
MWMB* IJ'•l*'
VX^uA ■■ I , -,/• .A-• V.N G ' AX MUT'-I^’i 4?! :V*'* '■• : "t ' ' I , Li\ '**.$• <‘, <• . *S * ’i'V.

No. 52

Kodėl Jie Neplūsta Ameri
kos ?

Rašo A. BIMBA

KRISLAI
Mes Kaip Tos žvaigždės . . .
A. Andrulio Maršrutas. 
Naujos Brošiūros.

Pereito sekmadienio “New 
York Times” buvo įdėtas ilgas 
raštas apie partizanų, kovas 
nacių okupuotose Sovietų Są
jungos žemėse.

Vienas partizanas laikraš
čių korespondentams pareiš-
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Mes kaip žvaigždės—nie- 
negali jas nei suskaityti, 

pasiekti.”

Į Rytines valstijas atvažiuo
ja “Vilnies” redaktorius Vin
cas Andrulis su prakalbų 
maršrutu. Aplankys Brooklyno 
apylinkę ir Pennsylvanijos 
valstiją.

Negerai jis padarė, kad per- 
mažai laiko davė prakalbų su
rengimui. Bet, iš antros pusės, 
dabar toks momentas, kad 
veikti reikia greitai ir smar
kiai.

Visur reikia jam prakalbas 
ruošti ir gerai garsinti, žmo
nių sueis. Andrulis yra puikus 
kalbėtojas.

Į Mass, valstiją neužilgo iš
važiuoja Dominikas šoloms- 
kas, Lietuvių Literatūros Drau
gijos sekretorius. Tik prieš ke
lias dienas aš sugrįžau iš Toli
mųjų Vakarų.

Vadinasi, mes nesnaudžia
me, kolonijos negali skustis, 
kad negali kalbėtojų 
šaukti.

prisi-

t

šiomisNepamirškite, kad 
dienomis išėjo iš‘spaudos trys 
naujos ir labai svarbios bro
šiūros. Jas visur platinkite, jų 
turėkite platinimui Andrulio 
ir šolomsko prakalbose.

Brošiūros pavadintos:

w

PREZIDENTAS PERTVARKO ARMIJA OFENSYVOS KARUI
LIETUVIAI SOVIETŲ 

SĄJUNGOJ DIRBA KAIP 
STACHANOVIECIAI

Rašo JONAS MARCINKEVIČIUS
Kablegrama Intercontinent News Žinių Agentūros

Kuibišev, SSRS, kovo 2.— 
Viename iš p a s k u tinių 
“Pravdos” numerių buvo iš
spausdintas fotografinis pa
veikslas amunicijos darbi
ninkų grupės, kurie pasižy
mėjo savo darbe. Tarp jų 
buvo ir jaunas mūsų tautie
tis vardu Kavaliūnas, dir
bąs metalo tekinimo maši
na. Jis yra vienas iš dauge
lio Tarybų Lietuvos piliečių, 
kurie dirba fabrikuose ir 
dirbtuvėse, kolektyviuose ni
kiuose ir valstybiniuose ni
kiuose, ir raštinėse Sovietų 
Sąjungoje. Daugelis atlie
ka labai puikų darbą.

Taip antai, Kavaliūnas at
lieka visu šimtu* procentų 
daugiau darbo negu nusta
tyta norma. Viename stik
lo fabrike Penzos srityje 
yra keli tuzinai jaunų lietu
vių darbininkų ir dauguma 
jų reguliariai pagamina dir-

Semaškos ir Kra- 
kurie davė tūlus 
nurodymus pageri- 
ir išrado' kai ku-

ma-

I-O-

Andai Kuibiševe vietinis 
radijas apsakė puikų darbą 
dviejų lietuvių metalo dar
bininku 
sausko, 
svarbius 
nimams
riuos naujus prietaisus 
šinavimo dalims.

Apskričio laikraštis 
move, Penzos srityje, kar
totinai minėjo gerą darbą, 
kurį vietinėje valstybinėje 
farmoje atlieka Antanas 
Butkus, narys Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos, ku
riam suteikta už tai jau ke
lios dovanos ir garbės lakš
tas. Saratove man buvo 
pranešta, kad dviem lietu
vaitėm, Gasiūnienei ir Vai- 
neraitei, suteikta dovanos ir 
garbės lakštai už gerą dar-
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Sovietų Moterys į Viso Pa- binĮU vi!’Š nustatyto plano.
šaulio Moteris.’* -

“Sovietų Sąjungos ir Ame
rikos Mokslininkų Balsas.’

Jaunimas ir Šis Karas.”
Brošiūros parsiduoda

penkis centus.
po

Dar vienas svarbus reika
las: Visuose susirinkimuose 
priimkite rezoliucijas už Earl 
Browderio išlaisvinimą 
lantos kalėjimo.

Nepamirškite !

iš At-

Pagaliau pabaigta spausdin
ti ir siuntinėjama Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariams 
knyga “Sovietų Galybė,” pa
rašyta Anglijos kunigo John- 
sono. Tai bus knyga dar už 
1941 metus.

Už 1942 metus LLD nariai 
gaus kitą knygą, kurią ban
dysime anksčiau išleisti.

LLD kuopų vadams: Ati
duodami nariams knygą, bū
tinai paprašykite užsimokėti 
duokles už 1942 metus.

Kodėl klerikalų, menševikų 
ir fašistų spauda atvirai ne
plūsta Amerikos valdžios? To
dėl, kad ji bijo.

“Priežastį” gi ją plūsti jie 
turi labai puikią—tokią pat, 
kokią turi prieš Sovietų val
džią.

Amerikos valdžia irgi tūks
tančiais ima ir gabena Ameri
kos gilumon japonus, vokie
čius ir italus iš Tolimųjų Va
karų. Greitu laiku bus išga
benta net 80 tūkstančių net 
šioje šalyje gimusių japonų!

Kai Sovietų valdžia iš Lie
tuvos ir kitų savo kraštų išve
žė gilumon nužiūrimus nacių 
šalininkus, tai minėta spauda 
beveik pasiuto bestaugdama.

Mums gi atrodo, kad gerai 
daro Amerikos valdžia ir ge
rai darė Sovietų valdžia.

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad Sovietai su nepaprastai 
didelėmis naujomis Raudo
nosios Armijos jėgomis ata
kuoja nacius visu frontu, ir 
taip smarkiai, kaip dar nie
kada pirmiau.

Vokiečiu Orlaiviai 
Filipinuose?

Oficialiai Amerikon Pranešimai
Washington, kovo 2. — Karo departmento praneši

mas šiandien .sake:
Filipinų Sritis — Faktinai nebuvo jokių mūšių ant 

žemės per paskutines 24 valandas Bataan pusiausalyje.
Japonų orlaiviai tik vietomis kur-nekur mėtė bom

bas užnugarėn amerikiečių linijų. Nepadarė jokių nuo
stolių. Tarp mėčiusių bombas priešo orlaivių buvo ir 
trys orlaiviai su nepaprastais paženklinimais ir su 
dviem motorais kiekvienas. Jie nudažyti juodai ir su 
baltais kryžiais ant sparnų. Gal tai buvo Vokietijoj 
statyti orlaiviai ir japonai kai kuriuos jų turėjo atsar
goje.

KARINIO ŠTABO GALVA 
MARSHALL SAKO: “LAI
KAS UŽKLUPT PRIEŠĄ”

Kai kurie jų yra stachano- 
viečiai (greitadarbiai), kaip 
kad Buividas, Moželienė ir 
Kučinskas. Jie keturiais 
šimtais procentų daugiau 
atlieka darbo, negu paskir
ta norma (vidutinis saikas), 
ir pasiekia dar aukščiau. 
Jie patys leidžia sieninį 
laikraštį; turi savo kliubą, 
ruošia paskaitas ir pasikal
bėjimus.

Fašistų Submarinas Nu
skandino Amerikos Nai

kintuvą Ties N. J.
Washington, kovo 3. — 

Jungtinių Valstijų laivyno 
departmentas šiandien pra
nešė, jog fašistų submairi- 
nas pereitą šeštadienį anks
ti ryto torpedavo ir nuskan
dino šios šalies karinį laivą 
naikintuvą “Jacob Jones,” 
ties Cape May, N. J.

Gyvi išliko tik 11 naikin
tuvo jūreivių. Be kitų, žu
vo’ ir komandierius H. D. 
Black.

Tos rūšies naikintuvuose 
paprastai būna 125 iki 150 
įgulos narių.

Priskaitant “Jacob Jo- 
nes’ą”, šiame kare iš viso 
žuvo devyni kariniai Ameri
kos laivai.

Priešų Submarinas Su
naikino Amerikos Laivą

Norfolk, Virginia. -‘-Trys 
vokiečių submarinai užpuo
lė Amerikos laivą “Marore,” 
8,214 tonų; paleido į jį 100 
kanuolinių šovinių ir torpe
dą, ir taip, galų gale, nu
skandino jį amerikiniame 
ruožte Atlanto vandenų. 
Kapitonas ir visi 38 jūrinin
kai išsigelbėjo. Tas laivas 
gabeno geležies rūdą.

Čia yra tik keletas pavyz
džių iš tų, kurie parodo, 
kaip persikraustę Tarybų 
Lietuvos gyventojai entu
ziastiškai darbuojasi, kad 
sustiprint Sovietų Sąjungos 
galybę, prisidėt su savo da
lia, »kad priešas taptų su
muštas.

Gerą darbą taip pat atlie
ka lietuviai intelektualai — 
rašytojai, gydytojai, agro
nomai, profesoriai ir kiti.

Jungtinės Tautos Atmu
šė Japonus 7 Mylias 

Atgal Javoj
Java, kovo 3. —Rolandai, 

amerikiečiai ir anglai atme
tė septynias mylias atgal 
japonus įsiveržėlius viena
me fronte Javos saloje, Ry
tinėje Rolandų Indijoje. 
Trijuose kituose punktuose 
japonai toje saloje tapo su
laikyti.

Kai kur holandai ir kitų 
Jungtinių Tautų kariuome
nė veda ofensyvą prieš ja
ponus Javoje.

Vyriausia Jungtinių Tau
tų komanda persikėle iš Ba- 
tavijos į Bandungą. Japonų 
orlaiviai daugmeniškai bom
bardavo Bandungą ir užmu
šė bei sužeidė 102 žmones.

Ginkluotos holandų, ame
rikiečių ir anglų jėgos nu
skandino dar tris japonų

Laivyno Departmento Pranešimas:
Admirolas Ernest J. King, Jungtinių Valstijų laivy

no vyriausias komandierius, pareiškė:
“Aš pastebėjau platų žingeidavimą spaudoje apie tai, 

ką veikia Jungtinių Valstijų laivynai.
“Kas liečia mūsų laivynų veiksmus, tai visuomenė 

gali tikrai pasitikėt, kad jai bus suteikta visos žinios, 
apart tokių, kurios galėtų patarnaut priešams.

“Antra vertus, aš galiu pasakyt: Nors nereikia lauk
ti stebuklų, bet yra dedama visos pastangos įsteigti 
mūsų jūrinius ir oro susisiekimus; tai ne parodinis 
darbas, bet labai svarbus ir būtinas.

“Yra daromi tinkami žingsniai, kad sustiprinus mū
sų svarbiausius punktus tuose susisiekimuose su inten
cija išvystyt ofensyvą, kuri išlėto, bet tikrai eis pla
tyn ir tvįrtyn, mums bestiprėjant pastatomais orlai
viais, laivais ir kanuolėmis... Mes panaudosime kiek
vieną progą varginti priešus ir daryti' jiems•nuostoliu?, 
tuo tarpu sveikai budavodami savo jėgas, kad juos ga
lutinai sūmuštume.”

Washington. — Preziden- srityje, ir bus atsakomingi 
tas Rooseveltas pertvarkė tik prezidentui Rooseveltui, 
aukštąją armijos komandą, karo 
ruošdamas ją užpuolimo ka- štabo galvai gen. Marshal- 
rui prieš priešus, o genero
las George C Marshall, ka
rinio štabo galvą, pareiškė, 
kad jau “atėjo laikas eit su 
karu į priešų stovyklas.”

Pagal prezidento įsaky
mą, nuo kovo 9 d. armijos 
veiksmai turi būt sutelkti 
pagal tris tokius skyrius: 
žemės jėgos, oro jėgos ir 
reikmenų patiekimas.

Karo sekretorius Henry 
L. Stimson tuojau paskyrė 
generolą Henry H. Arnoldą 
vyriausiu armijos oriai vyno 
komandierium; gener. Les
ley J. McNairą, vyriausiu 
žemė^ jėgų komandierium 
ir gen. Brehoną B. Somer- 
vellį — reikmenų patiekimo 
galva.

Kariuomenės komandie
rius, jos orlaivių komandie
rius ir reikmenų patiekimo 
galva, kiekvienas turės ly
gią komandos ; galią savo

sekretoriui ir karo

Generolas Marshallas sa
vo laiške senatoriui War- 
renui R. Austinui pareiškė:

“Jau atėjo laikas, kada 
mes turime nešt karą i prie
šų stovyklas ir neleist, kad 
didesnioji dalis mūsų gink
luotų jėgų ir svarbių kari
nių pabūklų vis liktųsi ne
mobilizuoti ir tik šiaip lai
komi Jungtinių Valstijų 
sausžemyje.”

Gen. Marshallas įspėjo, 
kad priešai darys atskirus 
užpuolimus submarinais ir 
iš oro amerikiniuose pakraš
čiuose bei pajūrių punktuo
se, norėdami įbaugint ame
rikiečius, bet mes negalime 
namie laikyt daugumą savo 
karinių jėgų tam, kad at
remt tokius pavienius “psi
chologinius” - erzinančius 
priešų pasišokę j imus.

Sovietai Atmuša Vokiečių 
Orlaivius, Nešančius Maistą 

Apsuptiem Naciam

Sovietai Vyrauja Ore Prieš Nacius; Lai
mėjo Leningrado Fronte; Alkina Ir 
Naikina Vokiečius Staroje Russoje

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, kovo 2. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa

skelbė tokį pranešimą:
Sovietų kariuomenė vienoje dalyje Leningrado fron

to per dvi dienas sunaikino du vokiečių fortukus, 15 
atskirų apkasų, du žvalgybos punktus, du vokiečių tan
kus ir kelis didžiuosius kulkasvaidžius. Raudonarmie
čiai pagrobė kiekį lengvųjų kulkasvaidžių, ąutomatiškų 
šautuvų ir amunicijos. Vokiečiai kautynių lauke paliko 
1,200 užmuštų saviškių kareivių ir oficierių.

Sovietų kariuomenė kovo 2 d. tęsė ofensyvos veiks
mus ir keliose fronto dalyse užėmė kelias apgyventas 
vietas.
SUNAIKINO 77 NACIŲ ORLAIVIUS PER DIENĄ
Kovo 1 d. mes sunaikinom 77 vokiečių orlaivius, de

šimt p'er kautynes ore ir 67 — pačiose vokiečių stovyk
lose. Savo praradome aštuonis lėktuvus.

(Tąsa 5-me puslapyje)

FILIPINŲ MAHOMETONAI 
PRISIEKIA IKI MIRTIES 
GINT JVNGT. VALSTIJAS

Washington. —Vadai ma-
laivus su kareiviais bei pa- hometonų Lanao morų iš 
buklais ir sunaikino dar tu-'salos Mindanao, pietiniuose 
žiną japonų orlaivių. *

Japonai Bombarduoja
Tris Filipinų Salas

Washington, kovo 3. — 
Keturi japonų laivai iškelia 
savo kariuomenę į Zambo
anga prieplauką, pietinėje 
Filipinų saloje Mindanao.

