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“Tautos Vadas” Gauna 
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Pereitą sekmadienį Worccs- 
teryje kalbėjo “tautos vadas”, 
kurį Hitleris prisiuntė Ameri
kon fašistinei smalai virti. 
Kaip mums praneša, žmonių 
atsilankė, palyginti mažai, bet 
aukų tapo sudėta daug. Ma
tyt, Massachusetts lietuvį^ki 
fašistai buvo pajungę visas 
jėgas pinigams kolektuoti, 
nes, sakoma, surinkta $917.

Kam tos aukos buvo renka
mos? Gal Amerikai ginti? Gal 
Raudonajam Kryžiui? Ne! 
Jos buvo renkamos “nukentė- 

. jusiems lietuviams šelpti.” O 
kas gi šiandien yra tie nuken
tėjėliai? Vyriausia jų—“tautos 
vadas.” Jam reikia auką. Jo 
Zosė Amerikoj. Jo švogerka 
(Jadvygėlė) Amerikoje. Jo 
žentas ir sūnus Amerikoje. Jie 
Lietuvoje neteko dvaro, turė
jo palikti daug turtų. Todėl 
atvyko Amerikon ir čia randa 
naivių žmonių, kurie 
jiems dolerius, kad 
daugiau pro-naciškos
gandos pasėti Amerikos lietu
viuos!

kemša 
galėtų 
propa-

MACARTHURO LAKŪNAI NUSKANDINO 4 JAPONU LAIVUS
Vienam Punkte Ja
voj Japonai Atmes

ti 7 Mylias Atgal
Java, kovo 4. — Verda 

nuožmūs mūšiai Javos salo
je tarp įsiveržusių japonų, 
iš vienos pusės, ir talkinin
ku — holandų, amerikiečiu 
ir anglų — iš antros. Vieni 
ir kiti kaujasi tankais, or
laiviais, liepsnų švirkštu- 
vais, kanuolėmis, kulkasvai- 
džiais, kardais, durtuvais ir 
šautuvais.

Viename punkte talkinin
kai atmetė japonus pusaš- 
tuntos mylios atgal; kituo
se punktuose japonai pažen
gė šiek tiek pirmyn, bet ma
žai. Trijuose gi svarbiau
siuose punktuose japonai ta
po sulaikyti tose pačiose 
vietose, kurias jie pasiekė 
praeitą sekmadienį, kaip 
skelbia holandų komanda.
DAR VIENAS JAPONŲ 

LAIVAS NUSKANDIN
TAS, DU SUŽALOTI

Holandų orlaiviai bombo
mis tiesiog pataikė į dar du

Būdamas Conn, valstijoj, p. 
Smetona sumelavo angliškos 
spaudos reporteriams, pareik
šdamas, būk jis iš Lietuvos pa
bėgęs nuo Hitlerio (ne pas 
Hitlerį!).

Worcesteryj būdamas, tas 
pats Smetona yra painforma
vęs anglišką spaudą, būk Lie
tuva tik nesenai paskelbusi 
karą Hitleriui. (Taip rašė pir
madienio “Hudson Daily 
Sun”).

Tegu jis meluoja! Bet keis
čiausia, kad atsiranda žmonių, 
kurie eina jo melų klausyti. 
Keisčiausia, kad „ .atsiranda, japonų transporto laivus, 
žmonių, kurie kiša šitam pro- |Rurie vežė kariuomenę; vie- 
naciui savo pinigus, • t
duoti juos i 
tikslams,—Amerikai ginti!

nziwt nas iaivas buvo 10,000 tonų, 
'2i!'a'ing;e_s"iems antras — 8,000 tonų. Ho- 

landų submarinas tuo tarpu 
nuskandino žibalinį japonų 

i laivą. Tokiu būdu vandeny
je Rytinės Holandų Indijos 
iki šiol sunaikinta bei pavo
jingai sužeista jau 30 Japo
nijos karinių ir kitokių lai
vų.

Londono žinios sako, kad 
japonai yra viso iškėlę 85 
iki 100 tūkstančių savo ka
riuomenės į salą Java.

NUMUŠTA ŽEMYN 15 
JAPONŲ ORLAIVIŲ

Būriai Japonijos lėktuvų 
bombardavo Bandungą, kur 
persikraustė holandų val
džia ir komanda iš Batavi- 
jos, toj pačioj saloj Javoj. 
Du priešų bombininkai liko 
nukirsti žemyn.

Talkininkų lakūnai bom
bardavo ir kulkasvaidžiais 

(Tąsa 5-me pusi.)

O, beje, Smetona kai kada 
pagiria ir Ameriką. Bet jis, j 
būdamas pas Hitlerį, gyrė na
cizmą. Tai žvėrelis, kuris gali, 
prisitaikyti prie visokių sąly
gų!

Pereitą savaitę teko būti 
Bayonnėje ir kalbėti su visa, 
eile draugų. Geri ir veiklūs 
draugai bajonniečiai. Jie pir
mutiniai buvo suorganizavę 
“Laisvės” radijo kliubą. Jie 

x žadėjo daugiau mūsų radijo 
programai darbuotis.

Būtų gerai, kad mūsų radi
jo programos palaikymo klau
simu susirūpintų ir newarkie- 
čiai, ir elizabethiečiai ir great 
neckiečiai. Brooklyne ir Mas- 
pethe jau veikia radijo kliu- 
bai.

Pasiskaitykite kun. Urbana
vičiaus (Kmito) “eilių”:

‘'Praslinko šimtmečiai. Tie patys 
Maskoliai braunasi pas mus.
Jie žiaurų komunizmą platys, 
Išplėš jie žemę ir namus.
Atims mums paskutinę skrandą 
Ir užmokės, nes duos j sprandą...
Kalėjimus jie apgyvendins, 
Krauju paraudonuos mūs vandens, 
Mūs dainos jau nebeskambės.
Tik žmonės aimanuos, drebės...”

Nežinau, kiek tasai poetas 
gavo už savo “kūrinį” iš Hit
lerio grašių. Bet žinau (ir 
skaitytojas su manim šimtu 
nuošimčių sutiks), kad sis jo 
“kūrinys” yra Šlykštus, pro- 
naciškas, purvinas melas.

Turime atsiminti, kad šian
dien, kai Lietuvos liaudis yra 
baisiai pavergta, kai ten eina 
šaudymai ir kalinimai, kai ten 
žmonės tūkstančiais miršta iš 
bado arba ligų, atneštų hitle
rininkų, Raudonoji Armija 
yra vienintelė viltis Lietuvos 
žmonėms. Tik Raudonoji Ar
mija gali juos išgelbėti, išva
duoti.

Ir kai Raudonoji Armija ar
tinasi link Lietuvos, pronacis 
S. Bostono kunigas šitaip bjau- 
rioja, šitaip šmeižia Sovietų

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Java, kovo 4. — Japonai 

šioje holandų saloje turi 85 
iki 100 tūkstančių kariuo
menės prieš 50 tūkstančių 
holandų, amerikiečiu ir an- V Z v
glų-

Washington. — Karinės 
Jungtinių Valstijų jėgos 
veiks išvien su Laisvaisiais 
Prancūzais saloj Naujojoj 
Kaledonijoj, Pacifiko Van
denyne. Ta sala priklauso 
Francijai.

■?---------------
London. —- Tik du Angli

jos orlaiviai težuvo iš tų, 
kurie pleškino karinius vo
kiečių fabrikus Paryžiaus 
priemiesčiuose.

Sąjungą ir garbingą Raudoną
ją Armiją, puikią Amerikos 
talkininkę!

Argi ne šlykštu ! ? •

AMERIKIEČIAI NOSOVE 16 JAPONUdl Raudonarmiečiai 27
ORLAIVIŲ, O SAVO PRARADO TIKjž Mylias Pažyg
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LIEPIA IMT PAVYZDĮ 
IŠ SOVIETU KARO 

PRIEŠ NACIUS
London, kovo 4. — Angli

jos ministeris ir seimo va
das, Sir Stafford Cripps ra
gino anglus ir kitus talki
ninkus imt pavyzdį iš So
vietų karo prieš vokiečius ir 
visais frontais atkuot fašis
tų Ašį — Vokietija, Japoni
ją, Italiją ir jų sėbrus.

Angly Lakūnai Pleškino 
Naciy Ginklui Fabri
kus ties Paryžium

London, kovo 4. — Angli
jos orlaiviai audringai bom
bardavo Paryžiaus prie
miesčiuose didįjį Renault 
automobilių fabriką Billan- 
courte ir orlaivių, tankų, 
kanuolių ir amunicijos fa
brikus Neully ir Bųulogne- 
sur-Seinė, kur šukelė daug 
gaisrų ir sprogimų, šiuo 
tarpu ten Billancourto ir 
Bouges fabrikai statė dar 
du tūkstančius karinių or
laiviu naciams, kurie tam 
naudoja francūzus mecha
nikus ir darbininkus.

Vichy Francijos Dikta
toriaus Krokodiliškos 

Ašaros dėl Angly Žygio
Vichy, Franc. — Vadina

mos nepriklausomos Franci
jos dalies fašistinis valdo
vas, maršalas Petain labai 
graudinasi, kad Anglijos or
laiviai, girdi, užmušę 600 
francūzų ir sužeidė per tūk
stantį, atakuodami Pary
žiaus priemiesčių fabrikus.

Bet Petain neprisimena, 
jog tuose fabrikuose po na
cių komanda francūzai sta
tė Hitleriui karinius orlai
vius, tankus, kanųoles, au
tomobilius ir dirbo įvairius 
kitus fašistam pabūklus 
prieš Angliją,’ Sovietus ir 
kitas Jungtines Tautas.

Vichy, Franc. — Prane
šama, kad Anglijos orlai
viai, bombarduodami fabri
kus Paryžiaus priemiesčiuo
se, užmušę 400 žmonių ir su- 
žeidę daug daugiau.

Berlynas Sako, kad Vokiečiai 
Atmuša Rusų Atakas

Berlin. — Nacių radijas 
skelbia, kad jų kariuomenė 
atmušę stiprias, tankais re
miamas rusų atakas Krime 
ir Doneco srityje ir atrėmę 
skaitlingas atakas kitose 
fronto dalyse. O kai kur, 
pasak vokiečių, tai jie iš sa
vo pusės pradėję ofensyvą 
ir turėję vietinių pasiseki
mų.

Japonų Laivai Iškėlė Daugiau Kariuome
nės I Mindanao Salą; Jų Karo Laivai Bom
barduoja ir Degina Kelis Filipinų Miestus
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, kovo 3. — Karo departmentas šiandien 
pranešė, kas seka:

Filipinų Sritis — Bataan pusiausalyje nebuvo beveik 
jokių karo veiksmų nei ant žemės nei ore.

Japonai iškelia iš keturių savo transporto laivų ka
riuomenę į Zamboanga uostą, Mindanao saloje. Tuos 
laivus atlydėjo jų šarvuotlaivis. Miestas apsiaustas 
liepsnų.

Kariniai japonų laivai, tame skaičiuje šarvuotlaivis 
ir naikintuvai, bombarduoja kelis uostus atskirose Fi
lipinų salose. Tarp jų atakuojamų punktų yra Cebu 
ir Argao miestai saloje Cebu; Misos, Tolong, Duma- 
guete ir Maricabong saloje Negros, ir Bugo miestas sa
loje Mindanao.

(Tąsa 5-me puslapyje)

EXTRA!
WASHl?jOTON, kovo 4. — Mažai orlaivių teturi ge

nerolas Douglas MacArthur, amerikiečių ir filipinų ko- 
mandierius, Bataan pusiausalyje, Filipinuose. Bet bū
relis šių orlaivių užklupo japonų laivus Subic užlajoj, 
ties Olongapo, Bataan pusiausalyje, ir nuskandino ke
turis japonų laivus. Du iš tų laivų buvo stambūs, vie
nas 10 tūkstančių tonų, antras 8,000 tonų, o du kiti ma
žesni, motoriniai, kariški japonų Eaivukai.

Tuo pačiu žygiu mūsų lakūnai sunaikino japonų ka
rinius sandėlius ir įvairius jų įrengimus Olongapo ir 
kitose artimose prieplaukose.

Generolas MacArthur veikia pagal tokią karinę tai
syklę —reikia atakuot priešus, nes vien tik per apsi
gynimą nelaimėsi prieš juos.

Kom. Partija Sveikina Nelsono Atsišauki
mą Pasmarkini Karo Reikmenų Gamybą

LAIMĖTA ORO MŪŠIS 
PRIEŠ VOKIEČIUS 

VIRŠ MURMANSKO

tavo
Leningrado Srity
Maskva, kovo 4. — Rau

donoji Armija per dieną už
ėmė 50 vokiečių pasiprieši
nimo punktų. Leningrado . 
srityje raudonarmiečiai už
kariavo 10 fortų ir į pietus 
nuo to miesto prasigrūmė 
27 mylias pirmyn per nacių 
linijas.

Maskvos radijas sako, kad 
partizanai kovotojai vienoje 
fronto dalyje atėmė iš vo
kiečių ištisą apskriti su 16 
miestų ir miestelių, sunai
kindami priešų kariuomenę. 
Po to partizanai, apsikasę 

Pilmrinc ič Vakarinio '! pasiuntė Sta-1 lllvLIUo lo V uKdi Hilu linui ci-/ndniima kovoti ir

Maskva. — Sovietų laku-1 
nai laimėjo didelį oro mūšį 
prieš vokiečius virš Mur
mansko uosto, šiaurėje; su
naikino tryliką priešų orlai
vių, kitus nuvijo. Už tai 72- 
ras raudonųjų lakūnų pul
kas tapo apdovanotas Rau
donąja Vėliava ir pakeltas į 
gvardiečius.

Iškraustys Visus Priešu

Amerikos Pajūrio
Washington. —Vyriausy

bė patvarkė, jog per 60 die
nų turi būt iškraustyti visi 
Japonijos, Vokietijos ir Ita
lijos piliečiai bent už 100 
mylių nuo vakarinio Ameri
kos pajūrio.

Ka Priešai Sako apie 
Kovą Holandų Indijoj
Tokio. — Japonų radijas 

skelbia, kad jūrų mūšyje 
ties sala Java jie viso nu
skandinę 23 karinius talki
ninkų laivus, tarp kurių bu
vęs ir Amerikos šarvuotlai
vis “Augusta.”

(Vokiečių kontroliuoja
mas Paryžiaus radijas sakė, 
kad japonai užėmę Suraba
ya, talkininkų laivynų sto
vyklą, rytiniame gale salos 
Javos.)

Japonai sakosi dasivarę 
iki 20 mylių nuo Bataviios, 
Javos sostinės, o saloj Su
matroj nužygiavę beveik 
200 mylių į šiaurių rytus 
nuo Palembango ir užėmę 
miestus Surulangun ir Mua
rą tebo’.

Anot japonų, tai jie užė
mę jau visą didžiąją Borneo 
salą, o savo oro veiksmais 
prieš Bandungą ir Kalidja- 
ticą, Javoje, sunaikinę 14 
talkininkų orlaivių.

Amerikos Komunistų Partijos Nacionalis Komitetas 
kovo 3 d. išleido sekamą pareiškimą:

Į valdžios atsišaukimą per p. Nelsoną, pirmininką 
Karinės Gamybos Tarybos, tikrai bus atsiliepta “gar
siu,-teigiamuoju taip!”

