

Kad razinkos nenuskęstų į 
apačią pyrago, išvoliok jas 
svieste pirm dedant į tešlą.

Palik pečiaus duris atdaras 
pabaigus kepti, kad jis galėtų 
visai išdžiūti ir išsivėdinti. Jei 
paliksi pečių uždarytą, drėg
nas oras viduje bus rūdijimo 
priežasčia.

Duonos dėžę reik valyt nors 
sykį savaitėje. Išimk viską ir 
išmazgok su vandeniu ir soda.

Iš Mezgejy Susirinkimo, 
Brooklyn, N. Y.

Vasario 19 d., žiemos šalčiui 
po gatvę keleivius pariščia 
bevaikant, kas turi stuboje šil
tą pečių, rodosi, apie kokias 
ten sueigas nesinori nei svajo
ti. Bet su mūs moterimis ki
taip yra: atėjus į Moterų Ap
švietos Kliubo susirinkimo vie
tą, maniau, kad susirinkimas 
iš priežasties didelio šalčio gal 
nei neįvyks, bet kur tau: to
kio oro nesti, kad mūs mote
ris sulaikytų nuo susirinkimo, 
o ypač dabartiniais laikais, 
kuomet tiek daug visokių rei
kalų yra.

Gerokai dar prieš aštuonias, 
Kliubo jaunuolė d. Baranaus
kienė atėjus praneša, kad ji
nai į susirinkimą galės ateiti 
tiktai apie dešimtą valandą, 
nes reikia skubėti į mokyk
lą. Na, ir apie dešimtą, 
draugė vėl susirinkimą aplan
ko ir apsiima į kelias komisi
jas kliubo ruošiamoms pramo
goms. Kliubietės labai vertina 
tokių draugių pastangas, ku
rios lavinasi.

Pirm pradėsiant susirinki
mą, mezgėjos pradėjo atrai
šioti savo pundus. Na, tikrai 
susidarė gražus glėbys megs- 
tinių: Draugės iš Greatnecko 
sparčiai mezga ir vis reikalau
ja daugiau vilnų. Jos ir pinigų 
kažin kaip gerokai sukelia, 
kad tik vilnų nepristigtų.

Draugė C. Lipskienė prida
vė du su ilgomis rankovėmis 
svederius ir viena be ranko
vių ; E. Marcinkevičienė sve
derį; V. Pilvienė 2 svederius; 
Besie Katkienė kojines; O. Lu- 
kauskienė taipgi kojines. Tai

San Francisco, Calif., 
Mezgėjos Veikia

Mūsų mezgėjų grupė spar
čiai dirba. Kožna narė per 
mėnesį laiko dirba pavieniai, 
o sykį į mėnesį visa grupė su
sirenka.

Užpereitą mėnesį draugė 
Prakšaitienė davė savo namus 
grupei ir gražiai pavaišino 
mezgėjas. Pereitą mėnesį 
draugai Mugeniai vaišino gru
pę. O šį mėnesį draugai 'Zalo- 
gai ant savo ūkės gražiai pri
ėmė visą grupę.

Šią savaitę bus priduota į 
Russian War Relief ofisą visa 
eilė mezginių. Neturiu tikros 
atskaitos, bet, rodos, Viola 
Sutkienė „ sakė, kad su šiuo 
siuntiniu mūsų grupė bus nu- 
mezgusios arti 200 porų pan- 
čiakų ir pirštinių, 15 “hel
mets” ir keturius svederius.

Nežiūrint, kad ir pavasaris 
ateina, mes nusistatėm neilsė- 
tis, bet per ištisus metus mėgs
ti, nes karas dar ilgai tęsis ir 
mes turim daryti ką tik gali
ma, kad padėti palengvinti 
kariaujantiem.

Nors mes daug parengimų 
turėjom per pereitą mėnesį, 
mūsų draugai bei draugės ne- 
ilsisi. Dabar yra prisiruošia- 
ma kortų žaismei sukėlimui 
pinigų vilnoms; yra ruošia
mas balius pirmą savaitę po 
Velykų; taipgi tarptautiškas 
komitetas rengias prie anksty
bo pikniko. Matot, kad šiau
rinės Kalifornijos lietuviai ne
snaudžia.

LLD 153 kp. K-tė.

Išdžiovink visiškai. Dėžė ne
turės pelėsių kvapo.

Vienas iš parankiausių da
lykų virtuvėje yra žirklės. Ge
riausios yra vidutiniško didu
mo žirklės.

F. L. I. S. 

vis Greatneck o mezgėjos.
Apžiūrėję greatneckiečių 

gražius dirbinius, Maspetho 
draugės pradėjo išvynioti sa
vuosius. Na, su maspetietėmis 
sunku kam konkuruoti, turbūt 
jas niekas nepralenks; jos 
skaito tikra nelaime, jeigu šu
sirinkime nečiupinėjant vilnų 
reikia vakaras praleisti. Drau
gė O. Kalvaitienė iš savo pun
do išdėjo net 8 svederius: 3 
jos numegsti, 3 jos dukros— 
Mrs. Emily Keras ir 2 Mrs. 
Helen Petkus. Draugė R. Lau
kaitienė, taip pat maspethietė, 
4 svederius. A. Zablackienė 2 
poras kojinių. Jinai irgi iš Ma
spetho.

K. šolomskienė ir O. Čepu
lienė po svederį.

Kliubo valdyba ir komisijos, 
savo raportuose pažymėjo, 
kad darbas, kokį kliubietės 
yra pasibrėžusios atlikti, eina 
sėkmingai: pirmosios pagalbos 
kursai, dėlei negalėjimo gauti 
instruktoriaus, kiek užsitęsę, 
bet dabar klasė neužilgo pra
sidės. Pamokos įvyks Wil- 
liamsburgh Health Center pa
talpoje.

Komisija pranešė, kad fo
tografas Jonas Stokes, kuris 
turi savo studiją po num. 512 
Marion St., netoli Broadway, 
už nufilmuotą mezgėjų pa
veikslą nieko nerokavo. Kliu
bietės fotografui labai dėkin
gos už taip gražią dovaną.

Raportuota, kad Kliubo dvi 
narės—M. Mikalauskienė ir 
H. Andriuškevičienė serga. 
Mikalauskienei kliubo valdyba 
pasiuntusi gėlių puokštę, o 
Andriuškevičienė jau apleidu
si ligoninę.

Nutarta atžymėjimui Mote
rų Tarptautinės suruošt pokilį 
su arbatėlę ir už kalbėtoją pa
kviesti iš Worcester, Mass., 
M. K. Sukackienę. Taipgi su- 
daryt ir muzikalę programą. 
Tas viskas įvyks kovo 8 d., 
Laisvės svetainėje. 
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Daugiausiai laiko pašvęsta, 
tai kaip sėkmingiau prisiruo- 
šus dienraščio laisvės bazarui. 
Nutarta bazare turėti mezgė
jų būdelę, kurioje bus išstaty
ti megstiniai, išduodama vil
nos ir priimama aukos dėl vil
nų.

Nusitarta laike bazaro turė
ti kliubiečių stalą su įvairiais 
užkandžiais. Visas pelnas eis 
dienraščio naudai. Ant vietos 
narės išsidalijo kuri kokį mai
stą parūpins ir katrais vaka
rais kurios dirbs.

Mezgėjų komisija vėl nusi
skundė, kad pinigai dėl vilnų 
išsibaigė, o laike dienraščio 
bazaro nenorėta pasilikti be 
vilnų, tai vėl ant bargo paim
ta už $19 vertės vilnų.

Didžiuma Kliubo narių mez
ga, o kurios dėlei įvairių prie
žasčių negali mėgsti, tos au
koja vilnoms. Draugė Emily 
Simanavičienė, pati neturėda
ma laiko mėgsti, vilnoms au
kojo $5. M. Jesevičienė save 
“nubausdama” už nebuvimą 
dėl vilnų suruoštame vakarė
lyje, vilnų fondui aukojo $1 ir 
kitą dolerį dienraščio bazarui. 
Great Necko mezgėjos, per 
Olgą Lukauskaitę $15. F. Ka- 
zokienė, kuri laike parengimo, 
buvo supirkusi reikmenų už 
$2.50, užmokesties neėmė, au
kojo vilnų fondui.

Į Kliubą įstojo nauja narė 
—Rose Laukaitienė, iš Maspe- 
tho. Susirinkimas buvo skait
lingas ir įdomus. Užkandžių 
neturėta. Mat, artinos keturių 
vakarų bazaras, kur kliubie- 
tėms reikia padirbėti, tai no
rėta kiek anksčiau namus pa
siekti.