Kariniai japonų laivai 
bombardavo prieplaukas 3- 
jose Filipinų salose.

* Filipinuose, pranešė genero
lui MacArthųrui, kad jau 10 
tūkstančių jų prisiekė ant 
savo šventraščio Korano ir 
kad kasdien vis daugiau jų 
prisiekia iki mirties kariaut 
prieš japonus ir visus Jung
tinių Valstijų priešus. Sako:

“Dabartiniame susikįrti- 
me visi doro būdo žmonėš 
turi veikt išvien. Ir mes su
tinkame vengti politikos ar 
kovos dėl savo asmeniškos

naudos, mes pasižadame 
vengti asmeniškų vaidų. 
Mes nedarysime religinių 
skirtumų tarp krikščionių, 
filipinų, mahometonų ar pa
gonių, bet kovosime drauge 
kaip viena 
naikintume 
valdžios.

“Kadangi

tauta, kad šu
tą priešą geros

mes neturime 
šaunamųjų ginklų, tai pasi- 
ruošėme sau kardus ir kitus 
aštrius ginklus, ir mes jais 
pulsime priešus ar ginsimės, 
kaip bus mums įsakyta.

(Tąsa 5 puslapyje)
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Stockholm, šved. — Iš čia 
pranešama, jog rusai per 
savaitę Leningrado fronte 
atkariavo dvidešimt mylių 
nuo vokiečių.

Maskva. — Pietiniame 
fronte raudonarmiečiai atė
mė iš vokiečiu dar 11 apgy
ventų vietų; Kalinino fron
te užmušė 600 naciu, u

Sovietiniai lakūnai vienoj 
fronto dalyj išblaškė ir da
linai sunaikino penkis nacių 
pėstininkų batalionus.

Sovietų oro jėgos sudaužė 
visus nacių mėginimus pri
statyt orlaiviais apsuptiems 
saviškiams maisto ir amuni
cijos S ta roję Russo j e ir apy
linkėje.

Sovietai telkia artileriją 
iš naujo šturmu ot vokiečius 
Charkove.

Sovietai vis žygiuoja pir
myn prieš nacius j vakarus 
nuo Maskvos abelnai ir lin* 
kui Smolensko.

“Tyrinėtojas” Dies Sa- 
. vo Tylėjimu Tarnavo

Japonam
Worcester, Mass. —Jung

tinių Valstijų kongresma> 
nas Thomas H. Eliot šuva-1 
žiavime Mass, valstijos CIO 
unijų pasmerkė kongresma- 
ną Martiną Dies, neva tyri
nėtoją prieš-amerikinių ju
dėjimų, kuris praeitą vasa
rą sakė, kad jis turi paro
dymų apie japonų šnipų 
veiklą Hawaiiuose, bet at
sisakė perduoti tuos paro
dymus Amerikos valdžiai. 
Paskui gruod. 7 d. japonai, 

i su savo šnipų nurodymais 
ir jų duodamais signalais, 
iš pasalų užpuolė ten Ame
rikos Perlų Uostą ir padarė

London. — Anglų radijas 
teigia, kad Sovietų oro lai-' 
vynas yra paėmęs viršų 
prieš vokiečių oro laivyną 
visame fronte. Tai, esą, to-' x ..
dėl, kad Hitleris turi laikyt daug nuostollU- 
pasklaidęs savo orlaivius' 
nuo Norvegijos iki Franci-i 
jos ir Viduržemio Jūros sri-■ Washington. — Dar ke- 
tyje. liais padidėjo skaięius kon-

Sovietų orlaiviai, tankai Įgreso narių reikalaujančių 
ir kanuolės vis daugiau irineskirt lėšų Dieso tyrinėji- 
daugiau sunaikina tų vokie-imų komisijai, nes ta komisi- 
čių, kurie visomis pusėmis ja iki šiol nematė tikrųjų 
apsupti srityje Staraja Rus- Amerikos priešų — Hitle- 
sa. Toks nacių jėgų silpni- rio, Japonijos ir Mussofinio 
nimas ir jų alkis gal priver- j agentų — šioje šalyje, o tik 
siąs juos ten neužilgo pasi-persekiojo darbo unijas, vi- 
duoti. Toje srityje buvo 96.-sus tariamus “raudonuo- 
000 vokiečiu tuo laiku, kada sius,” kuriais vadino ir tū- 
juos raudonarmiečiai apsu- lus prez.
po. jdžios narius.

NESKIRT DIESUI LĖŠŲ!
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“Naujienų” Nachališki Melai
“Naujienos” nuolatos meluoja, būk So

vietai per du metus rėmė Hitlerio armi
ją. Joms buvo pasakyta, kad jos tam ne
turi faktų. Dabar tas laikraštis, kuris 
per mėnesius talpino nacių propagandą 
ir kuris dar ir dabar ją veda, bando pa
duoti “faktus.” Kokie gi tie “faktai?” 
Nagi rašo: “O ar ne faktas, kad Raudo
noji armija įsiveržė 1939 metais, rugsėjo 
mėnesį į Lenkiją iš rytų pusės, kuomet 
Hitlerio divizijos triuškino Lenkiją iš 
vakarų pusės?”

“Naujienos” visam svietui meluoja, 
kada jos pasakoja, jog kai 1939 m. Rau
donoji Armija atėjo į Vilniją, Vakarų 
Baltarusiją ir Ukrainą, tai būk tuo kartu 
dar Lenkija kariavo. Tikrumoje Lenkija 
jau buvo sumušta. Jos valdžia buvo pa
bėgusi į Rumuniją, Hitlerio armija gau
dė tik Lenkijos armijos likučius. Sovie
tų Sąjungos Raudonoji Armija pradėjo 
okupuoti Vilniją, Vakarų Baltarusiją ir 
Ukrainą tik rugsėjo 17-tą dieną.

“Naujienos” bando pasakoti, būk tai 
buvusi Hitleriui “pagalba.” Tikrumoje, 
tai tokia buvo Hitleriui “pagalba,” kaip 
pakaruokliui kilpa. Juk tie plotai nebu
vo Lenkijos plotai. Juk Vilnius ir Vilni
ja nebuvo Lenkijos, bet Lietuvos. Juk Va
karų Ukraina ir Baltarusija nebuvo Len
kijos plotai. Juos buvo pavergę Lenkijos 
imperialistai taip lygiai, kaip dabar Hit
leris yra pavergęs Lietuvą, Norvegiją, 
Latviją ir kitus kraštus. Dabar net lenkų 
spauda nesako, kad tie plotai tikrai pri
klauso Lenkijai. Bet “Naujienų” “moks
lininkai” palaiko sends pilsudskininkų 
apetitus, kurie daug kalti už pasaulio ne
laimę.

Iš antros pusės, Sovietai, neleisdami 
Hitleriui užimti Vilniją, Vakarų Baltru- 
siją ir Ukrainą, neleido pavergti 12,000,- 
000 žmonių, kurie būtų per 2 metus ga
minę Hitleriui karo reikmenis. Neleido 
užimt miškų, derlingų laukų, industri
jų, Galicijos žibalo. Ar tai tokia “pagal
ba” Hitleriui? Tik didžiausi besmegeniai 
gali tvirtinti, kad tai buvo Hitleriui pa
galba !

Žino tą ir “Naujienų” ponai, nes jie to
liau pasakoja, kad Hitleris per du metus 
“gavo”, reiškia pirkosi, Sovietuose grū
dus, medvilnę ir kitus produktus. Jeigu 
pirkti grūdai pagalba, tai Vilnijoj, Balt- 
rusijoj ir Ukrainoj Hitleris tą būtų ga
vęs ir be pirkimo.

Taip pat tik didžiausis begėdis gali sa
kyti kad Sovietai, vesdami' prekybą su 
Vokietija, rėmė Hitlerio armiją. Ar 
Jungtinės Valstijos nevedė prekybos su 
Japonija, kada Chinija kariavo prieš Ja
poniją? Vedė! Ar “Naujienos” sako, kad 
tuomi Jung. Valstijos rėmė Japoniją? 
O juk Japonija ant 75% iš Amerikos pir
kosi karo vedimui reikmenų. Ar Jungti
nės Valstijos nevedė prekybos su genero
lu Franco? Vedė! Pardavinėjo milionais 
tonų gazoliną, kuris per Ispaniją plau
kė į Vokietiją ir Italiją. Ar Hitleris ne
vedė prekybos su .Brazilija ir kitomis pie
tų Amerikos šalimis? Vedė!

Ar buvo iš to nauda Hitleriui? Žino
ma, kad buvo, niekas to neginčija. Tai 
kodėl tada “Naujienų” pro-naciai mato 
tik iš Sovietų Sąjungos rėmimą Hitlerio 
armijoj? Todėl, kad “Naujienos” atlieka 
nacių darbą, kad jos nacių propagandą 
bando įvynioti į Amerikos vėliavą, prisi
dengti neva Amerikos demokratijos rei
kalais, kad niekinti Amerikos galingiau- 
sį talkininką Sovietų Sąjungą. Tokios 
taktikos dabar Amerikoj laikosi visi Hit
lerio agentai.

Jeigu sakyti, kad Sovietai rėmė Hitle
rio armiją, tai ta pati logika vestų prie 
to, kad ir Amerika, Brazilija ir kitos ša
lys, kurios tik vedė vienokį ar kitokį biz
nį su Vokietija, Italija, Japonija, Ispani

ja tuo pačiu kartu “rėmė Hitlerio armi
ją”. Bet- nei vienas sąžiniškas žmogus to • 
nesakys, nes prekybą, kurios didis dau
gis reikmenų eina civilių naudai, atskirs 
nuo tiesioginio armijos rėmimo.

Toliau “Naujienos” pasakoja, būk Hit
leris “visas savo jėgas” naudojo prieš 
Norvegiją, Holandiją, Belgiją ir Franci- 
ją, nes jis turėjo taikos sutartį su Sovie
tų Sąjunga ir rytų fronte jam karo jė
gų nebuvo reikalinga laikyti. Tą gali pa
sakoti tik didžiausi ablayukai! Kas sekė 
karą, tas žino, kad Hitleriui nereikėjo 
“visas savo jėgas” naudoti nei Norvegi
joj, - nei Belgijoj, nei. Holandijoj, nei 
Franci j o j, kad ten jis su maža dalimi jė
gų apsidirbo, nes jam gelbėjo toki ele
mentai, kaip “Naujienų” štabas. Hitleris 
visada laikė daugiausiai jėgų prieš SSSR, 
nes ten viešpatavo ginkluotas neutralite
tas.

Nacių Pinigai Amerikoje
Iš Washington© vasario 25 d. pranešė, 

kad $16,367.90 nacių pinigų teko Ameri
kos valdžiai. Šiuos pinigus Vokietijos na
ciai buvo perdavę vokiečiui William G. 
Sebold už šnipavimą ir įsteigimui radio 
stoties New Yorke. Sebold perėjo į A- 
merikos pusę, stotis buvo įsteigta ir A- 
merika per metus ir pusę su pagalba W. 
G. Seboldo vedžiojo Hitlerio šnipų štabą 
už nosies ir daug dalykų apie šnipijadą 
sužinojo.

Tai tik dalelė nacių pinigų šnipavimo 
reikalams. Aišku, kad Hitlerio šnipija- 
dai daug pinigų išleista. Naciai apmoka 
visiems tiems xsavo agentams, kurie iš 
kailio neriasi niekindami Sovietų Sąjun
gą, Amerikos karo talkininkę, kurie 
skleidžia nacių išmislus prieš Angliją, 
Ameriką ir Sovietus.

“Hitleris Negrįš Vokietijon”
Iš Stockholm©, Švedijos, atėjo žinia, 

būk Hitleris pareiškęs, kad jis tol negrįš 
į Vokietiją, kol nors viena Sovietų Są
jungos Armijos dalis bus dar nesumušta. 

’ Mes iš savo pusės palinkėsime, kad 
Hitleriui sprandą nusuktų Raudonoji 
Armija arba kovingi partizanai, kad jis 
tikrai negalėtų pamatyti daugiau Vokie
tijos, kurią jis ir jo šaika laiko pavergę.

Japonija ir Sovietų Sąjunga
Vis daugiau ateina žinių rodančių, kad 

greitai galima laukti karo veiksmų tarpe 
Japonijos ir Sovietų Sąjungos. Anglijos, 
Holandijos, * Chinijos ir Amerikos jė
goms, kurias Japonijos imperialistai 
spaudžia, tokia pagalba labai reikalinga. 
Bet gi Sovietų Sąjunga, turi labai sunkią 
kovą prieš vyriausias gengsteriškos A- 
šies jėgas — Vokietijos, Italijos, Suomi
jos, Rumunijos, Vengrijos ir jų visokius 
“liuosnorius” iš Francijos, Danijos, Ispa
nijos ir kitus.

Kiek mums žinoma, tai Sovietų Są
junga visada buvo priversta laikyti ga
lingas karo jėgas Tolimuose Rytuose, 
nes Japonijos imperialistai nuolatos bu
vo ir yra jos priešai. Jeigu ten mūšių nė
ra, tai tam daug yra priežasčių, nepas
kutinės yra ir Sibiro žiemos sąlygos. 
Kaip ten ištikrųjų dalykai susidės, dar 
peranksti spėlioti.

Sir' Stafford Cripps, Churchillo 
padėjėjas ir didelis draugas 
Sovietų Sąjungos; jis stoja už 
tai, kad visos jėgos butų me
tamos Hitleriui sunąikinti. Sa
koma, kad Cripps gali kada 
nors būti Anglijos premjerų.
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Nebelaukime Pabaigos Metų
Liet. Literatūros' Draugi

jos Konstitucijoje ant 9-to 
puslapio pasakyta:

“Nariai, neužsimokėję iki 
1 dienos liepos tampa blogo 
stovio nariais ir negauna 
‘Šviesos’ ir kitų knygų, jei
gu Centro Komitetas nėra 
pratęsęs narių duoklių pra
simokė j imo laiką.”

Ar visi mūsų Draugijos 
nariai ir veikėjai yra susi
pažinę su šiuomi konstituci
jos paragrafu?

Kaip išrodo, tai mes šitą 
savo konstitucijos punktą 
esame visai pamiršę. Dau
gybė narių užsimoka duok
les tiktai pabaigoje metų. 
Kuopų pareigūnai taipgi 
delsia ir laukia pabaigos 
metų susirūpinimui rinkti iš 
narių duokles. Gi Centras, 
matydamas, kad tūkstančiai 
narių dar tebėra ^nemokėję 
duoklių, sulaukęs liepos 1- 
mos dienos, kasmet nutarė 
pasimokėjimo laiką pratęs
ti. Ir taip šita netikusi tvar
ka įsigyveno mūsų Draugi
joje paskutiniais keliais me
tais.

Ar ne laikas mums su ja

atsisveikinti ? Labai laikas!
Prieš kelias dienas Drau

gijos sekretorius D. M. šo- 
lomskas man sako: “šiemet 
turime pasistengti, kad visi 
nariai pasimokėtų duokles 
laiku, iki liepos pirmos die
nos.” Pilnai sutinku su juo- 
mi. Visi turime stengtis. 
Bet čia reikia visų Draugi
jos narių ir'kuopų viršinin
kų nuoširdžiausios koopera
cijos. Nei Centro sekreto
rius, nei pirmininkas juk 
duoklių neiškolektuos. Mes 
tiktai galime draugus para
ginti ir laikas nuo laiko pri
minti, kad jau dabar, pra
džioje metų, reikia duokles 
mokėti ir rinkti.