Darbo unijos pačios už save kalbėjo, rėmdamos val
džios ir prezidento politiką visuotino karo už tautinės 
mūsų nepriklausomybės išlaikymą; ir p. Nęlsono atsi
šaukimas neabejotinai iššauks dar didesnį atsiliepimą 
ir dar ryškiau nušvies tuos uždavinius, kuriuos darbi
ninkai turi atlikti, ir sukurs juo didesnį entuziazmą dė
lei teisingosios idėjos, už kurią mūsų šalis kovoja šia
me kare. Kareiviai ir jūreiviai, demokratinėje siste
moje parinktinio ėmimo į karinę tarnybą, yra broliai 
ir sūnūs šios šalies darbininkų, ir darbininkai armijoj 
ir laivyne parodys, ką mes galime padaryti.

Organizuoti darbininkai gali užtikrint sėkmingą ir 
nepertraukiamą gamybą ir pakėlimą dirbinių kiekio iki 
dar negirdėto laipsnio. Organizuoti darbininkai gali 
vieningai veikti pagal vieną atsakomybę, viena garbe 
ir vienu patriotizmu atlikti reikalingą gamybos darbą, 
kad išlaikytume šią Washingtono, Jeffersono ir Lincol- 
no šalį.

Organizuoti darbininkai yra pilnai gabūs parodyt ci
vilizacijos priešams, kad laisvi žmonės gamyboje gali 
pralenkt vergus. Kiekvienas Komunistų Partijos narys 
ir narė didžiuojasi savo vaidmeniu šiame patriotiškame 
darbe, ir atliks savo pareigą kaip gamybos kareivis 
taip ištikimai, kaip kad jis atliks savo pareigą kaipo 
kareivis apkasuose.
KOMUNISTŲ PARTIJOS NACIONAL. KOMITETAS:

Wm. Z. Foster, Pirmininkas,
Robert Minor, Veikiantysis Sekretorius, oro jėgų Javoje.

Naciai Desetkais Žudo 
Nekaltus Prancūzus

linui pasižadėjimą kovoti ir 
atlaikyti tas pozicijas tol, 
kol bus atsiųsta reguliarė 
Sovietu kariuomenė jąsias 
perimti.
SMARKeJA NACIŲ PA

SIPRIEŠINIMAI
“Raudonoji Ž v a i gždė,” 

raudonarmiečių laikraštis, 
rašo, kad eina kietyn vokie
čių -pasipriešinimas centra- 
liniame fronte; priešai vis 
dažniau kontr-atakuoja ir 
raudonarmiečiai, užimdami 
bet kokią apgyventa vietą, 
turi išmušt nacius iš kiek
vieno namo.
DIDI OFENSYVĄ PIETI

NIAME FRONTE
Pietiniame fronte, kaip 

pranešama, pats maršalas 
Simas Timošenko asmeniš
kai vadovauja didžiai Rau
donosios Armijos ofensyvai 
per šimtus ketvirtainių my
lių Doneco srityje prieš vo
kiečius. Priešus ten štur
muoja dideli daugiai rau- 
i donarmiečių, tauku ir ka- 
nuoliu.

(Anglų 
kad rusai 
smarkiai 
linkui Azovo Jūros užnuga- 
rėje atkaklių vokiečių pozi
cijų Gorlovkoj, kuri stovi į 
šiaurių rytus nuo miesto 
Stalino.)
SOVIETAI ARTINAS PRIE 
LENINGRADO - VITEBS

KO GELEŽINKELIO
Vichy (Franc.) radijas 

sakė, kad Sovietai išvysto
(Tąsa 5 puslapyje)

radijas pranešė, 
pietiniame fronte 
grumiasi pirmyn

i/

Nauji Taksai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų pinigyno ministeris 
Morgenthau kreipėsi į kon
gresą tiek pakelt taksus, 
kad per metus susidarytų 
$9,610,000.000 daugiau įplau- 
ikų Amerikai ginti. Valdžia

Vichy, Franc. — Naciai 
Paryžiuje nusmerkė sušau
dyt 20 pirmiau suimtų fran
cūzų — įkaitų už tai, kad 
kokie tai kiti francūzai už
mušė vieną vokiečių sard-( 
žentą užimtoje Francijos|^“™‘ ^OO,0003)00 ■ 

a Vle- extra pajamų nuo pavienių
i įplaukų ir per 3 bilionus do- 

Bandung, Java, kovo 4.— periu iš kompanijų ir korpo- 
nnnoi ima iri votį nva nvi’ao mnt-nn Qivilw wo zJaponai ima viršų ore prieš 

holandų ir kitų talkininkų 
lėktuvus Javos saloj. Pasi
traukė iš vietos holandų ge
nerolas, paskirtas vyriausiu 
komandierium t a 1 kininku v

racijų per metus. Siūlo pa-z 
dvigubint taksus gaunan
ti em po $10,000 ar mažiau 
per metus. Bet kur pora tu
ri du vaiku, tai vyras, pa
gal šį planą, vis tiek nemo^ 
ketų jokių valdžiai taksų.

" ...- •?:
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pareikalavimams.
Kur toji mūsų ofensyva prasidės? Nie

kas, apart prezidento ir jo artimų gene
rolų bei sekretorių nežino. Ir mums ne
reikia tas žinoti dabar. Mes turėsime? 
progos matyti, kai ofensyva užduos smū
gį priešui.

Be abejo, visai Amerikai svarbu yra, 
kad užpuolimas ant priešo . prasidėtų 
greit ir kad jis būtų pajėgingas.

♦ 154—Chicago .
£ 155—Worcester

1—Brooklyn

3
3
2

kuri gavo'net 5 naujus na
rius. Taip pat gerai pasiro
dė Norwood, Mass., su 5

< SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...................... $6.00
United States, six months -.................. $3.25
Brooklyn. N. Y., per year ..............  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months  .........  $3.50
Foreign countries, per year _............. $8.00
Foreign countries, six months ................ $4.00
Canada and Brazil, per year ...............  $6.00
Canada and Brazil, six months .............  $3.25

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

Act of March 3, 1879

( r -..................

Prakalbų Maršrutai
Tik grįžo iš ilgo po visą 

šalį maršruto Literatūros 
Draugijos pirmininkas An
tanas Bimba. Jis aplankė ne 
vien vidurinių valstijų lie-

Visu Entuziazmu Gaminti!
Karinės gamybos tarybos pirminin

kas Donald Nelson pereitą pirmadienį 
sakė kalbą, kuri buvo transliuojama per 
radiją. Toji kalba buvo nepaprastai 
svarbi ir ją sakė labai žymią vietą mū
sų gyvenime užimąs asmuo. Teisingai 
Mr. Nelson sakė, kad per sekamuosius 
dešimts šių metų mėnesių mūsų fabri
kai turi pagaminti tiek daug, kiek nie
kad savo istorijoje. Kodėl? Todėl, kad 
gyvename nepaprastai svarbų laikotar
pį, laikotarpį, kuriame galime arba lai
mėti viską arba prakišti viską; kuriame, 
aiškiau tariant, galime arba laimėti ka
rą arba prakišti karą. O karą prakišus, 
viską prakištume.

“Mes turime tik 10 mėnesių — 304 die
nas—žygiuoti,—dešimts mėnesių, per ku
riuos galime sustiprinti mūsų mušamąją 
jėgą iki tokio laipsnio, kur pergalė gali 
būti pasiekta,” sakė Mr. Nelson. Toliau:

“Dabar gyvenančiųjų žmonių gyveni
me tos 304 dienos, tuojau stovinčios prieš 
mus, gali nustatyti visą istorijos eiseną 
tūkstančiams metų... Nepasiekus to 
tikslo, gali reikšti galą laisvei visame pa
saulyje šimtams metų...”

Teisingai klausimas pastatytas. Andai 
prezidentas Rooseveltas tą patį sakė, kai 
jis pareiškė, kad busimieji mėnesiai bus 
sprendžiami karo mėnesiai. Jei per juos 
mes pasispausime, daugiau pagaminsime 
ginklų, orlaivių, tankų; jei per juos mes 
galėsime užduoti smūgį Hitleriui ir jo 
saikai, tai tie mėnesiai išspręs klausimą 
mūsų naudai. Jei to padaryti nepajėg
sime (čia, aišku, kalbama apie visas 
Jungtines Tautas), jei priešas laimės, tai 
paskui bus labai sunku iš jo tuos laimė
jimus paveržti ir jį sunaikinti, ką mes 
esame pasibrėžę padaryti.

Donald Nelson griežtai reikalauja, kad 
fabrikuose būtų sudaryti bendri sam
dytojų ir darbininkų komitetai — gamy
bos komitetai. Tai labai svarbus patari
mas arba reikalavimas. Tokių gamybos 
komitetų fabrikuose jau seniai pageida
vo CIO ir ADF veikėjai. Nes unijistai ir 
neunijistai darbininkai numatė, kad dau
gelyje atvejų samdytojai sabotažuoja ka
ro reikmenų gamybą, kad jie nesiskaito 
su paskirų darbininkų reikalavimais.

Kai toki komitetai bus sudaryti, vis
kas turės sparčiau eiti, nes visokį smul
kūs nesusipratimai bus galima išrišti tai-’ 
kiu būdu ir greitu laiku.

Taigi reikia pasveikinti Donald Nel
soną už jo konstruktyvę kalbą ir turi bū
ti daroma viskas, kad svarbieji jo pasiū
lymai būtų pravesti gyveniman visu šim
tu nuošimčių!

Ruošiamės Ofensyvai
Jau visa eilė žymių mūsų krašto žmo

nių yra pareiškę savo nuomones, kad ne
užilgo Amerika stos ofensyvon, nes jau 
užtenka defensyvio karo. Tą mintį griež
tai pabrėžė prezidentas Rooseveltas, sa
kydamas tautai kalbą vasario 23 d. Tą 
mintį pareiškė ir mūsų krašto karinio 
štabo galva, generolas George Marshall 
savo laiške senatui. Atėjo laikas eiti į 
priešo stovyklas ir juos ten mušti, pa
reiškė gen. Marshall.

Kaip prezidentas Rooseveltas, taip ir 
gen. Marshallas pripažino tą faktą, kad, 
tiesa, galimas daiktas, jog priešas ban
dys tuo pasinaudoti ir jis bandys pri
puolamai užpulti mūsų šalies pakraščius 
ten ir šen. Jis gal bandys užpulti ir mū
sų miestus ir mūsų fabrikus. Bet tai 
nieko nereikš. Mes esame pasirengę 
smogti smūgį savo priešui ne apsigyni
mu, bet užpuolimu ant jo.

Tam tikslui prezidento dekretu tapo 
pertvarkyta ir mūsų kariuomenė. Ji la
biau suderinta, geriau paruošta naujiems

Lietuviai Greitadarbiai Sovietų 
Sąjungoje

Vis daugiau ir daugiau gauname žinių 
apie lietuvius, gyvenančius Sovietų Są
jungoj. Štai Jonas Marcinkevičius pra
neša (“Laisvėj” iš kovo 4 d.), -kad So
vietų Sąjungos spauda ir radijas iškelia 
visą eilę lietuvių, pasižymėjusių kaipo 
stachanoviecių (greitadarbių), gerai dir
bančių Sovietų Sąjungos karo gamyboj. 
Kavaliūnas, Buividas, Moželienė, Kučins
kas, Krasauskas, Semaška, Antanas 
Butkus, Gasiūnienė, Vaineraitė, — vis 
tai pavardės žmonių, puikiai pasirodžiu
sių Sovietų Sąjungos pramonėje!

Turime atsiminti, kad Sovietų Sąjun
gos pramonė šiandien yra pajungta karo 
gamybai. Ši karo gamyba apginkluoja 
Raudonąją Armiją. Ant kiek daugiau bus 
pagaminta ginklų, orlaivių, tankų, vadi
nasi, ant tiek daugiau raudonarmiečiai 
turės pajėgumo mušti priešą — fašis
tiškus bestijas, pavergusius mūsų tėvų 
žemę Lietuvą ir kitus kraštus.

Lietuviai darbininkai, lietuviai intelek
tualai, lietuviai raudonarmiečiai, gyveną 
Sovietų Sąjungoje puikiai žino, jog Lie- 

, tuva nebus išlaisvinta kitaip, kaip tik 
sumušant Hitlerio govėdas. Todėl jie, 
•gyvendami Sovietų Sąjungoj, dirba sun- 

• kiai ir skubiai, kovoja pasirįžusiai, kad 
priartinus tą dieną, kada Lietuva bus 
laisva, kada iš ten barbarai bus išvyti, 
ir kada jie galės laisvai grįžti Lietuvon 
ir ten kurti naują, laisvą ir gražų gy
venimą. 1 '

Mes, Amerikos lietuviai, kuriems rūpi 
mūsų krašto, Amerikos, ateitis ir mūsų 
tėvų žemės, Lietuvos, likimas, galime tik 
pasveikinti tuos mūsų brolius, pasižymė
jusius savo žygiais Sovietų Sąjungoj. 
Mes esame dėkingi Jonui Marcinkevičiui 
už painformavimą mūs. ;

Tas viskas mus privalo dar labiau pa- 
akstinti daugiau ir geriau darbuotis A- 
nerikos gynimui ir aukų rinkimui Sovie
tų Sąjungos kovotojams padėti.

Kaip Kanadiečiai Žiūri, ir Kaip 
T urėtų Žiūrėti į Šalies Gamybą 
Savaitraštis “Liaudies Balsas” (iš vas.

27 d.) rašo:
“Kaip kitų Kanados žmonių grupių 

tarpe, taip ir lietuvių tarpe yra daug ne
pasitenkinimo šios šalies vyriausybės po
litika. Be abejonės, tai geras reiškinys, 
žiūrint iš vienos pusės. Jeigu žmonės 
būtų pasitenkinę, tuomet būtų ženklas, 
kad jiems visai nerūpi šios šalies reika
lai, šios šalies žmonių reikalai ir bendrai 
viso demokratinio pasaulio reikalai. Ne- 

‘pasitenkinimas tais darbais, kurie kenkia 
demokratijų kovai prieš barbariškus 
agresorius, yra vaistas prieš tuos nege
rumus, kurie turi būti pašalinti. Bet iš 
kitos pusės, nepasitenkinimai, jeigu jie 
ir palieka nepasitenkinimais, dažnai duo
da dar blogesnius rezultatus. Dažnai įs 
to nauda būna tik priešui. Galima paim
ti bent vieną pavyzdį ir prirodyti, kaip 
tas veikia priešingai.

“Daugelis draugų, kurie sutiktų stoti 
į Kanados armiją, nestoja vien dėl to, 
kad jiems atrodo, ioef karas nevedamas 
taip, kaip reikia. Vadinasi, dėl tos prie
žasties daug draugų susilaiko nuo akty
vios kovos prieš agresorių. Kad tas nei
na demokratijoms į sveikatą, gali kiek
vienas suprasti.

“Kiti draugai susilaiko nuo aukavimo 
dėl medikalės paramos Sovietų Sąjungai, 
kadangi nepasitiki Raudonuoju Kryžiu
mi. Jie įsivaizdina, kad jų aukos nepa- * 
sieks tikslo. Del to nukenčia ne kas kitas, 
o tie narsūs Sovietų kovotojai, kurie vie
ni šiandien eina pirmyn, kuomet kituose 
frontuose priešai laimi. Tuo tarpu nėra 
pagrindo manyti, jog ši organizacija bū
tų neteisinga.