Viena iš Mezgėjų.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 13

“Mes Atliksime Darbą!”

(Tąsa)
— Ai, neskaniai kalbi, Benjaminai. Net 

man tokias baisybes kalbi, — šyptelėjo 
Kantickienė ir dar kartą pakėlė akis į 
Kordušienės portretą. Ji tik dabar paste
bėjo ant viršugalvio susuktuose plaukuo
se deimantinę strėlę. Pajuto Kantickie
nė, kad toj strėlė, nekartą pažeidusi jos 
širdį, dabar vėl įsismeigė. Ak, jei ne ji, 
aš šiandien būčiau ponia Kordušienė ir 
netektų man našliauti.

didžiausį nusiminimą. Viena vienintelė 
dabar jam beliko teisė — nusišauti!

— Šitąja amūro strėle Zuzana, duok 
Dieve jos vėlei ramybę, ne vieną širdį 
persmeigė, — žiūrėdama į portretą, kal
bėjo Kantickienė. — Tik tavęs, Benjami
nai, rodos, ji prie namų neprismeigė... 
Aiškini apie perdėjimus, barzdas, bet, 
oi, oi! Išdykęs buvai.

Kordušas truktelėjo žandus ir nieko 
neatsakė. Kantickienė. suprato pasakius 
netaktą ir priminusi jam ūmią žmonos 
mirtį, švelniau juokaudama tarė:

— Prisipažinsiu, ne visiškai man šitoj 
šventovėj jauku. Po mano Edvardo tra
giškos mirties aš šitokio kambarėlio ne
išsaugojau ...

Ji dar kažką norėjo pasakyti, tačiau 
rimtas Kordušo veidas jos žodžius paver
tė dviprasmišku atsidusimu.

— Žmonos palaikai, smulkūs daikteliai 
man primena praeitį. Tai niekis ir drau
ge brangiausia.

— Romantikas. Tiesa, Zuzana buvo 
puiki ir šviesi moteriškė. Dar ir šiandien 
prisimenu, kokį ji įspūdį padarė Petra
pilyje, kai pats caras baliaus įkarštyje 
jai kalbėjo komplimentus...

— Taip, buvo... Ši bronza su amūru 
yra paties caro dovana.

Kordušas vos nesusigraudeno, kaip 
moteriškė. Šį vakarą tas kambarys jam 
pasidarė ne brangesnis, bet baisesnis. 
Tūkstančiai jaunystės balsų, skambaus 
juoko, pentinų žvangesio, kūno glamo
nėjimų, šnabždėsiu pripildė jį pilną, lyg 
Sokrato taurę nuodų. Sokratas tačiau 
taurę išgėrė ramus, pamokslininkauda- 
mas, Kordušui gi buvo taurė baisi ir ne
apsakomai karti. Nors ir mėgindamas 
save apgauti, jis bėgo nuo jos, o ji vis- 
tiek viliojo, traukė. Savo poelgiais, šaltu 
atšiaurumu norėjo klykti visiems netru
kus tą taurę išgersiąs, tik pirma norįs 
pamatyti, kaip žus kiti. Sielos gilumoj 
betgi nekartą suprato, kad tai bus tik 
netikrasis “tuojau.” Sokratas kilęs iš 
liaudies sluoksnių, — ūmai prisiminė 
Nietzschę. Ką aš dabar?...

— Benjaminai. Malonu pas tave, bet... 
manęs duktė ir kreditoriai laukia. Važi
nėjau šen ten, pavėlavau. Liepk kinkyti 
arklius.

— Ne, ne, ne, — sušuko, lyg įgeltas 
Kordušas. — Juk poryt už Zuzanos vė
lę mišios, atminimai. Pasilikit, svečių 
bus...

—Girdėjau, jau apylinkėj kalba. Bet 
man negalima, — nusijuokė Kantickienė, 
atviromis akimis žiūrėdama Kordušui į 
veidą. — Negalima šventųjų gundyti...

Susėdo. Tylėjo, tarsi nustojo žado.
Kantickienė vėl pasirodė jam įkyri kai

mo boba, o jos akys piktesnės. Kodėl ji 
šaiposi? Kodėl iš karto negalėjo pasaky
ti, kas yra, ko atvažiavo? Kur jos dro
vumas? Nei iš šio nei iš to pradėjo ma
ne Benjaminu vadinti.

Kantickienė taip pat jautėsi nesmagiai. 
Jai vaizdavosi, kad Kordušas neleistinai 
išdidžiai su ja elgiasi ir nenatūralus. Iš 
baisybės pojūčių, kuriuos Kantickienė 
užčiuopė savo širdyj, galutinai tarėsi su
prantanti, koks paliko Kordušas. Piktas, 
pavydus, drebąs dėl kiekvieno cento ir 
neužmiršęs nė vienos savo didingos pra
eities detalės. Bet prašyti vistiek reikia. 
Negi išmaldos prašau? Paliksiu vekselį.

— Aš atvažiavau pas tave... Benja
minai, vienu reikalu, žinai, kad dabar 
bajorai draugų neteko.

— Teisybe, taip, draugų nebėra!
— Aš noriu pasiskolinti 500 litų. Ry

loj varžytinės. Jei būčiau viena — nesi

Pinigų aš neturiu. Argi ji to nesu
pranta ir nepastebėjo. Jei Kantickienė 
prašytų paskolos ūkininką ar mėsininką, 
būtų visai paprasta. Ūkininkas ramiau
sia širdim atsakytų pinigų neturįs arba 
ponia nepasitikįs, nes jos pusė dvaro ir 
taip praskolinta. Mėsininkas padejuotų 
ir pasiaiškintų visas šimtines ’išleidęs. 
Supirkęs kiaules, kurių “Maisto” agen
tai nepriėmė į vagonus. Kad ir pusdy
kiai mokėjo, vis dėlto šimtai litų iš odi
nio maišelio išslydo. O čia — Kordušas! 
Ar jis anksčiau suprato, ką reiškia ne
turėti 500 litų? Penkių šimtų nelaimin
gų litų! Juk ir jam pačiam reikia. Pas 
jį bus antstolis. Žūt būt... tik... tūks
tančio, — žiežirbom spragsėjo Kordušo 
galvoj.

— Dėl visa ko aš galiu ir terminuotą 
vekselį palikti. Nors...

Benjaminui buvo vėl perdaug. Kantic
kienė privertė jį ir prieš ją, bajorę, pasi
rodyti paskutiniu elgeta, tuo pačiu An
tanėliu, kuris klumpinėj a aklas ir vaiko 
nuo savęs šunis. Pašoko ir nukirto sa
kinį.

— Ką čia, ponia Jadvyga! Bajoro gar
bės žodis vekseliais nepakeičiamas. Vek
seliai, vekseliai, vekseliai... Bjauru man, 
nepatinka. Kaip Dievą Aukščiausiąjį my
liu!

Kantickienė nesuprato.
— Puiku, Benjaminai. Taigi, garbės 

žodis, po mėnesio grąžinsiu. Aš visa šir
dim pasitikėjau, kad šito mažmožio man 
neatsakysi.

— Kas puiku ?!
Kantickienė laisviau nusijuokė.
— Penki šimtai litų.
— Neturiu aš! Argi, brangi ponia, ne

supranti? Žiūrėk pro langą: ugnelės. 
Šiais laikais tik vergai pinigų turi.

sieločiau, betgi žinai... duktė. Be to, aš 
nenoriu pasiduoti. Kovosiu iki galo ir 
bent senuosius rūmus išlaikysiu.

Kantickienė pasakojo savo projektus, 
užsispyrimą, su kuriuo ji eina į naująjį 
gyvenimą. Benjaminas pasijuto kūdikis. 
Kai kūdikiui kas skauda, jis verkia. Ben
jaminas antrukart nebeįstengė pravirkti, 
nors jį kankino aštrūs skausmai. Joks 
daktaras ar stebukladaris neįstengtų 
Kordušo skausmų sumažinti, nes jam so
pėjo. sielą. Jis tai žinojo ir.pergyveno

Kordušo išbalę, virpą veidai, rodėsi, 
jai viską pasakė. Ji įsižeidė ir pakilo.

— Argi man, pone Kordušai, tokios 
mažytės sumos negali patikėti? Tas pra
keiktas antstolis mus su dukrele išvarys. 
1919 m. jis buvo kareivis ir šaudė į mū
sų dvarą. Kur aš pasidėsiu? Kur dings 
mano dukrelė? Rodos, taip viskas aišku.