Daugelio metų praktika 
štai ką parodė: Kurių tik 
kuopų viršininkai veiklūs ir 
anksti pradeda raginti na
rius duokles pasimokėti, tos 
kuopos visus metus geriau 
veikia ir jų nariai esti pa
stovesni. O kur tik narių 
duoklių klausimas atidėlio
jamas iki pabaidai metų, 
ten daugelis narių išsibrau- 
kia ir veikimas labai skau

Su Tolimųj u Vakarų Lietuviais
Rašo A. BIMBA

(Tąsa)
Paaiškinau draugams savo misiją, pra

šiau kooperacijos bei talkos. Atsiminiau 
losangeliečius: Sakau, jie man sakė pa
sakyti jums, kad jūs prieš juos negalite 
pasirodyti!

Nematau drauguose jokio susijaudini
mo.

Jie nutaria ir instruktuoja mane daly
vauti ir Oaklando ir San.< Francisco kuo
pų susirinkimuose. Prižadu jiems išpil
dyti visus jų patvarkymus: kur ves ar 
veš, ten eisiu.

Pasižiūriu į “Laisvės” skaitytojų su
rašą—randas vos tik keletas. Manau sau: 
dienraščiui finansinės naudos čia bus la
bai mažai. Teisybę losangęliečiai sakė...

Tai tokie buvo pirmieji įspūdžiai. Vi
sai viskas pasikeitė, kai geriau susipa
žinau su Oaklando ir San Francisco vei
kėjais ir veikėjomis. Tiesiog stebėjąusi 
iš jų draugiškumo, nuoširdumo ir suga- 
bumo. Kalbėt jie per daug nekalba, bet 
veikti labai moka. Tą parodė pasekmės. 
Vasario 27 d. “Laisvėj” tilpo visa atskai
ta. Viso labo “Laisvei” padarėme su vir
šum tris šimtus ir penkiasdešimtis dole
rių.

Nežinau, ką dabar mano d. Pūkis ir 
kiti losangeliečiai... Kitą sykį jie turės 
būti atsargesni su tais “grūmojimais” 
savo kaimynams sanfranciskiečiams ir 
oaklandiečiam.

Beje, sakoma, kad San Francisco su 
visais savo priemiesčiais neturi nė pusės 
tiek lietuvių, kiek jų randasi Los Ange
les. •

Kalbant apie atskirus San Francisco 
draugus ir veikėjus, pradėsiu nuo drau
gų Jankauskų, tų senų ir nuoširdžių 
“Laisvės” patrijotų, kurie gyvena prie
miestyje Berkeley, bet laikosi išvien su 
oaklandiečiais. Jie skaito “Laisvę” per 
visus 30 metų! Jie didžiuojasi savo dien
raščiu, o dienraštis didžiuojasi tokiais sa
vo ištikimąis patrijotais.

Varde viso “Laisvės” štabo, noriu la
bai nuoširdžiai draugus Jankauskus at
siprašyti už labai nemalonią klaidą, kufi 
padaryta vasario 10 dienos '‘Laisvėje,” 
pranešime apie vakarienę, kurią jie su
rengė “Laisvės” naudai. Ten pasakyta, 
kad “gėrimai ir maistas buvo suaukoti.” 
Atrodo, jog kas nors kitas juos suauko
jo. Gi viskas buvo pačių draugų Jan
kauskų. Klaida įvyko talpinant minėtą 
pranešimą.

Apart to, kad dd. Jankauskai tą visą 
vakarienę surengė savo kaštais, jie dar 
pasipirko “Laisvės” bendrovės Šerą už 
dešimts dolerių ir atsinaujino prenume
ratą už šešius dolerius. Aukomis, serais 
ii* prenumeratomis tas vakaras davė 
dienraščio paramai penkias dešimtis do
lerių su centais.

- Varde visų laisvįečių, didžiausias ir šir
dingiausias ačiū draugams Jankaus
kams.

džiai nukenčia.
Tad šiemet nepakartoki

me tos senos klaidos. Lai 
kovo mėnesio kuopų susirin
kimai nepasigaili laiko ir 
energijos duoklių mokėjimo 
ir rinkimo klausimui. Susi
rinkime aptarkite tuos na
rius, kurie neateis į susirin
kimą ir dar nemokėjo duok
lių už šiuos metus. Bandy
kite juos po susirinkimo pa
matyti ir iškolektuoti duok
les.

Darykime viską, kad šie
met su liepos 1 diena kiek
vienas mūsų garbingos or
ganizacijos narys būtų-ge
ram stovyje!

Dabar laMi puiki proga 
duokles išnnkti. Knyga “So
vietinė Galybė” jau atspaus
dinta ir siuntinėjama kuo
poms. Tai bus už 1941 me
tus. Kuopų viršininkai: Iš
duodami knygą nariams, 
paraginkite užsimokėti duo
kles už 1942 metus!

Kai kur knygos nuneša
mos ir atiduodamos į namus 
tiems nariams, kurie neatei
na į susirinkimus. Lai tas, 
kuris nuneš knygą, paragi
na narį pasimokėti duokles.

A. Bimba, 
LLD Pirmininkas.

Trečiadienis, Kovo 4, 1&4Ž

George E. 'Deatherage, fašis
tas, kuris nesenai buvo paleis
tas iš laivų statymo darbo, nes 
jis yra pasižymėjęs uolus fa
šistas. Jis ten dirbo inžinieriu
mi. Paleistas, kada Amerikos 
spauda pradėjo irodijąėti jo 
praeiti, kaipo fašisto.

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius

Kojas Skauda
Drauge gydytojau prašau 

man duoti patarimą apie ma
no ligą: būsiu labai dėkingas.

Aš turiu 68 metus amžiaus, 
aukščio 5 pėdų ir 5 colių, sve
riu 150 sv.

.Jau bus 6 metai, kaip man 
abi kojas skauda, kelius ir 
blauzdas.* Kartais mažiau, o 
kartais labiau, o daugiausia 
prieš lietų ir į rudenį.

Aš tepu mostim ir tepalais, 
tai kartais trupučiuką apsisto
ja, o kartais tai vaikščioja tai 
į kelį, tai į blauzdą. Dabar 
vėl pradėjo dikčiai skaudėti, 
rodos, kaulą gelia.

šiaip esu sveikas, valgosi 
gerai ir lengvai dirbu ant 
šviežio oro. O pas gydytojus 
eiti neturiu pinigų, ba jau de
šimtas metas dirbu tik už pra
gyvenimą.

Taigi širdingai prašau duot 
man kpkį pabarimą, kas man i ... 
daryti,,per “Laisvę.” Ą

Atsakymas
Tai-Jūs, Drauge, laimingas, * 

kad gyvenate ir dirbate ant 
laukų, ant oro. Tai čia ir gy
dytoją pavaduoja—ir dar su 
dideliu kaupu. Grynas oras, 
saulė, nuosaikus darbas, pra- 
simankštymas palaiko Jus pu
sėtinai. geroj sveikatoj.

Tiesa, Jums yra kokių trū
kumų, Jums kojas skauda, ke
lius, blauzdas, čia veikiausia 
yra cirkuliacijos dalykas. 
Kraujo apytaka kojose visa
da esti silpnesnė—toliau nuo 
varomosios pujnpos—širdies.
O Jūsų, Drauge, gražiam am
žiuj kojų kraujagyslės-arteri- 
jos jau gali būti nebetoklos 
tęslios. Arterijos pasidaro kie- J 
tesnės, siauresnės, mažiau pra
leidžia kraujo, o ir pats krau
jas nustoja dalies savo jauno 
gaivumo. Ot taip dalykai ir ei
na.

Gerai, kad kojas trinate, 
braukote. Masažas visada yra

Igerai. Maudykite kojas bent 
kartą ar dukart per dieną, 
karštai ir šaltai pakaitomis. 
Palaikykite kojas karštame 
vandenyj, kaip tik galima iš
laikyti, o paskui šaltame ko
kią minutę. Paskui vėl j karš
tą maudynę, tada į šaltą. Ir 
taip kaitaliokite. Paskui nu
šluostykite, galite da kokiuo 
tepalu, ir į lovą.
• Be abejo, ir Jums būtų pra
varti vartoti mieles: Brewers 
yeast tablets (Squibb), bent 
po 10-15 tablečių 3 kartus kas 
diena. lodino po lašą, su pie
nu, kas diena arba kas antra 
diena. Diafermiją, ultrą-viple- 
tiniai spinduliai būtų ir labai 
naudon.

Beje, d. Jankauskienė labai daug mez
ga raudonarmiečiams.

Pas draugus Burdas laikėme Oaklan
do LLD kuopos susirinkimą. Vasarą pas 
juos darže taipgi laikomi pažangiųjų 
lietuvių piknikai. Po susirinkimo Burdai 
visus gražiai pavaišino. Nors jie yra 
“Vilnies” skaitytojai, tačiau labai nuošir
džiai parėmė ir “Laisvę.”

Labai malonūs ir draugiški laisvie- 
čiai draugai Mugianiai persikėlė iš San 
Francisco į Oaklandą. Ten jie nusipirko 
.nedidelę stubą. Nors drg. Mugianis ne- 
sveikuoja, tuo tarpu negali barzdasku
ty kloję dirbti, o d. Mugianienė geroką 
laiką pabuvo be darbo, tačiau jie labai 
gražiai “Laisvę” parėmė finansiškai.

Mums rytiečiams labai gerai ir seniai 
žinomi draugai Karosai gyveną Oklan- 
de. Jų grakšti dukrelė Eugenia lanko 
University of California. Mokosi žurna
listikos. Karosienė darbuojasi tekstilie- 
čių unijoje. Joe yra pirmo numerio striel- 
čius, dažnai visi trys išvažiuoja medžio
ti. Gyvena labai gražiai. Surengė būre
liui savo draugų vakarienę ir finansiškai 
parėmė dienraštį “Laisvę.”

Tą vakarą gaila man buvo dviejų ge
rų, bet “nelaimingų” draugių: K. Mu- 
gianienės ir Elzbietos Taurienės, brook- 
lynietės. Joe sukurstė jas dvi palošti 
pinaklį “Laisvės” naudai. Už partnerį jis 
pasiėmė Chapliką! Mano visos simpati
jos buvo moterų pusėje, bet tas jų neiš
gelbėjo: abidvi prakišo po tris dolerius, 
o jie tik po 150 centų. Dėkui visiems už 
paramą dienraščiui..

Oaklandiečiai Chaplikai (nors jie gy
vena Albany, bet prisiskaito prie oaklan- 
diečių) taipgi pavaišino mane ir auko
mis parėmė dienraštį. Drg. Chapliką pa
žįstu labai seniai, bet Chaplikienę susi
tikau pirmu kartu. Vargšė bandė išmo
kinti mane šokti, bet niekas iš to neišė
jo. Gal kitą sykį geriau pasiseks...

Dabar persikelsime į San Francisco. 
Tarpe Oaklando ir San Francisco eina 
didelė; bet draugiška kompeticija: kurie 
draugai daugiau ir geriau parems darbi
ninkišką spaudą. Man tą kompeticija la
bai patiko. Kai draugai Jankauskai su
rengė minėtą vakarienę, sanfrąnciskiečiai 
išsigando, kad juos oaklandiečiai ims ir 
pralenks su finansine parama dienraš
čiui. Jie tuojau pasitarė ir surengė vaka
rėlį pas drg. Kobliną skiepe. Tai buvo 
nepaprastas “šurum-burum.” Davė pui
kiausias pasekmes ir, taip sakant, susyk 
San Francisco .uždėjo ant “Laisvės” žem- 
ląpio. Nežinau, kaip dabar jaučiasi Oak- 
Jando patrijotai.

(Bus daugiau)

FOR VICTORY
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KROATAI REMIA SOVIE
TŲ SĄJUNGĄ z

Amerikos Kroatų. Dainorių 
Draugija, 236 W. 40th St., N. 
Y., pereitą pirmadienį pridavė 
Rusijos Karo Pagalbai, Ine., 
$187.50, uždirbtus pramogoj 
tam tikslui vasario 22-rą.
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LAtšVĖTreJirtdienis, Kovo

■ Kovo 8-ta yra motery Tarptautinė Die 
na. Kiekviena lietuvių kolonija turėtų kc 
nors surengti tai dienai paminėti. Panau 
dokite tą dieną ir visą kovo mėnesį aks 
tinimui organizuoto moterų darbo.

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.

. ’ • ■

, Trečias Puslapis

Naujos Anglijos Motery 
Atytlai

Rengkimės Prie Penkto Nau
jos Anglijos Moterų Sąryšio 

Suvažiavimo
Suvažiavimas įvyks 12 ba

landžio, 10 vai. ryto, Lietuvių 
T. N. apatinėje svetainėje, 
Montello, Mas.

Sąryšio valdyba kviečia mo
terų pašai pines draugijas, 
kliubus bei kitas moterų or
ganizacijas skaitlingai daly
vauti šiame suvažiavime. Siųs
kite delegates, pasveikinimus 
bei naudingus sumanymus.

Kuomet visas pasaulis užsi
degė karo liepsna, kuomet 
mūsų vyrai, broliai ir sūnūs 
lieja kraują ir gyvastį aukau
ja gindami šios šalies ir viso

Į pasaulio demokratiją nuo fa- 
išizmo, kuris naikina civilizaci-- 
ją, tautų laisvę, jų kultūrą, 
mes, moterys, negalime ramiai 
sėdėti, turime kuorų tik išga- 

' lime prisidėti prie sunaikinimo 
; didžiausio civilizacijos priešo 
I hitlerizmo. Suvažiavusios pa- 
įsitarsime, kaip pasekmingiau 
i galėtume kovot prieš fašiz- 
i mą ir prisidėt prie išgelbėji- 
i mo civilizacijos..

Po suvažiavimo bus koncer
tas, kuris susidės iš dainų, šo
kių ir muzikos. Pradžia 5-tą 
vai. vakare. Vėliau pranešime 
daugiau apie koncerto progra
mą.

J. Stigienė.

N. S. Pittsburgh, Pa. Binghamton, N. Y.
Iš Moterų Apšvietos Kliubo Pasekmingas Vakarėlis

Los Angeles miesto vaikučiai, CIO tėvų sūnūs ir dukterys, perka už savo centus 
apsigynimo štampas.
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Daugiau Darbo Mezgėjoms

Susirinkimo, Kuris Įvyko 
11-tą Vasario

Susirinkimas buvo gražus, 
skaitlingas narėmis. Pagirtina, 
draugės, kad lankote susirin
kimus. Tarp kitų gerų tarimų, 
nutarta paaukoti $2 iš iždo 
Laisvės bazarui.

Nutarta surengti puikią va
karienę su šokiais, kovo 15-tą, 
Amerikos Bomberio Fondo 
naudai. Vakarienė bus šauni. 
Turime išrinkusios geriausias 
gaspadines, kurios rūpestingai 
platina tikietus ir ruošiasi pa
gaminti skaniausius valgius. 
Parengimas bus 1320 Medley 
St., N. S., prasidės 7 vai. va k.

Draugės kliubietės įsitėmy- 
kite šį pranešimą: kliubo susi
rinkimų šiemet permainyta 
diena. Susirinkimus laikome 
virš minėtoj svetainėj kas mė
nesio antrą seredos vakarą po 
pirmos. Sekantis susirinkimas 
bus laikomas kovo 11-tą, 7:30 
vai. vakare. Kviečiame visas 
nares dalyvauti ir naujų atsi
vesti. Susirinkimas bus svar
bus. Reikės dar rinkti daugiau 
darbininkių parengimui, ir 
šiaip turime svarbių reikalų.