“Daug Kanados žmonių nesutinka su 
daugeliu vyriausybės žygių. Bet dėl to 
būtų klaidinga atsisakyti nuo rėmimo ge
rų žygių. Kurie dalykai taisytini, reikia 
siekti, kad jie būtų pataisyti. Bet kurie 

' būtinai reikalingi dėl šalies apgynimo, 
dėl demokratijų laimėjimo, tuos reikia 
remti visomis išgalėmis. Komunistai yra 
geru mums pavyzdžiu. Jie paskelbti ne-

tuvius, bet ir saulėtą Kali
forniją. Jo maršrutas buvo 
pilnai pasekmingas apšvie- 
tos, organizacijos ir dien
raščių reikalais. Pasitikiu, 
kad vidur-vakarinių' ir va
karinių valstijų Literatūros 
Draugijos nariai daug su
žinojo apie organizaciją, 
bendrus darbo žmonių rei
kalus ir energingiau dirbs 
visų gerovei ir sekminges- 
niam užbaigimui pergalingo 
karo prieš nacius ir fašistus.

Dabar Vincas Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius, va
žiuoja su prakalbomis. Jis 
aplankys Pennsylvania, W. 
Virginia, Marylando, New 
Jersey, New Yorko, Ohio ir 
Michigano valstijų kuopas. 
Yra raginami visur draugai 
ir draugės, kur tik rengiasi 
būti V. Andrulis, gerai 
rengti prakalbas. Padaryki
te plakatus ir tinkamai iš
garsinkite. Gaukite kalbė
tojus ir iš vietos Civilių Ap
sigynimo ir Raudonojo Kry
žiaus. Stiprinkite organiza
ciją, platinkite spaudą, ir 
padėkite Jungt. Valstijoms 
karo laimėjime.

Mass. Valstijoj maršrutas. 
Į ALDLD f-to apskričio, 
Mass, valstijos, ribas dviem 
savaitėm su maršrutu tenka] 
man vykti. Maršrutas prasi
deda su sekmadieniu, po 
pietų, kovo 15 dieną, Wor
cester. Jis baigsis su kovo 
pabaiga.

Kada baigsiu maršrutą 
Mass, valstijoj, tai kiek vė
liau, teks ;• aplankyti organi
zacijos reikalais Kanados 
kolonijas. Kalba ir kiti 
draugai, tai vienur, tai ki
tur. Pirm negu užeis šiltas 
pavasaris ir vasara, turime 
gerai pravesti apšvietos ir 
organizacijos darbus.

Mokėkite Duokles
Tenka atžymėti, kad daug 

kuopų sumokėjo duokles, ku
rios buvo atsilikę už 1941 
metus. Nepasimokė j ę yra 
tiktai: .118 — White Plains; 
165 — Linden, N. J.; 140 — 
Waukegan, Ill.; 142 — De
lair, N. J.; 143 — Reading, 
Pa.; 189 — Portland, Me.;

| gerai. Šiemet prašomi visi 
•nariai ir narės mokėti duok
les dabar, kad iki liepos 1 
dienos, kaip Konstitucija 
reikalauja, visi būtume pa
simokė j ę. Padarykite tą! 
Mokėkite duokles ir siųski
te į centrą.
Mūsų Brošiūros ir Knyga

Knyga už 1941 metus jau 
gatava ir kuopoms siunti
nėjama.. Nariai privalo nu
eiti į sekamą susirinkimą ir 
atsiimti knygą. Knygą už 
1942 metus dėsime pastan
gas išleisti laiku. Todėl, ne
vėlinkite pasimokėti duok
les.

ALDLD Moterų Skyrius 
ir Apšvietos Fondas išleido 
po brošiūrą. Jos yra išsiun
tinėta kuopoms platinimui. 
Daugelis kuopų jau atsitei
sė už brošiūras ir rašo, kad 
gerai platinasi. Labai gra
žių atsįliepimų gaunam nuo 
narių, kurie jas pasipirko ir 
perskaitė.

Centro Komitetas už 1942 
metus priedo prie knygos 
duos dar brošiūrą nariams. 
Brošiūra jau gatava, apie 
jaunimą ir ji bus greitai iš
siųsta visoms kuopoms.

Aukos Apšvietos Fondui
Apšvietos Fondui gavome 

aukų nuo sekamų organiza
cijų ir asmenų. Lietuvių 
Progresyve kuopa, So. Bos
ton, per J. Matulis prisiuntė 
ŠIO aukų. Lietuvių Darbin. 
Susivienijimo 3-čias Apskri
tys, per J. Dainius, pridavė 
$15 aukų.

Mary Mack, Sioux City, 
aukavo $1.20.

ALDLD 20 kuopa, Bing
hamton, per St. Jasilionis 
prisiuntė $1.20.

F. Burda, Oakland, Calif., 
per A. Bimbą suteikė auką 
.$5.

ALDLD 22 kp., Cleve
land, per A. Gendrėnas, pri
siuntė $3 aukų.

Visiems tariame nuoširdų 
ačiū už aukas. Prašome ir 
ateityje nepamiršti Litera
tūros Draugijos apšvietos 
ir organizacinius reikalus.

Nauji Nariai Gauta
Mūsų vajus už naujus na

rius prasidėjo su vasario 1 
diena ir tęsis iki gegužės 1 
dienos. Naujų narių vasa
rio mėnesį gauta:

6—Montello .......  2
22—Cleveland .... 2
43—Wilkes Barre . 2
52—Detroit........... 2

123—Gary, Ind. ... 2
137—Montreal ..... 2

18—Edmonton ,... 1
10—Philadelphia .. 1
68—Hartford....... 1

145—Los Angeles .. 1
136—Harrison....... 1
205—Westville........1

Tai tokia Literatūros 
Draugijos vajaus pradžia. 
Vasario mėnesį nedaug nau
jų narių gavome. Geriausiai 
pasirodė mažytė lietuvių ko
lonija Portlando, Oregon,

naujais nariais. Chicago j 
sujudo kuopos, kad gavus 
Pirmo Apskričio nustatytą 
150 naujų narių kvotą. Kol 
-kas, silpnai New Yorko, 
Pennsylvania, Connecticut 
ir eilės kitų valstijų kuopos 
ir visa eilė didmiesčių.

Stokime visi darban, kad 
vajus būtų sėkmingas, šio 
vajaus laiku mes turime 
gauti nemažiau 500 naujų 
narių! Tas galima, jeigu tik 
visi ir visos padirbėsime.

D. M. šolomskfts, 
ALDLD CK Sekretorius, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

♦i

135 — Nanticoke, Pa. Ma-
nau, kad ir šios kuopos grei
tai susitvarkys ir pasimokęs 
duokles. Eilė kuopų, kurios 
buvo skolingos už 1941 me
tus, tai pasimokė jo kartu ir 
už 1942 metus. Tai labai

Kiek narių
Kp. Miestas gavo

4—Portland ......... 5
9—Norwood....... 5

19—Chicago ............3
63—Bridgeport ... 3
82—Peoria ............. 3

Amerikiniai indijonai, kurie išsirinko J. Stalina 1941 
metą labiausiai pasižymėjusiu kovotoju ir vadu, Įteikia 
jam indijonišką “kepurę,” kaipo garbės ženklą. “Ke
purę” priima Mr. Carter, pirmininkas Rusą'Karui Pa
galbos Teikimo Komiteto. Šis indijonu garbės ženklas 
bus pasiųstas Į Maskvą.

legale organizacija. Daugelis jų vadų lai
komi kalėjime. Bet jie nesako, kad mes 
remsime tik tada, kada organizacijai bus

PASVEIKINIMAI LAISVES SUVAŽIAVI
MUI IŠ LOS ANGELES

Aukotoju Surašąs
A. Nikunaš ................... $5.00
M. Pūkiai ....................... 2.00
P. Repečkai ..................  3.00
J. Karvelis ...........................50
Z. Petravičius ................ 1.00
J. Savis ..........................  1.00
A. Jenkins ...........................50
Aliseika ........................... <25
Stanley West...................... 35
A. čėsnas ....................... 1.00
S. A. Smith..................... 4.50
Joe Davis ............................ 25
Lelienė .................................20
J. Pečiukaitis .................. .1.00
P. Dravidžius ................  1.00
Ch. Davis ............ 50
A. Levanienė ................ 1.00
M. J. Powell........................ 50
W. Verbickas...................... 50
X. X. . ............  50
Joe Kapel............................ 50
M. Kokslaveckas .......... 1.00
J. čėsna ...............................25
A. Bušas ......................... 1.00
A. Chuberkis ................ 1.00
V. A. Archis................... 1.00
Geo. Bernotas................ 1.00
P. Rufai ......................... 1.00
J. Pupiai ....................... 1.00
J. A. Babičiai................ 1.00
A. Petravičienė ............ 1.00
J. Druskis ....................... 1.00
Šmulkščiai .................... 1.00
Rooten ........................... .25
M. Bukevičius...................... 50
Rado ...................................50
A. Menkiūtė........................ 50
Menkuvienė .........................50
A. Jenkįns ..................... 1.00
Kiekis . . . .:...................... 50
S. Mizarienė ................ 1.00

M. Pauliukonienė ........ 1.00
C. Pečiuliai .................. '. .50
Smulkių .................. 3.45
LLD 145 kuopa ............ 3.00
X. R.................................. 1.00

Viso ..........................$50.00
Skaitytojai:
P. Waitkus, Los Angeles $6.00

Jo sena skola............  3.25
S. A. Smith, Los Angeles 6.00* 
Louis čepurna, L. Angeles 3.00 
J. K. Butman, L. Angeles 6.00 
C. U. Davis, Los Angeles 6.00

Jo sena skola ............ 2.00
A. Chuberkis, L. Angeles 3.00 
M. J. Pupis, Pasadena . 6.00 
A. Bush, Inglewood .. . 6.00 
S. Petravičia, Pasadena . 6.00 
Ig. Levanas, Los Angeles 6.00 
P. Repecka,* Inglewood,

Šeras ......................... 10.00

Viso ......................... $69.25
Aukos pasveikinimai . .$50.00
Laisvės prenumerata . . 59.25
Šėras ............................. 10.00

Viso ....................... $119:35

Nuo Redakcijos. — Losan- 
geliečių aukos-pasveikinimai 
Laisvės pereitam suvažiavimui 
turėjo būt spaudoje paskelbta 
sykiu su kitų miestų pasveiki
nimais. Per raštinės neapsi
žiūrėjimą, jie nebuvo priduoti 
spaudai. Tatai padaroma da
bar.

Mūs geri draugai ir draugės 
losangeliečiai dovanos už tą 
raštinės klaidą.

DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Kovo 8 d., 1:30 vai. po pie
tų, Detroito Lietuvių Pašelpos 
Kliubo susirinkimas įvyks Lie
tuvių Svetainėj ant 25-tos 
Vernor H’way.

Kovo 8 d., 10 vai. ryte, LLD 
188 kp. susirinkimas Lotožo 
svetainėj, 1035 Caniff. Visi 
nariai privalo dalyvauti.

Kovo 8 d., 6 :30 vai. vakare, 
Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubas rengia didelį paminė
jimą Moterų Tarptautinės die
nos. Įvyks Lietuvių Svetainėj, 
Vernor H’way. Bus puiki 
koncertinė programa, prakal
bos ir šokiai. Visus kviečia.

Aido Choro veikalo pamo
kos ir dainos įvyksta sekma
dienį po pietų, kam laikas pa
vėlina, visus kviečia veikti Ai
do Chore, 4097 Porter St?

Apie Aido Chorą
Dabar ir vėliaus turime dau

giau kreipti dėmesio į Aido 
Chorą, nes šiuo laiku labai 
daug jaunuolių išėjo ir išeis j 
kariuomenę. Katrie mano išei
ti į kariuomenę, tie visai ne
paiso choro likimo, o naujų 
narių gavimui nėra gana de
dama pastangų. Todėl jaunuo
lių, vyrų jau visai stoka. Mer
ginoms reikia duoti pagyri
mas, kad jos nuolatos lanko 
pamokas ir susieina skaitlin
gai.

Todėl mes, augesni vyrai, 
jeigu laikas leidžia, stokime į 
chorą ir padėkime Aido Cho
rui darbuotis ir * dainuoti, ži
note, jeigu nebus choro, tad f
bus didelė spraga mūsų lie
tuviškam judėjime bei kultū
rinėj veikloj. '

Apie Svetainės Bankietą
Gaila, kad aplinkybės nelei

do man visą vakarą dalyvauti 
Svetainės buvusiam bankiete, 
bet viskas buvo gerai prireng
ta ir gerai pavyko. Tik drau
gės moterys turėjo sunkiai pa
dirbėti, kolei tokią didelę “šei
mą” pamaitino ir pamylėjo su 
gėrimais.

Vėl Turėsime Iškilmę
Kovo 15 d. westsides orga- ] 

nizacijos rengia draugišką va
karą pagerbimui mūsų gerų 
veikėjų ir laikraščių vajinin- 
kų. Įvyks Draugijų Svetainėj. 
Kas bus ten, vėliaus apie tai 
pasakysime. Alvinas.

leista veikti viešai, kada vadai bus pa- 
Jiuosuoti. Jie prašo tik progos stoti į pir 
mas eiles.”

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS
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Trečias Puslapis

Darbininkai su iškeltais obalsiais, susirinkę ties International Harvester Co. fab
rikais Čikagoje, reikalauja grąžinti darban paleistuosius 1,200 darbininku; jie 
taipgi reikalauja, kad kompanija pradėtų dirbti karo reikmenis ir kad dirbtu 
sparčiau.

Su Tolimųjų Vakarų Lietuviais
Rašo A. BIMBA

(Tąsa)
Labai malonu buvo arčiau pažinti la

bai nuoširdžius laisviečius draugus Sut
kus. Ypatingai draugė Sutkienė daug pa
sidarbavo. Tai nepaprastai darbšti ir ma
loni draugė. Ji kalba mažai, bet daug ma
to, o rūpinasi dar daugiau: kad veikimas 
eitų, kad parengimai duotų naudos mūsų 
įstaigoms. O kur tik eina ir važiuoja, 
nešasi su savim mezginį ir mezga rau
donarmiečiams. Jankauskienė ir Sutkie
nė yra ant to čampijonės. Garbė ir šil
čiausia padėka toms geroms draugėms! 
Draugai Sutkai taipgi pasipirko “L”. se
ra.

Vieną gražią dieną užeinu pas Sutkus 
ir randu Bronę Zologiūtę ir Sutkienę 
kemšant mėsą į žarnas — darant kilba- 
sas dėl bendro lietuvių, estų ir latvių pa
rengimo Sovietų Sąjungos medikalei pa
galbai. Manau, pajuokausiu, sakau: Eh, 
kad jūs taip lėtai tą mėsą kemšate! Aš 
vienas daugiau padaryčiau... Kaip be
matant, priejuostis atsidūrė ant manęs ir 
aš jau kemšu mėsą į žarnas. Negalėjau 
pabėgti: būti bailiu, neištesėti savo pasi
gyrimo. Kitą sykį nuvykęs į San Fran
cisco būsiu razumnesnis ir į panašią si
tuaciją stengsiuosi nebepakliūti...

Prie mano pastangų pasisekimo San 
Francisco labai daug prisidėjo Bronė 
Zologiūtė. Ji visus tenykščius lietuvius 
pažįsta ir labai moka prie jų prieiti ir 
nuo jų gauti finansinės paramos mūsų 
spaudai. Labai dėkui jai už tikrai nuo
širdų pasidarbavimą dėl “Laisvės.” Jos 
tėveliai, kurie netoli nuo San Francisco 
laiko vištų ūkę, labai gražiai mane pri
ėmė ir pavaišino. z

Taipgi didelis dėkui drg. Koblinzui, ku
rio namo skiepe turėjome tą gražų pa
rengimą, kuris davė tiek daug finansinės 
paramos dienraščiui. Apart to, kad jis 
davė patalpą veltui, jis dar prisidėjo su 
maistu ir pasipirko dienraščio šėrą.