Į Kordušą buvo gaila žvilgterėti. Di
dingojo Sobieskio povyzos šešėlis prany
ko nuo jo, kaip neišaiškinama vizija tyr
laukiuose. Jis stovėjo susijaudinęs, am
bicijos ir pažeminimo varstomas. Nebe
įstengė ant Kantickienės nepykti. Per 
pilnas buvo to jausmo. Net gailesčio 
srovelės pradėjo trykšti į jo širdį, kad 
ši, moteris, prieš daugelį metų buvusi jo 
pirmosios meilės pražydusiu pumpuru, 
dabar pas jį atvykusi, negali nė šiaudo 
paramos gauti. Piniginė parama šlykšti, 
žemina bajoro vardą, bet vis dėlto... 
Žiaurus gyvenimas, visokiausiais balsais 
žmogų išmoko šauktis. Išmoko jis dainas 
dainuoti ir giedoti elgetų giesmes. Kad 
ir žemė sudrebėtų, ji netiki, kad aš elge
ta, — suvokė Kordušas. — Puiku! Tegu 
dreba!!!

— Nepasitikiu, niekuo nebepasitikiu. 
Nemandagu, užtat teisinga.

— Įsakykit bent arklius pakinkyti!
— Galiu. Šitą galiu!...
Išbėgo Kordušas pro duris, kaip pa

siuntinys.
— Andriau, Vincai, kuo greičiausiai 

kinkykit poniai arklius! Bona sera sinjo- 
rita, Margerita! Baigta!! — sušuko dar 
jaunų dienų pamėgtą posakį ir atsirėmė 
į liepą.

Jaunas mėnulis kabojo baltuose, silp
noje šviesoje mirguliuojančiuose debesy
se, ir Kordušui į galvą šovė keista min
tis. Ot, kad dabar Sūrantas, Andrius ar 
Adomonis tokiu žibančiu kabliu nukirstų 
jam galvą, jis nebesipriešintų. Net pasi
džiaugtų ir nebelauktų, kol žus visas pa
saulis.

Skubiais žingsniais Kantickienė nulipo 
pairusiais ir ievų šakomis apmėtytais 
laiptais. Benjaminas užčiuopė jos piktai 
ir grasinamai sučiauptas lūpas, bet vos 
nenusijuokė. Kokia ji kvaila ir pasenus! 
Ir kaklas jos plonytis, gyslotas, tarsi 
kontrabaso rankena. Štai tau, Kordušai, 
ir penki šimtai litų. Bet ji vistiek nežino. 
Ji mano, kad aš pinigų turiu, tik sušylė
tėjau. Ir ačiū Dievui, ačiū Viešpačiui Vi
sagaliui! Bent niekam neišplepės. O ji 
man atsidengė. Ji nusižemino, elgeta 
prašneko. Ji, Jadvyga Kantickienė, savo 
giminę vedanti iš karališkos kilmės.

(Bus daugiau)

šalies gamybos administra
vimo ir darbininkų vadai vien
balsiai atsišaukė į prezidento 
kalbą:

“Gerai, prezidente, mes at
liksime darbą!”

Tai buvo Amerikos pramo
nes ir darbininkų vienbalsinis 
atsakymas į prezidento Roose- 
velto pareikalavimą milži
niško skaitliaus lėktuvų, tan
kų ir laivų.

Kiekviena rasė, kiekviena 
tikyba šioje šalyje prisidėjo 
prie kovos duoti mūsų karei
viams užtenkamai ginklų, kad 
sutriuškinti Ašį.

OPM ofisas (Gamybos Ad
ministravimo Ofisas), valdiška 
įstaiga, kuriai įvykdinimas 
programos buvo pavestas, pa
žadėjo visą programą remti, 
šiais žodžiais:

“Prezidentas nustatė mūsų 
tikslą. Mes visas savo spėkas 
naudosime tam tikslui.

“Mes duosime mūsų kariuo
menei 60,000 lėktuvų 1942 m. 
Mes jiems duosime 45,000 tan
kų. Jie gaus 20,000 priešlėk
tuvinių kanuolių. Ir mes pa
gaminsime 8,000,000 tonų lai
vų.

“Šiuos daiktus mes paga
minsime subendrintomis pa
stangomis. šie dalykai įvyks 
iš minčių, širdžių ir rankų 
130,000,000 laisvų vyrų, mote
rų ir vaikų.

“Tik laisvi žmonės gali at
siekti to tikslo. Mes galime 
padaryti. Mes tikrai padary
sime.”

Pranešimą pasirašė vyriausi 
gamybos administracijos di
rektoriai, William S. Knudsen 
ir Sidney Hillman, abudu sve
timos kilmės. .

Teisėjas Ferdinand Peco^a, 
gimęs Italijoj, telegrafavo 
prez. Rooseveltui vardan A- 
merikos Vieningumo Legiono:

“Jūsų žodžiai,” jis sakė, 
“duoda naujos drąsos ir nau
ją pasitikėjimą 130,000,000 
pirmos ir antros kartos Ameri
kos piliečių, kurie pasiryžę 
pašvęsti visą savo narsumą, 
stiprybę, turtą ir net gyvastį, 
jeigu tas būtų reikalinga, per
galei !

“Mes priimame jūsų įsaky
mą pašvęsti mūsų energijas 
apsisaugoti prieš maištingu
mą, rasinę diskriminaciją ir 
ugdymą nesusipratimų ir įta
rimo mūsų piliečiuose. Jūs 
kalbėjote už demokratiją. De
mokratija dabar veiks.”

Demokratai ir republikonai 
kongrese užgyrė jo kalbą. Se
natorius Glass, iš Virginijos, 
senato seniausias narys, pa
reiškė visuomenes bendrą nu
sistatymą, sakydamas: “Jeigu 
mes kovosime taip puikiai, 
kaip jis kalba, mes laimėsime 
šį karą.”,

Vyrai Prie Darbo
šį atsakymą remia vyrai 

prie darbo,—pietų kalniečiai, 
jankiai (Yankee) mechanikai, 
lietuviai angliakasiai, francū- 
zai-kanadiečiai, čekai, jugos
lavai, švedai, vokiečiai,—visi 
amerikiečiai!

Italas darbininkas vakarų, 
pakraščio laivų statymo pra
monėj sako: “Mussolini su jo 
nacių bosu ir japonais bend
rai, negali nuskandinti laivus 
taip greit, kaip mes juos sta
tome.”

“Mes liejame plieną, kad 
padarius lanką aplinkui Ašį,” 
sako lietuvis, dirbdamas Pitts
burgh o plieno dirbtuvėje.

Amerikos norvegas jūreivis 
prižadėjo: “jūs pagaminkite 
šautuvus, tuoj mes juos prista
tysime kur jie bus naudingi.”

Senas vokietys, buvęs ser- 
žantu-majoru kaizerio armi
joj, nuvykęs į ofisą majoro 
Stanley W. Church, New Ro
chelle mieste, New Yorke, 
padėjo savo ordeną—geležinį 
kryžių—ir šešis kitus meda
lius, kuriuos jo narsumas už- 
sipelnijo paskutiniame kare, 
ir, prašydamąs sulaikyti jo 
vardą, nes jo sena jnotina gy
vena Vokietijoj, sakė, jog jis 
bandė stoti į J. A. V. armiją po 
Perlų Uosto įvykių, bet ne
priimtas dėl amžiaus. Jis tada

prašė, kad jo septyni medaliai 
būtų sulieti kulkomis, kurios 
bus naudotos prieš nacius.

Lenkas mechanikas dirbtu
vėje, Detroite, sakė: “Mes vi
si negalime tarnauti armijoj, 
bet mes visi galime dirbti išsi
juosę, kad užbaigus darbą lai
ku.”

Biznis Remia Programą
Albert W. Hawks,. Suv. 

Valstijų Komercijos Buto pre
zidentas, pažadėjo pilną para
mą 1,689 suvienytų organiza
cijų. “Pramonės ir biznio va
dai,” jis sakė, “išvien veikda
mi su darbininkais ir su val
džia, darys viską pagal savo 
išgalę . . . biznis priima liepi
mą stoti prie patriotiškos prie
dermės.”

William P. Witherow, pre
zidentas Pramonininkų Tautiš
kos Draugijos, kuri tankiai ne
sutiko su prezidento darbo 
programa, sakė: “Nesutikimo 
laikas praėjo. Jūs galite įsiti
kinti, jog pramonė rems val
džią visoje šioje programoje.”

Walter S. Tower, preziden
tas Amerikos Geležies ir Plie
no Įstaigos, sakė: “šiandien 
šioje šalyje gaminame per 80,- 
000,000 tonų plieno. Tas reiš
kia, jog mes galime pagamin
ti 50 nuošimčių daugiau už 
Vokietiją, Italiją, Japoniją ir 
visas jų užkariautas Europos 
šalis.”

