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Iš Berne, Šveicarijos, prane
ša, kad ten oficialiniai nacių 
rateliai jau pripažįsta, kad Hit
leris kare su Sovietais jau ne
teko 1,500,000 kareivių!

Tai milžiniški nuostoliai! 
Bet, žinoma, jie smarkiai neda- 
dėti. Hitleris šiame kare nete
ko daug daugiau.

Kaip ilgai Vokietijos jauni
mas duosis Hitleriui skersti?

LAISVĖS ANTRA^X.a,7 st^M2^trket Brooklyn, N. Y., Trečiadienis,

KRISLAI
Hitlerio nuostoliai.
Mūsų jaunimo sveikata.
Lucy Parsons.
$100,000 už brošiūros nu

kopijavimą!
Stambūs balsai.
Sveturgimiai piliečiai.

Rašo A. BIMBA »

AMERIKOS SUBMARINAI KIRTO DIDELI SMŪGĮ JAPONŲ LAIVYNUIft

j

Klausimų ir Atsakymų sky
riuje rasite žymaus anglo Staf
ford Cripps nuomonę apie So
vietų Sąjungą ir jos dabartinę 
politiką. Jis atsako j dvidešimt 
klausimų. Visi labai įdomūs.

Cripps gali dar tapti Angli
jos premjeru. Nepasisekimas 
kare gali Churchillio vadovybę 
pakirsti. 1
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Daktarų bilas

Per pirmąjį draftą 
200,000 jaunuolių, 
taip pašlijus, jog 
netinkami.

Valdžia esanti
juos imti savo globon ir 
sveikatą taisyti, 
už jų gydymą valdžia apmokė
sianti.

Mūsų nelaimė, kad mes susi
rūpiname jaunuolių sveikata 
tik tuomet, kada reikia juos 
šaukti 
žmonių 
suomet

kariuomenėn. Jaunų 
sveikata turėtų būti vi- 
valdžios programoje.

Chicagoje gaisre žuvo senu
tė Lucy Parsons, žmona Albert 
Parsons, kuris buvo Chicagoje 
pakartas 1887 nietaia. Kartu sū 
Parsons buvo pakarti August 
Spies, Adolph Fischer ir 
George Engei. Visi jie buvo tų i 
laikų žymiausi Chicagos darbo 
unijų vadai.

Lucy Parsons mirė sulaukus 
83 metus amžiaus, jau beveik 
netekus regėjimo.

Tai buvo nepaprastos ištver- ėmė Bandungą, 
mes, nepaprasto pasiryžimo ir sostinę • Rytinės 
nuoširdumo moteriškė.

Apie ją mūsų draugės mote
rys turėtų plačiau parašyti.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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HITLERININKAI NUŽUDĖ KELIS TUZINUS ŽMONIŲ KAUNE
Nuskandino Japonu Dar Pirmą Kartą Naciai Vokiečiams _ Gręsia 
Naikintuvu k Žibali- Oficialiai Pripažino, kad Nauja Didelė Kilpa 
n j Iaaiv«|; Sužalojo Jie Masiniai žudo Lietuvius Sovietiniam Fronte
4 Karinius Laivus

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 9. — Jungtinių Valstijų laivyno 

dcpartmentas šiandien išleido tokį pranešimą:
Tolimieji Rytai — Per savaitę užsibaigusią su kovo 

6 d. Jungtinių Valstijų submarinai, veikiantieji Toli
mųjų Rytų vandenyse, pranešė apie sekamus nuosto
lius padarytus kariniams japonų laivams:

Nuskandintas vadovaujantis jų naikintuvas.
Nuskandintas vienas -stambus žibalinis laivas, tar

navęs kariniams japonų laivams.
Sekami japonų laivai buvo sunkiai sužeisti ir tikrai 

išmušti iš veikimo:
Vienas priešų lėktuvų išvežiotojas, į kurį pataikyta 

dviem torpedom.
Vienas šarvuotlaivis, kur in pataikė viena torpeda.
Kitas šarvuotlaivis, kuriam taipgi smogė viena tor

peda.
Trečias šarvuotlaivis, kurin pataikė dvi torpedos.
Apie šiuos japonų laivus nebuvo minima jqkiuose 

pirmesniuose oficialiniuose Amerikos pranešimubse.

Stockholm, šved, kovo 10. 
i— Naciai šią savaitę nužu
dė Kaune 42 žmones, I 
kad pranešė hitlerininkų 
laikraštis “Deutsche Zei- 
tung fuer das Ostland”

Tai dar pirmą kartą na-i Maskva. — Verda kruvini ginklų, amunicijos ir kitų 
cių valdžia paskelbė savo.mūšiai tarp rusų ir vokie- reikmenų.

Tai dar pirmą kartą na

kain oficialų pranešimą, kad jie čių, namas nuo namo, gatvė . 
. . 1 daugmeniškai mirčia bau-nuo gatvės, viename svar-|

Toliau į pietus, Viazmos- 
Smolensko srityje, vokiečiai 

rusams, 
vakarus

idžia Lietuvos gyventojus, biame mieste, 125 mylios kietai priešinasi
Tuos 42 nužudytus žmo- į vakarų šiaurius nuo Mas- žygiuojantiem į 

nes hitleaiečiai kaltino už kvos. — Spėjama, jog tas nuo savo atgriebto miesto
(Vokiečių Laikraštis Ost-| darymą sabotažo veiksmų miestas tai Ržev, rytiniame Juchnovo.

I prieš nacius Lietuvoje.

Java Ginasi, nors 
Bandung Užimtas
London. — Japonai tiž

iai ki n ąją 
Holandų 

Indijos, saloje Javoje.
JAPONŲ PASIGYRIMAS 

UŽGINČIJAMAS
Japonų komanda pasigar

sino, kad japonams besąly
giniai pasidavę 93,000 ho
landų ir 5,000 anglų ir ame
rikiečių kariuomenės prie 
Bandungo ir Surabayos, 
talkininkų laivynų stovyk
los, rytiniame gale salos Ja- 

metų darbininkų kova;VOSe 
imperialistinį karą.

Beveik tuo pačiu kartu San 
Francisco mieste mirė. Tom 
Mooney. Vadinasi, netekome 
dviejų stambių figūrų, su kurių 
gyvenimu surišti du kovingi 
darbininkų laikotarpiai: su 
Lucy Parsons—1886 metų dar
bininkų kovos už aštuonias dar
bo valandas; Tom Mooney — 
1916 
prieš

Ką pasakytumėte, jeigu kas 
pas jus pareikalautų $100,000 
už nukopijavimą mažos brošiū
ros ?

Kaip tik tokią sumą pernai 
išleido Martin Dies su-savo ra
ganų gaudymo komitetu. Dabar 
jis vėl Kongresą prašo jam pa
skirti kitą šimtą tūkstančių do
lerių.

Pasirodė ve kas: Dies pasi
gyrė, kad jis surado baisius 
slaptus dokumentus apie japo
nų šnipų darbą. Bet kongres- 
manas Marcantonio parodė, kad 
Dies pranešimas arba raportas 
yra tiktai kopija brošiūros, ku
ri jau seniai buvo išleista Ca- 
lifornijoj ir pardavinėjama už 
10 centų.