Draugas Šatas taip pat smarkiai pa
sidarbavo ir už tai jam ačiū. Drg. Kaz
lauskas aukojo ir net du Šeru pasipirko. 
Tai senas “Laisvės” skaitytojas. Iš mo
terį] užsitarnauja nuoširdžios padėkos 
dar šios draugės ir prietelkos: Paukštie
nė, Baltulioniūtė, Taurienė, Kingienė, 
Šilkaitienė ir visa eilė kitų. Labai malo
nūs draugai ir mūsų judėjimo rėmėjais 
yra John ir Mąry Radęs. John yra sve
timtautis, bet dalyvauja lietuvių parengi
muose ir juos paremia.

Mačiausi su senu “Laisves” prietelium 
ir bendradarbiu Jonu Bakeriu, iš Napa, 
Calif. Jis puikiai žinomas visiems san- 
franciskiečiams, nes dažnai jų parengi
mus aplanko ir paremia. Šį sykį jis pa
sipirko net tris “Laisvės” Šerus už $30. 
Jau iš pirmiau jis turėjo du šėru.

Atleiskite tie, kurių vardų čia nepami
nėjau, bet kurie taip pat nuoširdžiai pa
sidarbavote.

Prieš išvažiuosiant iš San Francisco, 
pagaliau saulutė prasimušė per tamsius 
debesis ir pradėjo skaisčiai šviesti. Ap- 
džiūvo laukai ir keliai, kalnai sužaliavo 
jaunute žole. Gamta pradėjo žmogų 
prie savęs žavėjančiai vilioti. Nesmagu 
buvo palikti tą atgimstančią Californijos 
gamtą ir tubs taip svetingus draugus ir 
drauges. Bet skirtis su jais ir juos ap
leisti reikėjo... Tie šilti atsiminimai apie

oaklandiečius ir sanfranciskiečius pasi
liks manyje neišdildomi...

Portland ir'Oregon City, Ore.
San Francisco apleidau vasario 12 die

nos anksti rytą. Draugų patariamas, va
žiavau pajūrio keliu. Mačiau tikrai ste
bėtinus milžinus medžius, taip vadina
mus “red woods of California.” Netikė
tum, jei savo akimis nematytum, jog me
dis gali išaugti į tokį milžiną. Nuo 
dvidešimts trijų iki trijų dešimtų pėdų 
skersai medį prie žemės, nuo trijų šim
tų iki trijų šimtų trijų dešimtų pėdų 
aukščio. Tokį vieną milžiną supjausčius 
į lentas, užtenka lentų pastatymui kelio
likos penkių kambarių dydžio medinių 
namui Abiejose kelio pusėse tam tikru 
ruoštu tie miškai priklauso valstijai, tai 
tų raudonųjų medžių niekas nekerta. Bet 
kiek toliau nuo kelio, sakoma, begailes- 
tingas medžio kompanijų kirvis naikina 
tuos gamtos stebuklus ir neužilgo jų vi
sai nebeliks. O, sakoma, tokio milžino 
užaugimui reikia nuo dviejų iki trijų 
tūkstančiu metu! C- V

Pagaliau pasiekiau Oregono valstiją, 
lietuvių kolonijas Oregon City ir Port
land. Kaip ir visi kalbėtojai, pirmučiau
sia atsidūriau pas draugus Stupurus. Va
sario 13 d. įvyko Oregon City masinis 
susirinkimas, o ant rytojaus, - šeštadie
nį, buvo suruošta pas Stupurus, Portlan- 
de vakarienė-bankietas. Abudu parengi
mai man labai patiko ir buvo labai pa
sekmingi. Aukotojų vardai skelbiami at
skirai.

Čia radau ir susitikau labai gražų bū
relį pažangių, draugiškų, malonių lietu
vių. Su kai kuriais iš jų teko susipažin
ti pirmu kartu. Aplankiau visą eilę drau
gų farmerių ir susipažinau su jų darbu 
ir gyvenimu. Draugai Ulskiai mane pa
vežiojo. Labai ačiū jiems. Nakvojau pas 
Jezelskius. Draugė Jezelskienė labai sve
tinga ir veikli draugė. Ji ir draugė Uls- 
kienė pasipirko po “Laisvės” šėrą. Be
veik visi farmeriai skaito dienraštį “Vil
nį,” bet labai nuoširdžiai parėmė ir 
“Laisvę.”

Susipažinau su draugais Marcinkais, 
labai draugiškais senais laisviečiais. Jie 
pasipirko “Laisvės” šėrą. Drg. M. Janu- 
kaitis nuoširdus mūsų judėjimo rėmėjas. 
Pasipirko “Laisvės” šėrą ir paaukojo So
vietų Sąjungos medikalei pagalbai dvi
dešimts dolerių. Tikrai graži parama. 
Tam tikslui jis ir pirmiau buvo paauko
jęs stambią sumą.

Darbštūs laisviečiai Umbrazai, Mur
ph iai ir Danillai. Šėąą pasipirko draugė 
Mary Jankauskienė. Darbininkišką' spau
dą visuomet paremia draugai Račkaus
kai, savininkai gražiausios ir didžiausios 
visam mieste gazolino stoties. Draugai 
Žukai seniai žinomi mūsų judėjimo rė
mėjai. Nina Betts, grakšti, smarki, tik 
keli metai atvykus iš Lietuvos, ženota su 
jaunu rimtu vaikinu, nuoširdi ir veikli 
draugė.

Su jaunuoliu Jim Barbanskiu susipa
žinau dar San Francisco. Tuo tarpu jis 
ten buvo nuvykęs. Tai bus veikliausias 
ir rimčiausias jaunuolis visoje toje apy
linkėje. Jis “Laisvei” aukojo San Fran
cisco parengime ir' paskui aukojo Ore
gon City.

(Bus daugiau)

Olandai Saugoja Savo 
Turtingą Rytų Indiją

Ryty Indija, pasaulio turtin
giausias šaltinis gumo, cino, 
arbatos, aliejaus ir chinino.
“Narsūs olandai,” kaip pre

zidentas Rooseveltas juos va
dino, šiandien varo kovą ant 
žemės ir jūrų, visur, pastango
se saugoti savo Rytų Indijos 
pozicijas nuo Japonijos! užgro
bimo.

Per ilgą laiką Japonijos im
perialistai godžiai žiūrėjo į 
Olandų Rytų Indijas—vienas 
iš svarbiausių šaltinių, vis atda
ras Suv. Tautoms dėl būtinai 
reikalingų militarinių reikme
nų ir naminės komercijos 
daiktų. Rytų Indijos yra pa
saulio didžiausia ir turtingiau
sia salinė imperija. Šios gru
pės daugiau kaip 3,000 tropiš- 

.• ku salų siekia nuo ekvatoriaus 
j šiaurius nuo Australijos, dau
giau kaip 4,000 mylių, kas il
gesnis už Su y. Valstijų plotį.

Nuo Kolumbo dienų, Rytų 
Indijos komercijinis turtas 
traukia visokius žmones j jos 
kraštus, šiandien, ji produk- 
tuoja trečią dalį viso pasauli
nio suvartojimo gumo, 9/10 
dalį viso chinino, 3/4 dalį viso 
“kapok/’ ketvirtą dalį kokosi
nių riešutų aliejaus, šeštą dalį 
arbatos ir 1.1. Ji turtinga alie
jum, pristato daugiausia cino, 
jos tabako augalai aprūpina 
Suv. Valstijas su 4/5 dalim jos 
tabakų lapų, daugumą pasau
lio kvepiančių šaknelių ir 
daug cukraus. Ten rasta auk
so, anglies, švino, sidabro ir 
geležies, bet dar pilnai neiš
vystyta.

Pipirai, ir ne kas kitas, pa
kreipė pasaulio dėmesį į Ry
tų Indijas. Europos keleiviai 
per šimtmečius gjįžo iš-salų su 
pilnais laivais. Bet tik “yan- 
kee” krautuvininkai, pradžio
je devyniolikto šimtmečio, pa
dėjo kvepiančių, šaknelių pirk- 
lystę ant bizniško pagrindo. 
Buvo pirmieji siųsti savo lai
vus, dideliais skaičiais, į Su
matros šiaurvakarų pakrantį. 
Ta vieta buvo pipirų šalis. Ir 
už kelių metų jie turėjo visą 
pasaulinę pirklystę šiam pro
duktui. Beveik visi laivai iš
plaukė iš Salem, Massachu
setts, kas padarė Salemą svar
biausiu uostu Suv. Valstijose, 
ir tą vietą jis laikė per ilgą lai
ką.

Penkios Rytų Indijos salos 
yra tarpe pasaulio didžiausių. 
Sumatra yra didesnė už Cali- 
fornijos valstiją; New Guinea 
yra Texas valstijos didumo, ir 
Borneo—didesnė už tą valsti
ją. Celebes yra didesnė už 
Pennsylvaniją, ir Javą galime 
lyginti su New Yorko valstija. 
Iš viso, Olandijos kontroliuo
jama Rytų Indija yra apie 
ketvirta dalis Suv. Valstijų di
dumo, nepriskaitant didelę 
dalį Borneo po Anglija, dalį- 
New Guinea, kurią valdo Aus
tralija, ir pusę Timor salos, 
kuri priklauso prie Portugali
jos.

Iš visos grupės, Java sala yra 
aukščiausiai komercijaliai iš
vystyta. Ten gyvena daugiau 
žmonių (pagal jos didumo), 
negu bet kurioje kitoje vieto
je visame pasaulyje. Apie 45,- 
000,000 žmonių gyvena Java 
saloje, kuomet visoje Olandų 
Rytų Indijoje vokuojama 70/- 
000,000 gyventojų.

Rasiniai* klasifikuota kaip 
Indonesian. Didžiuma jos gy
ventojų yra mahometoniško 
tikėjimo, nors ir daug virto į 
krikščionis. Salų viduje, balto 
žmogaus pilnai neištyrinėtose 
dalyse, šeimynos vis egzistuo-- 
ja, kurios praktikuoja seno
vės apeigas, bet galvų j ieško
jimas, kuris kadaise davė Bor-. 
neo gyventojams tokią bjaurią 
reputaciją, beveik išnyko iš ti- 
kėjimiškų apeigų.

šiandien yra daug mokytų 
ir aukštos kultūros žmonių tar
pe Rytų Indijos gyventojų. Su 
k o m e r c i j i niu išsivystymu, 
olandų valdžia įsteigė mokyk
las ir įvedė kitus civilizuotos

> 
draugijos papročius. Medika- 
liai studentai įsteigė pirmą 
vietinę politinę partiją 1908 
m. Laiks nuo laiko, agitacija 
dėl didesnio laipsnio nepri
klausomybės, tarpe vietinių 
pasirodė.

Čia buvo ir Indonesian Ko
munistų Partija. 1925 m. olan
dų valdžia padarė konstituci- 
jonalines permainas, kurios 
padidino žmonių Tarybos le- 
gislatyves jėgas, tas davė vie
tiniams gyventojams didesnį 
balsą salų valdyme, bet ne sa
lų reikaluose, ką vietiniai va
dai reikalavo.

Japonų propaganda “Azija 
aziatams” ir “gerovės sfera” 
neturėjo svarbaus pasisekimo 
čionai. Su Japonijos užpuoli
mu Manchurijos ir įsteigimu 
Mančuko valstybės, jos įtekmė 
dar daugiau sumažėjo. Pabai
goje 1930 m. naujos politinės 
partijos buvo įsteigtos, kurios 
parodė didesnį palinkimą 
veikti bendrai su olandu val
džia dėl įvykdinimo geresnių 
santikių ir praktiškiau apsi
spręsti ginčytinais klausimais.

Indijose vergija išnaikinta 
1859 m., ir “peonage,” arba 
vergija už skolas, 1872 m. 
1875 m. Javos kaimiečiai pri
pažinti savininkais savo že
mės; šiandien yra dešimt tūks
tančių šeimų, kurios dirba ma
žas dviejų, akrų ūkeles, sodin
dami kornus, ryžius ir “soy 
beans.”

Greitas gyventojų skaitliaus 
daugėjimas, ypatingai Javoj, 
išvystė “žemdirbišką beturčių 
luomą,” kuriam pastaraisiais 
metais nėr daug darbo progų. 
Išrišimui darbo problemų, dė
tos pastangos sukolonizuoti ki
tas salas, kur gyventojų yra 
mažai, ypatingai Sumatroj.

Japonų užpuolimo pastan
gos randa Indonesian gyvento
jus (70,000,000) suvienytais 
su olandais. Japonų viliugingi 
norai, kaip kova prięš Chini- 
jos žmones, įrodė net ir olan
dų administracijos priešams, 
kad jų ateitis tvirtai sumegzta 
su olandais.

J u vietinis vadas Dr. Soeto- 
mo, kuris neseniai mirė, savo 
pasekėjams davė . sekančius 
patarimus: — “Saugokitės ja
ponų. Kovokite už geresnį gy
venimą, kovokite dėl jūsų, tei
sių ir dėl aukštesnės gyvenimo 

(normos, bet tą darykite prisi
laikydami ir pasilikdami olan
dų imperijoj.”

F.L.I.S.—Common Council.

Aukos Laisvei per 
A. Bimbą

PORTLANDO IR OREGON 
CITY, ORE.:

V. Murphy ...... $5.00
C. Marcinkus . . . $5.00
S. Danill ............... $1.00
A. Murphienė .... $1.00 
J. Žukas ............... $1.00
E. Korsak .................... 50
Tony Ulskis...........$1.00
Nina Betts ........... $1.00
F. ir V. Ulskiai . . . $3.00
John Spomer...............50
L. Jozel ............... $1.00
Jim Barbanski . . . $1.00 
Mr. ir Mrs. Smalenskai

$1.00 
Mrs. Miken ........... $1.00
Mr. ir Mrs. Račkauskai

$2.00 
Tony Vital ............... 50
J. Stupuras ........... $5.00
J. Urbonas ........... $1.00
S. Umbrazas.........$2.00
M. Janukaitis .... $5.00
Stella Stupur .... $1.50 
A. Urbonienė ... . . $1.00 
J. Motuzas ........... $1.00
D. Palinauskienė . $1.00
J. Metley ............. $1.00
C. Loras ........................ 50

$45.55

Vasario 19 d. vakarienėje 
už Račkauskų ir Ulskių auko

tas dovanas padaryta . $11.25
OAKLAND, CALIF.

Vas. 11 d. “card party,” 
pralošė ;

E. Taurienė ... $3.00
K. Mugianienė . . $3.00
Jo e Karosas . .  ............ 50
Chaplikas ...................... 50

J. Dirse ....... $1.00
T. Helm .................  $L00

Viso .................... $7.00

BUTTE, MONTANA 
Aukos

P. Burtkausienė ... 80
John Stark ........... $1.00
J. Ella ................. $1.00
Jonas Kačinskas . $1.00

$3.80
TACOMA, WASH.

Aukos
šapalai .................. $2.00
S. M.........................   $5.00
F. Kavaliauskienė $2.00
A. Adams ............. $1.00
S. Mačėnas ........... $1.00
Bevardis ............... $1.00
A. Atkočaitis .... $1.00
K. Beniušis ......... $1.00
A. šauklys............. $1.00
R. Skuja ............... $1.00
F. Bush .........................50

Viso ........... $16.50
SEATTLE, WASH. 