“Jeigu galime pagaminti 
vieną tanką, ar vieną lėktu
vą,” sakė Henry Ford, 9 “mes 
galime tūkstančius jų, paga
minti. Masinei produkcijai 
reikalinga tiktai sutvarkyti 
komplektą. Po tam, viskas 
lengva ir darbas greitas.”
Ką Lėktuvą Gamintojai Sako

Čia paduodame pareiškimus 
aviacijos pramonės vadų:

Donald W. Douglas, prezi
dentas Douglas Lėktuvų Kom
panijos : “Gavus reikalingą me
džiagą ir įrankius. . . Ameri
kos pramonė prisidės prie šių 
nepaprastų laikų reikalavimų 
ir nustebins pasaulį.”

Hugh Fenwick, vice-prezi- 
dentas Vultee Lėktuvų Kom
panijos: “Kiekvienas Vultee 
vyras ir kiekviena moteris yra 
pasiryžę sunkiau dirbti, ir at
liks savo dalį mums paskirto 
plano.”

Lincoln R. Scafe, generali
nis užveizdėtojas Martin Ne
braska Kompanijos: “žinoma, 
mes galime pasiekti šias skait
lines. Faktas, jog galime jas 
perviršyti. Jeigu bus reikalin
ga, mes galėsime pagaminti 
tiek lėktuvų per metus, kiek 
gaminome automobilių.”

Ir panašiai kalbėjo kitų pra
monių šakų vadai. L. W. Scott 
Alter, Amerikos Įrankių Išdir- 
bystės prezidentas, sakė: “Be
veik kiekvieną dieną gauname 
kokį įsakymą, kuris mums at
rodo fantastiškas ir neįvykdo
mas, bet darbą pradedame ir, 
su Dievo malone, jis užbaig
tas.”

C. A. Tilt, prezidentas 
Diamond T. Motorinių Larų 
Kompanijos Chicagoje, sakė: 
“Kada šie fabrikai tikrai 
dirbs, mes užpilsime visą pa
saulį karo pabūklais.”

“Galimas daiktas,” sakė 
San Francisco Bay laivų sta
tytojas, Joseph Moore, “mes 
turėsime samdyti daugiau dar
bininkų, ypatingai antroj ir 
trečioj darbą pamainoj. Svar
biausia problema, yra gavimas 
medžiagos, ir tas galimas 
daiktas.”

F.L.l.S.—Common Council.

CLEVELAND, OHIO
Clevelandiečiai Darbuojasi
Vasario 4 d. LLD 15 Ap

skričio valdyba turėjo susirin
kimą Lietuvių Darbininkų sve
tainėje, 920 E. 79 St.

Valdyba praneša visoms 
kuopoms, kad 15 Apskričio 
metįnė konferencija įvyks 
birželio 7 d., pas drg. Rubus, 
Middlefield, Ohio.

Todėl patariama 15-to Ap
skričio visoms kuopoms iš 

anksto išsirinkti delegatus ir 
prirengti aiškius raportus iš 
kuopą veikimo, kad konferen
cija būtų pasekminga ir grei
tai užsibaigtų. Tas reikalinga 
todėl, kad tą pačią dieną ir 
toj pačioj vietoj įvyks ir pik
nikas 15-to Apskričio naudai.

Visų kuopų yra priedermė 
iš anksto rūpintis, kad ir pik
niką padaryti sėkmingu.

Parengimas
Vasario 8 d. Amerikos Lie

tuvių Moterų Kliubas turėjo 
parengimą Lietuvių Svetainėj, 
6835 Superior Ave. Suvaidinta 
komedija “Atvažiavo Su Krai
čiu.”

Visi aktoriai savo roles atli
ko gerai. Publika turėjo daug 
juoko; visas vaidinimas vi
siems patiko.

Po vaidinimui, šokikė Rūtė 
Lesnikauskiūtė, dar visai jau
na ir tik pradinė mokinė, o 
aiškiai parodė, kad jos talen
tas—šokti. Ji keletą šokių la
bai vikriai pašoko/ Jos šoki
mas publikai labai patiko ir 
visi išreiškė jai toj profesijoj 
linkėjimus geriausių pasek
mių. ■»

Pasirodė ir jauna solistė, 
Rūtė Cypaitė; ji taipgi gerai 
sudainavo vieną dainą. Jai 
akompanavo F. Mačioniūtė.

Moterų Kliubo Choras, mo
kinamas A. Jankausko, sūdai* 
navo penketą dainų neblogai. 
Choras dar. tik metai laiko 
kaip įsteigtas, bet jau dainuo
ja vidutiniškai, publikai jo 
dainavimas patiko.

Aišku, kad Clevelando lie
tuviai Amerikos Lietuvių Mo
terų Kliubo darbus įvertina ir 
kliubą remia, tai ir šiame pa
rengime publikos buvo daug. 
Rengėjos sakė, kad bus nema
žai ir pelno.

Šiame parengime aukų Rau
donajam Kryžiui taipgi su
aukota apie $20.

Man rodosi, kad rengėjos šį 
parengimą permažai garsino. 
Jei būtų iš anksto gerai išgar
sinta, tai publikos būtų buvę 
dar daugiau. Iš anksto geras 
išgarsinimas parengimus pa
daro sėkmingais.

Linksma žymėti, kad senie
ji darbudtojai ir geri artistai 
prie lošimo veikalų ir dainavi
mo grįžta ir vėl pradeda 
darbuotis visuomenės naudai. 
Turiu mintyj seniai buvusią 
progresyviam darbe gerą dar
buotoją ir dainininkę Oną Ju- 
raitienę ir drg. Rockaitienę. 
Jos dabar Moterų Chore gerai 
dainuoja ir gerai veikalus lo
šia. Taipgi verti kredito ir pa
gyrimo jaunuoliai Gendrėnai. 
Jie niekados neatsisako mote
rims padėti darbuotis; jie ir 
šiame lošime turėjo roles ir 
gerai jas atliko. Senųjų artis
tų neminėsiu: jie yra nuolati
niai lošėjai; kaip visuomet, 
taip ir šį sykį savo roles atliko 
gerai.

Teko kalbėtis su “Vilnies” 
ir “Laisvės” vajininkais. Jie iš- 

VAKARIENE
TEATRAS ir ŠOKIAI

Dienraščio “Laisves0 Naudai
Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

Sekmadienį, Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokinga komedija

64Atvažiavo su Kraičiu"
Parašu Senas Vincas

Lošimas prasidės 4 valandą po pietų 
Vakarienė 6 valandą, o šokiai 7 vai.

Gerbiami Visuomene! Nuoširdžiai kviečiame atsi
lankyti. Komisija deda visas pastangas kad patenkinti 
publiką kaip valgiais taip ir programa.

BUS SAVOY PLAZA
835 N. BROAD ST. PHILADELPHIA, PA.

Tarpe. Poplar ir Girard Ave.
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sireiškė, kad jie nepailso pra- 5 
eitame vajuje, ir ant toliau 
darbuosis gavimui naujų skai
tytojų ir dienraščių stiprini
mui.

Čia išreiškiu širdingą ačiū 
draugams Gendrėnam už par- 
sivežimą pas save ant poros 
savaičių ir sudarymą dėl ma
nęs tą progą pamatyti lošiant 
“Du Broliu” ir “Atvažiavo Su 
Kraičiu”.

Labai širdingai ačiū visiems 
draugams ir draugėms už at
jautimą, už draugiškumą.

A. M. B.

Worcester, Mass.
Kalbėsiąs “Prezidentas”
Per radiją iš Bostono p. 

Minkus garsina, kad Worces- 
ter’yj kovo 1 d. įvyksiančios 
prakalbos, kuriose kalbės 
“prezidentas” Smetona. Ra
ginama lietuvius ten dalyvau
ti, nes esą A. Smetona “žymus 
Lietuvos asmuo.”

Broliai ir sesutės lietuviai, 
turim pamąstyti: kuomi gi 
taip A. Smetona yra pasižy
mėjęs? Koks jis Lietuvos pre
zidentas,—kas jį rinko? Juk 
jis yra tas “atsižymėjęs” Sme
tona, kuris su savo gauja ka
riškių 1926 m. nakties metu 
nuvertė Lietuvos žmonių. de
mokratišku būdu išrinktą val
džią ir pats save diktatoriškai 
pasiskelbė “tautos vadu” bei 
“prezidentu”; juk tai jis “at
sižymėjo” Lietuvoje uždary
damas profesines sąjungas, 
visas politines partijas, o pa
liko tiktai savo Tautininkų 
Sąjungą, — Lietuvos smaugikų 
sąjungą; juk tai tas pats “žy
mus” A. Smetona, kurio re
žimas pripildė Lietuvos kalė
jimus politiniais kaliniais, šau
dė Lietuvos geriausius sūnus 
bei valstiečius, kai jie j ieškojo 
liaudžiai teisių ir laisvės; juk 
tai tas pats Smetona, kuris pas 
Hitlerį buvo nusikraustęs ant 
“kvatieros” ir prašė jo “išva
duoti” Lietuvą!