Rolandų vyriausybė Lon
done griežtai užginčijo ja
ponų skelbimą, kad jiem 
“pasidavė” didžioji daugu
ma holandų, amerikiečių ir 
anglų kariuomenės- saloje 
Javoje.

Aukštieji holandų valdi
ninkai Londone pareiškė, 
kad “Java iki mirties kovos 
prieš japonus ne tik šioje 
saloje, bet ir visur kitur” 
Rytinėje Holandų Indijoje.

Gal tik tūlose atskirose 
vietose holandai ir talkinin
kai pasidavė, kur neliko jo
kios vilties apsiginti, kaip 
sako tie valdininkai.

New Yorko miesto CIO uni
jų tarybos sekretorius Saul 
Mills reikalauja, kad Earl 
Browderis būtų paliuosuotas. 
Ta taryba atstovauja 500,000 
darbininkų.

Ferdinand Smith, sekretorius 
CIO National Maritime Unijos, 
taip pat pasisakė už Browderio 
išlaisvinimą.

Mills ir Smith užgyrė Brow
derio išlaisvinimui šaukiamą 
kongresą kovo 28 ir 29 dieno
mis. *

Jungtinių Valstijų Jė
gos Ruošiamos Ofensy- 

vai prieš Japoniją
AYiashington. — Jungtinės 

Valstijos atsiunčia daugius 
savo kariuomenės, bombinių 

• orlaivių ir ląivyno jėgų į 
'dar liekama^ Jungtinėm 
į Tautom pozicijas Pietiniai- 
■ Vakariniame -Pacifiko van- 
Idenyne. Ten Amerika su sa
vo talkininkais rengiasi pra-

Ismailgalyje siauro kylio, 
kuriame Sovietai atakuoja 
vokiečius taipgi iš šiaurinio 

į ir pietinio šonų, grūmodami 
iatkirst nacius tame “kiše
nių je,” ir visomis pusėmis 

Nacius Europoje r J srityje Staraja Russa.
i • I t i -j i Iš kariniu Sovietu šalti- Washington - Preziden-lniu girdėta; jOg greitu lai- 
^seAveltas’ gener°laS ku galima laukti “svarbiu 

Marshall Amerikos armijos siseki „ Kalinino fron. 
stabo galva,anglu - kana- kur raudonarmiečiai ma_ 

. • 1 V J • T • • 1 ~ žu-pamažu, bet tikrai grū-ton ir kiti aukšti karininkai da Skiečius laukan iš vieno 
svarstė planus ofensyvai n-javarbaus miesto. ; 
jsiverzimui pries nacius, Sovietina kariuomenė pie- 
Euiopoje. 0S vien ti c aP"jynjai vakariniame fronte 

, sudaužė atkaklų vokiečių 
. pasipriešinimą 
‘miestelį “P.” 
700 užmuštų saviškių.

Washingtone Svarsto

n i P r f vo taiKimnKais rengiasi pra- Europoje. ings vien uk ap-
UeBSO byilfijaS uina dėt ofensyvą prieš japonus. Į sigynimo veiksmais negali

Ir E. Browderj
New York. — Vienas 

Amerikos Socialistų Parti-1 
jos kūrėjų, plačiai žinomas1 
darbininkų advokatas Sey
mour Stedman taipgi prisi- , 
dėjo prie sąrašo tų, kurie 
šaukia Nacionalį Kongresą, 
Browderiuj Išlaisvint. Tas: 
kongresas įvyks New Yor-I 
ke kovo 28-29 d. •

Seymour Stedman buvo 
Socialistų Partijos kandida- • 
tas į Jung. Valst. vice-pre- 
zidentus 1920 m., kuomet 
garsusis Eugene Debs buvo 
tos partijos kandidatas į 
prezidentus.

Tai Stedman ir teisme gy
nė Debsą 1917 metais politi
nėje byloje. Debs buvo įka
lintas tame pačiame kalėji
me, kur dabar yra E'arl 
Browder, Komunistų Parti
jos generalis sekretorius, 
nusteistas ketverius metus 
kalėti už techniškas smulk
menas jo pasporte.

Stedman, dabar gyvenąs j 
Chicagoj, jau 50 metų kai! 
kovoja už pilietines laisves.

Mėlbourne, Australija.—Ja
ponai atsiuntė dar 50,000 savo 
kariuomenės j salą Javą, Ry
tinėje Rolandų Indijoje. Trūk
sta ten orlaivių gintis nuo ja
ponų. z-v

Pradžioje balandžio mėnesio 
Aukščiausias Teismas svarstys 
garsiąją William Schneiderma- 
no bylą. Už tai, kad jis komu
nistas, reakcionieriai užsispyrė 
atimti iš jo pilietybę.

Visi ateiviai piliečiai susirū
pinę- šita byla. Schneidermaną 
gins Wendell Willkie ir kiti
žymiausi Amerikos advokatai, j e.

Kur tos amerikinės jėgos 
atplaukė ar plaukia, to dar 

.Jnegalima viešai skelbti; bet, 
}.s i suprantama, kad Australija 

į yra viena iš tokių vietų.

ma butu sumušt fašistų t-

SUNAIKINTAS VISAS
NACIŲ PULKAS ' ■ 1

Pasmarkėjo karo veiks
mai Ukrainoje, kur Sovie
tai sunaikino 168-tą pulką 
vokiečių artilerijos. Jie su
daužė bei pagrobė visas to 
pulko kanuoles. Žymi dalis 
jo kareivių pasidavė; visi 
kiti liko užmušti.

Maskvos radijas pranešė, 
kad tapo sulaužytas atkak
lus vokiečių pasipriešinimas 
Charkovo apygardoj ir kad 
maršalo Simo Timošenko r 
raudonarmiečiai nuolat 
giuoja pirmyn.

i Tas pats radijas sako, 
ir užėmė kad rusai, atakuodami stip- 

Naciai paliko irią fašistų poziciją Krime, 
,V1 ’ . suėmė 500 priešų karinome-Žuvo 125,000 Naciu Raudonarmiečiai atkaria-įneš ir pagrobė dvi jų radijo ? •' .i  tr\ ______ i... _,j. u:*-,.

Priešų Pranešimai apie London, kovo 10.

vo dar 19 apgyventų vietų stotis ir daug kitų reikme- 
,ir pagrobė daug priešų nų.

Burnų ir Indiją
Japonų radijas skelbė, 

I kad jų submarinai pasirodė 
ties Bombay, Indijos did
miesčiu, prie Arabijos Jū
ros. •— Niekas kitas nepa
tvirtina šio priešų praneši
mo.

Berlyno radijas paskelbė 
japonų komandos praneši
mą, kad japonų laivyno jė
gos, girdi, nuskandino 52 
talkininkų laivus, 210,000 
tonų, Indijos Vandenyne ir 
Rytinės Holandų Indijos 
vandenyse per savaitę nuo 
kovo 1 iki 8 d. — Šis fašis
tų pranešimas taipgi niekė- 
nd

London, kovo 10.—Po to, 
kai japonai užėmė anglų 
koloniją Hong Kongą, jie, su
čiupę 50 Anglijos kareiviu, ir 
oficierių, surišo šiem

nepatvirtintas.