Aukos
V. Jesmantienė . . $2.00 
O. Broveer ........... • .50
T. Ulskienė ...... $1.00
O. Skupienė ......... $1.00
P. Černiauskienė . $1.00
J. Dvariškis ......... $5.00
Ch. Glaubertas . . . .50
V. Vaišnoras .... $1.00 
M. Kirk ............... $1.00
J. Sitko.........................50
J. Vaišnorienė . . . .50
R. Kirk .................. $1.00
Ig. Kirk ............... $1.00
J. Bendrikis ......... $1.00
V. Tuinyla ........... $1.00
V. Žakevičius .... $1.00 
Mrs. M. Williams . .50
Mr. P. Bendrikis . . $1.00 
B.' Sitko.......................... 50
St. Beišinas ......... $1.00
J. Bukauskas..............5Q
J. Juodišius................ 50
S. Černiauskas . . . $1.00
T. Ulskis ............. $2.00
M. Baltrušis ........ $4.00
L. Gajauskienė . . . .50
A. Stelma ........... $1.00
J. Burt ................. $1.00

Viso ................. $34.50
DETROIT, MICH. 

Aukos

J. Galinskas ......... $1.00
K. Litvinas ......... $2.00
A. Demskienė .... $1.00
M. Zmitravičienė . $2.00
V. Smalstienė .... $1.00

$7.00

Viscount Cranborne, naujas 
Anglijos lordų buto vadas; 
1938 metais Cranborne buvo 
apleidęs Anglijos valdžią, pro
testuodamas prieš tų laikų 
Chamberlaino pars įdavimą 
Hitleriui.

Johnson City, N. Y
Vieša Padėka

Mes, N. A. Yudikaičiai ir 
mūsų sūnus Walteris, tariame 
širdingą ačiū draugams ir 
draugėms, surengusiems mūs 
paguodai ir pagerbimui malo
nią pramogėlę. Ačiū sve
čiams ir viešnioms už dalyva
vimą toje sueigėlėje ir už gra
žią dovaną mūsų mielam sū
nui Walteriui, kuris dabar tar
nauja Dėdės Šamo kariuome
nėje, Texas valstijoj, medika- 
liam batai i j one.

Su širdingu dėkingumu,
N. A. Yudikaičiai.

Kiekvienas prisidėkime kuo 
nors ir kaip nors laimėti šį 

; nuožmųjį karą!...

BOSTONO APYLINKES

KONCERTAS
Rengia Pažangiųjų Lietuviu Taryba

PALAIKYMUI RADIO PROGRAMOS
Kuri yra transliuojama iš 

Stoties WHDH So. Boston, Mass. 
9-tą valandą kiekvieną sekmadienio rytą

Koncertas įvyks Sekmadienį

Kovo 8 March
IŠTISA PROGRAMA:

So. Bostono Rusų Grupė,
Dzūkas-Zanavykas-

Žemaitis,
Harmonijos Grupė
Vadovaujama J. Žukauskaitės
Robert Niaura, B. Ramoš
kaitė ir A. Vasiliauskas.

Bus ir kitų artistų, kurie daly
vauja mūsų radio programoje.

Biruta Ramoškaitė, 
Sopranas, operų dainininkė, 

iš New Yorko.

MUNICIPAL AUDITORIUM
BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.

Pradžia 3 vai. po pietų

ĮŽANGA 75c. ir 99c. 
Taksai {skaityta.

programa. Būtinai išgirskite
RENGĖJAI.

' Alekas Vasiliauskas, 
Amberland programos vedėjas.

Kaip matote, bus labai graži 
ir pamatykite ją.
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Ketvirta Puilipfe

Baltimore, Mi
Wiiwfc

Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2—10 — 42 — 20

(Tąsa)
Mirė Zuzana širdies liga. Mirė grauž

damos, kad Benjaminas, sūnų pakviestas 
važiuoti į Lenkiją, atsisakė. — Čia aš gi
miau, čia ir mirsiu. Šitie chamai tik to ir 
nori, kad mes išvažinėtume ir dvarus pa
liktame, — atsakė žmonai griežtai. Ji 
trečią dieną užmerkė akis. Gyveno triukš
mingai, šviesiai, gyveno linksmai, lyg 
amžinai būtų po 4 stiklinių šampano — 
mirė gi .tyliai, skaudžiai susiėmusi už 
krutinės. Tačiau iš vakaro ji Benjaminui 
kalbėjo:

— Jei mirsiu, atsimink mano prašymą. 
Kada mano mirimo diena beišpultų — 
nenukelk jos, atšvęsk. Palaidok mane gi
minių koplytėlėj, aš nebijosiu. Norėčiau, 
kad kunigas kasmet koplytėlėj atlaikytų 
šv. mišias, ant altorėlių, kad degtų daug 
žvakių ir būtų vainikai. Būtinai eglių 
vainikai, nes aš egles myliu, už nuolai
džiais šakas... Ar aš tau nebūdavau 
nuolaidi, Benjaminai? Svarbiausia, pra
šau tave po mišių neliūdėti. Abudu links
mai gyvenome, ir mano mirties sukaktu
vių dieną tenebūna liūdesys. Nuošir
džiausiai prašau, kad mano mirties su
kaktuvės tau primintų mūsų praeitį, 
linksmas dienas.

Kordušas nenujautė, kad Zuzana po ši
tų žodžių daugiau nieko nebepasakys. 
Per giliai nebuvo jų įsidėjęs į širdį. Ryt 
betgi ji apleido šį pasaulį. Kordušas pa
sijuto vienišas. Vakarais- taip susigrau
dindavo, nors galva į sieną duok. Kol 
žmona buvo gyva, atrodė, ją galima auk
su atsverti, tačiau mirus — buvo brangi, 
jokiais turtais neatsveriama.

Pirmuosius metus sukaktuvių ceremo
nijos pačiam Kordušui atrodė keistos, 
nedovanotinai keistos. Iškėlė betgi. Atlai
kė šv. mišias, pasikvietė pažįstamus. Vė
liau, metai po metų susigyveno ir lauk
davo sukakties, tarytum ko šviesaus, 
svaiginančio. Net žmonos kultu ėmė gy
venti. Ir patys bajorai retkarčiais Ben
jaminą pašiepdavo, keistuoliu pavadinda
vo, bet įvertino jo sentimentus, o ypač jo 
stalą ir pokalbius. Suvažiuodavo po 15 ir 
daugiau bajorų, dvarininkų, besišneku
čiuodami aptardavo savo vargus, suma
nymus, niekam jokio įtarimo nesukelda
mi. Kordušas ir pats drįso nujausti, kad 
jo draugai suvažiuoja ne tiek velionės 
pagerbti, kiek pasikalbėti, net politiniais 
klausimais. Nesigraužė. Auksinė proga. 
Juk ne dvarininkų suvažiavimas įvyksta, 
velionės žmonos sukaktis minima.

Ir šį kartą Benjaminas nepadarė Zu-. 
zanos vardui gėdos. Adomonis atnešė na
minę sutartėlę ir 400 litų. Pusantro šim
to sukrapštė Andrius. Tad pasiruošė 
Kordušas, kad būtų ir sotu ir smagu.

Pirmutinis atvažiavo ' Raiskis. Žemo 
ūgio, juodais pakirptais ūseliais, odiniais 
kailiniais susispaudęs, jis nespėjo pridar- 
dėti prie didžiųjų vartų, o jau pribėgo 
Andrius.

— Ponas eikit, o aš jau čia arklį iškin
kysiu.

— Pan Andrzej! Kas čia dabar? Pase
nai, balandėli.

— Vargai vargeliai. O Ponas vis rau
donas, kaip bijūnas.

Raiskis, kurio herbe net trys kalavi
jai su karūna, buvo artimiausias Kordu- 
šo kaimynas. Dvi jo žmonos mirė, jis ve
dė trečią, nusigyvenusio šlėktelės dukte
rį, ir jos niekur neišleidžia iš namų. 
Žmona jauna, o jis penktą dešimtį žen
gia. Kasdien sportuoja, plaunąs šaltu 
vandeniu ir valgo tik tai, kas sveika. Kas 
rytą sučiulpia po du apelsinus, paskui ei
na pasivaikščioti po laukus, grįžęs suval
go tiek, kad trims darbininkų šeimoms 
būtų Velykos. Atsigulęs numigti, vėl siel
vartauja per daug privalgęs, nesusilai
kęs, anot jo, kaip gyvulys, ir prisiekdinė
ja, kad pietų jam pagamintų tik buljoną. 
Buljono užsrėbęs, nori mėsos. Ir kai žmo
na priešinas, jis paleidžia tokių žodžių 
raitelius, kad dreba visas medinis palo- 
cėlis. Tris kartus Raiskis važinėjo į Kau
ną kraujo nuleisti, grįžęs namo, per du, 
tris mėnesius kraujo įsigyja vėl tiek, kad 
neturi kur dėti.

1919 m. jo dvarely buvo apsistojusi 
mūsų raitelių dalis. “Dovanojo” tuomet 
Raiskis ' vachmistrui keturis maišelius 
avižų, ir už tai dvarininkai buvo apskel
bę jį i’enegatu. Tik dvejus metus auko
jęs lenkiškoms mokykloms pinigus, pa
galiau nuo avižų išsipirko...

Antrasis nepavėlavo Makovskis. Dik- 
tas į pečius ir į pilvą suaugęs, Makovskis

Mūsų Mezgėjos
Mūsų mezgėjų, nors ir net 

didelė grupė, bet darbuojasi 
gerai.

Sausio 31 d. turėjome šo
kių balių, kuris davė pelno 
$37. Prie to dar gauta aukų: 
M. Lapatienė aukavo $2; po 
$1: E. Skadinienė, V. JekevL 
čius, J. Ančiukaitis ir S. Rai
mondas. Mrs. Fredman 25c.

Minėtam parengime buvo 
leista laimėjimui rankų darbo 
balta kepuraitė ir graži (taip
gi rankų darbo) balta pintinė
lė, su gėlėm ir kaspinais pa
puošta, kurią padarė ir auka
vo Irena Deltuvienė; tas da
vė pelno apie dešimt dolerių. 
Ona Deltuvienė (iš Hanover) 
aukavo sūrį ant lainlėjimo, ku
ris irgi davė kelis dolerius pel
no.

Reikia pasakyti, kad tame 
parengime daugiausiai pasi
darbavo Deltuvų šeima: pats 
tėvas už baro dirbo kaip drū
tas ir didelis — dirbo už du : 
bartend erių ir veiteriu, o duk
tė ir marti—su laimėjimais iš- 
sijuosusios pardavinėjo tikie- 
tukus; apie motiną — kalbos 
nėra, nors ir mažiukė, bet 
smarki. Ji tų visų pramogų su
manytoja, tai jai tenka visi 
rūpesčiai, trūkumai ir sunku
mai pakelti. Ji viską superka 
ir pagamina; ji ir mezgėjų 
gauna, ir pati mezga, ir, prie
dui, dar gauna iš šalies papei
kimų ... Mat, pas mus tokia 
mada... !

Kuomet pasidarė nemaža 
suma pinigų, tai paaukota dėl 
Russian War Relief $40, Rau
donajam Kryžiui $20 ir nu
pirkta dar vilnų už $10. Dau
giau vilnų negalime gauti ir 
nežinia ar gausime. Svederių 
jau numegsta 12, o kiti jau 
baigiami. Numegsta 1 pora ko
jinių ir 1 pora pirštinių.

Beje, mes turime ir čempio
nę mezgėją-—tai Oną Deltu
vienę iš Hanover (farmetką). 
Ji paskiausiai pradėjo mėgsti, 
ir per 6 savaites numezgė 7 
svederius! šalia savo naminių 
darbų tiek padaryti, tai yra 
pasišventimas, ideališkumas. 
Aš turiu pasakyti, jeigu ne 
Deltuvai, tai čia apie mezgėk 
jų darbus niekas nebūtų sap
navęs. Už tai dabar kiti dar 
pasityčioja, vieton prisidėjus 
prie darbo, išskiriant kelis, 
kurie kooperuoja su mumi.

Kovo 7 d. vėl yra rengiamas 
bazaras su šokiais. Bus gražių 
rankų dirbinių, gros gera mu
zika šokiam; taipgi bus ir laL 
Paėjimai su 3 dovanom,—--pir
ma dovana bus $5, antra $3 ir 
trečia—elektrinis šildytuvas, 
kurį aukavo K. Mikolaitis.

Taipgi bus gerų užkandžių. 
Drg. O. Deltuvienė aukoja 
keptų vištų; bus parduodama 
porcijomis su pridėčkais dar
žovių ir t.t.

Taigi prašom skaitlingai at
silankyti, praleisti linksmai 
laiką ir tuo pačiu kartu pa
remti mūsų darbą.

S. Bartašienė.

vos išlipo iš vežimo. Vienkinkis, suplotais’ 
risorėliais vežimėlis tratėjo, kuinelis vi
sai nuvarytas, pūtė per šnerves, kaip iš 
kamino. Išėjo Kordušas pasitikti,, nors 
anksčiau šito nedarydavo. Tik ant gonkų 
stovėdavo ir išdidžiai linktelėdavo galvą. 
Trys bajorai jau šnekučiavosi, susiėmę 
po rankom eiti pro varinius liūtus. Į jų 
tarpą pasisuko gaidys. Andrius visur zu
jo, bet vienas negi spės. Gaidys žvilgčio
jo, traukė kaklą, suplakė sparnais, paga
liau, įžūliai pasiplasnodamas, šoko į klėtį 
prie avižų. Paskui jį puolė vištos, nes 
klėtis buvo atvira ir joje triūsė Andrius.

— Ale pono Kordušo gaidys avižas 
puola, kaip generolas ordeną! — stabte
lėjo Makovskis. Tuo akimirksniu lyg ty
čia kiaulės ėmė žviegti, kasytis į sieno
jus, rodos, kūtė drebėjo, ir subaubė kar
vės ... Pasklido klegesys, cypimas.

Raiskis net veidu atsigręžė.
— Kas čia? Ar ponas Kordušas puikus 

gaspadorius, ar mes taip anksti atvažia
vom ? '

Kordušui ir pikta ir malonu. Vištų ku- 
dakinimas, netikėtas triukšmas jam tar
tum senovę priminė. Jis dvarininkas. Jo 
pilni tvartai, klėtys, o ūkvedžiai pilni pi
nigų. Tik tos kiaulės. Norėjo šūktelėti 
Andriui, kad mergos tą klykiantį brudą 
pašertų. Susilaikė, nes iš tolo pamatė' 
vežimą. Visi trys bajorai atsigręžė į tvar
tus nugaromis.

— Grafas Przidirskis, — tarė Kordu
šas, ir išdidumas užliejo jo veidą.

Przidirskis stipriai laikė vadžias. Jo 
marga nauja kaklaskarė plasnojo vėjuje, 
kaip sparnai. Gražus bėris nešė viesulu. 
Taškės purvas į šalis, vištos, iš klėties 
Andriaus išguitos, sukudakino ir bego į 
šalis pasikūprindamos, tartum šimtas va
nagų suktų apie jų galvas. Net raudonas 
gaidys keletą kartų timptelėjęs kojom, 
kaktelėjo garsiai ir, ištiesęs kaklą, bajo
rams parodė žibančią uodegą.

Sveiki, ponai bajorai! Matau, kad.mes 
dar inviolabiliter!* _

— Sveikinu, mieląjį grafą. Kaip Elijas 
dangaus skliautais važinėji, •— prišoko 
pirmas Kordušas. Pasibučiavo.

— Punktualumas, a? Sveikas, pone 
Soplica, sveikas, Zagloba! — juokavo 
grafas, lengvai iššokęs iš “lineikos.” — 
Ar mazūrą dar neužmiršot šokti?

— Mudu su ponu Makovskiu kadrilių, 
— atsiliepė Raiskis.

— Makovskiui būtinai reikia mazūrą 
šokti. Nebepaeisi, pone bajore. Netikėtai 
dar perkūnas pataikys!