Taip, Smetona pasižymėjo 
savo viešpatavimo laiku; jis 
įeis į Lietuvos istoriją kaip 
Smetona juodasis!

Mes jį, tą kruvinąjį Smeto
ną, turime gerbti?—Niekados! 
Mes esame laisvos šalies gy
ventojai, ir už laisvę kovoju
sių žmonių krauju apsitaškiu
sio A. Smetonos mes nenori
me! Tegul jis sau važiuoja 
pas savo prietelį Adolfą Hitle
rį! šalin kruvinos rankos nuo 
mūsų! Worcesterietis!
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Clivedeno Lizdas Washingto ne - Pavojus Šaliai, Įspėja 
Senatoriai Pepper ir Murray ir Kongr. Marcantonio

Washington. — Demokra- jųdviejų turi būti sudaužy
tai senatoriai Claude Pep- tas. Negali būti jokio susi- 
per iš Floridos ir James E. 
Murray iš Montanos pareiš
kė spaudos atstovams, jog 
tikrai yra pavojingas Clive
den Lizdas, kur susirenka ir 
baliavoja visokie fašistų 
agentai ir pataikūnai, peri 
melus ir

Didvyriškas Filipino Jugoslav^ Partizanai

Nusižudė Austru Rašy- SKELBKITES “LAISVĖJE
tojas Zweig su Žmona

tarimo su nuolaidomis tarp 
šių dviejų pasaulių.’’

MANNERHEIMO - HIT
LERIO ŠNIPAS CLIVE

DENO LIZDE
Kongresmanas Marcanto-

paskalys prieš nį0 jar gta.1 ką pasakė apie 
Jungtinių Jautų vienybę ir pinliandijos atstovo Proco-; 
stengiasi paskleist tokia pe’o dalyvavimą Clivedenostengiasi ] 
mintį, kad tai esąs “ne A- 
merikos” karas ir jinai, gir
di, turėtų taikytis su Vokie
tija ir Japonija.

Prezid. Rooseveltas, kaip 
jau “Laisvėje” minėta, aš
triai pasmerkė tą Clivedeno 
Lizdą praeitą antradienį. Jo 
pasmerkimą užgyrė ir dar- 
bietis kongresmanas Vito 
Marcantonio. Jis ypač nu
rodė, kad tame lizde — mi- 
lionierės McLean name — 
svečiuojasi fašistinės Suo
mijos (Finliandijos) atsto
vas Hjalmar Procope ir ki
ti fašistų Ašies agentai.
IŠGAUNA KARINIUS 

AMERIKOS SEKRETUS
Gerdami - ūždami ten sy

kiu su tūlais Amerikos se
natoriais ir kitais priešin
gais prezidentui Roosevel-!Apsigyn. Įstaigos (OCD) 
tui politikieriais, tie fašistai kurioje jinai buvo pagalbi- 
išgauna iš jų svarbių Hitle- ninkė direktorė. Ton vieton 
riui ir Japonijai žinių, kaip ji buvo paskirta New Yorko 

majoro La Guardi j o s, buvu
sio tos įstaigos direktoriaus.

Savo pasitraukimo laiške 
Mrs. Roosevelt rašo naujam 
direktoriui profesoriui J. M. 
Landis’ui, kad ji apleidžia 
tą įstaigą dėl šių priežas
čių: Pirma, jau sudaryta 
vyriausia organizacija mo- 

•}" [bilizavimui civilinių žmonių 
i apsigynimo; antra, įvairūs 
asmenys, girdi, užsipuldinė- 
jo mane už veiklą-toj įstai
goj ir tuomi kenkė pačiai 
įstaigai, o “joks asmuo nė
ra svarbesnis už gerą pro
gramą,” sako Mrs. Roose
velt.

Lizde, pas ponią McLean :
“Procope yra Mannerhei-

Kareivio Žygis Užmuša Daug Fašistu
London. —Jugoslavų par-Bataan. — Amerikiečių 

komandierius gener. Mac- tizanų armija, veikdama iš 
Arthur patarė prezidentui Bosnijos kalnų, sunaikino 
Rooseveltui, kad1 suteiktų penkis tūkstančius vokiečių 
Atsižymėjusios Tarnybos ir italų kareivių, kurie bu- 
Kryžių filipinui kareiviui vo pasiųsti slopint tuos par- 
vardu Narcisco Grtilano už tizanus, kaip kad pranešta 
didvyrišką jo žygį prieš ja- slaptais keliais iš Jugosla- 
ponus.

11 japonu puolė Grtilano Pa“u žygiu j“g0.slavai ko’ 
! vo toj ai pagrobė kiekius ran-

yijos, užimtos nacių. Tuo

Rio de Janeiro, Brazil, 24. 
— Brazilijos valdžia savo 
kjaštais pagarbiai palaidos 
didį Austrijos rašytoja Ste- 
faną Zweigą ir jo žmoną 
Elzbietą, kuriedu nusižudė 
sykiu. Jiedu buvo pabėgėliai 
nuo Hitlerio. Zweig buvo 60 
metų, jo žmona — 30 metų.

Savo paliktame raštelyje 
Zweig sako, kad pas jį jau 
neliko daugiau energijos 
bandyt panaujint gyvenimą 
žmogui be savo šalies.

Jiedu buvo žydų tautybės.

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

Dabartiniais laikais daug žmo
nių nebėdavoja, kad trūksta 
cukraus. Nes jie vietoje cukraus 
naudoja medų. O medus yra 
dešimtį kartų sveikiau valgyti 
negu cukrus.

Bitininkas Končius praneša, 
visuomenei, kad iš jo galima * 
gauti geriausio-tikro bičių me
daus, pavasarinio. Nes pavasa
rinis medus yra daugiausia bi
čių suneštas iš liepų žiedų. Par
siduoda sekamai:

mo šnipas, o Mannerheim kulkasvaidį. Keturis jis nu- , . . ,
(karinis Finhandrjos bosas) šovė to£ užpring0 -Q kul_ kimų granatų, jų metytuvų,

7 X X O J Iri 1 I U O OI T C 1 J r? 1 11 IT* O Wil 1 1 1 C\ C*savo ruožtu yra Hitlerio 
agentas; tai Procope eina į 
tuos pokilius ne vien, kad 
ten šampaną gertų. Jis at
lieka tam tikrą biznį — biz
nį Mannerheimui ir Hitle
riui, būtent, sėti vaidus ir 
nesutikimus mūsų šalyje. 
Kurie turi reikalų su Pro
cope, todėl, tie turi reikalų 
su Mannerheim ir Hitleriu.”

Rooseveltiene Pasitraukė 
Iš Civilinių Apsigynimo

Washington. — Preziden
to Roosevelto žmona Elea- 
nora pasitraukė iš Civilinių

kasvaidis. Tada jis automa
tišku revolveriu nudėjo pen
kis kitus japonus, bet čia ir 
revolveris užpringo. Du likę 
japonai su durtuvais tada 
metėsi ant Grtilano, ir vie-į 
nas perdūrė jo nykštį. Ne-1 
žiūrint to, jis šoko ant šio 
japono, atėmė iš jo šautuvą 
su durtuvu ir užmušė prie
šą jo paties ginklu. Galop 
nušovė ir paskutinį, vienuo
liktą japoną.

Apsidirbęs su japonais, jis 
tuoj grįžo taisyt savo kul- 
kasvaidį, nors kraujai plū
do iš jo žaizdų.

Anglai Nuskandino Du 
Vokiečių Torpedlaivius

: kulkasvaidžių ir amunicijos.
Pranešimai rodo, kad ju

goslavų partizanų kariuo
menė ten plačiai veikia ir 
pradėjo naują ofensyvą 
prieš nacius ir italus. Jie 

i užėmė Liublijanos - Trieste 
geležinkelio stotį, sunaikino 
ją, padegė 23 žibalo bakus 
ir užmušė tam tikrą skaičių 
italų.

Juodkalnijos (Jugoslavi
jos dalies) partizanai už
puolė eilę italų kariuome
nės, pagrobė keturis tankus, 
tris automobilius, 100 ka- 
nuolių ir suėmė didelį skai
čių italų kareivių. Kiti par
tizanai užklupo kitur eilę 
italų kariuomenės ir pagro
bė du tankus, 21-na motori- 7 u

nį dviratį ir kiekį kitokių 
kariniu reikmenų.