NACIAI NU ŽUDĖ 20 
NEKALTŲ ĮKAITŲ

Staroje Russoje
, — Tei 

giama, kad Sovietai sunai 
kino jau pusę vokiečių ar-j 

linijos apsuptos srityje Sta-j 
raja Russos; ta^ būtų 125,-, 
000 karių. : ęani)Crra< Australija, —i New Delhi, Indija. — Ja-

~ v- Japonu orlaiviai smarkiai ponai užėmė Rangooną, sos-Sunaikino Vokieciy !bombardavo uostą Port Mo-ltamiestį Burmos, anglų ko- ‘ I — m.* m —- * » * * ™ I I IV M I VO J“l* C 1 1 iresuy pieuma.1-1 y unejv uei-1
□andellUS dmOlCRSkC ilyje salos New Guinea, pri-j 
London, kovo 10. — So- klausančios j _ _

vietiniai partizanai įsiveržė Priešų laivai iškėlė daugiau 
į Smolenską ir sudegino vo- savo kariuomenės į Lae ir 
kiečių sandėlius maisto, dra- Salamaua.
bužių, ginklų ir amunicijos.: Kadangi kita Australijos 

isala, New Britain jau jano- 
jnų rankose, tai jie valdo 
i svarbius praplaukime są- 
i siaurins Dampier ir Vitiaz, 
tarp tų dviejų salų.

i Australija Rengiasi Japonai Užkariavo 
Atmušt Japonus Rangooną, Burmoj

Iresby pietiniai-rytinėje da- Jonijos. Anglų komanda ko- 
|vo 9 d. pranešė, kad jie iš- 

A u st rali jai. įtraukė savo kariuomenę iš 
Rangoono.

Tas miestas žymia dalim 
'sunaikintas per bombarda
vimus iš oro ir per gaisrus, 
'kurie dar tebepleška Ran- 
|goone.

Rangoono uostas buvo 
'vartais, per kuriuos Ameri- 
,ka ir Anglija gabeno Chini-

Admir. King Paskirtas
Vyriausiu Amerikos į

I AlVVnft KoiYlAIldlPKlllITI Nužiūrima, kad iš tu po- jai karo reikmenis. Iš Ran- 
uaivyiiu iivmaiiuicimin zicijų japonai ruošiasi už-igoono tie reikmenys buvo 
Washington. — Jungtinių pUi£ pačia Australija, Ang- Burmos Keliu

Valstijų laivyno sekretorius ujos pusiau-koloniją.
Frank Knox paskvrė admi- ‘ T 4 4 A
rrtln. Erne<#.a J. Kincrn vv-1 NAIKINS VISKĄ, KAD

NETEKTŲ JAPONAM

Vichy, Francija. — Pra
nešama, kad naciai Pary
žiuje nužudė 20 nekaltų im-

w t rankas tinių-jkaitų, paimtų iš kon-
ir kojas ir durtuvais nužudė icentracijos stovyklų, už tai,
visus tuos anglus.

Java, kovo 10.—Rolandų 
oficieriai patvirtino praneši
mus, kad jie siūlė japonams 
pertraukt karo veiksmus salo
je Javoje iš abiejų pusių, 
idant sustabdyt japonus nuo 
žudymo moterų ir kūdikių.

jog kokie tai kiti ‘ žmonės 
nužudė vieną vokiečių sar
gybos kareivį.

Atėmus Sovietam geležin
kelio liniją į Viazmą, pasi
darė dar pavojingesnė na
cių padėtis Rževo “kišenių*

Amerikiečiai Išsigel
bėjo iš Javos

Saloje Javoję, Rytinėje Ho
landų Indijoje, iki šiol buvo 
tik 600 amerikiečių’* karių iš 
viso, ir tiem patiem pasisekė 
pabėgti, nors’japonai pasako
jo, būk užkirtę visus kelius 
pasišalinimo iš Javos.

Frank Knox paskvrė admi
rolą Ernestą J. .Kingą vy-l 
riaukiu laivyno komandie- i 
rium visuose kariniuose 
veiksmuose.

Iki šiol buvęs galva lai
vyno veiksmų admirolas 
Harold R. Stark tapo pas
kirtas komandierium Jung
tinių Valstijų laivyno jėgų 
veikiančių Europiniuose 
vandenyse. Stark , vyks į 
Londoną ir ten užims vietą 
vice-admirolo Roberto L. 
Ghormley, kuris grįš Ame
rikon. i

Berlirt. — 90.000 tūkstan
čių raudonarmiečiu atakuo
ja vokiečius 50 mvlių fronte 
tarp Taganrogo ir Stalino, 
kaip praneša Berlyno radi
jas.

zicijų japonai ruošiasi už-igoono tie reikmenys buvo 
........ ‘ 1 TZ ” pervežami 

chinam prieš japonus.
Įžiūrima, kad japonai da

bar briausis per pietinė 
(Burmos dalį linkui Indijos, 

Melbourne, Australija, ko-, turtingiausios ir didžiausios 
vo 10. — Australų valdžia anglų kolonijos, 
daro pasiruošimus sunai
kint įvairią viešą ir priva
čią nuosavybę tose Austra
lijos vietose/ kur veržtųsi 
japonai. A u stralai ten 
sprogdintų, ardytu ir degin
tų orlaivių stovyklas, gele-

Pranešama, kad anglų ka
riuomenė pasitraukė į šiau
rius linkui Tharrawaddy ir 
I^etpadan, 60 ir 75 mylios 
nuo geležinkelio, kuriuom 
Rangoon jungiasi su Prome.

Pereitą savaitę amerikie-
žinkelius, vieškelius, kasvk- čiai ir anglai ištraukė savo 
las, vandentiekius, įvairius į oro jėgas iš pietiniai - va- 
triobėšius, naikintų maisto karinės Burmos; tai todėl, 
išteklius ir skerstų gyvulius,; kad japonų bombininkai 
kad nieko japonam neliktų, gręsė tu amerikiečių ir ang- 

Numatoma. kad japonai lų orlaivių stovykloms.
taipgi planuoja briautis ir i
Naująją Zelandija, kita i
Anglijos pusiąu - kolonija, vietai atgriebė dar vieną 
Nes japonai žino, kad Jung- svarini miestelį Smolensko 

(Tąsa ant o-to pusi.) srityje.

Maskva, kovo 10. — So
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Karas Įžengė į Naują Fazę
Pasaulinis karas, už kurį atsako Vo

kietijos naciai, Japonijos ir Italijos fa
šistai ir jų talkininkai, įžengė į naują 
fazę. Du sprendžiamieji dalykai.

Vienas, Raudonoji Armija nesulaiko
mai veda ofensyvą jau virš trys mėnesiai 
laiko. Raudonosios Armijos pasekminga 
ofensyvą rodo, kad Hitlerio jėgos gali 
būti 1942 metais sunaikintos, jeigu tin
kamai veiks Anglijos ir Amerikos karo 
jėgos. O sunaikinus vyriausias Ašies jė
gas, nesunku bus pergalingai laimėti ka
ras ir kituose frontuose.