— Lietuviškas perkūnas seniai patai
kė, bet aš gyvas, — paleido balsą Ma
kovskis ir plačiai, laimingai nusišypsojo.

Raiskis ilgai laikė Przidirskio ranką, 
kratė, ją tartum už ordiną. Ne akim, bet 
aksomu glostė grafo veidą, nes seniai, 
seniai pyko, kad jo tėvas nebuvo grafas.

Pavydo ugnelėm Kordušas barstė gra
fo bėrį. Net nusispiovė nusigręžęs, kad 
jo arabas nudvėsė. Didžiuojasi, psiakrev!

— Amžiais nesimatėm, ponai bajorai. 
Gal paskutinis suvažiavimas Lietuvoj. 
Einam į vidų. Mane jau ir šiurpas trupu
tį krečia.

Aukštas, išdžiūvęs, ilgais, smailais 
ūsais, trikampe barzdele Przidirskis, ' 
skyrėsi iš jų dargi savo egzotiškumu. 
Dėvėjo ilgus batus, smulkučiais lange
liais galifė kelnes, švarką skeltą per nu
garą. Jo žingsniai buvo platūs. Jis žengė 
taku, nelyginant gandras su trim varnė
nais. Balsas buvo skardus, rėžiantis. Už
sikirsdavo ir nutildavo, bet kai vėl tar
davo žodį, — šaukdavo garsiai.

Przidirskį, kad ir apkalbėdavo, bet 
draugijoje juo žavėdavos, didžiuodavos. 
Prieš karą valdęs daug dvarų, gerai su
gyvenęs su rusų aukštuomene, vedąs sa
vo giminę iš žinomųjų 1861 — 63 m. su
kilėlių vadų, grafas ne visuomet betgi 
laikydavos “šventojo” palikimo — išpūs
to išdidumo ir ultra ritieriškų pažiūrų į 
gyvenimą. Retkarčiais darydavo kom
promisų su žandarais, klebonu ar nusi
gyvenusiu, ašarojančias akis į Čenstaka- 
vos Motiną ar Varšuvą nukreiptom 
akim, šlėktele. Pašiepdavo juos, vėl pa
guosdavo, kaip geras patėvis ar stiprės- . 
nis silpnesnius.

(Bus daugiau)
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Cleveland, Ohio
Cleveland© Moterų Kliubo 

Veikimas
Vasario 8 Cleveįando’ Mote

rų Kliubas suvaidino veikalą 
“Atvažiavo Su Kraičiu.”

Veikalas labai puikiai buvo 
suvaidintas, ir kaip girdėt, tai 
youngstowniečiai • rengiasi pa
kviesti vaidintojus pas save, 
kad ir jiems tą patį veikalą 
perstatytų.

Veikalas finansiniai irgi bu
vo labai sėkmingas.—publika 
skaitlingai dalyvavo, tai ir pel
no liks gražaus.

Moterų. Kliubas dabar ruo
šiasi prie paminėjimo Mote
rų Dienos. Moterys nutarė tu
rėt paminėjimą sekmadienį, 
kovo 8-tą. Višos kliubietės 
sparčiai rengiasi prie šio mi- 
nėjiipo; bus prakalbos, dai
nuos Moterų Choras ir bus vi
sokių įvairumų programoje.

Kviečiame Vi'suš, kuriem lai
kas pavelys, ^dalyvauti šiame 
pareiigtihe. pamatykite,' ką

' Ketvirtadienis, Kovo B, 1942

mūs kliUbiėtėš gali fiUVėikti!
Parėiigimas bus Lietuvių 

Darbininkų Svetainėje. Prasi
dės 5-tą valandą vakare. Įžan
ga veltui.

šiomis dienomis labai daug 
mūs jaunuolių išvažiuoja į ka
riuomenę. Kliubietės atjaučia 
visus tėyuš, kurių sūnūs ka
riauja. Mes kviečiame tas mo
tinas, kurios dar nepriklauso 
prie mūs kliubo, kad prisira
šytų. Yra bandoma suorgani
zuoti moterų grupes mokintis 
civilinio apsigynimo ir Raudo
nojo Kryžiaus darbų; norime 
taipgi pradėti sudaryt moterų 
mezgėjų grupes.

Motėrų Kliubas laiko dai
nų praktikas ir susirinkimus 
Lietuvių Darbininkų Svetainė
je, 920 E. 79th Street, kas 
ketvirtadienio vakarą, 8 vai.

Širdingai kviečiame visas 
atsilankyti.

K. Romond.

Binghamton, N. Y.
Pasilinksminimas Ir Judžiai
šeštadienį, kovo 7-tą yra 

rengiamas pasilinksminimas ir 
judami paveikslai. Mūs pa
veikslų traukėjas, drg. A. Kli
mas, yra pilnai prisirengęs 
parodyti judamuosius paveiks
lus. Tad vietos lietuviai ešate 
prašomi pasinaudoti šia pro
ga, ir visi dalyvauti šiame 
pasilinksminime.

šioje smagioje sueigoje bus 
galima pasikalbėti, pasidisku- 
suoti šių dienų klausimais. My- 
lintięji kazyres, galėsite pasi- 
kazyruoti ir pamatyti įdomią 
filmą-judį.

Rengėjai deda visa** pastan
gas, kad šis pasilinksminimas 
būtų sėkmingas. Jie rengiasi 
pavaišinti svečius skaniais vaL 
giais ir gėrimais. Tad atsilan
kiusieji būkite užtikrinti, kad 
mes, rengėjai, jus aptarnausi
me.

Šį pasilinksminimą rengia 
LLD 20 kuopa. Įvyks Lietuvių 
Svetainėje (įeiti pro šonines 
duris). Pradžia 6:30 vai. vak.

širdingai užprašome visus 
dalyvauti. Rengėjai.

Worcester, Mass.
Visuomenės Žiniai

Worcesterio ir apylinkės lie
tuviai susilauks keletą svarbių 
parengimų, į kuriuos kiekvie
nas, kuris supranta organiza
cijų reikalus, neatsisakys ateit 
ir p are m t.

Štai, kovo 8 dieną, 5 vai. 
vakare, 29 Endicott St., įvyks 
Aido Choro vakarienė (su 
programa) dėl palaikymo Ai
do Choro. Nė viena organiza
cija neapsieina be šiokių tokių 
išlaidų, kurias, reikalinga pa
dengti; o kad sukėlus tam fi
nansų, tai kitokio išėjimo ne
galima surasti, kaip rengti ko
kią pramogą, kad padengus 
susidariusias smulkmeniškas 
išlaidas. Todėl Aido Choras 
kviečia . visus Worcesterio ir 
apylinkės lietuvius ir pažan
gius biznierius atsilankyt į 
mūsų parengimą ir paremt Ai
do Chorą. Programoje ims da- 
lyvumą vietiniai: V. Tumanis, 
J. Sabaliauskas ir Mickevičiū
tė. Bus įvairių pamarginimų. 
Valgyti bus duota keptos viš
tienos; bus gėrimų.

Kita vakarienė įvyks kovo 
22 dieną, irgi 29 Endicott St.

Šią vakarienę ruošia Wor
cesterio Lietuvių Komitetas 
Sovietu Sąjungai meJikalę pa- 
gelbą teikti. Visas pelnas bus 
skiriamas Amerikos Raudona
jam Kryžiui ir Sovietų Sąjun
goj medikąlei pagelbai.

Įsigykite tikietus iš anksto, 
Įžanga tik $1 asmeniui.

F. J. Repšys,
I į , f Į

Boston, Mass.

šita patvirtinti sava atsidavi
mu ii* patarnavimu mūsų reika
lams.

1. Mes esame visi kiek nors 
nusiminę, kad turėjome atsi
skirti su mūsų mylimu daini
ninku — Aleksandru Vasiliaus
ku, kuris per visus ištisus me
tus tarnava mūsų P LT organi
zacijai, Amberlando Programai 
ir Visai Naujai Anglijai. Jis 
mums dainavo kas sekmadienį 
rytais, ir aplankė visas koloni
jas ir visus piknikus su savo 
maloniu balsti bei jausmingo
mis dainomis. Mes jo negalėsi
me užmiršti per daug, daug me
tų. Jis turėjo labai daug drau
gų ir draugių, kurie jo daina
vimą mylėjo ir juomi džiaugėsi, 
kur jis tik dainavo. Ilgai, ilgai 
mes jo nepamiršime! Jis persi
skyrė ne savo valia nuo PIT 
pareigų; jį pašaukė Dėdė Sa
mas tarnauti armijoj. Mes visi 
linkime jam geros kloties, ir 
grįžti sveiku ir dirbti vėl tarpe 
mūs!...

2. Aleksandrui Vasiliauskui 
išsiskyrus iš mūsų tarpo, jo 
vietą užėmė adv. Petras Šimo
nis, kuris bus muzikos direkto
rius ir anounceris Amberlando 
Programos. Mes linkime Petrui 
gerų pasekmių vesti tobulai šią 
mūsų kultūrinę programą.

3. Mes visų prašome kreipti 
dėmesį į vieną svarbų praneši
mą, būtent: visais reikalais ra
šykite ar telefonuokite sekan
čiu antrašu: Lithuanian . Pro
gressives Council, Inc., 414 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Telefonas: Sou. 2150 ar 2458. 
Jei reikalą turite su Petru Ši
moniu, rašykite: Lithuanian 
Progressives Council, Inc., Pe
ter Shimon, Jr., 414 W. Broad
way, So. Boston, Mass.

4. Iš eilės mes netekome kito 
svarbaus PLT nario, tai yra 
Antano Vasario, kuris buvo 
PLT prezidentas ir Amberlan
do Programos manadžeris. Jį 
taipgi pašaukę Dėdė Samas į 
kariuomenę. Antanas buvo la
bai veiklus jaunuolis tarpe pa
žangiųjų, ypač tarpe LDS jau
nimo. Mes visi apgailestaujame 
jo netekimo, kadangi jis buvo 
labai veiklus PLT veikimuose. 
Mes jam velijame geros kloties, 
kur jis nebus, ir ką jis ne
veiks. Mūsų visų yra linkėji
mai, kad jis vėl, apgalėjęs na
cius ir japonus, grįžtų dirbti ir 
veikti tarpe mūs!... Toksai tai 
dabar visų mūsų likimas... 
Well!...

5. Pasitraukus Antanui Va
sariui iš jo pareigų, B. F. Ku
bilius užėmė jo vietą, kad pri
daboti PLT-Amberlando direk
tyvą. Gaila, kad senesniems 
tas darbas vėl užkrautas. Būtų 
daug geriau, kad jaunesnieji 
vykdytų tą darbą, — tai mano 
troškimas buvo. Prižadu pasi
darbuoti dėl PLT-Amberlando 
tiek, kiek mano sveikata man 
tarnaus ir gabumai leis!

6. Mūsų Tėvas — A. J. Kup
stis/ kuris taip daug savo gra
žaus darbo pridėjo dėl PLT- 
Amberlando Programos ir dėl

Žinios iš Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos.

Mes skelbiame Jums, Pažan
gieji, daug gerų žinių, bet ne- 
kurios jų ir nesmagios. Jūs 
skaitydami galėsite jas įvertin
ti. O nekurias žiniai jūs turė- 

PLT organizacijos, būvo pri- 
vėrštas atsistatydinti iš PLT 
ekzekutyvio komiteto. Jo asme
niški reikalai privertė jį pasi
traukti iš PLT organizacijos. 
Mes visi apgailestaujame, kad 
mes neturėsime Tėvo-Antano 
savo susirinkimuose, nes jis ti
krai buvo inspiracija mūsų vei
kimuose. Linkime Tėvui-Anta- 
nui daug pasekmių padidinimui 
jo biznio, kuriame jis buvo per 
daug metų, ir sėkmingai patar
navo lietuviams, ir baigia iš
auklėti labai gražią šeimyną. 
Pagalios, mūsų Visų yra noras 
jį matyti mūsų prieteliu, rėmė
ju, ir po kiek laiko vėl grįžtant 
į PLT būrį darbuotis!

7. PLT netekęs dviejų svar
bių narių savo ekzekutyviam 
komitete, *yra nutaręs kviesti 
K. M. Sukackienę ir Jurgį Ši
maitį užimti pasitraukusių vie
tas; gali ir kiti bus pakviesti į 
tą PLT sanbūrį. Mes linkime 
naujiems novicijatams gerų no
rų ir dirbti suhkiai PLT orga
nizacijai, nes mes čia visi turi
me pakankamai darbo dėl ge
rovės pažangiųjų lietuvių.

8. PLT Amberlando Metinis 
Koncertas įvyks sekmadienį, 
kovo (March) 8 d., 1942 m., 3 
vai. po pietų, Municipalinėje 
Svetainėje, E. Broadway (prie 
G St.), So. Bostone. Visi įsitė- 
mykite tą dieną ir valandą.

Šis koncertas bus vienas iš 
geriausių imant dailės atžvil
giu. Programoje dalyvaus Birū- 
ta Ramoškaitė, žymi artistė ir 
visų mylima. Ji dainuos pirmu 
kartu Bostone. Taipgi Alek
sandras Vasiliauskas. Apie jį 
daug nereikia kalbėti. Jis yra 
nepamainomas. Taipgi mūsų 
klasiška Harmonijos Mišri 
Grupė; gabiai ir vykusiai He
len Žukauskaitė ją vadovauja. 
Taipgi bus ir kitų dainininkų 
tame koncerte. Tikrai turėsite 
gerą koncertą! Gaukite tikietus 
tuojaus nuo mūsų pardavėjų, 
nes, kaip girdisi, tai jau yra iš
parduota labai daug tikietų 
tam koncertui!

9. Prašau visų vardan PLT 
atsiminti virs suminėtus įvy
kius mūsų PLT veikimuose. 
Prašau visų skyrių ir visų rė
mėjų ir prieteliu remti mūsų 
darbuotę ir vieningai dirbti, 
kad mūsų darbai būtų našūs, 
pavyzdingi ir draugiški!... Jei 
kas mus ir nemyli, įrodykime 
savo pasielgimais bei būdu ar 
žodžiais, kad mes esame jo ar 
josios prietėliai ir draugai. Vi
sus mūsų nesusipratimus gali
me sutaikyti be barnio ar 
kraujo praliejimo, — jei tik 
žmogus truputį apmąstytų apie 
nelemtą rezultatą keršto bei 
ginčo. Yra sakoma, kad ir tig
rą malonumu galima apgalėti.

B. F. Kubilius, 
PLT Sekretorius.

1

London. — Spėjama, kad 
Anglijos valdžia sutiks duot 
Indijai, panašią politiniai- 
tautinę laisvę, kaip kad tu
ri Australija ir Kanada.

PHILADELPHIA, PA.
Prašome įsitėmyti ir būti

VAKARIENE
TEATRAS ir ŠOKIAI

Dienraščio “Laisves” Naudai
Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

Sekmadienį, Kovo-March 15
Bus Auldsta labai juokinga komedija

“Atvažiavo su Kraičiu”
Paraše Senas Vincas

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

» . A ■-■8—----------- --

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

BUS SAVOYPLAZA
835 N. BROAD ST. PHILADELPHIA, PA.

tofUr uoitui Am. .... 
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Hartford, Conn
Svarbus

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Pranešimas Visiems 
Lietuviams
pranešu, kad Lietu- 
ir Dukterų Draugija

BINGHAMTON, N., V.
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)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Gera vakarienė su gera muzika, 

rengia ALDLD 68 kp., subatoj, ko
vo (March) 7 d. Pradžia 7:30 vai. 
vakare, Laisvės Choro Svetainėj, 
155 Hungerford St., Hartford, Conn. 
Įžanga $1.00. — Kviečia Rengėjai.