Washington. — Fašistų 
submarinas torpedavo plau
kusį po Panamos vėliava 
žibalinį laivą “Thalia,” Ca
ribbean Jūroj.

Paterson, N. J
Serga Drg. J. Bimba

Vasario 16 d. susirgo 
Juozas Bimba ir tapo nuvež
tas į General Hospital.

Linkiu d. Juozui greitai pa
sveikti.

J. M.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

d.

Kvorta stiklinėj, 3 svarai..........................85
5 svarai puoduke................................... $1.25
Galionas, 12 svarų ..............................  $3.00

Prisiunčiame į namus ir persiuntimo kaštus apmokame. Užsisaky
dami galite prisiųsti pinigus kartu su užsakymu arba pažymėkite 
kiek norite, mes prisiusime C.O.D.

Parduodame 'nedaugiau kaip vieną galioną kostumeriui. Užsisaky
dami aiškiai paduokite savo adresą ir pažymėkite kiek norite me
daus: kvortą, 5 svarų puoduką ar galioną.

KONČIAUS BITININKYSTE
57 BATTERY ST., NO. ABINGTON, MASS.

Končiaus bitininkystės medaus taipgi galite gauti Brooklyne: 
“LAISVĖJE,” 427 Lorimer Street; pas Vikrlką, 123 Grand St., pas 
šiinanską-Petkauską, 380 Grand St., ir pas W. Shabūną, 306 Union 
Avenue,
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pastebėjo kongr esmanas 
Marcantonio.

C tame lizde dalyvauja 
taipgi kongresmanas Mar
tin Dies, senatoriai Robert 
Reynolds, Gerald P. Nye ir 
Burton K. Wheeler; “aukš
tosios klasės” ponas Claren
ce Hewes, taikstyto jas su 
naciais, Lindbergho drau-< 
gas, ir net kai“ kurie antri-: 
niai šios šalies valdžios na
riai. Pats Hewes ruošia 
puotas savo name tokiem, 
kurie skelbia, kad Amerika 
turėtų neduot paramos An
glijai ir Sovietų Sąjungai, 
kad ji turėtų pasitraukt iš 
karo ir susitaikyt su Ašim.
SEN. MURRAY SMERKIA 
TAUŠKALUS PRIEŠ AN

GLIJĄ IR RUSIJĄ
Senatorius Murray pate

igi jo, kad tokie taikstyto j ai 
su fašistais paskleidė net 
perdaug palaidų šnekų Wa
shingtone. Sen. Murray sa
kė:

“Tokias šnekas aš visuo
met girdžiu viešbutyje, kur 
gyvenu, 
žmones šnekant, kad mes 
negalime pasitikėt anglais 
arba, kad Rusija atsikreips 
prieš mus. Jau ir perdaug 
yra tų pasakojimų, kad ru- fašistinis submarinas sunai-

karo išstosią prieš kino Brazilijos laivą “Buar- 
que,” taipgi amerikiniuose 
vandenyse.

“Glindos” kapitonas Ja
cob Bellemond sako, kad jo 
laivą užpuolė toks mažiukas 
submarinas, kad jis negalė
tų savo kuru perplaukt per 
vandenyną ir sugrįžt namo; 
tai, turbūt, vandenyne yra 
fašistų laivas, iš kurio 
“nykštukai” s u b m a rinai 
gauna kuro ir kitų reikme
nų.

Pirm skandinant “Glin
dą,” submarine kapitonas 
pasišaukė jos kapitoną ir 
radijo operatorių, išklausi
nėjo juos ir nufotografavo; 
paskui leido jiem atgal į 
gelbėjimosi valtis susėsti.

Su “Glinda,” tai fašistų 
submarinai nuskandino jau 
septynioliką Amerikos ir 
Jungtinių Tautų laivų ame
rikiniuose vandenyse. Du 
kitus jie pavojingai sužeidė.

London. —Anglai nuskan
dino du iš tų Vokietijos 
torpedlaivių, kurie užpuolė 
prekinius anglų laivus, ly
dimus karinių laivų, Angli
jos Kanale. Užpuolikai ne
padarė anglams jokių nuos
toliu.

Maskva. — Sovietai iškė
lė daugiau savo kariuome
nės į Krimą, ir ji jau ata
kuoja vokiečius.

BAYONNE, N. J.
Vasario (Feb.) 27 d. įvyks labai 

svarbus lietuvių susirinkimas dėl ci
vilių apsigynimo atsitikime priešų, 
užpuolimo orlaiviais. Susirinkimas 
bus Liberty Hali, 329 Broadway. Vi
si lietuviai dalyvaukime šiame mi
tinge ir būkime prisirengę apsisau
goti, jei priešas mus užpultų. Atsiti
kus nelaimei, jei būsime prisirengę 
apsisaugoti, bus geriau patiems ir 
mokėsime apsaugoti kitus. — K. 
Maziliauskas. (46-47)

Rheingold Extra Dry Ahis 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPlfŽEibAT, Sav.
Ill Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

Aš girdžiu tūlus

šimtu procentų pri- 
rusams. Jie atlieka

sai po 
mus.

“Aš 
jaučiu 
puikų darbą šiame kare ir
jie užsitarnauja pilno mūsų 
pritarimo ir paramos.”

SEN. PEPPER SAKO, 
REIKIA SUVALDYT 

TAIKSTYTOJUS
Senatorius Pepper pareiš

kė:
“Turim budėt prieš taiks

tyto] us. Turime akylai te
myli visokią įtartiną taiks- 
tymo veiklą.

“Jeigu bet koks mokymas 
turėtų būti uždraustas de
mokratinėse šalyse, kaipo 
piktadariškas, tai jau tikrai 
turėtų būti uždraustas skel
bimas taikymosi su pekliška 
Hitlerio diktatūra.

“Ir jeigu yra vienas bet 
kada Hitlerio pasakytas da
lykas, su kuriuo aš sutinku, 
tai jo pareiškimas, kad da
bar. eina susikirtimas tarp 
dviejų pasauhjŲ ir vienas iš

Mažiukas Submarinas 
Nuskandino Brazilijos 
Laivą Arti Amerikos
Norfolk, Virginia. , — 

“Nykštukas” vokiečių sub
marinas praeitą trečiadienį 
nuskandino prekinį Brazili
jos laivą “Glindą,” 4,053 to
nų, Atlanto Vandenyne arti 
Jungtinių Valstijų. Visi 46 
“Glindos” jūrininkai išgel
bėti.

Keturios dienos pirmi.au

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 

■'dydžio, kokio pa- 
y geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STORES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nčęa valandų sekijiadįenials.

“*wr-

BRIDGEPORT, CONN.
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS J •
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retai! likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. ‘ -Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai 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.

/XXXXXXXXXXX

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y6.60

XXXXXXXXXXKč

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Fopląr 4^10

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MMww

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

109 if 417 Grand Street* Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNA1
Jus mokėsite UŽ rakandus, o ne už išrodymą

pirmi.au
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NwYorko^^^Zinios
Iš Namų Savininkų

Veiklos
Didžiojo Now Yorko lietu-

Taupymas Panaikins
Garsinimų Iškabą

Pradedama n u k ra u s ty m as

Unijos Viršininkai
Grįžo iš Kalėjimo

Pereitą sekmadienį grįžo iŠ

“L.” Bazare Turėta Įspūdinga 
Programa, Gražių Dovanų ir 

Šaunus Pasilinksminimas

V. Kartonas Rašo Iš 
Kalifornijos

Maspeth’o gyventojas, vei-

Tarybininkas Cacchione 
Kalbės Williamsburge
Vasario 26-tos vakarą Wil-

vių namų savininkų organiza
cijos metinis susirinkimas įvy
ko sausio 30 d. Crescent Pa
lace salėje, East New Yorke. 
Iš valdybos pranešimų paaiš
kėjo, kad organizacijon yra

prie Times Square esančios 
Wrigley kramtomo gurno gar
sinimui elektriškos iškabos. 
Firma sakosi tai daranti tiks
lu tau pinti elektrą.

Lewisburg, Pa., kalėjimo kai- 
liasiuvių unijos veikėjai-virši- 
ninkai Irving Potash, Kailiasiu- 
vių Unijos Jungtinės Tarybos 
vedėjas, ir John Vafiades,

Vakar dienos Laisvėj buvo 
rašyta iš sėkmingo Laisvės ba
zaro atidarymo vakaro. Šia
me numeryje ir sekamuose 
teks atžymėti kitas bazaro 
tris dienas ir speciales jo fa
zes. Tolimesnėms laidoms dar 
liekasi paskelbti prieš pradė- 
siant, taipgi jau prasidėjus ba- 
zarui suneštos - atsiųstos do
vanos, kadangi laike bazaro 
nebuvo galimybės visą tai pa
ruošti spaudai.