Antras svarbus karo požymis yra tas, 
tai Apvienytų Tautų nepasisekimai Toli
muose Rytuose. Singapore netekimas at
vedė prie rimtų pakeitimų Anglijos val
džioj ir Jungtinių Valstijų karo prisi
ruošimo srityj. Tolimųjų Rytų įvykiai 
aiškiausiai parodo, kad Apvienytoms 
Tautoms reikalingas greitas pakeitimas 
jų santikių su kolonijų gyventojais. An
glijoj labai teisingai ministeris Stafford 
Cripps reikalauja naujo atsinešimo lin
kui milžiniškos Indijos ir kovos prieš 
munichierius, kurie vis kenkia karo lai
mėjimui. Sėkmingam karo laimėjimui 
1942 metais yra būtinai reikalingas an- 

i. tras frontas prieš Ašies vyriausias jė
gas Europoj. f

Kas gi įvyko pas mus po netekimo Sin
gapore? Mūsų šalies vyriausybė padarė 
labai rimtų žygių gamybos srityj, pa
skiriant Nelson karo gamybos vadu. A- 
merika turi milžinišką industriją ir de
šimtis milionų išlavintų darbininkų, ku
rie gali aprūpinti Amerikos ir jos talki
ninkų armijas reikalingais ginklais ir 
amunicija. Prezidentas Rooseveltas pa
statė prieš mus uždavinius pagaminti 
reikalingą kiekį karo orlaivių, tankų, ka- 
nuolių, laivų ir amunicijos. Armijos vy
riausias vadas generolas Marshall reika
lauja iš Amerikos ir Anglijos armijų 
ofensyvos žygių Europoj, kad Apvieny- 
tos Tautos galėtų karą laimėti.

Kada šie žygiai daroma iš valdžios ir 
komandos pusės, tai mes matome padi
dintą veikimą “apyserių,” kurie nori pa
kenkti Amerikos karo laimėjimui. Tenka 
ątžymėti, kad ir iš darbo žmonių nėra 
užtektinai reikalingo veikimo prieš “apy- 
serius,” tuos tikruosius kenkėjus karo 
laimėjimui.

Juozas Stalinas, Sovietų Sąjungos val
džios pirmininkas, savo Dienos Įsakyme 
Armijai ir liaudžiai aiškiai pabrėžė So
vietų Sąjungos kietą ir griežtą nusista
tymą duoti sprendžiamąjį smūgį hitleriz- 
mui 1942 metais ir kartu daro spaudimą 
į talkininkus, kad jie šioj kovoj atliktų 
savo pareigas. Tą griežtą Sovietų Sąjun
goj nusistatymą ir galimybę parodo Sta
lino Dienos Įsakymas Armijai ir Sovietų 
Sąjungos iškelti obalsiai laike lapkričio 
7 dienos, Revoliucijos sukaktuvių minė
jimo. Mes negalime nematyti, kad Sovie
tų Sąjungos vyriausybė ir karo komanda 
labai yra susirūpinus jos talkininkų ka-. 
ro frontais ir nepasisekimais ir nepasi
tenkinus karo vedimo būdais ir karo 
reikmenų gamyba.

/Mes žinome, kad mūsų šalis turi ga
lingą industriją ir neišsemiamas darbi
ninkų jėgas, bet mūsų gamyba nėra pa
leista pilnai darban. Sėkmingam nuga- 

. Įėjimui “apyserių” reikalinga įtraukti
l darbininkų atstovus į įvairius gamybos
l komitetus ir reikia paruošti mases, kad 
\ būsimuose rinkimuose nugalėjus tuos ša- 
\ lies kenkėjus.
|\ Suprantant tą, kad Hitlerio jėgos gali 
K\ būti sumuštos 1942 metais, to atsiekimui 

yra reikalinga: (1) Kad Anglijos ir Ame
rikos karo jėgoms pereiti nuo apsigyni
mo į užpuolimą, kaip padarė Raudonoji 
Armija. Mes matome šioj srityj vysto-

K

mus mūsų vyriausybės žygius, bet jie 
vystomi perlėtai. (2) Turi būti atsiektas 
pilniausias vieningumas ir pasitikėjimas 
tarpe visų 26-šių Apvienytų Tautų, ku
rios pasirašė kariavimo sutartį. (3) Rei
kalingas griežtas pakeitimas atsinešime 
į kolonijų gyventojus, ką aiškiausiai ro
do Tolimųjų Rytų karo įvykiai.

Karo vystymosi eisena rodo, kad jei
gu Apvienytos Tautos nesubrus veikti 
greitai ir energingai, vieningai ir už
puolančiai, tai Vokietijos naciai ir Itali
jos fašistai pavasarį išvystys nauja ofen
syvą Artimųjų Rytų srityje. Taip pat 
įvykiai rodo, kad Japonijos imperialistai, 
pasigėrę savo pergalėmis Malajaus Pus- 
salyje ir Rytinės Indijos srityje, ruošiasi 
padaryti užpuolimą ant Sovietų Sąjun
gos Pamario ir Sibiro sričių.

Iš to, kas viršui yra pasakyta, darosi 
aišku, kad greitas ir vieningas Apvieny
tų Tautų veikimas yra reikalingas, kad 
pastojus kelią Japonijos, Vokietijos, Ita
lijos ir jų talkininkų žygiams pavergimui 
kitų kraštų. Ir tuo pat reikalingas mo
bilizavimas visų darbo žmonių jėgų in
dustrijoj ir abelname veikime prieš Ašies 
agresorius.

Tebeskelbia Nacių Propagandą
“Draugo” No. 57-tam telpa tūlo “P. 

T.” sekama Vokietijos fašistų propagan
da:

“Amerikos'lietuvių spauda praneša, 
kad Kaune sudaryta lavonų atpažinimo 
komisija. Jos sudarymas pasirodė gyvas 
reikalas, nes visoj Lietuvoj randama 
daug nužudytų ir visur pakastų žmonių. 
Tai bolševikų aukos.”

Kiekvienas sąmoningas žmogus, kiek
vienas sąžiniškas Amerikos draugas, 
kiekvienas hitlerizmo priešas supranta, 
kad čia yra banditiškų Vokietijos nacių 
melas ir propaganda prieš Sovietų Są
jungą.

Pagal šį “Draugo” raštą, išeina, kad 
bolševikai, tai yra, buvusi Lietuvos Ta
rybų valdžia, šaudė visur žmones ir juos 
pakasė “kalėjimų kiemuose, laukuose, 
miškuose,” o dabar štai atėjo išvaduoto
jai naciai, Hitlerio fašistai ir jie ne tik 
nieko lietuviams, nedaro, bet net komisi
ją sudarė, kad atkasti ir atpažinti “bol
ševikų aukas.” *

Kas gi tai, jeigu ne bjaurus nacių me
las? Juk naciai tūkstančiais žudo Ukrai
nos, Ėaltarusijos, Lietuvos, Latvijos, Ju
goslavijos, Franci jos ir kitų pavergtų 
kraštų žmones, bet “Draugas” tas ži
nias, tą nacių žvėriškumą paslepia. Anais 
laikais “Draugas” įtalpino paveikslą iš 
anglų spaudos, kur buvo pakarti penki 
Sovietų piliečiai,, tai parašė, kad būk tik 
vienas pakartas, kad sumažinus nacių 
žvėriškumą.