(53-54)

NEW HAVEN, CONN.
Kurie vdar nematėt tos grožios 

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

KEARNY-HARRISON, N. J.
168 kp. rengia žaislų parę, kuri 

įvyks kovo (March) 7 d., (šeštadie
nį), 7:30 vai. vakare, Labor Lyceum 
svetainėj, 15-17 Ann St, Harrison, 
N. J. Dovanos bus duodamos prie 
kiekvieno stalo. Bus gardžių valgių 
ir gėrimų. Susirinkę galėsim sma
giai laiką praleisti. —- Užkviečia 
Komisija. (53-55)

Ketvirtadienis, Kovo 5, 1942

Šaunus Amerikos Orlaivių ir Laivų Žygis prieš Ja
ponu Bombininkus Viduryj Pacifiko Vandenyno

Jungtinių Valstijų laivyno departmentas išleido tokį 
pranešimą: 4

Vidurinis Pacifikas — Laike laivyno veiksmų nese-r 
niai, į vakarus nuo Gilbert salų, aštuoniolika didžiųjų 
Japonijos bombinių orlaivių, veikdami dviem grupėm, 
užpuolė grupę karinių Amerikos laivų — lėktuvų išve- 
žiotoją, šarvuotlaivius ir naikintuvus, šias atakas jie 
padarė vėlai po pietų, už kokios valandos vieną po 
kitos.

Prieš japonų orlaivius smarkiai veikė mūsų lėktuvai 
kovotojai nuo savo išvežiotojo ir mūsų priešorlaivinės 
kanuolės nuo savo karinių laivų.

Tik trys orlaiviai iš pirmosios japonų orlaivių grupės 
tepasiekė punktą, kur galėjo paleist savo bombas į 
amerikinį laivą - lėktuvų išvežioto ją, bet šis laivas, ma
nevruodamas, tik per dalis sekundos išsisuko nuo pa
taikymo bombomis į jį.

Vadovaujantis šios japonų grupės bombininkas mė
gino tiksliai nukrist ant mūsų lėktuvlaivio, bet mūsų 
priešorlaivinės kanuolės iš arti nušovė jį žemyn tiktai 
už 100 jardų nuo lėktuvlaivio.

Per antrą ataką tiktai penki iš japonų bombinių or
laivių pasiekė punktą, iš kurio būtų galėję paleist savo 
bombas į mūsų lėktuvlaivį (lėktuvų išvežiotoją). šiuom 
atveju būrys priešų bombų nukrito arčiau, negu per 
pirmąją ataką, bet ir šį kartą nei viena bomba ne
pataikė.

Per tuos susikirtimus buvo nušauta žemyn šešiolika 
iš aštuoniolikos japonų bombininkų. Jie nepadarė visai 
jokių nuostolių amerikiniams laivams ar tų laivų jūrei
viams.

Leitenantas Ed. H. O’Hare, Jungtinių Valstijų lai
vyno lakūnas, pats vienas sunaikino šešis priešų bombi
ninkus.

Per abidvi atakas amerikiečiai prarado tik du savo 
kovos lėktuvus. Vieno lakūnas tapo išgelbėtas.

Sovietai Per Savaitę Sudaužė 
Šimtus Vokiečių Orlaivių

Maskva, kovo 3. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa
skelbė sekamą pranešimą:

Sovietinė kariuomenė naktį kovo 2 į 3 d. ir toliau 
darė veiklius žygius prieš vokiečių fašistų kariuomenę.

Nuo vasario 20 iki vas. 28 d. vokiečiai prarado 238 
orlaivius. Iš to skaičiaus 137 buvo numušti žemyn per 
kautynes ore, 9 nušauti ugnim iš priešlėktuvinių ka- 
nuolių ir 92 sunaikinti pačiose priešų stovyklose. Sovie
tai tą pačią savaitę neteko 62-jų lėktuvų.

Vienas Sovietų kariuomenės dalinys, veikdamas va
kariniame fronte, nugalėjo įnirtusį vokiečių pasiprieši
nimą, žygiavo pirmyn ir pagrobė 16 vokiečių kanuo- 
lių, 15 kulkasvaidžių, penkis minų mėtytuvus, 43 ve
žimus su reikmenimis, dvi bevielinio telegrafo stotis, 
121-ną arklį ir daugį amunicijos ir kitų karinių įren
gimų.

Kitoje to fronto dalyje grupė raudonarmiečių, ko
manduojama Hobrovo, išvijo vokiečius iš trijų apgy
ventų vietų per vieną dieną.

Viename sektoriuje pietinio fronto sovietinė kariuo
menė užėmė devynias apgyventas vietas, kurias vokie
čiai buvo pavertę į aptvirtintus pasipriešinimo centrus.

Mūšio lauke priešai paliko daugiau kaip 700 saviškių 
lavonų ir vieną kanuolę, tris tankus, du minų mėtytu
vus ir kiekį kitų karinių įrengimų..

Vakarinis Sovietų Pranešimas
Kovo 3 d. sovietinė kariuomenė vedė atkaklius mū

šius prieš vokiečius, apsupdama ir naikindama jų pa
sipriešinimo lizdus keliose fronto dalyse, ir vis žygiavo 
pirmyn.

Kovo 2 d. per mūšius ore buvo nukirsta žemyn aš- 
tuoni vokiečių orlaiviai, o 52 kiti jų orlaiviai liko su
naikinti ant žemės. Taigi priešai tą dieną prarado 60 
orlaivių iš viso, o Sovietai neteko 11 savo orlaivių.

Per dvi paskutines dienas 2,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių tapo užmušta Leningrado fronte, O Kalinino 
fronte priešai prarado 1,400 kareivių ir oficierių, už
muštų.

Vienam Punkte Ja 
voj Japonai Atmes 

ti 7 Mylias Atgal

Raudonarmiečiai 27 
Mylias Pažygiavo 
Leningrado Srity

ass

kilpą vokiečiams apsuptiems 
mieste Staraja Rušsą ir 
apylinkėje. Ten Sovietų ka
riuomenė atėmė iš nacių 
dar vieną kariniai stiprų 
punktą ir penkias apgyven
tas vietas, po 20 dienų at
kaklių pasipriešinimų iš vo
kiečių pusės.

Sovietų orlaiviai ir prieš
lėktuvinės 
na žemyn 
vokiečių 
stengiasi 
amunicijos
galbon apsuptiems ties Sta
raja Russa naciams.

Maskvos radijas teigė, 
kad daugelis ten apgultų vo
kiečių jau pasiduoda nelais
vėn.

kanuolės nušau- 
didelę daugumą 
orlaivių, kurie 
atnešti maisto, 
ir kareivių pa-

Šiuom i 
vos Sūnų 
ruošia įspūdingą koncertą, ku
ris įvyks sekmadienyje, kovo 
29 d.,, 2-rą vai. po pietų, Liet. 
Am. Piliečių salėje, 227 Law-

SCRANTON, PA.
Susirinkimas Literatūros Draugi

jos 39 kp. atsibus kovo (March) 8 
d., 2-rą vai. po pietų, pas draugus 
Gluoksnius, T256 Diamond Avė. Vi
si draugai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų dėl apsvarsty
mo, o ir mokestys į centrą būtinai 
reikia užsimokėti, nes centrui labai 
reikalingi pinikai. — Sekr. P. Šle
kaitis. (53-55)

SO. BOSTON, MASS. .
Ekstra Susirinkimas! LLD 2 kp. 

susirinkimas įvyks 6 kovo (March), 
8 vai. vakare, 376 W. Broadway. 
Kviečiam visus narius dalyvauti su
sirinkime, nes turim svarbių reika
lų apkalbėti dėl Šolomsko prakalbų 
maršruto. Taip pat ir 7 apskričio 
parengimas, kuris įvyks So. Bosto
ne. Yra ir daug kitų nepabaigtų rei
kalų. Būti susirinkime kviečia Val
dyba. (53-54)

PITTSBURGH, PA.
Šį šeštadienį, 7 d. kovo įvyks la

bai svarbios prakalbos. Kalbės V. 
Andrulis, “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos. Prakalbos bus 1320 Med
ley St., Pittsburgh, Pa. Tokis svar
bus kalbėtojas labai retai pas mus 
atvažiuoja. O momentas irgi labai 
svarbus, tai būkime tikri, jog išgir
sime daug naujo iš karo, kuris 
mums visiems labai rūpi. Šias pra
kalbas rengia LLD ir LDS vietinės 
kuopos. ( (53-54)

MONTELLO, MASS.
- Liet. .Tautiško Namo knygynas
Moterų Apšvietos Kliubas rengia 
pasilinksminimo vakarą, kuris įvyks 
šeštadienį, kovo 7 d., Liet. Taut. 
Namo Salėje, prasidės 7:30 vai. va
kare. Stephans Orkestrą gros šo
kiams; 30c. (53-54)

* DETROIT, MICH.
Svarbus pranešimas visiems

riams, 188 kp. Nedėlioj, kovo 
(March) 8 d., 10 vai. išryto, įvyksta 
kuopos susirinkimas pas draugus 
Latoza, 1035 Caniff St. Visi drau
gai ir draugės malonėkite būti su
sirinkime. LLD 188 kp. Sekr. A. 
Dapšis. (53-54)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

kovo (March) 8 d., 2<val. po pietų, 
Progresyvių Kliubo svetainėje, 325. 
E. Market St., Wilkes Barre, Pa. 
Visi nariai yra kviečiami skaitlin
gai dalyvauti. Sekr. O. Zdaniene.

(54-55)

ir

LAISVE Penktas Puslapis

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
apšaudė japonų užgrobtas 
orlaivių stovyklas Javoje ir 
sunaikino 13 priešų orlai
vių.

Japonai sulaikyti Bantam 
apskrity j, 50 mylių nuo sos
tinės Batayijos, taipgi 30 
mylių nuo Bandungo ir apie 
85 mylios į vakarus nuo Su- 
rabayos, talkininkų laivynų 
stovyklos.

Japonai išmušė iš veiki
mo vieną stambų talkininkų 
karinį laivą. _

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
sėkmingą ofensyvą šiaurva
kariniame fronte linkui Le
ningrado - Vitebsko gele
žinkelio, prie kurio rusai 
buvo prisiartinę į pietus 
nuo Ilmen ežero ir toliau į 
pietus Velikije Lūki srityje.
ATKERTA PAGALBĄ NA

CIAMS, APSUPTIEMS 
TIES STARAJA RUŠSA
Pranešimai iš Maskvos 

rodo, kad Raudonoji Armi- 
. -ja vis. standžiau- -užveržia

na-

rence St., Hartforde.
Prašome Hartfordo ir apy

linkės lietuvių organizacijų 
neruošti minėtą dieną savo bet 
kokių pramogų, o visi daly
vaukite mūsų koncerte.

Pas mus bus vertinga muzi- 
kalė ir vokale programa. Mes 
manome turėti šias meniškas 
įžymybes:

1. Biruta Ramoškaitė, gra
žiabalsę dainininkė - artistė, 
pirmu sykiu stebins mus savo 
dainomis.

~2. Aleksandras Vasiliauskas, 
tas žymiausias lietuvis daini
ninkas Amerikoje, linksmins 
mus savo žavingu balsu.

3. B. Rasimavičiūtė, kuri 
yra baigusi aukštą mokslą mu
zikoje, rūpestingai rengiasi 
kuom nors nauju pasirodyti 
mūs programoje.

4. Laisvės Choras, po vado
vybe B. Rasimavičiūtės, duos 
keletą skambių bei harmonin
gų dainelių.

5. J. ir K. Gaubai, su savo 
bendru P. Popple, styginiais 
instrumentais skambins ir dai
nuos Hawaii’u Salų melodijas, 
pasipuošę havaii’ečių kostiu
muose.

Čionai sužymėjau tik tai, 
kas jau man yra tikrai žino
ma, bet tikiu, kad bus ir dau
giau įvairenybių.

Užsižymėkite tą dieną savo 
kalendoriuje, ir tėmykite toli
mesnius pranešimus apie tąjį 
įspūdingą koncertą.

Paul Krikščius,
Ko m. Narys.

Boston, Mass
Amberland Metinių Sukaktu

vių Koncertas
Sekmadienį, kovo 8 dieną, 3 

vai. po pietų, So. Bostono Mu
nicipal Auditorijoje įvyks P.L. 
T. Amberland Programos me-

tinių sukaktuvių koncertas.
Koncerto programoj ims 

daįyvumą grupe pirmaeilių 
menininkų, kurių, galvinyj fi
gūruoja visų, mylėtina Biruta 
Ramoškaitė.

Taip pat dalyvaus visų my
limas A. Vasiliauskas, jei ne
bus Dėdės Šamo armijon pa
imtas.

Harmonijos Grupė mokinasi 
specialiai šiam koncertui eilę 
naujų dainų.

Taipgi bus Rusų Jaunuolių 
šokgjų grupė, kuri priduoda 
programai daug žymaus įvai
rumo ir entuziazmo.

Nesuvaldomi išdykėliai: 
Dzūkas su Zanavyku, iškirs 
kokių nors šposų, ar ne, bet 
dainuot tai dainuos, žinau, 
kad rengėjai kvietė ir dau
giau artistų imti daįyvumą 
programoj, bet kas yra apsi
ėmę ir kas ne — dar tikrai 
nežinau, tad ir neminėsiu.

Gerbiami draugai ir drau
gės : šis koncertas yra rengia
mas išimtinai palaikymui Am
berland Radio Programos, o 
kadangi Amberland Programa 
yra darbas ir nuosavybė visų 
Mass, pažangiųjų lietuvių, tad 
varde P.L.T. Centro Komiteto 
kviečiu visus lietuvius iš ko
lonijų, kam tik sąlygos lei
džia, atsilankyti į šį koncertą 
ir paremti šį mūsų darbą. Tu
rite žinoti, draugai, kad Am
berland Radio Programa nėra 
lokalinis, bostoniečių naudai 
darbas, bet tik bostoniečių 
dirbamas, pagal direktyvą visų 
Mass, valstijos pažangiųjų lie
tuvių, visų bendram tikslui.

’ Mes esame dėkingi jums, 
draugai; už jūsų nuoširdžią 
paramą praeityje, tad mes 
esame tikri, kad jūs tą patį 
padarysite kooperuodami su 
mumis ir ateityje.

Matysimės kovo 8 koncerte.
Zavis.

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

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

ffXXXXXXKXXX

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Telephone 
STagg 2-5043

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 
dešimtį kartų sveikiau valgyti 
negu cukrus.

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

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

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

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

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

Končiaus bitininkystės medaus taipgi galite gauti Brooklyne: 
“LAISVĖJE,” 427 Lorimer Street; pas 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

as^

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

.yJ.W.W?WWW;

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

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 - 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■4

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūd&sio valandoje kreip 
kites prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermenine. . Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

VIENINTĖLE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street, 
Tei. EVergreen 7-8151 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą



■ ■■ ■ |
' ^jlp 1 ''■'

hm wsjf
" w

JWMCT 
sW'

Ketvirtadienis, Kovo S, 1&4Žgestas Puslapis
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Krikščioniškas frontininkas Borchardt Teisinosi Del Tan-

Prieplaukos Sargyboj kių Vizitų Nacių Konsulate

MIRE

Pereitą antradienį keliuose 
New Yorko laikraščiuose buvo 
iškeltas faktas, jog James 
Stewart, žinomas fašistas ir 
dešinėji ranka Joseph’o Mc
Williams, “Krikščionišku Mo- 
bilizatorių” lyderio, turi dar
bą “saugoti” doką labai svar
biame New Yorko prieplaukų 
punkte—Hobokene. Iš tų do
kų, kaip sako spauda, išeina 
tūkstančiai tonų karo medžia
gų mūsų armijoms, o taip pat 
ir mūsų talkininkams.

prieš keletą menesių buvo per- 
sigėrus Ašies agentais. Jis juos 
suminėjo vardais ir reikalavo, 
kad valdžia tuojau veiktų tuo 
klausimu.