Mūsų kliube nekurios mo
terys dirba dėl Raudonojo 
Kryžiaus, siuva, neria svede
rius ir pančiakas. Mes mano
me, yra gražus darbas. Drau
gės moterys, kurios dar nepri
klausote, ateikite ir padėkite 
mums darbuotis.

Kliubo Komitetas:
Or. M. Chesnienė,
Fin. Rast. V. Sherbinienė, 
Prot. Rašt. H. Kairienė, 
Ižd. J. Mauragienė.

Gardner, Mass

Vasario 22-rą dieną atsibu
vo pasilinksminimo vakarėlis 
sukėlimui kiek pinigų nupirki
mui vilnų dėl mezgimo svede
rių Raudonajai Armijai. į šią 
pramogą pasilinksminti susi
rinko publikos vidutiniai ir vi
si linksmai leido laika, o mūs 
tūlos mezgėjos mezgė svede
rius per ištisas valandas.

Kad šį vakarėlį padaryti 
svarbesniu ir pasekmingesniu, 
tai mūs geri pritarėjai ir rė
mėjai prisidėjo ir su aukomis. 
Aukavo sekanti draugai-gės: 
Endwell Bakery duoną, A. Že
maitienė ragaišį, Timson "tiro- 
eery Store beskę groceries, J. 
Vaicikauskas vazoną gėlių, A. 
Mačiukienė 2 nosines jos pa
čios apmegstais leiseliais, ir 
A. W. Restauranas kvortą 
degtinės. Pinigais aukojo dd. 
A. Bagdonas $2 
kis 50c. Visiems 
Moterų Skyrius 
širdingą ačiū.

šio pasilinksminimo suren
gime daugiausia darbavosi 
mūs gabios ir energingos drau
gės, kurios buvo pilnais pri
sirengusios pavaišinti susirin
kusius svečius-viešnias. štai 
mūsų darbščiosios šeiminin
kės: A. Maldaikienė, A. Že
maitienė, N. Mačiukienė, E. 
Okulevičienė, E. Maldaikiutė 
ir R. Paliliohienė. Joms pa
gelbėjo O. ir L. Mikolojuniu- 
tės ir J. K. Navalinskienė. šis 
pasilinksminimo vakarėlis da
vė pelno $20.53, už kuriuos 
bus nupirkta vilnų mezgimui 
svederių Raudonosios Armijos 
kovotojams.

Į du 
Moterų 
sukelti 
fondą,
mūs darbščios mezgėjos sku
biai mezga svederius, kojines 
ir pirštines. Kiek kuri draugė 
jau yra numezgusios, prane
šiu vėliau.

Visoms darbininkėms už su
rengimą šio pasilinksminimo, 
visiems aukautojams dėl šio 
vakarėlio ir visiems dalyviams 
šiame vakarėlyje tariu didelį 
ačiū už atjautimą šio svarbaus 
darbo. O mūs mezgėjoms ge
riausio pasisekimo mėgsti ir 
ant

ir A. Garūč- 
aukautojams 
taria didelį.

Moterų Tarptautine 
Diena-Kovo 8-ta

Moterų Diena gimė Ameri
koje, 1908 metais. Jos įkūri
mo svarbiausia priežastimi 
buvo noras išjudinti mases 
moterų veikti už gavimą bal
savimo teisių., kurių tuomet 
neturėjo. Taipgi organizuotis 
prieš moterų išnaudojimą dar
bavietėse, į kurias moterys 
tuomet turėjo traukt būriais, 
palikdamos namus ir šeimą be 
priežiūros. Moterų Diena tu
rėjo nors kartą. į metus duot 
progą iškelt moterų reikalus, 
juos aptarti, pasidžiaugti lai
mėjimais ir planuoti ateities 
veikla moterų ir abelnai vi
suomenės gerovei.

žinia apie šį .gražų ameri- 
sumanymą—įsteigimą 
Dienos—greit paskli- 

platų pasaulį ir 1910 
Kopenhagene, Danijoj, 

Socialisčių Moterų

mums pavestas pareigas ap
saugai savo mylimos šeimos ir 
namų, gynimui savo šalies, de
mokratijos ir laisvės.

Lietuvių Moterų Kliubas lai
kė savo susirinkimą vasario 12 
dieną, Lietuvių Piliečių Kliu- 
be. Nutarta surengti “surpri- 
zų” vakarienę ir pelną sunau
doti karo reikalams. Į komi
siją išrinktos sekančios drau
gės:— Ona šleivienė, Ona Bal- 
sevičienė, Bama Netzelienė, 
Elena Punienė, Ona Sargutie- 
nė, Elzbieta Grunskienė.

Vakarienė bus pasekminga, 
nes komisijoj yra žinomos 
kaipo energingos veikėjos, tai 
įsitėmykit datą ir pribūkit ant 
vakarienės.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo (March) 12 'd., Piliečių 
Kliube. Narės malonėkit pri
būti, nes bus daug naujų rei
kalų nutarimui. L. J. E.

Aktorė Sophie Tucker laike 
pereito karo, sakoma, išparda- 
vus Laisvės Bonų dešimties 
tūkstančių dolerių sumai.

mėnesius laiko mūs 
Skyrius jau sugebėjo 

$50 su cęntais į vilnų
Ir nupirko vilnų, o

kiečių 
Moterų 
do po 
metais, 
įvykusi
Tarptautinė Konvencija pas
kelbė, kad kovo aštuntoji pri
valo būt apvaikščiojama viso
se šalyse. Nuo to laiko ji tapo 
Tarptautine Moterų Diena.

Sekamais keliais metais j ark 
įvyko visa eilė minėjimų, ta
čiau pirmas galingas, veik vi
sas svarbiąsias Europos šalis 
palietęs minėjimas įvyko 1914 
metais. Pavojus artėjančio im
perialistinio karo buvo įmato
mas. Tarp įvairių ^valstybių 
kaip grybai dygo nepuolimo 
sutartys ir dar greičiau buvo 
laužomos. Tą numatė moterys 
ir tais metais Moterų Dienos 
minėjimuose jau buvo iškelta 
protestai prieš karą.

Didžiausi ir audringiausi 
Moterų Dienos minėjimai iš
kelta Petrograde ir kituose 
Rusijos miestuose 1917 
tais. Karas tęsėsi jau
metai. Prasiradę-paršidavę ca
ro generolai, tų laikų Rusijos 
penktakolonistai, pralaimėda
vo mūšis po mūšio, prarasda
vo armiją po armijos. Nebuvo 
to fabriko, kuriame nesirastų 
keletą karo našlių ir sūnaus 
netekusių motinų. Mieste siau
tė alkis. Ilgos eilės moterų su 
kūdikiais ant rankų išstovėda
vo duonos eilėse, vienok ne 
sykį grįždavo tuščiomis. Prieš 
akis stojo klausimas, kas da
ryt — kovot ir laimėt,
pražūt iš bado ? Moterys pa
sirinko kovos ir laimėjimo ke
lią. Reikalaujančių, taikos ir 
duonos moterų demonstracijos 
supurtė pačius carizmo pama
tus ir sudavus dar stipresnėms 
revoliucijos bangoms carizmas 
tais metais tapo nušluotas nuo 
Rusijos liaudies 
siems laikams.

me- 
treti

toliau.
Korespondentė, O. G.

Baltimore, Mi ar

Kiekvienas prisidėkime kuo 
nors ir kaip nors laimėti sį 
nuožmųjį karą!...

Malonu girdėt, kad ir Bal- 
timorės moterys neatsiliko nuo 
kitų kolonijų. Nors ir maža 
grupelė, tačiau surengė mez
gimą raudonarmiečiams, nes, 
kaip sakoma: lašas prie lašo 
ir akmefiį prakala. Bravo, 
moterys! Garbė jums! sprando vi-

Kovo 8-ta, 1936 metų, Ma
dride, Ispanijoj, paminėta di
džiausiu paradu to miesto is
torijoj, 80 tūkstančių minia 
pasipylė į gatves reikalauti 
suvaldyti galvą keliantį fašiz
mą. Nelaimei, jų šauksmas 
nebuvo išklausytas. Ispanijos 
Kvislingai buvo palikti toliau 
savo vietose iki pagaliau, susi
tarę su Vokietijos naciais ir 
Italijos fašistais, kraujuose pa
skandino jaunutę Ispanijos re
spubliką.

Amerikos moterys per eilę 
pastarųjų metų minėdavo Mo
terų Dieną su obalsiais prieš 
fašizmą, perspėdamos apie jo 
kruviną pavojų pasaulio de
mokratijai ir taikai.

Lietuvos liaudies moterys 
kruvinojo Smetonos režimo 
laikais tegalėjo Moterų Dieną 
minėti tik miškuose ir užmies
čiu slėniuose, toli nuo žval- 
gybos akių. Bet kovo 8-tą, 
1941 metais, ir joms išaušo 
pirma laiminga Moterų Diena. 
Tos dienos proga tarybinė Lie
tuvos valdžia daugiavaikėms 
motinoms teikė pašalpas, ati
darė dirbančioms motinoms 
kūdikių prižiūrėtuvių, daug' 
pasišventusių darbininkų gavo 
paaukštinimus ir vienkartinius 
atlyginimus bei požymius, 
darbo moterų paveikslai da
bino laikraščių špaltas. Pirmu 
kartu Lietuvos moterys posė
džiavo puošniausiose salėse.

šiemet Lietuvos moterys, 
kaip kad ir kitų hitlerizmo pa
vergtų kraštų, įskaitant ir pa
čios Vokietijos moterys, savo 
slaptuose susirinkimuose svar- 
stydamos tragišką savo padė
tį pasisakys su dar didesniu 
pasišventimu ir narsa, greta 
garbingųjų partizanų, kovoti 
prieš fašizmą, visokiais bū
dais kenkti naciškiems paver
gėjams, kad greičiau juos su
naikinti ir grąžinti sau ir pa
sauliui saugumą ir taiką.

Mūs šalies Amerikos orga
nizuotos moterys šiemet' mi
nėsime Tarptautinę Moterų 
Dieną su didesniu pasiryžimu 
sumobilizuoti visas šalies mo
teris į rėmimą kąro sukriu- 
šinimui Ašies agresorių. Mes 
privalome kovoti už visų di
džiausią produkciją, kad ap
rūpinti garbingus mūs šalies 
gynėjus ir narsius jos talkinin
kus viskuo reikalingu greitai 
pergalei. Mūs pareiga ener
gingai išstoti civilinių apsigy
nime, sargyboje nuo penkta- 
koloniečių, rėmime kovotojų ir 
pasišventusiai pildyti visas

Rochester, N. Y.
Raportas iš Mezgėjų 3 

Mėnesių Veikimo

Nuo gruodžio 10 iki vasa
rio 28-tos pasiuntėm į centrą 
90 svederių, 87 poras kojinių, 
38 poras pirštinių, 18 šalikų, 
14 kepurių. Pagal centro iš
duotas skaitlines viso vertės 
$600.74. Ar ne graži parama 
mūsų talkininkam didvyriam 
raudonarmiečiam į tą trumpą 
laiką ?

Tai didelė garbė mūsų drau
gėm mezgėjom, kurios taip, 
energingai dirba, nutraukda- 
mos sau miego, ir dirbdamos 
dirbtuvėj mezga pietų laiku, 
nei valandėlei nepamiršta 
darbo, kad tik greičiau nu
sukti sprandą tam kraugeriui 
Hitleriui. Dirbam ir pačios au
kaujam. Mes 'turim draugių 
mūsų grupėj, kurios negali 
mėgsti ar neturi laiko, tai jos 
kitokiais darbais ar aukomis 
mus remia. Mes turime drau
gų vyrų, kurie mums pagelbė
ja su aukomis ir ateidami į 
mūs parengimus. Mes visi, 
kaip skruzdėlės, nešam į vie
ną krūvą ir veikiam pagal sa
vo išgalę. Bravo, draugučiai! 
Vienybėje—galybė. Visi nors 
po vieną plytą sudėję, o pas
tatysim gražiausį namą.

Pramoga Vilnų Fondui
Vasario 20 turėjom žuvų va

karienę, kuri pavyko neblo
giausia, nors oras buvo labai 
blogas, mažai buvo publikos. 
Gaspadinėmis buvo šios drau
gės : A. Duobienė, V. Bulie
nė, Strolienė. Valgius aukavo 
draugės: O. Pulton-kečipo, 
Baltąkienė bulves, A. Evans 
keną pieno ir svarą taukų, P. 
Vaivadienė, A. Duobienė ir 
Sinkevičiūtė po kėką, V. Bu- 
lienė bandukių su lašiniais, O. 
Malinauskienė duoną, Smeto
nos, morkų, pieno, L. Bekis 
ausiukių, Morkevičienė 1 tuzi
ną kiaušinių, Andrišiunienė 
kopūstų, D. Valtienėi kečipo ir 
svogūnų. , Ant išlaimėjimo 
"daiktus aukavo Galinaitienė 
rankom išsiuvinėtą komodei 
užtiesalą ir lininį setą stala- 
vam kambariui, V. Bulienė vy
no butelį.

Vilnoms aukavo po $1: P. 
Vaivodienė, Greibienė, Barz- 
daitienė, Poškienė, Galinaitie
nė, Šneiderienė, Petrikienė, 
Gužauškienė, Gricienė, • W. 
černauskas, J. Vaivoda, Mią 
J. Lillick. A. Evans 80c. Po 
oOc.: H. Velikienė, Paliepie- 
nė, Kristutienė. Viso pelno li
ko $42.93.

Bėgyje paskutinių mėnesių, 
mezgimo darbas tarpe pažan
giųjų lietuvių moterų pusėti- ■ 
nai plačiai išsiplėtė. Daugumo
je kolonijų mūs mezgėjos sa
vo dirbinius perduoda tiesiai 
Russian War Relief Komite
tui, kuris skubiai surinkęs pa
čius reikalingiausius reikme
nis, kariu su megstiniais, iš
siunčia j Sovietus, o tenais 
gautąsias dovanas išdalina, 
kam yra labiausia reikalingos.

Keliose kolonijose darbas 
yra suderintas su Amerikos 
Raudonu Kryžiumi, kuris taip 
pat teikia visokeriopą paramą 
Alijantų šalims. Nepaisant, 
katrai įstaigai darbas bus ski
riamas, jis yra vienodai svar
bus, vienodai reikalingas.