Kiekvienas sąmoningas žmogus žino, 
kad Amerikos spaudoj jau daug kartų 
buvo faktų, kaip naciai bjauriai terioja 
Lietuvos žmones. Naciai atima nuo lie
tuvių duoną, pieną, mėsą, javus. Jie iš
veža nuo 18-kos metų jaunuolius ir vy
rus į Vokietiją karo darbams. • Jie ati
ma nuo lietuvių žemės, o lietuvius pa
verčia nacių vergais. Bet apie tai “Drau
gas” nerašo, jis, priešingai, tatai užtyli. 
Jis talpina nacių melus prieš Sovietų Są
jungą, prieš Lietuvos liaudies Tarybų 
valdžią.

Kodėl naciams reikalinga vesti propa
gandą prieš Sovietų Sąjungą? Todėl, kad 
Sovietų Sąjungos armija kriušina nacių 
armiją, varo ją atgal ir neužilgo išvarys 
ir iš Lietuvos. Todėl naciai skleidžia prieš 
Sovietus meluš, p Amerikoj “Draugas” 
tuos nacių melus platina.

Vėliausia Maksimo Litvinovo, 
SSSR, ambasadoriaus Ameri
kai fotografija, kuri buvo nu
traukta jam sakant kalbą 
Waldorf Astoria viešbutyje, 
New Yorke.

Vaizdas Aleksandro vsko miesto, esančio Sachalino saloje, Tolimuose Rytuose. 
Šiame mieste, sako tūli stebėtojai, susiduria Sovietu-Japony interesai...

Astuoniems Milijonams Cery Amerikiečiu Grūmoja Būti Nu
žiūrimais, Jeigu Tam Tikras Bilius, įneštas Jungtinių 

Valstijy Kongresai! Ir Jau Priimtas Atstovų 
Buto, Taptų įstatymu.

(Pabaiga)
Patrijotizmą galima spręs

ti tik patrijotiniais darbais, 
o ne gimimo vieta. Nese
niai Brooklyne Federaliam 
Teisme teisiamų nacių a- 
gentų surašąs parodo, kad 
lygiai pusė jų buvo ateiviai, 
o kita pusė čiagimiai. Viso 
jų buvo dvidešimts. Vienok 
visi jie susilaukė, kaip ir 
buvo tikėtasi, to paties liki
mo.

Šita byla aiškiai atsako 
kongresmanui Dicksteinui 
ir kitiems, kurie yra susirū
pinę, kad prasikaltę natu- 
ralizuoti piliečiai gali išsi
sukti nenubausti. Krimina- 
lis Įstatymas, kuris apima 
lygiai čiagimius piliečius, 
naturalizuotus piliečius ir 
nepiliečius, atsako į visus 
klausimus. O jeigu šis įsta
tymas nebūtų pakankamas, 
tai ten ir reikia jieškoti iš
eities, o ne darkyti pamati
nį konstitucinį pilietybės 
statutą. Nubaudimas dvide
šimties metų kalėjimu, kaip 
buvo padaryta su nacių šni
pais Brooklyne, yra tinka
ma metodą apsidirbimui su 
kriminalistais, nes tas tų 
kriminalistų elgėsis yra to
lygus ištikimybei svetimai 
valdžiai. Reikia atminti ir 
tai, kad visi tie kaltininkai, 
kaip ateiviai, taip čiagimiai, 
lygai neteko brangių pilie
tinių teisių.

Tačiau jeigu Section 8 
taptų įstatymu ir pradėtų 
veikti, tai ne tik kad nekal
ti žmonės būtų aukomis, tai 
yra, nukentėtu, bet aklieji 
gąlėtų demoralizuoti teis
mus vienos arba kitos rū
šies apsigynimu. Jie galėtų 
sveikai argumentuoti, kad 
šis įstatymas yra prieš- 
k o nstitucijinis, 
apriboja žodžio 
dos laisvę, bausdamas 
žmones už ’ “išsireikimus 
žodžiu ir raštu.” Jie 
galėtų tvirtinti, kad tasai 
įstatymas neaiškus ir netik
ras, ir kad joks žmogus tik 
iš pasiskaitymo negali žino
ti, kas yra leistina ir kas iš 
tiesų yra “pelitinė ištikimy
bė.” Kai šiandien Amerikos 
žmonės gina savo civilines 
laisves prieš hitlerižmą, mū
sų Kongresas turi budėti, 
arba, kitaip, jis gali suteik
ti priešo * agentams progą 
pasislėpti už tų civilinių 
laisvių nugaros. .

.Nacionalės Advokatų Gil
dijos išleistas memorandu
mas nurodo sekamą: Jeigu 
šito pataisymo (Section 8) 
tikslas yra pasiekti tuos 
žmones, kurie tapo pilie
čiais pažadėdami savo" išti
kimybę Jungtinėms Valsti- 
joms, bet iš tiesų pasiliko

Rašo Adv. A. UNGER
ištikimais užsienio valdžiai, 
tai dabartinis įstatymas 
(Nationality Law) pilnai šį 
reikalą išriša, nes jis sutei
kia Teisingumo Departmen- 
tui galią tokią pilietybę pa
naikinti, kaipo išgautą ap- 
gavingu būdu.

O jeigu siūlomasi patai
symas iš tiesų turi tikslą 
padaryti galą užsienio pro
pagandai ir veiklai, tai jis 
savo tikslo jokiu būdu ne- 

kad 
reda-

kiekvieną įstatymą pagal 
tą, kaip jis atsiliepia ant ša
lies karinių pastangų. Pa
gal šitą tikslą, pataisymas 
Section 3, kuris palengvina 
ateiviams virš 50 metų tap
ti piliečiais, yra geras ir 
turėtų būti priimtas. (Ta
čiau ir čia Senato Immigra- 
cijinis Komitetas turėtų to
kių ateivių išbuvimo laiko
tarpį sutrumpinti iki 10 me
tų, vietoj 16 metų.)

Iš kitos pusės, pataisymas 
Section 8, kuris užsipuola 
ant naturalizuotų amerikie
čių ir sunaikina pilietybės 
nepaliečiamybę, yra pavo
jingas mūsų tautos vieny
bei, pagelbsti priešui, prie
šingas konstitucijai ir ne
reikalingas. Jis turėtų būti 
atmestas.

Labai įdomu ir tas, kad 
Kongresas svarsto pono 
Dicksteino antros klasės pi
lietybės bilių, kaip tik tuo 
laiku, kai Wendell Willkie' 
ruošiasi Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiam Teisme ginti 
William Schneidermaną, iš 
kurio bandoma atimti pilie
tybė. Reikėtų, kad kaip 
Aukščiausias Teismas, taip 
Kongresas griežtai atmestų 
ant visados teoriją apie 
dviejų klasių Amerikos pi
lietybę. Nes jeigu tas nebū
tų padaryta, tai, pasak tei7 
sėjo Douglas:

“...Prasidėtų pasidalinsi
mas. Neapykanta ir netole
rancija būtų inkorpuota. 
Tokiose sąlygose demokra
tijos priešai įsigalėtų. To
kiose sąlygose prasidėtų 
disintegracijos procesas.”

Klausimai ir Atsakymai

nes jis 
ir spau-

Geor-
Vien

pasieks. Daleiskime, 
subversišką laikraštį 
guoja naturalizuotas 
tis, kaip, pavyzdžiui, 
ge Sylvester Viereck.
tik rezignuodamas iš redak
toriaus vietos ir ją užleis
damas čia gimusiam pilie
čiui, šitas priešo agentas ga
lėtų šiam įstatymui rodyti 
nosį.