Daily Workeris savo špalto
se iškelia, kad kita agentūra, 
viena iš didžiausių pajūrio 
kompanijų, yra vedama žmo
nių, turėjusių labai artimus 
ryšius su Hamburg American 
ir North German Lloyd linijo
mis, ir kad vienas iš jų pačių 
vyriausių viršininkų buvo su-

Kaip patirta, tai jis tą dar
bą gavo ne kaip nors paslap
čia, bet su U. S. Lines firmos 
žinia. Patirta, jog firma žino
jo apie Stewarto piktą antise
mitišką veikimą, žinojo, kad 
jis sakė prakalbas Pundo na-

laikytas kaipo pavojingas prie
šų šalies ateivis laike pereito 
karo ir laikomas*nelaisvėj iki 
pabaigos karo, šiandieną jis ir 
keli kiti jo biznio dalininkai 
siunčia vyrus darbui dokuose 
ir ant laivų.

Paul T. Borchardt, buvęs 
Vokietijos armijos karininkas, 
kuris kartu su penkiais kitais 
asmenimis dabar yra teisiamas 
New Yorke kaltinimu šnipavi- 
me naciam, liudydamas teisme 
pereitą antradienį bandė išsi
teisinti dėl savo tankaus lan
kymosi Vokietijos konsulate.

Borchardt aiškinosi, kad jis 
1940 ir 41 metais po keletą 
kartų lankęsis Vokietijos kon
sulate Vokietijoj esamos nuo
savybės čion pervedimo reika
lais. Jis buvo kvočiamas jau 
ketvirta diena.

Valdžios parodymai prieš 
jį, kiek matyta teismo eigoje

iki šiol, vyriausia susideda iš 
pečkurio išgelbėtų, dokumen
tų. Apsvilusiuose, buvusio kon
sulato rekorduose rasta įrašy
tas Borchardt vardas. Taipgi 
jis yra pririštas liūdymu Lucy 
Boehmlcr’iūtės, buvusios Kurt 
Frederick Ludwig’o sekreto
rės. Ji liudijo, jog ji kartą nuo 
Ludwig’o nunešus p a kelį 
Borchardt’ui. Federaliai agen
tai sako, jog Borchardt vardas 
esąs įrašytas sekretnu kodu iš 
Berlyno atsiųstame pranešime, 
kuris buvo vienu iš konsulato 
pasiųstų pečiun, bot kurį iš
gelbėjo bildingo pečkurys ir 
pristatė Fed. Tyrinėjimų Biu
rui.

•Anthony Mitchell, 51 metų 
amžiaus, gyvenęs 100 Hudson 
Ave., Brooklyne, mirė kovo 3, 
Kings County ligoninėj. Bus 
palaidotas kovo 6-tą, Holy 
Trinity kapinėse. Pašarvotas 
pas graborių J. Garšvą, 231 
Bedford Ave., Brooklyne, Pa
liko sūnų Anthony.

riams, kad jis buvo areštuotas 
ir nuteistas miesto teisme 1940 
metais už kalbėjimą nuo tos 
pat platformos su McWilliams 
ir garbinimą nacizmo.

žinantiem apie pajūrius ką 
nors, rašo spauda, ne paslap
tis, kad viename iš Stewarto 
“saugomų” dokų—Pier 61, U. 
S. Lines doke—kartkartėmis 
buvo įsilaužta į siuntinius ba
tų, siunčiamų mūs talkinin
kams, ir apvogta.

Toji kompanija, sako Daily 
Worker, yra turtinga. Jos sa
vininkai turi ryšius su įtakin
gais žmonėmis, tad firma ir 
dabar tebesiunčia vyrus, kada 
tiktai nori bile kuriai iš pus
tuzinio laivais operuojančių 
kompanijų, kurių visos užsi
ima persiuntinėjimu karo me
džiagų.

Dies Žinojo—Tylėjo
Tasai dienraštis toliau nu-

Stanley Teatre 
Nauja Rima

Gi mašininiai šautuvai, siun
čiami Anglijai, yra buvę iš 
siuntinių, išimami ir išmėtomi 
po lotus pagal pajūrį. Keli toki 
šautuvai buvo policijos atrasti 
pereitais metais.

Apie to dabartinio mūsų 
miesto dokų “sargo” išdavikiš
kas prakalbas pernai girdėda
vosi spaudoj kuo ne tiek pat,

rodo, kad Dies Komitetui tos 
informacijos buvo prieinamos, 
kaip kad ir apie kitą fašistą 
Deatherage, kuris turėjo pati
kimą darbą kompanijoj, kuri 
dirba Laivyno Departmentui, 
bet Dies apie tai nei neprasi
žiojo. Jis tik plepa apie vi
siem žinomą Perlų Uostą, kad 
gaut daugiau pinigų.

kiek apie patį McWilliams. 
Tačiau trumpu laiku prieš 
gruodžio 7-tą, “Krikščioniškie
ji Mobilizatoriai” ir jų dvynu
kai “Krikščioniškieji Frontie- 
riai” patylomis “pasinaikino” 
ir iki šio laiko apie Stewarta 
njeko nebesigirdėjo. O jis, 
mat, “saugojo” mūsų dokus.

Pavojinga Padėtis-
Dėl to fašisto atsiradimo 

dokų “sargyboje” angliškas 
darbininkų dienraštis Daily 
Worker -rašo :

“Tai yra ištikrųjų pritren
kiantis incidentas—bet, nelai
mei, jis tik atidengia mažą 
kampelį uždangalo tos, mato
mai, labai rimtos padėties pa
jūryje. Gal būt, kad Stewartas 
bus atleistas per savo kompa
niją, kuri visada žinojo, koks 
pavojingas asmuo jis yra. Bet 
atleidimu Stewarto tik vienas 

’ iš daugelio tokių Jungtinių 
Valstijų priešų bus prašalinta 
iš pozicijos pajūryje, kur jie 
gali daryti milžinišką žalą mū
sų karo pastangoms.

“Yra daugiau Stew artų !”
Toliau primenama, jog per

eitą savaitę kongresmanas Sa
muel Dickstein kalbėdamas 
kongrese įkaitino, jog viena iš 
didžiausių dokams sargų agen-

Miestui Užsakyta Signalo 
Sirenų

Pereitą antradienį New 
Yorko miestui užsakyta 400 
nuo atakų iš oro perspėjimui 
sirenų per civilinių apsigyni
mo Pirkinių Departmentą. Pir
kinys kainuos $67,260. Užsa
kymai paduoti trims kontrak- 
toriams.

Miestas jau turįs 37 sirenas, 
iš kurių 17-kos įrengimui iš
duoti koiTtraktai, kitos jau vei
kia.

S. Anderson, 30 m., rastas 
nusižudęs gasu savo apart- 
mente 975 Washington Ave.

PARDAVIMAI
Pčirsiduoda grosernė labai geroje 

biznio vietoje, apgyventa įvairiom 
tautom, skersai gatvę nuo "Laisvės” 
ofiso. Per daugelį metų išdirbtas 
biznis. Kaina labai prieinama. 
Kreipkitės, 428 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (53-55)

PUIKI PROGA
Parsiduoda avalinės krautuvė Shoe 

Store Brooklyne tirštai lietuvių ap
gyventoje vietoje. Didelis sandėlis 
"stock.” Kampinis namas, pačiame 
biznio centre, didelė patalpa ir 
gražūs langai, puikus biznis, gražus 
pelnas. Svarbi pardavimo priežastis,

tūrų New Yorko mieste iki kurią sužinosite vėliau. Prašome 
—............. . ..........—-------- — i kreiptis į “Laisvės” raštinę, 427 Lo-
ffl------------------------------------------—0 rimer St., Brooklyn, N. Y. (53-58)
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AIDO CHORO
~ METINĖ

VAKARIENE 
įvyks šeštadienį 

Kovo 14 March

PRANEŠIMAI
MASPETH, N. Y.

Lenkų unijos ir IWO kuopos ren
gia svarbias prakalbas, įvyks ket- 
virtadieriį, kovo (March) 5 d., New 
National Home, 61-60 — 56th Rd. 
Prasidės 8 vai. vakare, kalbės Mi
chigan valstijos senatorius Stanley 
Novack iŠ Detroito ir bus kiti žy
mūs kalbėtojai.

Liet. Amer. Piliečiu Kliubf
280 Union AvenueIi* 1 *

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Vakarienės tikietas $1.50
Vien Šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ
ŠOKIAMS

Užkviečia,
, AIDO CHORAS. 

__ i—- ----------—----------s

Išbuvus šiame teatre per 11 
savaičių gražioji “Mergina Iš 
Leningrado” pasitraukė. Ji 
užleido vietą kitai gražuolei, 
“Taniai” — muzikališkžti, sati- 
riškai komedijai, parodančiai 
vystymosi stachanoviečių ju
dėjimo, taipgi moterų rolę 
Sovietų Sąjungos industrijoje.

Sovietų moterys neatsirado 
atsakomingoj vietoj' industri
joj iš po nakties. Jau per me
tų metus prieš nacių ataką ant 
Sovietų Sąjungos jos dirbo 
greta savo vyrų ir dirbo lygio
mis sąlygomis. O atėjęs sta
chanoviečių judėjimas—kom- 
peticija už pakėlimą produk
cijos—Sovietų moterims atida
rė naujas progas pakilti.

“Tanya” perstato beraštę 
namų skurdę provincijos mies
telyje, kuri patapus audiny- 
čios darbininke pamato sau 
šviesų kelią į ateitį, savigar
bą gyvenimą ir džiaugsmą. 
Jos tie siekiai gražiai atvaiz
duojami filmoj “Tanya,” da
bar rodomoj Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., N. Y.

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 trepais, gražiai įruoš
ta. Randa $28.00. Kreipkitės į džia- 
nitorių, 804 Knickerbocker Ave., 
Eldert St., Brooklyn. Arba kreipki
tės į savininką, M. Liepą, 320 De
voe St, Brooklyn, N. Y. — Tel. 
EV 4-8003. (52-54)

Sulaikė Plėšikus
Brooklyne sulaikyti 4 jauni 

vyrai įtariant apiplėšime sal
daininės, 5513 Myrtle Ave., ir. 
alinės, 817 Onderdonk Avė., 
Ridgewood e. Saldaininėj jie 
pašovę savininką, o alinėj du 
kostumerius.

Padarius jų namuose kratą, 
kaip skelbia policija, rasta 
šautuvų, amunicijos, nagaikų 
ir narkotikų. Sulaikytieji yra: 
H. Steihler, 71 Central Avė.; 
Wm. Weber, 928 Flushing: 
Ave.; F. Bluenke, 133 Noll St. 
ir M. Koehler, 152 Noll St.

Puošniai Monte Carlo katė
jai paskelbus bankrūtą, pa
skelbti ir skolininkai, žinoma, 
ne bedarbiai, bet milionieriai.. 
Tūli iš jų ten “prasivalgę” ant 
skolos iki $584.

J. GARŠVA
' Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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
J: ■

Prabaliavojo Šautuvą 
k Tarnybą

Savo liuoslaikiu nuo darbo 
pabaliavojęs, įsismaginęs ali
nėj, Lexington Ave., netoli 
nuo 26th St., New Yorke, poli- 
cistas Michael J. Davitt susi
ginčijo su kitu alinės kostume- 
riu. Nors būdamas civilinio 
drabužiuose, Davitt vistik pa
manė išrisiąs ginčą policinės 
galios pagalba. Jis išsitraukęs 
tarnybinį revolverį, nusivaręs 
savo priešą John Wingar ir jį 
užtarusį alinės savininką Jo
seph Guntin alinės užpakalin 
ir pradėjęs krėsti. Tuo tarpu 
pašaukta policija areštavo 
Davitt.

Areštavus, nuo jo atimta po
licininko žymė, paskelbtas ne
tinkamu tarnybai ir suspenda
vo iki teismui.

Davitt su šeima gyvena 442 
Sterling Place, tarnavo nuo 
1927 m. Liberty Avė. stotyje, 
kur jis turėjo gerą rekordą.

Nutarė Nugriaut 2n:l 
Avenue Elevated

Miesto Taryba savo posėdy
je pereitą antradienį, 15 bal
sų prieš 7, nubalsavo nugriau
ti Antros Avenue aukštąjį 
gelžkelį (elevated) nuo Park 
Row iki 59th St., New Yorke.

“Mūsų Rusiškasis Frontas” 
Pradėjo 4 Savaitę

ši filmą, parodanti Sovietų 
mobilizaciją ’apsigynimui ir 
karo fronto veiksnius, sėkmin
gai rodoma Rialto Teatre, 
Broadway ir 42nd St., New 
Yorke. Filmą pradėjo ketvir
tą savaitę pereitą trečiadienį, 
kovo 4-tą. Teatro 'savininkai 
sako, jog tai naujas rekordas 
tam teatrui.

Pradedant 4 sav., pakeista 
priedinė filmą, rodoma “Mr. 
Wise Guy,” gyva melodrama
tiška komedija.

Toj pat programoj rodoma 
filmą “Maskvos Gynimas,” 
oficialė Sovietų filmą, paro
danti pradžią rusų sėkmingo

atmušimo ir vijimo nacių at
gal. Teatras būna atdaras nuo 
8:30 ryto ir rodoma be per
traukos iki 4 vai. sekamo ry
to. Paskutinio rodymo pradžia 
būna 2 vai. po pusiaunakčio.

Iškabas Užgesina 
Pagalba Radio

Pereitą antradienį N. Yorke 
pravestas bandymas operuoti 
uždegimą ir užgesinimą elek
triškų iškabų su radio pagal
ba. Duotu laiku toji radio sto
tis nutraukė savo veiklą de
šimčiai sekundų ir momenta
liai šviesos užgesyta. Kada ra
dio stotis iš naujo pradėjo 
veikti, užsidegė ir tų iškabų 
šviesos.

Bandymas vykdyta ne su 
visomis, tik su trim pasirink
tomis iškabomis teatrų distrik-

te. Numatoma, kad išradimas 
būtų praktiškas dideliems bil- 
dingams.

Coney Islandas taipgi pasi
ruošęs greitam aptemdymui. 
Dvi stambiausios pasilinksmi
nimo vietovės esančios aprū
pintos centraliniu šviesų ge
sintuvu. Taipgi ten veiksią 
5,000 wardenu, kad momento 
perspėjimu galėtų aptamsinti 
visą apylinkę.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Jstalga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Rankiotų, Vestuvių, Susirinki
mų ir 11. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

ii*

f F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

LAISVES RADIO PROGRAMA
. Transliuojama iš stoties

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

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

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

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

Taipgi gęra 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

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

| IT'S 2UST TIKI 
FINDING MONEY! 1

---- -------- ———-----

Clement Vokietaitif
; LIETUVIS ADVOKATAS Į; 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622 1
I *

168 GRAND STREET ;
Brooklyn, N. Y.

! Tel. EVergreen 8-7179

Religijiniu daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

★
Geriausia vieta pirkt laikro- 
< (lėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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EF NAUJA LIETUVIŲ ">3
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.
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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.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

s ta/ 
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MATEVSAS SIMONAVICIVS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

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

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