Niekuomet nemaniau, kad 
mūs moterys savo triūsu su
kurtų tokią reikšmingą para
mą. čionai aš kalbėsiu apie 
koloniją, kuri man yra gerai 
žinoma, tai bus Brooklynas ir 
jo apylinkė. Brooklyno mote
rys jau yra išsiuntusios 137 
svederius (6 su ilgomis ran
kovėmis. Dabar mezgama tik 
su ilgomis rankovėmis.) 110 
porų kojinių, 4 šalikus ir 2 
poras pirštinių. Jeigu būt rei
kėję tie megstiniai supirkti, 
tai, sulig Centralinio Komite
to apskaitliavimo, būt sumo
kėta $804.65. Tasai didžiulis 
darbas buvo pradėtas neper- 
didelio skaitliaus Moterų Ap
švietos Kliubo narių, joms į 
talką atėjo geraširdžiai vyrai 
su pinigais, o rūpestingos mo-

Vilnoms aukų gavom nuo 
tarptautiško komiteto medįka
lei pagalbai Sovietų Rusijos 
$25, nuo IWO amerikonų kuo
pos $5.
Kiek Katra Draugė Numezgė

O. Gricienė 25 poras koji
nių, Paliepienė 20 porų koji
nių, II. Velikienė 13 svederių, 
B. Duobienė 12 svederių, V. 
Bulienė 9 svederius, Morkevi
čienė 8 šalikus ir 2 poras ko
jinių, Evans 6 šalikus ir 3 sve
derius, Petrikienė 5 svederius, 
Strolienė 3 svederius ir 2 po
ras kojinių, Gužauskienė 5 po
ras pirštinių, Shurkienė 10 po
rų kojinių, B. Bruks 5 poras 
kojinių, Kamaitienė 2 poras 
kojinių, Miller 2 svederius ir 
1 šaliką, Mikitienė 2 svede
rius ir 2 šalikus, Lekavičienė 
3 svederius, Stančikienė 1 sve- 
derį ir 2 poras pirštinių, B. 
McGuire 1 svederį ir 1 šali
ką, Jokubonienė 2 por. kojinių, 
Anderson 1 svederį, A. Duo
bienė 1 porą kojinių, Barzdai- 
tienė 1 porą kojinių, Bonikat 
1 svederį, L. Bekis 3 svede
rius, 12 kepurių ir 1 porą 
pirštinių, Sinkevičiūtė, 1 sve
derį.

Brangios draugės, jeigu ku
rią draugę pamiršau, malonė
kite atleisti. Kitą kartą pa
rašysiu ir svetimtaučių pasi
darbavimą, kiek jos iftan pri
davė mezginių.

Visiem aukotojam ir mūs 
rėmėjam varde mezgėjų šir
dingai ačiū. Prašom ir ant to
liau mūs nepamiršti, nes ir 
mes nepamirštame ne vien tik 
mezgimo, bet ir kitų svarbių 
pareigų. Mes aukavom Ame
rikos Raudonajam Kryžiui $5 
ir mes siuvam Raudonajam 
Kryžiui. Mes pasveikinom mū- 
sų mylimą laikraštį Laisvę su 
$6. Lai gyvuoja Laisvė, lai pa
siekia žėdną darbininką.

L. B.

terys netik su pinigais, bet ir 
su virbalais.

Iš Murmansko, tolimos šiau
rės,'Sovietų karys širdingai 
dėkoja amerikietėms už šiltą 
dovaną. Karui pasibaigus, be 
abejo, išgirsime ir dauginus 
panašių padėkų.

Brooklynietės vilnoms jau 
sukėlė netoli $300. Jeigu ne
būt mėgsta, vargu, kad toji 
suma kitam tikslui būt sukel
ta, nebūtų supinta to širdingo 
jausmo su anoje pusėje van
denyno karžygiais. Mūs dar
bas suartina mus su draugais 
tūkstančių mylių atstume. 
Smagiai jaučiame, kad nors su 
menka savo triūso delele ga
lim prisidėt prie palengvini
mo sunkenybių tiems, kurie 
aukoja savo brangiausią tur- 
tą-gyvybę, idant ant visada 
sutriuškinus fašizmą, kuris 
gręsia visai civilizacijai.

Siūsim Blanketus-Kaldras

San Francisco turės 6 mode
lių maskas apsaugai nuo, gasi- 
nių dujų. Miestui su apylinkė
mis leista įsigyti 1,428,525 
maskas.

Daviniai rodo, kad dėlei vil
nų stokos neužilgo mezgimas 
turės sustot. Raudonasis Kry
žius jau vilnų daugiau neduo
da. Be abejo ir dėl Sovietų 
neilgai galėsim mėgsti, o Hit
lerio nuteriotų valstybių gy
ventojams parama visur labai 
bus reikalinga. Iš vienur-kitur 
žinios ateina, kad užkariau
tose valstybėse netik kad iš 
gyventojų hitlerininkai atima 
visą turtą, bet net pasigavę 
gatvėse žmones su šiltesniais 
drabužiais atima juos nuo 
žmonių ir siunčia hitlerinin
kams.

Neužilgo gausim daugiau 
žinių ir apie savo gimtąjį kra
štą Lietuvą. Nėra mažiausios * 
abejonės, kad ir tenai hitle
rininkai būt geresnį pėdsaką 
palikę, negu kad jie elgiasi su 
Danijos, Norvegijos, Lenkijos 
ir kitais pavergtų šalių gyven
tojais.

Daugelio namuose randasi 
kiek apdėvėtų drabužių. Tin
kamus dėvėjimui drabužius 
jau galima siųsti Sovietams. IŠ 
daugiau apdėvėtų drabužių, 
galima pasiūti gerus blanke- 
tus-kaldras. Tokį darbą iki šio- 
liai mažai kur praktikavom, 
bet reikės mokintis. Tasai dar
bas vėl klius mūs darbščioms 
moterims.

Vartoti drabužiai, ką bus 
priimami, privalo būt gerai iš- 
valyti-švarutėliai. Storesnių 
vilnonių materijų žiponai rei
kia išardžius išplauti, suderin
ti spalvas, suplanuoti dryžius, 
sukarpius vienodo didumo ka- 
valkėlius sulig plano susiuvi- 
nėti. Ant tamsesnės spalvos 
medžiagos geriau tiks vartoti 
kiek ryškesnės varsos storesnį 
siūlai ir eglute arba kilpele 
gražiai apsiuvinėti.

Tokios kaldros yra daromos 
su pamušalu arba net ir vidu
jiniu pamušalu. Pamušalas 
taip pat reikia gražiai spal
vomis suderinti. Kartais tenka 
matyti, kaip iš "atliekamų da
lykų yra padaroma labai gra
žios ir praktiškos kaldros. To
kiomis kaldromis karo nute- 
rioti gyventojai labai apsi- 
.džiaugs. Panašių kaldrų siu- 
jvimą galima suorganizuoti su
sirinkimuose arba susitarus 
kelios dirbti ant vieno kaval- 
ko.

Sovietų armija jau netoli 
Lietuvos rubežių. Už kelių mė
nesių, be abejo, kad pundus 
galėsime antrašuoti į Kauną, 
Šiaulius, Vilnių ar kurį kitą 
mums gerai pažįstamą miestą 
bei kaimą. Lietuvoje mūs bro
liai ir sesės taip pat kenčia 
šaltį ir badą, mes bandysime 
aniems kiek galint pagelbėt. 
Taigi, kur tik galima stengsi
mės prisidėti su savo triūsu. 
Darbą pradėkime tuojaus— 
dabar. K. Petrikienė.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2—10 — 42—19

Los Angeles, Cal/ (ypač moterų) braukė aša
ras. , i

(Tąsa)
Ir jąutė jis, suprato per pigiai duodąs 

už šitą žemės gabalą. Žinojo ir dėl ko pi
nigus jam skolina, kokį tikslą turi. Ne
buvo jis^blogos širdies, nenorėjo iš Kor
dušo žemės pagrobti apgaule ar klasta. 
Ne. Tačiau žemė, žemė Adomoniui vis
kas. Pinigas gali sudegti, pražūti, vagys 
gali atimti, žemės niekuomet. Žemė am
žina iki pasaulio pabaigos. Kvaili, kurie 
turėdami pinigų, perkasi mašinas, parė
dus, miestuose statos namus, o ypač, ku
rie pralėbauja. Namas sudega, nuo ar- 
motų nukenčia, mašinos sugenda, susi
dėvi, o žemė niekuomet. Žemės nepajėgs 
nei rūdys nei kandys suėsti, žemei nepa
jėgs kad ir prašmatniausios armotos pa
kenkti. Ji amžina, kaip rūstus, bet teisin
gas Dievas. Tu, žmogau, į žemę prakaitą, 
o žemė tau duonos!

Grįžo Kordušas tylus ir apsiblausęs. 
Sėdo už stalo, pakėlė taurelę, pripylė ją 
ir tarė:

— Na, į tavo charakterį, panie Ado
mom. Ir mano tėvas toks buvo, atsimeni?

— Kad ir ne kiek, bet vis... Aš, ma
tot, pone Kordušai, teisybę sakau. Gal 
ir nelabai brangi būtų, tačiau supraskit 
mane. Gana man tos žemės. Į grabą jos 
neįsidėsiu. Be to, ir su sūnum reikia pa
sirodavot. ..

— Ak, ką čia sūnus. Tai Įdek?
— Mano paskutinis žodis.
Senis maktelėjo taurelę, brūkštelėjo 

per ūsus ir balsiau pradėjo:
— Du tūkstančiai litų. Kaip Dievas 

danguj, daugiau negaliu. Toks ubagėlis 
šiandien buvo, susigraudinau...

Kordušas ilgai tylėjo, primerkęs abi
dvi akis.

— Ir tu, Adomoni, mane ubagu laikai?
— Viešpatie, apsaugok. Visas svietas 

žino: tamsta ponas, ne ubagas.
— O iš tavęs pinigų prašau. Deruos, 

kaip kaimo boba...
— Už savo gerą, ponas. Sakyčiau, ši

taip. Aš parašau raštą antstoliui ir pas
kui vekselius grąžinu. O mudu tuo tarpų 
naminę sutartėlę... Sūnus pąrašytų...

— Ne taip kalbi, kaimyne? Aš noriu 
pinigų gauti. Tūkstantis litų man būtinai - 
reikalingas. Svečiai suvažiuos!

Senis atsikosėjo ir pirmą kartą pasi
žvalgė po kambarį. Tylu, ramu. Baldai, 
kad ir apibraižyti, vis poniški.

Žvalgosi mužikas, lyg perkainodamas, 
sugavęs Adomonio žvilgsnį, ironiškai 
šyptelėjo Kordušas.

— Iš kur dabar paimt tūkstantį? Jei 
vekselį pasirašytumėt, kokius tris, ketu
ris šimtelius galėčiau. Iš sūnaus pasko
linčiau. Aš pats plikas kaip tilvikas.

— Trys, keturi, tai zero.
— Gal ponas iš kitų gausi. Iš banko 

imk. Aš manyčiau, pirmąjį rundą baigt...
— O tas šimtas? — nusijuokė Kordu

šas.
— Šimtas — šimtu. Šimtą pridėsim 

prie trijų ir bus keturi, — nusišypsojo ir 
jis.

— Nusispiaut. Dėl šimto nekalbu. Iš
duosiu vekselį tūkstančiui litų. 400 litų 
duosi šiandien, o likusius penkis kada?

Adomonis valandėlę galvojo. Krutėjo 
jo lūpos, veidai; akys įsismeigė į vieną 
tašką.

. — Nežinau ar įstengsiu. Bet jei jau 
smertelnai reikia, gal po poros mėnesių 
ir likusius sudalysiu. Dvylika bekonų tu- 

‘ riu, dar...
— Kviečių, rugių, staininį arklį — 

ironizavo Kordušas.
i * — Ponas mane šidini. Kas iki šiol iš
laikys kviečius, rugius. Kaip dabar gal
vot: ar sutarta?

— Mano žodis jau duotas. Vadinas, 
antstolis nebeatvyks?

— Parašysim, pone Kordušai, sutartė- 
I' lę ir po antstolio. Kad aš ir mužikas, bet 

kaimynas. Su kaimynais reikia gražiai 
gyventi...

Kordušas tylėjo, piktai ki^imtydamas 
f kairįjį ūsą. Nepragiedrino Adomonis jo 

nuotaikos. Akis nudelbė į langą pailsęs, 
nusikamavęs. Kaip iš tokio, rodos, gero 
daigo, galėjo išaugti tokia šlykšti piktžo
lė, — gąstelėjo. Pasisakys, neiškęs, kad 
mano žemę kandžioja, kaip vilkas kūną.

> Jam garbė... Juk tuojau ir arti pradės. 
Be abejo, visi matė, kai jis Čia ėjo. Cha
mas, mužikas įžengė pas mane, kaip sve
čias. Ak, giedrasis perkūne!

r— Aš, pone Kordušai, jau kiūtinsiu. 
■ Jei turit vekselius — pasirašykit. Pini

gus, kaip sakiau, paruošiu iš paskutinių-

jų, — ramiai prakalbo senis ir pakilo nuo 
stalo. — Tik nežinau kaip... Argi ponas 
ir vėl šaudysit?

Kordušą nukrėtė šiurpulys, ir mintys, 
lyg liepsnos praskrido pro jo širdį ir gal
vą. Susivaldė. Žandikaulius įspaudęs, su
sivaldė.

— Vekselius? Tuojau.
Nuėjo prie kito stalo, išsiėmė keturis 

vekselių blankus, pasirašė čirkštelėjęs, 
lyg nulūžusią plunksna, ir nenusausinęs 
padėjo juos prieš Adomonį.

— Medžiosiu, taip... Tik bent keturis 
atnešk šiandien!

— Pavakariukais...
— Tak... sakyk, — dusdamas atsisto

jo prieą Adomonį, — ar nematė pas ma
ne ateinant?

— Ne... Jei ir matė, tai į bažnyčią gai
lėjau eiti. Taigi, o sutartį rytoj. Aš po
nu pasitikiu.

— Garbės žodis!
— Na, tai sudie. Laimingai švęsti. Rto- 

dos, sakėt... — mykė jau ir Adomonis 
kažko nepatenkintas. — Vadinas, žo7 
dis...

Senis atkišo Kordušui ranką. Bet Kor
dušas susiraukė, musispiovė ir trakšte
lėjo portsigarą.

— Sudie, sudie, panie... Lauksiu!
— Paškustva rankos vistiek nepaduo

da, — išeidamas piktai nusijuokė senis. 
Kad tik neapgautų?

Kordušas ilgai vaikščiojo po kambarį. 
Piktų minčių smūgis ilgai neleido jam ' 
atsigauti, ilgai jis’ nežvilgterėjo į ryt die
ną. Tik kai įėjo Kotrina ir šyptelėjo, jis 
net garsiai nušijuoke.

— Žodį tesėjai ir gana.
— Kad jis kur nesulauktų.
— Tai atnešk man. Aš suvalgysiu. Tik 

Kotrina, kad tylėtum man, kaip karstas!
— Šito jau man sakyt nereikia.
Iki Kotrina atnešė bifšteksą, Kordušas 

jau susirašė popieriuje, ką reikės pirkti 
baliui...

VIII.
Visa plati apylinkė nesuprasdavo, ko

dėl Kordušas kasmet ruošia žmonos mir
ties sukaktį. Suprasdavo gal šitokį seno 
bajoro žygį tik jo draugai.

Išgyveno Kordušas su Zuzana beveik 
laimingai. Beveik dėl to, kad Kordušas 
jaunystėj turėjęs karštą ir nežabotą šir
dį, nepasigailėdavo Zuzanai skausmo. 
Viena kita skandalinga Benjamino mei- 
lės-istorija buvo nuaidėjusi per plačiosios 
Lietuvos dvarus ir dvarelius. Tačiau šita
me paauksuotame, pasiputusiame ir ro
mantiškame pasauly Benjaminas iš kitų 
neišsiskyrė ir juodos dėmės savo herbe 1 
nepaliko. Meilės nuotykiai buvo laikomi 
net privalumu, 'būtina vyro dorybe, atsi- 
žymėjimo ženklu.