Iš kitos pusės, pagal pa
taisymą Section 8 gali būti 
sudaromas nekaltų žmonių 
persekiojimas. Pavyzdžiui, 
penktakolonistai galėtų pa
daryti skundą už “išsireiš
kimus, raštus bei užsilaiky
mą” ant naturalizuoto pilie
čio, kuris vadovauja darbo 
unijai arba fraternalei or
ganizacijai, kuri ragina pa
ramą Anglijai, arba užgiria 
Sovietų didvyrišką kovą 
prieš Hitlerį. Išdavystės 
technika yra be galo gudri 
ir apgavinga. Priešas galė
tų panaudoti Section 8 nu
kreipimui dėmesio nuo sa
vęs, ir sėti neapykantą ir 
nepasitikėjimą tarpe čia gi
musių ir naturalizuotų pi
liečių. Prezidentas Roose
veltas yra persergėjęs prieš 
tai. Jis pasakė: “Atsimin
kite nacių techniką; Kurs
tyti rasę prieš rasę, religiją 
prieš religiją, prietaruos 
prieš prietarus. Padalinti ir 
užkariauti.”

Section 8 kursto čia gi
musius amerikiečius prieš 
naturalizuotus a m e r ikie- 
čius.

Kad šita baimė nėra per
dėta, tai puikiai parodo pa
starųjų laikų kongresmanų 
Dies ir Fish žygiai. Kaip'tik 
tuo laiku, kai priešo agen
tai, kuriuos Dies Komitetas 
turėjo susekt ir iškelt aikš
tėn, vedė Savo išdavikišką 
darbą Pearl Harbor, tai 
Dies užsipuldinėjo ant Lęon 
Henderson ir kitų patrijo- 
tingų amerikonų. Kongres- 
manas Fish panaudojo sa
vo privilegijas, kaipo kon- 
gresmanas, puolimuji mūsų 
valdžios kaip tik tuo laiku, 
kai jo sekretorius darbavo
si America First Committee 
naudai.

Karinis Kongresas, ku- 
riuomi yra dabartinis 77- 
tas Kongresas, turi sverti

Pastaba:
Anglijos buvusio ambasa

doriaus Maskvoje Sir Staf
ford Cripps figūra didėja. 
Jis jau pasiekė valdžios va
do vietą Anglijos parlamen
te. Laikraščiai jau kalba, 
kad jeigu Churchill pasi
trauktų, Cripps taptų An
glijos premjeru. Cripps lai
kos griežto nusistatymo, 
kad Anglija ir Amerika tu
ri ^netampriausiai koope
ruoti su Sovietų Sąjunga ir 
šiame kare ir po karo.

Sugrįžus jam iš Maskvos, 
Cripps’ui buvo pastatyta 
net 20 klausimų apie Sovie
tų Sąjungą. Jis į juos at
sako trumpai, bet esmingai. 
Čia mes tuos klausimus ir 
paduosime, po vieną kas 
dieną.
1 Klausimas:

Ar karas paveikė Staliną 
asmeniškai?
Atsakymas:

Pel ilgą laiką Stalinas ti
kėjosi, kad Rusijai reikės 
kariauti prieš vakarinių ir 
rytinių kaimynų agresiją' 
(užpuolimą) ir todėl per 
daug metų jis ruošė Sovietų 
Sąjungą apsigynimui. Stali
nas pats niekados neturėjo 
agresingų intencijų, nors jis 
pilnai suprato svarbą tvir
tų, strategiškų rubežių. Jis 
visuomet troško, kad jis bū
tų paliktas ramybėje su ra
miu savo šalies plėtojimusi. 
Iki pat to laiko, kol jfs pa
matė greitą pavojų iš Vo
kietijos pusės, jis laikėsi 
nuošaliai ir vairavo Sovietų 
Sąjungos jėgas. Bet kuomet 
pereitą gegužės mėnesį pa
vojus pasidarė .aiškus, jis 
užėmė premjero vietą. Gi 
vėliau, kuomet nacių užpuo
limas prasidėjo, Stalinas 
taipgi paėmė krašto 1 apgy
nimo ministerio vietą. Tas, 
aišku, pastatė jį arčiau į 
priešakį visuomenės akyse, 
bet tas/pamatiniai nepakei
tė jos vadovybės rolės.

Stalinas labai retai daro 
viešus pareiškimus. Kai ku
rie žmonės mano, kad jis 
jau ir perdaug retai sako 
viešas prakalbas. Bet, ma
tyt, jis netiki, kad jam rei
kia asmeniškai dažnai atsi
šaukti į liaudį. Nuo karo 
pradžios jo pozicija šalyje 
nepalyginamai sustiprėjo ir 
jis pasirodė tokiu dideliu 
žmogum, kokiu jį daug žmo
nių pęrsistątė.

Aš ųemąnąu, kad karaS

labai daug pakeitė Staliną, 
nors aišku, kaip ir visi rea
listai, jis pasinaudojo nau
jais patyrimais, kuriuos at
nešė karas, kad save prisi
taikyti ir pritaikyti savo 
politiką prie smarkiai besi
keičiančios situacijos.

Sir Stafford Cripps.
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Dar 
ir aš pakliuvau į registraci
ją vyrų armijai. Mat, ne vi
sai buvau sulaukęs 44 metų 
amžiaus, kai ėjo registraci
ja. Dabar laukiu pašaukimo 
į Dėdės Šamo kariuomenę. 
Bet būkite tokie geri ir pa
aiškinkite, jeigu žinote, kaip 
tie vyrai bus šaukiami ar
mijom ar pradės šaukti nuo 
jaunesnio amžiaus ir eis iki 
seniausio, tai yra, iki 44 me
tų, ar ims visus sykiu ? Man 
tas klausimas labai rūpi!

Senas Jaunuolis.
Atsakymas

Prieš kelias dienas Karo 
Departmentas kaip tik tuo 
klausimu išleido pareiškimą. 
Jis patvarkė, kad kariuome
nėn bus šaukiami kartu vi
sokio amžiaus vyrai, kad ne 
bus pradėta su jaunesniais 
ir einama prie senesnių. 
Priklausys nuo to, kuris pa
klius po kokiu numeriu, kai 
bus tų numerių traukimas 
Washingtone. O numerių 
traukimas, jeigu neklysta
me, bus kovo 17 d.

Norvegų karalaitis Qlaf, pasi- 
VUOŠęs sėsti į tąnką; jis lavina
si būti tankistu. Šiuo metu 
OĮąf dar y is yra Amerikoj e i? 
čia lavinasi.
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iš daugelio pa- 
moterų atsilie- 
prezidento pa-

po- 
ke-

kuri 
vie- 
vie- 
kur-

Laisvės Radio Pro- 
Dienai minėti)

jis, privalo užimti

Worcesteryje, Bin- 
Montello, Roches- 

k lasęs dar k u-

į milžinišką darbo
Gaila,

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

Lietuvės Moterys Išgirdo ir 
Suprato Šauksmą Sunaikinti 

Ašies Agresorius

i

se.

atakų 
mote- 
ir fa-

MMOKN

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

ris, sakė
vietą mūsų šalies gynime.