Gretneckiečiai Labai 
Gražiai Pasirodė 

šeštadienio vakaro progra
mą pildė greatneckiečių lietu-, 
vių Choras Pirmyn ir choro 
šokikų Grupė, vadovaujant 
Jurgiui Kazakevičiui.

Estradai esant mažai, cho
ras išsirikiavo gale salės, o 
publika apstojo ratu. Iš dvie
jų šalių prie choro išstojo 
merginos su vėliavomis. Chor
vedys J. Kazakevičius pasakė 
įspūdingą trumpą įžanginę 
kalbą, pažymėdamas, jog tos 
dvi vėliavos atstovauja narius, 
tarnaujančius J. V. kariuome- 
ėje—Vincą Kazakevičių ir 
Mečislovą Ilacinkevičių — ir 
kad visa programa pašvęsta 
jiems ir visiems kitiems tar
naujantiems mūsų šalies gyni
me ir kitur kovose prieš fa
šizmą.

Programa pradėta choro 
dainomis, solo dalis išpildant 
solistei Ruth Simas. Ir solistei 
ir chorui gražiai sekėsi, entu
ziastiškomis ovacijomis prašy
ta daugiau dainų.

Sekamais išstojo kostiumuo
ti šokėjai ir gyvai pašoko ke
letą tautiškų šokių, lydimi 
gausių aplodismentų. O jų so
listė Anna liurlina ir paskiau 
duetas Hurlinos su Connie 
Grigas rusų šokyje taip suža
vėjo publiką, kad ir šokių ei
goje keliais atvejais pasipilda
vo audringi aplodismentai. Ir 
abelnai choras nenorėta pa
leisti.

Šokėjų grupę, kaip kad ir 
chorą sijdaro greatneckiečiai 
su brooklyniečių talka. Tuomi 
juo labiau greatneckiečiai ver
ti kredito, kad gyvendami ma
žoje kolonijoje, trūkstamas 
savas jėgas papildo talkinin
kais iš kitur, kas gyvenant už 
geroko skaičiaus mylių ne
lengva padaryti, šokėjai yra: 
Albina ir Frances Smizdas, 
Valeria Petraškas, Lina liur
lina, Namoi Vizdjunas, Olga 
Lukauskas, Antanas Navikas, 
Antanas Yakštys ir Zene Be- 
chis. Pianu chorui akompana
vo Steve Rachushas, o šokė
jams grojo armonistas Wil
liam Yahubcuk.

Abelnai greatneckiečiai gra
žiai kooperavo su bazaro.ren
gėjais, ne vien tik savo pro-

AIDO CHORO!
METINĖ 

VAKARIENE 
įvyks šeštadienį 

Kovo 14 March 
Liet Amer. Piliečiu Kliulv 

280 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Vakarienės tikietas $1.50 
Vien šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

Užkviečia, 
AIDO CHORAS. 

.1 k----- :------------------------------ □

gramos dieną, bet taip pat ir 
kitomis dienomis skaitlingai 
dalyvaudami bazare.

NevVarkiečiai Puikiai 
Dainuoja

Sekmadienio vakaras buvo 
newarkieciu, kas liečia prog
ramos pildymą. Newarkieciai 
atvyko nelabai skaitlingi—ne 
visas choras, tik geroka jų da
lis. Tačiau dėka turėjimui la
bai gerų ir aukštai išlavintų 
balsų Sietyno Choras žavingai 
dainavo ir stipriomis ovacijo
mis buvo prašomas daugiau 
dainų. Chorui vadovauja B. L. 
Šalinaitė-Sukackienė.

Visais vakarais programai 
pirmininkavo D. M. šoloms- 
kas.

Sekmadienį, o taip pat ir 
šeštadienį publikos lankėsi la
bai daug. Abi didžiulės salės 
buvo pilnos publikos. Per visą 
vakarą negali -jieškomo žmo
gaus susirasti, sunku prie sta
lų ar baro prieiti, šokėjai vos 
gali apsisukti. Balkonas pilnas 
tėmytojų ir laiks nuo laiko 
dalyvaujančių vieno ar kito 
stambesnio daikto laimėtojų 
lenktynėse.

Atidarymo vakarą, o taip 
pat pirmadienį, kaipo darbo 
vakarais, publikos buvo po 
mažiau, bet pakankamai, kad 
smagiai baliavoti. Na ir paba- 
liavota. Kur eisi, čia rasi sma
gias grupes ir būrius; kai kur 
ištisas ilgas stalas užimtas vie
nos didelės kompanijos.

Gerų, paprastuose baliuose 
gaunamų valgių—dešrų su 
kopūstais, hamės, ir kitų pa
rūpino bazaro gaspadinės, o 
priedinių-šventiškų, kai ku
riems be savo gaspadinių gy
venantiems žmonėms skaito
mų retenybėmis skanėsių, kaip 
namie keptas kugelis, ko- 
šaliena, ausiukės,'tortai, pyra
gaičiai kasdien dovanom at- 
nešdinėjo draugės gaspadinės 
brooklynietės ir iš apylinkių. 
Jų dovanos bus atžymėtos do
vanų skyriuje.

Būrys moterų dirbo išsijuo- 
susios vaišėmis aprūpinimui 
svečių, kai kurios, kaip J. Au- 
gutienė ir Navikienė, net per 
visas keturias* dienas. Bazaro 
komisija, be abejo, tars joms 
specialų padėkos žodį.

Vikriai turėjo sukintis ir 
barų aptarnautojai, taipgi ven
teriai.

Prie kitų darbų—moterų 
rankdarbių stalo, išleidimo di
desnių ir mažesnių daiktų, 
dešrų, kumpių, laikrodžių ir 
kitų dirbo desėtkai žmonių. 
Tūli protarpiais, kiti ištisai, 
per visus vakarus. Greta au
kojusiųjų dovanas, tie būriai 
darbštuolių, kaip kad ir koo
peravusieji išpirkime to dide
lio daugio daiktų-daiktelių 
prisidėjo prie Laisvės bazaro 
sėkmingumo.

Keturios dienos masinės su
eigos—Laisvės bazaro—praė- 
ėjo gražioj nuotaikoj, drau
giškai.

Mezgėjom Irgi Sekėsi
Beje, turėjusios Laisvės ba

zare savo kampelį mezgėjos 
irgi sakėsi laimėjusios. Jos ir 
bazare visą laiką mezgė. Kai 
kada viena, dvi, kitados ir po 
pustuzinis jų. Pasižiūrėję į jų 
darbą, bazaro svečiai retas ku
ris praėjo neprisidėjęs bent 
nikeliu vilnoms, o tūli davė ir 
stambesnių aukų. Stambesnės 
aukos bus paskelbtos mezgėjų 
raporte vėlesnėse laidose.

Savo kampelyje mezgėjos 
turėjo gatavų megstinių, turė
jo siūlų, na ir atskaitą, paro
dančią, kad jau virš poros 
šimtų gabalų gatavų mezginių 
pasiųsta didvyriškiems kovo
tojams prieš fašizmą ir kad 
vilnų fondas turįs skolos ir tik

kėjas ir geras “Laisvės” drau
gas, V. Karlonas, kuris dabar 
svečiuojasi San Franciskoj, 
Kalifornijoj, rašo brooklyme
čiui P. Balsiui:

“Gerb. Drauge!

liamsburge rengiama vakaras 
bendram paminėjimui Lincol- 
n’o, Douglass’o ir Washingto- 
n’o, kurio vyriausiu kalbėtoju 
skelbiama Peter V. Cacchione, 
komunistas Miesto Tarybos

įsirašiusių arti pustrečio šim
to, narių, tik ne visi dalyvau
ja susirinkimuose. O susirinki
muose dalyvauti yra svarbu, 
nes tenka išgirsti įdomių ir 
namu savininkams c naudingų I mos

Iškaba buvo įrengta prieš 
šešius metus ir buvo viena iš 
didžiausių pasaulyje. Ji turėjo 
35,000 lempų ir 1,084 pėdas 
neoninių dūdų. Jos suvartoja- 

pajėgos, sakoma, užtektų

Grekų Lokalo 70-to vedėjas. 
Jiedu išbuvo po 17 mėnesių ir 
6 dienas kalėjime pasekmėj 
persekiojimo unijų pagal an
ti-trust įstatymą.