Mirė Zuzana Kordųšienė netikėtai, jau 
gerokai po to, kai valdžia išparceliavo 
'dvarą. Iš paskutiniųjų su taupų buvo pa
statydinusi aplink parką nedideles kop
lytėles — Jėzaus Kristaus stacijas. 
Brangiai kaštavo stacijos, bet ji, ar
ti 50 metų sulaukusi, dar šviesaus 
veido ir patraukli moteriškė meldė
si pati prieš savo fundušą; apvaikščioda
vo stacijas tą dieną, kurią pradėjo par
celiuoti Ko r dušų dvarą. Tai buvo ne de
monstracija, n.e noras ką nors pykinti, 
bet nuoširdus jausmas. Zuzana tikėjo, 
kad Dievas visus bajorus nubaudė už 
nuodėmes, ypač didelė bausmė teko Kor
dušui. už jo jaunystės neapgalvotus, - be
protiškus žygius. Stacijas eidavo ne ji 
viena. Jai padėdavo kunigas klebonas, 
taip pat jau gulįs po žeme; padėdavo Ko- 
tnna, Andrius, senas kalvis ir artimes
nieji kaimynai bajorai. Kordušas į šit^ 
maldos ekstazę žiūrėdavo abuojai su tam 
tikru užsikirtumu; žiūrėdavo pro langą, 
nes tos stovylėlės daug sidabrinių daiktų 
nunešė kažkokiems perkupčiams... Ta
čiau ir jis visa širdim geisdavo, kad Die- * 
vas Zuzanos išklausytų, nes ji gražiau ir 
kilniau savo gyvenimą prašoko, prajodi
nėj o, negu jis.

(Bus daugiau)

Iš Smetonininkų Prakalbų
Vasario 15 dieną smetoni- 

ninkai surengė būk tai Lietu
vos nepriklausomybes minėji
mui prakalbas. Antgalvis ge
riau būt tikęs, jei ant pakvie
timą būt pažymėta, kad pra
kalbos rengiamos “skleidimui 
nacinės propagandos ir nieki
nimui Sovietų Sąjungos.” Nes 
kaip tik tas ir buvo pas juos 
kalbama.

Kalbėtojų buvo daug, bet 
apie juos nėra reikalo daug 
kalbėt, nes jie buvo didžiumoj 
svetimtaučiai, ir veik nieko 
apie Lietuvą nekalbėjo. Tik 
lietuviški mekleriai,. apsititu- 
lavę “profesoriais”, “konsu
lais” ir tam panašiai—buvo iš 
lietuviškų kalbėtojų. Pirmas 
kalbėjo koks tai “konsulas” 
Julius Bielskis, kuris dabar 
yra apdrąudos agentėlis. Jis 
isavo kalboj nieko svarbaus 
nepasakė, kas vergia Lietuvą, 
ir apie Hitlerį nei vieną žodį 
neprisiminė.

. Antruoju iš Lietuvių- “kal
bėto jum” buvo pats pirminin
kas Uždavinis. Jis nesigailėjo 
žodžių dergimui Sovietų Są
jungos. Apie Hitlerį,—nė žo
delio ! Nors veik kiekvieną 
dieną per radiją girdim pra
nešimus, kad Hitleris žudo ir 
badu marina Lietuvos bied- 
nuomenę, bet jie to “negirdi”, 
jų ausys to nepriima; jie “va
duoja” Lietuvą ne iš Hitlerio 
nasrų, bet iš bolševikų, nors 
jau ir akliausias nesusipratė
lis žino, kad Lietuvoj bolševi
kų nėra.. Jie dar vis plepa 
apie bolšeVikų “žudynes.”

Baigdamas savo “prakalbą”, 
p. Uždavinis paprašė susirin
kusių aukų, sakydamas, kad 
“mes turim ištiest savo ran
ką tiems Sibiran ištremtiems 
mūsų broliams ir seserims.” 
Vėliaus jis perstatė vietinį 
kleboną Maciejauską. Pasta
rasis pasakė maž daug į taš
ką; jis prisiminė ir apie Hit
lerį, primindamas, kad jis no
rėjo užimti visą pasaulį, bet 
nepavyko; jis sakė, kad Lietu
va buvo ir bus, bet nepasakė, 
kas ją išvaduos.

Klebonui pabaigus, pirmi
ninkas perstatė “nepersenai 
atvykusį iš komunistų paverg
tos Lietuvos? tūlą Kazį Luk
šį. Jis ir gi nieko įdomaus ne
pasakė ; tik baigdamas pasa
kė : “Aš bolševikų nekeiksiu, 
bet kurie tiki į jų rojų, tai lin
kiu jiems nuvykti į tą jų rojų 
ir persitikrinti.” Kaip ten ge
rai, Lukšys nedrįso pasakyt. 
Nedrįso jis pasakyt ir tai, kad 
bolševikai jo moterį nužudę 
Lietuvoj, tai pirmininkas tą 
padarė, nes pastarasis, mat, 
tam tikros rūšies žmogus,— 
jam niekas nėra per žema pa
sakyti. . .

Tik pagalvokite, gerbiamie
ji: Hitleris Lietuvą terioja, o 
bolševikai už tai kaltinami! 
Visi tie “kalbėtojai” čia at
vyko dar prie Smetonos šei
mininkavimo (tik vienas Luk
šys atvykęs vėlesniais lai
kais), bet drįsta atsistot vi
suomenės akyse ir dergt Jung
tinių Valstijų, geriausią talki
ninkę —- Sovietų Sąjungą. Jau 
laikas vietos lietuviams pagal
vot, ir užprotestuot prieš tokią 
bjaurią nacišką propagandą; 
juk tie pronaciai rengė vadi
namas prakalbas visų Los An
geles lietuvių »vardu. Valdžia 
gali pradėt persekiot visus lie
tuvius Pacifiko pakraščiuose, 
kaip kad japonus arba vokie
čius. Todėl, ateityje neturim į 
•tai žiūrėt per pirštus.

Prakalbose Buvęs.

Prieš kiek laiko čionai bu
vo rodomas Sovietų judis— 
“Wings of Victory”. Ši filmą 
buvo rodoma Parkway Teatre, 
Fleetwoode. Rengė “Russian 
War Relief” skyriaus komite
tas.

' Po judžių, buvo šauni va
karienė. Maistas vakarienei 
buvo suaukotas šios apylinkės 
geraširdžių žmonių. Valgiai 
buvo pagaminti skaniai ir- rū
pestingai.

Po vakarienei, Mr. E. C. 
Carter, minėto skyriaus pre
zidentas, sakė, kad Sovietams 
iš čia jau daug yra pasiųsta 
drabužių, gyduolių ir medika- 
liškų instrumentų.

Nuo minėtų judžių, ir vaka
rienės likę gražaus pelno.

Ponas Carter ragino visus 
kiek tik galint gelbėti Sovie
tų Sąjungą, kad ji sutriuškin
tų “ašį.”

Daugiau Vaizdų, iš Sovietijos 
’ Julien Bryan, autorius, kovo 

11 rodys filmas iš Sovietų Są
jungos gyvenimo bei veiksmų. 
Pelnas eis dėl Russian War 
Relief skyriaus, kuris randasi 
Westchestery, N. Y. Filmos 
bus rodomos High School au
ditorijoje, Bronxville j, Pound
field Road.

Minėtose filiuose bus rodo
ma vaizdai iš caristinio Rusi
jos gyvenimo, palyginant jį 
su Sovietų Sąjungos socialisti
niu gyvenimu. Filmose matysi
te Sovietų Sąjungos didžiuo
sius miestus, įvairias pramo
nes, milžiniškus tvenkinius, 
Raudonosios Armijos visokius 
dalinius, žemės ūkius, aliejaus 
laukus ir t.t. Bus daug vaizdų 
iš karo baisenybių: matysite, 
kaip Vokietijos naciai nai
kino Varšavą, kaip Sovietų 
Raudonoji Armija grūmėsi su 
Finliandijos fašistais ir t.t.

Vietos ir apylinkės lietu
viai, pamatykite tas įdomias 
filmas.

Prieš keletą dienų, aplan
kiau ligonį' L. Narbutą. Skun
dėsi, kad jį kankina įkyrus 
skausmas šone.

L. N. turi du sūnus, bet ir 
tie jį neaplanką. Džiaugiasi 
jis, kad draugas J. Siurbis su 
savo žmona, ’ir* Ig. Kartonas 
kiek dažniau jį aplanko. Da
bar jis gauna kasdieną “Lais
vę”, tai esą jam daug ra
miau ir lengviau ligoje.

Prašau draugų yonkeriečių 
atvažiuoti aplankyti ligonį.'

Ig. Kartonas.

Easton, Pa.

Tuckahoe, N. Y.

f
MAKE EVERY 

PAY DAY
BOND DAY

JOIN THE PAYROLL 
* SAVINGS PLAN ★

Vasario 12 d. iš šio mažo 
miestuko išleidome 51 jaunuo
lį į J. A. V. kariuomenę. Di
džiuma tų jaunuolių yra Ame
rikoje gimę italai. Tame skai
čiuje buvo 2 lietuviai ir vienas 
negras.

Kaip visose išleistuvėse, 
taip ir šiose, sentimentaliųf 
reiškinių: daugelis senesnių

♦

Atsargiau su Pečių Dujom 
i Vasario 19 d. netoli Pillips- 
burgo Jutland, N. J., italas W. 
DeRose išvakarėse užsikūrė 
skiepe pečių, duris ir langus 
užsidarinėjo, dumtraukį pri
darė ir nuėjo poilsin. Ant ry-, 
tojaus'jis ir jo 12 metų duk
tė rasti nuo dujų užtroškę, o 
kiti šeimos nariai buvo pus
gyviai, tai nugabenti į ligoni
nę.

Mirė* Teisėjas Stewart
Perei.tą savaitę mirė teisėjas 

R. C. Stewart, 82 metų. Jis 
buvo lietuviam labai pažįsta
mas, nes per 31 metus aptar
naudavo pilietiškom popierem 
visus ateivius, neapsunkinda
mas juos sunkiais klausimais; 
jis, būdavo, kartu su jais pa
vakarieniaudavo ir gražią kal
bą. jiems pašakydavo. Buvo 
demokratiškas ir pažangus 
žmogus. .

Dolerinė Diena
Mūsų, miesto' krautuvinin

kai ir visokį vertelgos du kar
tus į metus nurengia taip va
dinamą “dolerinę dieną.” Di
džiumoj, jie sutaiso prekes po 
dolerį nuo šmoto. Na, ir išgar
sina, išbarabanija didelėm 
raidėm per laikraščius ir pla
katus, kad, ot, vasario 19 die
ną viskas bus parduodama po 
dolerį. Tą dieną sutraukia iš. 
miesto ir apylinkės (ypač ūki
ninkus) minias/žmonių, kurie, 
ir slankioja krautuvių palan-

giais. Ir tą dieną išparduoda 
kad ir niekam nevertas pre
kes. žioplesnieji apsižiūri, 
kad ant rytojaus nekurtos pre
kės jau išstatytos po 88 cen
tus ir žemiau, už kurias vakar 
mokėjo po dolerį. Per tokias 
“dolerines dienas” reikia ap
sižiūrėti, tai, kartais, ir nuper- 
ki kokį daiktą (marškinius ar 
suknelę) už dolerį, vertą pus
antro dolerio.

“Benjaminas Kordušas” 
Apysaka

Tą apysaką parašė Lietuvoj 
Jonas Marcinkevičius. Aš ją 
perskaitau ir man patinka. 
Bet pora “Laisvės” skaitytojų 
skundėsi, kad jiems “per sun
kiai skaitosi”; jie sako, kad 
kaip kas labai nesusigrumu- 
liuoja, Kordušo ilgi sapnai ir 
pasikalbėjimai sudarą nuobo
dumą ir žiovavimą. Kalbama, 
sako, kad atvažiuos nuovadas 
išparduot nusibankrutavusio 
pono Kordušo iš varžytinių 
paskutines karves ir kiaules, 
bet vis neatvažiuoja ir gana. 
Aš sakau, palauk, skaityk,— 
tegul visi išsiplepa, o tuo kart 
ir nuovadas atvažiuos.

V. J. Stankus.

išleist naudingų knygų.
Tik tiek gaila, kad drg. A. t 

Bimba taip trumpai pas mus 
svečiavosi: vasario 16 d. ap
leido mus; mes manėm, kad 
jis galės pabūt pas mus kokią 
savaitę laiko. Bet jo aplin
kybės jam nepavelino. Auko
tojų. vardus pats kalbėtojas 
paskelbs.

Vardu L.L.D. 161 kuopos, 
mes tariame drg. A. Bimbai 
širdingai ačiū už gražią pra
kalbą ir už aplankymą mūs. 
Mes ilgai atminsime jį.

Visieihs aukotojams taria
me širdingą ačiū, kad užjau
tė mūs dienraštį “Laisvę”.

Balandžio 18 d. visi Seattle 
lietuviai rengia šokius Wash
ington Svetainėje, naudai Am
erikos Raudonojo Kryžiaus. 
Prašom visus lietuvius atsilan
kyt į tą vakarą ir sušelpti 
Raudonąjį Kryžių, kuris duo
da pagalbą nuo karo nuken- 
tėjusiems.

S. G.

Binghamton, N. Y.
Seattle, Wash.

Ir Mus Aplankė d. A. Bimba
Vasario 15 d. L.L.D. 161 

kuopa surengė prakalbas Wa
shington Svetainėje.

Kalbėjo drg. A. Bimba. 
Prakalbos buvo sėkmingos,— 
aukų surinkta dėl “Laisvės” 
$34.50 ir vienas “Laisvės” Še
ras parduotas.

Drg. A. Bimba pasakė gra
žią prakalbą, kuri mums pa
siliks ilgai atmintyje. Kalbėjo 
dviejuose atvejuose.—Jis pir
ma kalbėjo apie dabartinį ka
rą' ir kaip reikia kovot prieš 
kruvinąjį fašizmą, kurs nori 
laisvas šalis užkariauti. Ragi
no visus lietuvius prisidėt prie 
bile kokio civilinio apsigynimo 
darbo, kad padėjus mūs kraš
tui kariauti su priešu, kuris 
mus užpuolė iš pasalų. “Tuo- 
mi jūs padėsite savo sūnams, 
savo broliams ir savo drau
gams smarkiau kovoti prieš 
fašizmą,” — sakė kalbėtojas. 
Ragino lietuves moteris, kad 
jos prisidėtų prie Amerikos 
Raudonojo* Kryžiaus, kad jos 
eitų priruošti užrišalus dėl 
žaizdų, kurių gal reikės užri
šimui žaizdų savo sūnui arba 
savo broliui; patarė mėgsti 
pirštines, kojines arba svede- 
rius. mūsų kareiviams, kad 
daugiku jie galėtų kariaut su 
priešais.

Antroj savo kalboj draugas 
A. Bimba kalbėjo apie LLD 
organizaciją ir kokią naudą 
ta organizacija \ duoda lietu
viams. Ragino visus rašytis į 
L.L.D-ją, kurie dar nepriguli, 
o kurie priguli, tai kad užsi
mokėtų iš anksto duokles, kad 
organizacija galėtų daugiau

Aukos Laisvės Bazarui
Pas dd. Iz. Vėžius, 164 Ca

ry Ave., Binghamtone, buvo 
suruošta “surprizo” pramogė
lė d. U. šimoliunienei, kaipo 
naujai Jungtinių Valstijų pi- 
lietei. Ą

Po skanios vakarienės, d. 
B. Zmitraitė nuo visų dalyvių 
įteikė dėžę saldainių d. U. 
šimoliunienei ir kvietė, kaipo 
pilietę, dar daugiau darbuotis 
darbininkiškame judėjime.