Mūsų priešai buvo ir yra 
stipriai organizuoti ir gerai 
apginkluoti. Tokiomis ir dar 
geresnėmis turi būti mūsų jė
gos, kad prilygti ir sukriušin- 
ti priešų jėgas. Mūsų moterys 
tai suprato. Pasekmėj, prasi
dėjo padvigubintas veikimas 
esamose grupėse ir tvėrimasis 
naujų. Kas yra daroma?

Jau gruodžio 10-tos laidoj 
dienraštyje Laisvėj raportuo
jama iš Baltimore, Md., kad 
sutverta mezgėjų grupė ir su
aukota $15 vilnoms. Jų atsi
šaukime į kitas moteris sako
ma: “Moterys už vis labiau 
nekenčia karo, tad subendrin- 
kim savo pastangas sutriuški
nimui fašizmo ir jo baisaus 
karo.” Toj pat laidoje rapor
tuojama, kad Brooklyno mo
terys surinko gerokai pinigų 
vilnoms ir kad jau mezgama. 
Kad Great Necko moterys su
organizavo mezgėjų grupę. 
Kad įvairios pramogos ruošia
ma tam tikslui.

Tą pat savaitę įvyko nepa
prasti moterų susirinkimai 
Brook lyne, Chicagoj, Stough- 
tone, Gardneryje, Worcestery 
ir kitose vietose. Juose pla
nuota viską daryt laimėjimui 
karo. Laisvės moterų skyriun 
gausiai pradėjo ateidinėti to
ki pranešimai:

“Norwood© moterys siuva ir 
mezga Raudonajam Kryžiui, 
taipgi dirba Sovietų Sąjungos 
medikalei pagalbai... Gard- 
neryj, Worcestery, 
moterų organizacijos 
bondsų . . . Bostone, 
ridge, Bridgewater,

(S. Sasnos prakalba, pasakyta kovo 5-ta, 
gramoj, pašvęstoj Tarptautinei Moterų

Turint privilegiją dirbti prie 
lietuvių dienraščio Laisvės, 
norisi šia proga tarti žodį 
apie tas kilnias moteris, kurios 
savo aiškiu supratimu mūsų 
šalies reikalų ir puikiu darbu, 
laiks nuo laiko atžymimu 
dienraščių Laisvės ir Vilnies 
moterų skyriuose ir kitose ko- 
lumnose, daug prisideda 'prie 
mūsų pastangų sutriuškinti 
Ašies agresorius.

Net pirm Japonijos 
ant Perlų Uosto, mūsų 
rys rūpinosi dėl nacių
šistų gaujų užpuolimo ant de
mokratijų. Daugeliui šalių ir 
jų žmonių, tame skaičiuje ir 
mūs’ pačių gimtinei Lietuvai 
tapus pavergtomis naciais, 
didvyriškiems Chinijos, An
glijos ir Sovietų Sąjungos 
žmonėms isstojant prieš žiau
riausius kirčius, mūsų moterys 
statė sau klausimus:

Kaip tie žmonės galės per
gyventi dar kitą karo žiemą 
Europos žemiau zero speiguo
se ir dar sėkmingai kovoti?

Ar jie yra, ar bus tinkamai 
aprūpinti ?

Kaip bus su priežiūra-gel- 
bėjiųhu sužeistų ?

Kas ir kuomi atsimins mūs 
pačių sūnelius Kalėdomis? 
Kas užmokės jų duokles į 
kuopą? Kas padės karių glo
bos draugijai tę'sti jos neįkai
nuojamai vertingą darbą ?

Bile kuri blaivai mąstanti 
moteris po tokio apgalvojimo 
nenorėtų daugiau eikvoti lai
ko prie kortų, bingo ar kito 
kokio lošio. Nenorėtų dėlto, 
nes ji žino, kad jos laikas, 
praleistas mezgant, gali šil
dyt karį sargyboje ar fronto 
linijose. Ji žino, kad jos veik
la su Raudonuoju Kryžiumi 
pagelbėtų ką nors iš sužeis
tų sugrąžint į gyvenimą. Kas 
žino, o gal pasitaikyt ir jos 
pačios sūnui. Ištikrųjų, jokia 
motina nestovėtų nuošaliai 
veltui, kuomet jos sūnūs fron
te šaukiasi jos pagalbos.

Dar rugsėjo mėnesį, 1941 
m., Marė Janionienė, lietuvių 
mylimo poeto motina, kuri 
pergyveno Vokietijos okupaci
ją Lietuvoj laike pirmojo pa
saulinio karo, rašė:

“Visomis mūsų pastangomis 
privalome veikti dabar, šian
dien.” Ji žinojo ir mes visi ži
nome, kad dabartinė nacių 
okupacija yra vergija aršiau
sios rūšies, tos rūšies, prieš 
kurią reikia kovoti, kurią rei
kia sukriušinti arba ji mus su
naikins. Todėl tūlos moterys 
sugestavo mėgsti Raudonajai 
Armijai ir lietuviams, ka
riams, Raudonosios Armijos 
eilėse kovojantiems prieš Lie
tuvos pavergėjus. Kitos norė
jo dirbti su Amerikos Raudo
nuoju Kryžiumi, rūpinosi teik
ti medikalę pagalbą ir jau 
rinko tam aukas.

Paskiau atėjo Hitlerio ir jo 
sėbrų nepaskelbtas karas Jun
gtinėms Valstijoms. Nuskan
dinta laivas Reuben James ir 
daugelis kitų laivų, nusinešant 
daug gyvasčių. Antanas G. 
Kalanta, Antanas G. Stankus, 
Amerikos lietuviai marininkai 
buvo tarpe paskandintų. Mūsų 
moterys norėjo ką nors veik
ti prieš tą baisenybę. Jos pra
dėjo daugiau veikti.

Pagaliau atėjo toji gėdin
ga gruodžio 7-ta — ataka ant 
Perlų Uosto. Po to mūsų pre
zidentas įtooseveltas pasakė 
neužmirštamąją svarbią kal
bą. Kiekvienas vyras ir mote- Panašiu tonu rašo ir Lucija

Bekešienė iš Rochcstcrio :
“Nuo gruodžio 10-tos, 1941 

m., iki vasario 28-tos, šių me
tų, mes pasiuntėm 90 svede- 
rių, 87 poras kojinių, 38 
ras pirštinių, 18 šalikų, 14 
purių...”

Pirmos pagalbos klases 
terys suorganizavo Brooklyne, 
Chicagoj, 
ghamtone, 
teryje. Kitur 
riasi.

Čia tik keli 
vyzdžiai mūsų 
pi m o į mūsų 
šaukimą apsigynimo darbui.

Karo gamybai plintant, mes 
tikimės, jog mūsų moterys vis 
daugiau ir daugiau užims savo 
vietą prie mašinų šapose, civi
linių apsigynime ir tiesioginia
me patarnavime kariuomenei 
frontuose. Tam mes privalome 
mokintis ir pasiruošti šiandien, 
kadangi mes turime daugiau 
pagaminti ir daug geriau ka
riauti, kad nukovoti priešus. 
Dėlto mos širdingiausia ragi
name kiekvieną lietuvę, 
dar nėra pasirinkus sau 
tos pasirinkti ir lankyti 
na iš daugelio duodamų 

apsaugai savo mylimųjų, 
namų, mūsų krašto ir 

kurias mes didžiai 
branginame.