“Aš jau saulėtoj Kaliforni
joje. Kaip mos čionai turim 
gerus laikus,—negaliu apsa
kyti. šilta čia, gražu.

“Keletą žodžių pranešu 
jums apie savo kelionę.

“Kaip tik davažiavom West 
Virginia, tai oras buvo taip 
labai gražus ir šiltas, kad net 
švarkus turėjom nusivilkti. 
Naktys buvo vėsios.

“Važiuodami per Now Me
xico valstiją, sustojom pažiū
rėti pagarsėjusios Carlsbad 
Caverns. Tai gamtos išdaryti 
įvairūs tuneliai ir “kamaros,” 
850 pėdų ir giliau po žemę. 
Pamatyt tuos gamtos stebuk
lus mūs susidarė virš keturi 
šimtai žmonių. Nuleidinėjo 
keltuvu, užsimokant po $1.60 
asmeniui. Tose gilumose mus 
išvedžiojo 5 valandas. Tai 
pirmas mūs buvo matymas 
taip nepaprastai gražių daly
kų žemės gilumoje.

“Antras matymas buvo, tai 
Painted Desert—spalvuoti ty
rai, Arizona valstijoj. Did
žiausi kalnai ir kalnynai, viso
kių spalvų, tarytum tiksliai 
nudažyti. Teko matyti ir 
Grand Canyon. Stebėtini ir la
bai gražūs reginiai. Vandens 
išplauti giliausi rėvai, po 5 
šimtus pėdų ir daugiau gylio, 
kur kyšo uolos, įvairiaspalviai 
didžiausi akmenai, tarytum 
kokie mūrai. Visa tai matyda
mas, negali atsižiūrėti.

“Buvome sustoję pamatyt ir 
Boulder Dam (didžiulį tvenki
nį) bet ir jis dabar budriai 
kareivių, saugojamas ir smal
suoliams neleidžiama iš auto
mobilių išlipti. Galima apsi
žvalgyti tik važiuojant, ir tai 
tik kareiviams viską patvar
kant. Tai Boulder Dam daug 
neteko matyt.

“Pervažiavome Mississippi 
ir Nevada upes. Tai vis labai 
gražūs reginiai. Matėme kur 
ir kaip auginami apelsinai 
(orandžiai). Gražu buvo žiū
rėti, kaip tie vaismedžiai apli
pę vaisiais.

“Kalifornijoj jau matėme ir 
garsųjį IIollywoodą. Mat, ten 
gyvena Ievos Mizarienės sesu
tė (buvusi maspethietė), tai 
ją aplankėme. Gyvena gražioj 
vietoj, puošniuose namuose. 
Kadangi laikas jai nepavelino 
su mumis ilgai matytis, tai 
buvojom tik 3 valandas. Kai 
grįšim atgal, tai prašė būtinai 
pas ją užsukti, tuomet dau
giau pasikalbėsime. Ji siunčia 
linkėjimus visiems saviškiams 
ir pažįstamiems.

“Širdingai sveikinu visus 
mano draugus (ges) ir pažįs
tamus I

“Su pagarba,
“V. Karlonas.”

narys, ir kiti geri kalbėtojai.
Taipgi rodys judžius iš da

bartinio karo fronto. Judžiai- 
prakalbos bus Washington 
Palace, So. 9nth St. netoli 
Driggs Ave., Brooklyne. Prad
žia 8 vai. vakaro. Įžanga 10 
centų.

Darbo Partijos Kliubai 
Gina 5 Genty Ferą

Amerikos Darbo Partijos 
Įstatymdavystei konferencijos 
vardu pasiuntinėta laiškai vi
siems New Yorko Valstijos 
Seimelio nariams. Jie ragina
mi pravesti Muzzicato bilių, 
kuris uždraustų New Yorko 
miestui pakelti važiuotos mo- 
kestį-fėrą. Laiške sakoma, kad 
“aukštesnio fėro interesai da
bar šaukia už ‘Savivaldybę’ ” 
tikslu panaikinti- 5 c. fėrą.

“SundaFWorkeF Veda
Speciali Vajų

New Yorko miesto komunis
tų organizacijos kuopos, kaip 
skelbiama spaudoj, nusitarusios 
pravesti “Sunday Workerio,” 
angliško darbininkų dienraščio 
specialį vajų. Tame vajuje nu
sistatyta gauti 20,000 skaityto
jų iki gegužės 1-mos. Miesto 
kuopos pasižadėjusios išpildyti 
savo kvotas.

Amerikos Vokiečiu 
Konferencija

Amerikos vokiečiai šaukia 
New Yorko savo konferenciją 
tikslu geriau pravesti Ameri
kos vokiečių mobilizaciją su
mušimui nacizmo. Ji Įvyks ko
vo 1-mą, Webster Hall, N. Y.

Savo sveikinime konferenci
jos šaukėjams majoras La 
Guardia pareiškė esąs įsitiki
nęs, jog “konferencija atliks 
nepaprastą darbą” padėti ša
lies gynime ir nacizmo bei fa
šizmo sumušimui.

Šaukėjų komitete, taipgi bū
simos konferencijos kalbėtojų 
sąstate yra žymių buvusių 
pirm-naciškos Vokietijos bei 
Austrijos ir Francijos valdinin
kų ir veikėjų.

pranešimų, išaiškinimus įvai
rių paklausimų.

Šiame susirinkime buvo val
dybos ir direktorių rinkimai. 
Vaklybon išrinkta: pirm. J. P. 
Machulis, vice-pirm. Z. K a Va
lūnas, prot. rast. adv. Cl. Vo- 
ketaitis, fin. rast. J. Dobro
volskis, ižd. P. Mačys. Direk- 
toriatan virš paminėti ir se
kanti nariai: grab. P. W. Sha- 
lins, P. Tarnas, M. Kirvelis, B. 
Skubliskas, S. Steckis, J. Me
deina, A. Briedis, M. Peikus, 
Lisajus ir J. Gaigal. Organi
zacijon įsirašė:' J. Zabaraus- 
kas, A. Blake ir J. Sabulis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 27-tą d., 8 vai. vakare, 
grab. Shalins įstaigoj, 84-02 
Jamaica Av., Woodhaven,iN.Y. 
Šiame susirinkime bus išaiš
kinta mortgečių atmokėjimo 
sąlygos, namų įkainavimai, 
nauji mokesčiai ir kiti namų 
savininkams žinotini, dalykai.

Narys.

New Yorko miesto mokyklų 
mokiniai pabūdavęs 30,000 or
laivių modelių arba pusę visos 
valstijos mokykloms skirtos 
kvotos.

Nusišovė karys Wm. J. Wil
son, 41 m., iš Fort Hamilton, 
dėl nuožiūros, .kad jo mylima 
gyvanašlė pamylėjo kitą, jau
nesnį karį iš to pat forto.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSIšbalsamuoja ir laidoja ant visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)Parsamdo automobilius ir karietas veselijom, krikštynom ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

; Tel. TRiangle 5-3622

! 168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179 /

pilnai apšviesti 10,000 gyven
tojų miestą. New Yorke uždaryta

Rūtinis burlesko teatras
pas- 
Ga-

Gubernatorius Lehman pas- iety, buvęs prie Broadway ir 
kyrė komisiją tyrinėti protinę'46th St., leidinį t komisionie- 
padėtį brolių Esposito, nuteis-! riui atsisakius atnaujinti Įei
tų mirtin už žmogžudystę. d imą.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas
pakeisite j

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

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

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės $75.00, atmainysite jas į 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.
Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

★ ★★
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Einantis iš Times Square į 
Queens IRT požeminis trauki
nis sekmadienio vakarą peršo
ko svičių po Bryant Parku prie 
Liaudies Knygyno ir smogė į 
stulpą. Sutrenkime 6 subvės ke
leiviai sužeista ir apie pora 
šimtų kitų nuvirto aslon iš suo
lų. Trafikas buvo sulaikytas 
trim valandom laiko.
kelias gijas vilnų ant rankų. 
Ir kasgi norėtų, kad jos susto
tų mezgusios. Niekas. Dėlto ir 
aukojo vilnų fondui.

Tolimi Svečiai
Laisvės bazare buvo gero

kas skaičius gana tolimų sve
čių, tame skaičiuje iš Mass., 
Conn., Penn., ir, žinoma, skai
tlingai iš artimosios New Jeiv 
sey. Apie svečius jūsų Rep. 
parašys plačiau, kada surinks 
visų savo pagelbininkų rapor
tus. Rep.

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

LIETUVIŠKAS KABARETAS'
★ .★★★★★★★★★★★★★★★★
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 

pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 
nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su G iriais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tol. E V. 4-8698

MATEVŠAS SIMONAVICIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

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

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