Turiu priminti, kad suren
gime šios pramogėlės daugiau
sia pasidarbavo H. Vėžienė, 
V. Kaminskienė, M. Bekerie- 
nė, su kviesdamos Laisvės skai
tytojus, žinodamos, kad da
bartiniame karo laikotarpyje 
dienraščiui Laisvei labai rei
kalinga parama. Tai su d. J. . 
Kireiliu, su visų pritarimu, pa
rinkome aukų.. Aukavo sekan
čiai :

Po $1: V. Kaminskienė, V. * 
Šimoliunienė. Po 50c. Iz. Ve- 1 
zis, P. Pabalis, L. A. Tvarijo- 
nai. J. Sliesoraitis 40c, O. Pa- 
balienė 30c.

Po 25 centus: V. Zmitrai
tė A. Zmitra, Betty Paba
lis, B. Zmitraitė, Rose 
Tkochuk, J. Kireilis, O. Kirei- 
lienė, A. Barzdzietienė, E. Slie- 
soraitienė, H. Vėžienė, M. Be- 
kerienė, H. žukienė. J. Alek- 
sandraitienė 10 c. Viso $7.30.

Tariu širdingą ačių visiems 
dalyviams ir rengėjams už pa
ramą dienraščiui Laisvei.

H. Žukienė. i

Washington. — Karinės 
gamybos viršininkas Nel
son reikalauja, kad rabri- 
kantai ir darbininkai pa
smarkintų darbus bent 25 
procentais.

PHILADELPHIA, PA.
Prašome įsitėmyti ir būti

VARA RJ E N E
TEATRAS ir ŠOKIAI

Dienraščio “Laisves” Naudai 
Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos 

Sekmadienį, Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokinga komediją

46Atvažiavo su Kraičiu”
Parašė Senas Vincas

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

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.

rw"’*y» r.”'t

Gerbiama Visuomene! Nuoširdžiai kviečiame atsi
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Trečiadienis, Kovo 4, 1942

Sovietai Atmuša Vokiečių
Orlaivius, Nešančius Maistą

Apsuptiem Naciam
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Daliniai šešioliktos vokiečių armijos, apsuptos srity
je Staraja Russa, kenčia didelį vargą kas liečia reik
menų gavimą. Vokiečių komanda mėgina orlaiviais 
pristatyt jiem maisto ir amunicijos. Sovietiniai lakū
nai paverčia niekais tuos jų mėginimus.

Keturi sovietiniai orlaiviai smigikai užpuolė vokie
čių orlaivių stovyklą srityje “E” ir sunaikino 10 priešų 
orlaivių, 10 jų priešlėktuvinių kanuolių ir sandėlį 
bombų.

Tą pačią dieną kiti sovietų orlaiviai sunaikino pen
kis vokiečių bombinius orlaivius.

POLTAVOS PARTIZANŲ ŽYGIAI
Poltavos partizanų būrys, komanduojamas drg. “F.”, 

padarė didelių nuostolių vokiečiams įsiveržėliams. Šie 
narsūs sovietiniai patriotai užmušė 200 vokiečių, jų 
tarpe ir tris komandantus užimtų miestelių, keturis po
licijos viršininkus, daugiau kaip 10 oficierių ir 26 po
licininkus. Jie taipgi susprogdino du tiltus, vieną trau
kinio garvežį ir kelis auto-trokus.

KĄ PARODO IMTINYS NACIŲ GVARDIETIS
Paimtas nelaisvėn vokietys Kurt Petschker, kareivis 

Ketvirto Rinktinės Gvardijos (SS) pulko Dvyliktos 
kuopos, sakė:

“Mūsų pulkas buvo orlaiviais pergabentas frontan iš 
Krakovo gruod. 26 d. Mūšiai labai suvargino mūsų pul
ką. Mūsų nuostoliai yra labai dideli.

“Dvyliktoje kuopoje iš 180 vyrų teliko ne daugiau 
kaip 40. Iš oficierių išliko gyvas tik vyresnysis leite
nantas Braun. Vienuoliktoje kuopoje teliko 30 karei
vių, o Trečioj kuopoj tiktai apie 15 ar 20.

“Tas pulkas dabar neturi vyrų nešti sužeistuosius, 
nes nešėjai tapo paskirstyti įvairioms kuopoms kaip 
šauliai. Du puskarininkiai (unteroficieriai) ir du ka
reiviai iš mūsų kuopos pabėgo.”

Filipinų Mahometonai Prisiekia 
Iki Mirties Gint Jungt. Valstijas

LAISVE Penktas Puslapis

£
,i

(Tąsa nuo 1 puslapio)
“Kuomet mes prisiekiame 

ant Korano, mes žinome, ką 
tatai reiškia — ką genero
las Wood, geras mūsų drau
gas, žinotų, jog tai reiškia 
žūt-būtinį mūšį, kuriame 
mes neprašome jokio pasi
gailėjimo.”

“Mes norime, kad tamsta 
tatai žinotum ir kad Jung
tinių Valstijų prezidentas 
žinotų, jog mes, Lanao mo
ral, esame ištikimi ir ka
riausime prieš visus Jungti
nių Valstijų priešus.”
MORAI PASIEKIA VIR
ŠŪNĘ DVASINĖS DIDY
BĖS, SAKO MacARTHUR

Generolas MacArthur į tą 
morų pasižadėjimą atsakė, 
kad jų nusistatymas “nepa
prastai įkvepiantis, labai 
daug reiškiantis, stebėtinai 
puikus.”

“Jis apsiaučia nemiršta
ma garbe morų tautą ir pa-' 
kelia ją į aukščiausią čiuku
rą dvasinės didybės,” sako 
generolas MacArthur: “Ne
paisant, koks sunkus būtų 
kelias, mes tikrai laimėsime 
galutiną pergalę. Aš perlei
dau Jungtinių Valstijų pre
zidentui tą pareiškimą jų 
puikios ištikimybės.”

E---------------------------------;-----;---------- -

Angly Komandierius Gi
ria Sovietų Orlaivius 

ir Lakūnus
turi

Naciai Sakosi Atsilaikę prieš 
167 Sovietų Atakas

London. — Sovietai 
kai kuriuos kovos lėktuvus 
greitesnius už anglų Hurri
cane vijimosi orlaivius-ko- 
votojus; jie taipgi “turi to
kias priešlėktuvines kanuo- 
les, kurios labai akuratnai 
pataiko” į priešų orlaivius, 
—sako anglas orlaivių ko- 
mandierius Henry N. G. 
Ramsbottom-Isherwood, su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos.

Jis ten buvo nuvykęs su 
būriais anglų Hurricane 
lėktuvų, nusiųstų Sovietam. 
Tas anglų oficierius koman
davo trisdešimt septyniems 
mūšiams anglų orlaivių su 
savais lakūnais prieš vokie- 

| čius. Tais žygiais anglai su 
greitaisiais lėktuvais gynė 
didžiuosius sovietinius or
laivius, mėčiusius bombas į 
nacius. Nei vienas jų gina* 
mas Sovietų bombininkas 
nežuvo.

Sovietų vyriausybė apdo
vanojo komandierių Isher- 
woodą ir du kitus anglus 
oro oficierius ir vieną sar- 
džentą Lenino Ordinu už to
kius drąsius ir sėkmingus 
žygius.
ŽMONĖS NEPAPRASTAI 

PATRIOTIŠKI
Komandierius Isherwood 

pranešė spaudai, kad Sovie
tuose yra įvalias maisto 
abelnai ir jis gaunamas be 
kortelių, vien tik šviežių 
daržovių jaučiamas trūku
mas. Jis taipgi pastebėjo 
vieningiausią žmonių patri
otizmą ir ištikimybę Sovie
tų vyriausybei. Sako, vi-

i

< i

Berlin. — Nacių radijas 
teigia, jog per šešias savai
tes Sovietai padarė 167 ata
kas prieš vokiečius, bet, gir
di, vokiečiai atsilaikę prieš 
tas atakas.

Vokiečiai praneša, kad ei
na smarkūs mūšiai su ru
sais į pietus nuo Ilmen eže
ro, Doneco srityje ir Krimo 
pusiausalyje. Sako, kad jų 
orlaiviai torpedomis nu-

MMM

Raudonieji Lakūnai Bombai" 
duoja Nacius Norvegijoje
Oslo, Norvegija.—Čionai- 

tinis, nacių kontroliuoja
mas, radijas pranešė, kad 
Sovietų orlaiviai, atskridę 
per širhtūs mylių, bombar
davo vokiečių pozicijas Var- 
doe, pačiame šiauriniame 
Norvegijos smailgalyje.

Finliandijos Karas su Sovie
tais tai Buvo Nacių Da

rytas Išbandymas

230 Užpuolimų prieš 
Nacius Francijoje

Vichy, Franci j a. — Vi
daus reikalų ministerija pa
skelbė, jog Paryžiuje ir ki
tose nacių užimtose Franci- 
jos vietose gyventojai nuo 
pernai liepos mėnesio iki 
1942 m. vasario pusės pa
darė 230 užpuolimų ir sabo
tažo veiksmų prieš vokiečių 
karius, policiją, prieš- jiem 
tarnaujančius geležinkelius, 
fabrikus ir kt.

Tuo tarpu naciai padarė 
12,773 kratas prieš nužiūri
mus savo priešus ir arešta
vo 5,390. Be to, jie sušau
dė šimtus nekaltų francūzų, 
vadinamų įkaitų, paimdami 
juos iš koncentracijos sto-

Harrisburg, Pa. — Bu
vęs Pennsylvanijos valstijos 
gubernatorius Earle, dabar 
Jungtinių Valstijų laivyno 
leitenantas komandierius, 
pareiškė, kad Finliandijos 
(Suomijos) karas su Sovie
tais tai buvo tikrumoje na
cių darytas išbandymas, be
siruošiant jiem karan prieš 
Sovietų Sąjungą.

Bet, Earle sakė, Sovietai ponų submariną. Po to sub- 
per tą išbandymą apgavo 
vokiečius. Naciam atrodė, 
kad Sovietai esą nestiprūs, 
kad vienu šturmu nesu
triuškino Finliandijos. Bet 
su Finliandija kariavo ne 
visa Sovietų šalis, o tiktai 
vienas Leningrado apskri
tys, pastebėjo buvusis Penn
sylvanijos g u b ernatorius. 
Hitleris, matomai, to nesu
prato.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
pažangiųjų Lietuvių Taryba ren

gia puikų koncertų, kuris įvyks šį 
sekmadienį, 8 . d. kovo (March), 
Municipal Auditorium, Broadway, 
So. Boston. Koncertas prasidės 3 v. 
po pietų. Šis koncertas yra rengia
mas palaikymui pažangiųjų lietuvių 
radio valandos. Bus labai puiki pro
grama. Dainuos žymi operų dainin- 
kė Biruta Ramoškaite, iš New Yor- 
ko ir kiti talentai.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks 6 dieną kovo 
(March) 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St., Bing
hamton. Visos narės kviečiamos da
lyvauti tame susirinkime, nes turė
sime daug svarbių darbų atlikti. — 
M.. K. (52-54)

NEW HAVEN, CONN.
Kurie dar nematėt tos grožios 

Sovietų filmos — “The Girl from 
Leningrad,” tai nepraleiskit progos. 
Dar sykį bus rodoma New Havene 
per 4 dięnas — Kovo-March 5-6-7-8. 
Lincoln Teatre, Trumbull St. Pra
džia nuo 1 vai. po pietų iki vėlumos. 
—■ S. Mason. (52-53)

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

Iš senų padarau 
n a ujūs paveiks- 
lūs ir krajavus 

i sudarau su ame- 
i rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

San Francisco. — Žibali
nis Amerikos laivas “Berg” 
savo kanuolėmis sužeidė ja-

marinas nežinia kur dingo.

Tokio. — Japonai be jo
kio patvirtinimo skelbia, 
kad tarp kitų talkininkų 
laivų jie ties Java nuskandi
nę ir Amerikos šarvuotlaivį 
“Augustą.”
——— I I. IIIIIWMII W

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Rolandai - Vyriausi 
Jungtimi; Tauty Jegy 
Komandieriai
Washington. — Po to, kai 

anglai prarado Malajų pu- 
siausalį ir japonai įsiveržė 
į holandų salą Sumatrą, tai 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija sutiko, kad pereitų į ho
landų rankas vyriausia ko
manda visų Jungtinių Tau
tų jėgų, ginančių Rytinę 
Holandų Indiją.

Buvęs vyriausias Jungti
nių Tautų komandierius 
Holandų Indijos fronte, dn- 
glų generolas Wavell dabar 
tapo paskirtas galva kari
nių Anglijos jėgų ginti ang
lų Indiją ir Burmą.

Rytinėje Holandų Indijo
je visas Jungtinių Tautų jė
gas komanduos holandų ge
nerolai Hein ter Poorten, L. 
H. van Oyen ir jų vice-ad- 
mirolas C. E. L. Helffrich.

London, kovo 3. — Japo
nai atsiunčia dar 70 laivų 
su kareiviais prieš holandų 
salą Javą.

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

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

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

<xxxxxxxxxxx: XXXXXXXXXOfi

NOTARY
PUBLIC

Telephone
Pagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
t

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

66Q GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

SKELBKITES LAISVĖJE

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 
dešimti 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:

.85 
$1.25 
$3.00

*

Kvorta stiklinėj, 3 svarai
5 svarai puoduke .............
Galionas, 12 svarų .........

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 Vikriką, 123 Grand St’., pas 
šimanską-Petkauską, 380 Grand St., ir pas W. Shabūną, 306 Union 
Avenue.

* LIETUVIŠKA *

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA | I

4-1

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

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

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

l Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.
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TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas EVergreen 7-1661

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. < “Laisvės” Name BROOKLYN
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VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVEDr. J. J. Kaškiaučius

Telefonas: HUmboldt 2-7964 

S30 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

o
0 CHARLES J. ROMAIN

(RAMANAUSKAS)

Brooklyn, N. Y.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

ta revolveriai šaudyti ne
prašytus svečius, fašistus.

e 
o

j

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

Berne, šveic. — Pasklido 
gandai, kad naciai ruošiasi 
per Turkiją maršuot prieš 
anglų Indiją ir ten susi
jungti su japonais.

Melbourne. — Australijos 
valdžia įvedė verstiną darbą 
visiems civiliams gyvento
jams už tokią algą, kokia 
mokamą kareiviams.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa. 
^Telefonas Popląr 4110

&Mj

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Pętraičįų Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

skandinę vieną sovietinį lai-įsiem vyram.ir moterim duo- 
vą Kerčo sąsiauryje, tarp 
Krimo ir Kaukazo.

■ -mm

wmwm

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVĘ. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-0770

K & i

HI
įį

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar J 
naktį, greit suteiksime e 
modernišką patarnavimą. • • 
Patogiai ir gražiai mo- • 
derniškai įruošta mūsų • 
šermenine. Mūsų patar- * 
nąvimu ir kainomis bū 

site patenkinti.

409 ir 417 Grand Street, 
Tol. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.



Šeštas Puslapis

NwYorto^zš^fe~2inm
Kas Garsinasi Laisvės 

. Radijo Programoj
Štai vasario 26 d. biznierių 

skelbimai:
V. Kazlauskas, jewelry, 
221—03 Jamaica Avenue, 
Queens Village, L. 1.

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., Kuras, 
J. Klasčius, savininkas, 
496 Grand Street.
Walter šabunas, ReAl
Estate ir Insurance, 
306 Union Avenue.
Uoga rt T a v e r n — U ž e i ga,
Stanley Wenson, Savininkas, 
38 Bogart St., kampas 
Thames St.
Jonas Balažentis,
Užeiga ir Restaurantas, 
49 Ten Eyck Street.
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas,
280 Union Avė.
Biznieriai, kurie norite pa

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

Prašome Laisvės r a d i j o 
programos rėmėjui remti biz
nierius, kurie garsinasi per 
mūsų programą. Praneškite 
biznieriams, kad girdėjote jų 
garsinimus per Laisvės radijo 
programą.

Eva T. Mizarienė,
Anounceris.

Maspeth, L. I.

Trečiadienis, Kovo 4, 1942
. ..........................................................   ...i ................................. .... ii i ............................................

ISPANIJOS KARO VETERANAI PRAŠĖ 
IŠLAISVINTI EARL BROWOERI

Lincolno Brigados veteranai 
pereito sekmadienio vakarą 
buvo susirinkę Diplomat vieš
butyje, N. Y.; paminėti tuos 
amerikonus, kurie krito pir
mosiose kovose prieš fašizmą 
Jaramos kovose, prieš penkis 

I motus.
Išklausę dainų ir kalbų 

i programos, veteranai (dauge
lis iš jų jau Jungtinių Valsti

jų armijos uniformose) panau- 
Ijino savo pažadą kovoti prieš 
fašistus. O vyriausiu susirinki
mo priimtu prašymu buvo re
zoliucija, prašanti paliuosuoti 
iš kalėjimo Earl Browderj, 
yriešfašistinės kovos vadą. Is
panijos veteranai laiko Brow
derj savo vadu. Jie buvo jj pa- 
siskyrę garbės nariu po .jo at- 
lankymo karių Teruel fronte, 
laike Ispanijos karo.

VIES! BROOKLYNE Waller Sabireas ir Jūs

Pereitą nedėldienj, maspe- 
thiečiai Indriškevičiai, suruošė 
išleistuvių parę savo sūnui 
Maikiui, kuris išvyksta šį tre
čiadienį (šiandien) į Dėdės 
Šamo kariuomenę. Išleistuvėse 
dalyvavo giminės ir Maikio 
draugai.

Indriškevičiai gerai vaišino 
svečius, o svečiai vaišindamie
si linkėjo Maikiui daug lai
mės Dėdės Šamo kariuomenė
je, greitai sumušti Ašies gengs- 
terius ir sveikam sugrįžti pas 
savo tėvelius, kurie gyvena 
5422, 69 Ch. Lane, Maspeth.

Pereitą šeštadienį, Maikio 
geras draugas, Charles Tama- 
šiūnas iš East New' Yorko, jau 
išvyko kariuomenės tarnybai.

Dalyvavęs.

šiomis dienomis j Brook lyną 
atvyko F. Beržanskis, iš Mil- 

; waukee, Wis. Svečias buvo 
užėjęs j 1 DS raštinę ir Laisvės 
įstaigą. F. Beržanskis yra se
nas milvvaukietis. Jis ten vei
kia LDS ir Lietuvių I iteratū- 
ros Draugijoje. Be to, yra ma
lonus žmogus.

Pasikalbėjus, svečias sakė, 
kad, Mihvaukėje darbai šiuo 
metu eina gan gerai. Bet 
bendras lietuvių judėjimas ne 
visoje Wisconsino valstijoje 
eina taip, kaip reikėtų.

Policija Ir Plėšikai 
Atrado Gemblerius

Trys policistai, taikydamie
si gemblerius areštuoti, susiti
ko su tykančiais gemblerius 
apiplėšti. Pasekmėj plėšikai 
apšaudė policistus ir pabėgo, 
o policistai išgązdintus gemb
lerius nuvedė 'į teismabutj, kur 
jie užsimokėjo po $1 baudos. 
Susikirtimas įvyko prie gara- 
džiaus, 119 E. 22nd St.

Lietuvis Walter šabunas, 
kuris turi Real Estate, eina 
notaro pareigas ir užlaiko Ci
tizens Coal Co. anglies parda
vimo skyrių, nuoširdžiai vi
siems lietuviams patarnauja. 
Jo ofisas yra 306 Union Avė., 
Brooklyne, vienas blokas nuo 
dienraščio Laisvės.

W. šabunas garsinasi Lais
vės radio programoj ir yra 
nariu eiles lietuvių organizaci
jų, tai turi plačią pažintį. Vie
nu iš daugelio jo pastarųjų 
patarnavimų yra, tai apdrau
dimas automobiliaus. Kaip ži
note, New Yorko valstijoj yra 
reikalingas apsidraudimas nuo 
nelaimės. Ateina pavasaris, 
bus daugiau važiuotės, dau
giau pasitaiko ir nelaimių. Už
eikite pas W. šabuną ir pasi
kalbėkite savo automobiliaus 
apdraudos reikalu. Jeigu ne
norėsite, galėsite neapdrausti, 
bet pasitarti, sužinoti tą nau
ją New Yorko valstijos įstaty
mą yra reikalinga kiekvienam.

Kaimynas.

Jūs Norite, Kad Jos 
Vis Mėgstu

Brooklyno lietuviai — vy
rai ii- moterys — visuomet 
gražiai paminėdavo Tarptau
tinę Moterų Dieną, Kovo,8-tą. 
šiemet, karo sąlygose, tos die
nos minėjimo sėkmingumas 
dar svarbiau, kadangi ta pro
ga norima sukelti ir lėšų vil
nų fondui, kad mezgėjos ne
pabaigtų darbo iki bus sumuš
tas fašizmas, pabaigtas karas.

Lietuvių , Motorų Apšvietos 
Kliubo rengiama tam tikslui 
arbatos (ir su skaniais pyra
gais) “pare” įvyks jau šį sek
madienį, kovo 8-tą, lygiai 4 
vai. po pietų, Laisvės salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Malonėkite atsilankyti. Prašo
me pakviesti ir savo draugus, 
pažįstamus. Bilietas (įžanga ir 
arbata) tik 35c. Kas norės, ga
lės gauti ir stipresnių užkan
džių. Komisija.

Apgaudinėjęs Valdžią 
Gavimui Vizos

Paul T. Borchardt, įkaitintas 
ir dabar teisiamas už šnipinė
jimą naciams, pereitą pirma
dienį teisme prisipažino ap
gaudinėjęs Amerikos konsula
to viršininkus Stuttgarte, Vo
kietijoj, kada jisai prašė pas 
juos Amerikos vizos 1938 me
tais.

Sveikina Iš Floridos
Laisvės skaitytoja, Ona Lov- 

čikienė, šiuo metu esanti 
Miami Beach, Floridoje, siun
čia laisviečiams geriausių lin
kėjimų.

Iš sugrąžintų miestui senų 
auto žymių sudaryta 70 tomj 
plieno. Jei visi sugrąžintų, me
talo būtų iki 700 tonų. Už me
talą gauti pinigai eina Raudo
najam Kryžiui.

ANTANAS K. RAILA

Scena iš judžio “Mūsų Rusiškasis Frontas”, dabar ro
domo Rialto Teatre, Broadway ir 42nd St., N. Yorke.

Karas Sutrukdė Mūs 
Tunelio Statybą

Policijos Pensijų Taryba už- 
gyrė prašymą 59 policistus at
leisti ant pensijos, nežiūrint 
majoro protesto.

Stato Milžinišką 
Turgavietę

Brooklyno centralinės tur
gavietės statybos kontraktoriai 
skelbia, jog statybai reikalin
gas plienas gautas po ilgoko 
sulaikymo ir statyba būsianti 
skubinama. Lūšuos pusantro 
miliono dolerių. Verslas siek
siąs 50 milionų dolerių per 
motus.

Turgavietės pirmą dali su
darys aštuoni vieno aukšto 
plytiniai bildimrai ir vienas 
dviejų aukštų bildingas turga
vietės administracijai, su kavi
ne ir vieta pramigti atvažiavu
siems farmeriams.

Turgavietė bus tarp Long 
Island Gelžkelio, Remsen Ave., 
Avenue D, Foster Ave. ir E. 
83rd St., Canarsėj.

Tarp Battery Park, New' 
York, ir Central Brooklyno 
pradėtasis hudavoti tunelis, 
kaip sako jo vyriausis inžinie
rius Ole Singstad, gal turėsiąs 
laukti iki po karo, jeigu nebus 
pakeisti geležies išdavimo pa
tvarkymai.

Tuneliui jau atvežta 40,000 
tonų geležies, bet tą suvarto
sią sekcijai tarp Brooklyno ir 
Governors Salos, o kiti 40,000 
tonų, buvę užsakyti seniau, po 
Japonijos atakos ant Perlų 
Uosto buvę pasukti karo in
dustrijai.

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

AIDO CHORO
METINĖ

VAKARIENĖ
Įvyks šeštadienį 

Kovo 14 March 
Liet. Amer. Piliečiu Kliubf 

. 280 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:80 vai. vak. 

Vakarienės tikietas $1.50 
Vien Šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

Užkviečia, 
AIDO CHORAS. 
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Pabaigoje pereitos savaitės 
Brooklyne lankėsi Antanas K. 
Raila, 666 Main St., Montello, 
Mass. Jis turi taverno biznį 
Lietuvių Tautiškame Name. 
Raila buvo atvykęs į Brook- 
lyną biznio reikalais ir greit 
turėjo grįžti namo. Todėl, ne
galėjęs pasimatyti su visais sa
vo draugais ir pažįstamais, 
Raila ber dienraštį Laisvę 
sveikina visus savo prietelius 
ir linki geriausio pasisekimo.

Pajūriai Jau Pritemdy
ta, Sakė Majoras

Kalbėdamas per radio savo 
reguliarėje sekmadienio pra
kalboje, majoras LaGuardia 
sakė, jog pajūrio šviesos dau
gelyje vietų jau pritemdytos. 
Sakoma, patirta, kad miesto 
pajūrių šviesos padeda priešų 
submarinams nutėmyti laivus 
ir juos atakuoti.

Esą pasiruošiama, kad jas 
būtų galima visai užtemdyti.

Didžiulių elektriškomis iš
kabomis garsinimų kompani
jos, kurios nenori visai nuimti 
savo iškabų, įrengia centrali- 
nius svičius, taipgi užtikrina, 
kad prie jų laikys sargybą už
gesinimui šviesų bile momen
tu.

Newtown miestelis, dabar 
žinomas kaipo dalis Maspetho, 
šiemet apvaikščioja 300 meti] 
sukaktį.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Šį ketvirtadienį, kovo (March) 5 
d. įvyks LDS 14 kuopos susirinki
mas 8 vai. vakare, Zabelskio salėje. 
Visi nariai būkite, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

(52-53)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambarių apart- 

mentas, kampinis; visi šviesūs kam
bariai,, tik 2 tropais, gražiai įruoš
ta. Randa $28.00. Kreipkitės į džia- 
nitorių, 804 Knickerbocker Avė., 
Eldert St., Brooklyn. Arba kreipki
tės į savininką, M. Liepą, 320 De
voe St., Brooklyn, N. Y. — Tel. 
EV 4-8003. (52-54)

Našlaičių Diena
— ■ —A ...

Labdarybės ir privatiškų 
įstaigų, pastangomis 4,000 naš
laičių iš Brooklyno prieglaudų 
bus suvežti j Strand Teatrą 
bendram p a s i linksminimui. 
Vaikų sutikime dalyvausiąs 
patsai gub. Lehman ir visiems 
vaikams įteiksiąs po dovanėlę.

N. Y. Vokiečiu Konferencija 
Remia Amerikos Karą

Sumušimui Hitlerio
Didžiojo New Yorko srities 

vokiečių organizacijos turėjo 
savo konferenciją kovo 1-mą, 
Webster Hall, New Yorke, ku
rioj dalyvavo šešių dešimtų, or
ganizacijų delegatai, atstovau
jant 50,000 organizuotų vokie
čių.

Tarpo kitų organizacijų, bu
vo delegatai nuo Kepėjų Dar
bininkų Unijos Lokalų 1, 89 
ir 399, Maliorių Unijos Lokalo. 
848, Bučerių Lokalo 174, ir 
nuo viešbučių ir kliubų, darbi
ninkų, AFL, taipgi kailiasiu- 
vių, rakandų darbininkų, elek- 
tristų, radio ir mašinistų uni
jų, CIO.

Konferencija pareiškė išti
kimybę šiai šaliai, pasižadėjo 
visomis pastangomis padėti 
sunaikinti Hitlerį ir fašizmą, 
atsišaukė teisės Vokietijos 
žmonėms patiems apsispręsti 
po to, kai Hitleris bus sunai
kintas, ragino visus vokiečius 
“kovoti prieš Amerikos demo
kratijos priešus ir ypatingai 
prieš nacius, atsišaukė į Euro
pos žmones “sukilti ir nuversti 
savo pavergėjus,” taipgi svei
kino Amerikos kariaujančias 
jėgas.

Borchardt tuomet sakęsis ir 
pereitą savaitę teisme liudijo, 
būk jis buvęs persekiojamas 
dėl savo žydiškos kilmės. Jis 
sakėsi buvęs tuo laiku moky
toju militariškoj seminarijoj, 
gi faktai rodo, kad jis iš to 
darbo buvęs atleistas penkiais 
metais anksčiau. Pirmesniam 
liūdyme jis taip pat sakęs bu
vęs Gestapo įmestas koncen
tracijos kempėn, bet pirma
dienį sakėsi, jog jis buvęs lai
komas po areštu, kad jį ap
saugotų.

“Daily Worker” Apie 
Pro-Naciu Spaudą

Angliškam darbininkų dien- 
raštyj “Daily Workeryje”’ už 
vasario 26 ir 27-tą tilpo Ernest 
Moorer’io du straipsniai, ku
riuose jis analizuoja ameriko
niškos spaudos—tūlų laikraš
čių------ pronaciškus polinkius
ir nurodo, kur ir kada jie to
kiais pasirodė. Moorer cituoja 
New' York Daily News, Chica
go Tribune ir Washingtono 
Times-IIorald’o naciam palan
kius išsireiškimus. ;

Galintieji skaityti angliškai 
labai daug naudotų—gautų 
aiškių, nesupainiotų informa
cijų skaitymu “Daily Worke- 
rio.” L. K. N.

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

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

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

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ
Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

Pasiturinčio Eugene Adler, 
buvusio- brokerio, duktė teisme 
reikalavo ant tėvo uždėt glo
bėjus, nes 3 moterys jį pada
riusios jų užgaidų vergu. Jis 
yra 78 m.

Astorijos- gyventojai prieši
nasi nugriovimui New Yorko' 
2-ros Avenue aukštojo gelžkč- 
lio.

Times {talpino Browderio 
Konferencijos Šaukimą

Pereitą pirmadienį New 
Yorko didlapyje N. Y. Times 
tilpo didžiulis skelbimas, ku- 
riuomi atsišaukiama į unijas ir 
kitas masines darbo žmonių 
organizacijas dalyvauti nacio- 
nalėj konferencijoj už Earl 
Browderio išlaisvinimą. Skel
bime plačiai aiškino Browde
rio įkalinimo priežastį.

Konferencija įvyks kovo 28 
ir 29, New Yorko mieste.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Policijos komisionierius Va
lentine paskelbė 207 policis
tus, atsižymėjusius nepaprastu 
sumanumu ar pasišventimu 
pareigose.

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET •’l
Brooklyn, N. Y. ![

Tel. EVergrcen 8-7179 ?
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NAUJA LIETUVIŲ ^33
RESTAURACIJA

Valė Balvočiūtė Savininkė
494 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
Kada tik užeisite, vėliausia ar anksčiausia—visada 

karšti valgiai jus pasitiks.

| IT’S JUST riTCg :
'FINDING MONEY! 1

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

*

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

4>
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Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

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

426 South 5th St 
Blokas nuo Hewes 8t. elevelterlo stoties
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

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

MATEUŠAS SIMON AVILIU S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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