S11

savo 
laisvių,

Lucy Parsons, Istoriškų Kovų 
Vado Našlė, Sudegė Namų 

Gaisre, Chicagoj

Auburn 
pirko 

Camb- 
Stough-

ton, Gardner, Worcester, De
troit, Rochester, Brooklyn, 
Montello, Lawrence, Pittsbur- 
ghe, Clevelande padeda Rau
donajam Kryžiui, o taip pat 
ir Raudonajai Armijai. . . Mo
tinos, kurios atidavė sūnus ka
ruos prieš fašizmą — Kalan- 
tienė, Mazurkienė, Stankie- 
nė, Ražanskienė — aktyviai 
remia mūsų pastangas. . . Wil- 
merdingo moterys turėjo sėk
mingą balių Anglijos para
mai. . . San Francisco ir Oak- 
lande susiorganizavo mezgėjų 
grupės...”

Panašūs pranešimai mirgė
jo vidurvakariečių lietuvių 
dienraščio Vilnies špaltose.

Ir taip prasidėjo veikimas 
mėgsti kariams svederius, siū
ti ligoniams baltinius ir ma
žiukus drabužėlius pabėgė
liams kūdikiams, daryti ban
dažus. Imtasi rengti nesu
skaitomas pramogas sukėli
mui finansų medžiagoms bun- 
duliams sudaryti, medikališkai 
pagalbai, pirkimui bondsų. 
To pasekmėj turime pastovias 
mezgėjų grupes Brooklyne- 
Maspethe, Lowellyj, Hartfor
de, Patersone, Eastone, De
troite, Philadelphijoj, Roches- 
teryje, Baltimorėj, Chicagoj ir 
daugelyje sričių už Chicagos, 
taipgi ir daugelyje čia nemi
nėtų vietų ir rytinėse valstijo- 

grupių 
pasek-

brook-

Kai kurtos iš tų 
atsiekusios štai kokių 
mių:

Katrina Petrikienė, iš 
lyniečių grupės, rašė:

“Mūsų moterys jau pasiun
tė 137 svederius, 116 porų 
kojinių, ir t.t. Mūsų čampio- 
nės mezgėjos, Katrina Petlic- 
kienė jau numezgė arti 50 po
rų kojinių, Kalvaitienė 15 sve- 
derių...”

8080 yra gau-
6080

Forma numeris 
.narna 2, 3, 4, 5 ir 6 metų dyd
žio. Trijų dydžiui reikia dvie
jų yardų 36 colių pločio au
dimo.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėti numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Ser
vice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.
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Binghamton, N. Y.
Mūsų Moterų Skyriaus me

tiniame raporte už 1941 m., 
tilpusiame Laisvėj vasario 25- 
tos laidoj, praleista vardai 
daug pasidarbavusių draugių. 
Užtai dabar suminėsime drau
ges, kurios daug aukavo ir 
pasidarbavo sukėlime S. S. 
medikalei pagalbai aukų.

M. Liuzinienė pati daug au
kavo. N. Garnienė aukavo 
virš $10 ir šiaip prisidėjo su
kėlime aukų. K. Vaičikauskie
nė, gėlininkė, visur gelbėjo 
rinkti aukas ir pati aukavo. 
Ogi mūsų jaunuolė A. Mikolo- 
jūnaitė irgi visados, kur tik 
buvo kviesta rjnkti aukas, už-

Užfrontės pareigose sumušimui fašizmo moterys orga
nizuoja kraujo davėjus, renka knygas vyrams kariuo
menėj, mezga, siuva, organizuoja klases pirmos pagal
bos, namie slaugymo ir mitybos. Tokias pareigas turi ir 
Philadelphijos CIO Pagalbiniu Taryba savo programoj. 
Čion matome Mrs. Roie Levy (iš kaires), tarybos prezi
dentę, sučekiuojant su Mrs. Nettie Hali savo darbą 
Raudonojo Kryžiaus produkcijos centre, įsteigtame ta
rybos pastangomis.

Amerikoj dabar veikia šimtai tokių centrų.

Moterų Dienos Atbalsiai
Tarptautinė Moterų Diena, 

kovo 8-ta, šiemet pažymėta 
ve i k su i a i s u ž d i d esn į m oterų 
vieningumą sumušimui hitle- 
rizmo.

Virš 70 vadovaujančių New 
York o moterų pasiuntė svei
kinimus Anglijos, Sovietų Są
jungos ir Chinijos moterims. 
New York o moterys kas me
tai savo minėjimuose Tarp- 
tautiiiės Moterų Dienos iškel
davo Sovietų moterų atsieki- 
mus, grupės moterų jas svei
kindavo, bet šis pastarasis yra 
atstovingiausis iš sveikinimų.

Tarpe pasirašiusių sveikini
mą yra Ethel Epstein, majoro 
LaGuardijos darbo sekretorė; 
Catherine Earnshaw, Laikraš
tininkų Gildijos Pagalbinės nac. 
prezidentė; Elizabeth Hawes, 
modistė ir laikraštininke; Bet
ty Hawley, New Yorko Vals
tijos Darbo Federacijos vice
prezidentė, ir daugelis kitų 
žymių moterų iš unijų, moks
lo, meno ir kitų gyvenimo sri
čių.

-.“Kovokite,” sakė atsišauki
mas, “mes su jumis.”

New Yorko Harlemo negres 
pasisakė dar smarkiau kovoti 
prieš fašizmą ir jo nešamą 
vergiją, už “broliją ir švie
są tikroj demokratijoj,” kaip 
pareiškė Audley Moore, jų va
dovė. Jos taipgi veikia su
stiprinti kovą už išlaisvinimą 
Browderio, negram tikros ly
gybės čampiono, priešfaštinio 
judėjimo vado.

Lietuvės moterys Brookly- 
ne,x Chicagoj, Detroite, Cleve- 
landė ir eilėj kitų vietų .jau 
turėjo, o kitur dar turės bė
giu šio mėnesio mitingus bei 
pramogas 
Dieną. Ta 
vienos ar 
gius prieš
jasi vienam ar kitam šalies ap
sigynimo darbui.

Panašiai minėjo Moterų 
Dieną ir kitų. Amerikoj gyve
nančių tautų organizuotos, pa
žangios moterys.

paminėti Moterų 
proga jos paremia 
kitos šalies karžy- 
fašizmą, mobilizuo-

rašyti aukotojų vardus, suti
ko su mielu noru.

Labai atsiprašome 
mielos draugės, kad tokią ne
malonią klaidą padarėm.

Moterų Skyriaus Komitetas.

jūsų,

Lucy Parsons, žmona Chicago 
HaVmarketo kankinio Albert 
Parsons, kovo 7-tą žuvo lieps
nose užsidegus mediniam na
meliui, 3130 N. Troy St., Chi
cagoj, kur ji gyveno su savo 
draugu George Marstall. Ji
sai, bandydamas ją gelbėti, ir
gi- pavojingai apdegė.

Lucy Parsons buvo stipraus 
■ klasinio pasiryžimo ir stebėti
nos ištvermės moteriškė. Po 
pakorimo jos vyro Albert Par
sons, kartu su August Spies, 
Adolph Fischer ir George En
gei pasekmėj kovų už 8 valan
dų darbo dieną, Lucy Parsons, 
tuomet jauna našlė, nenusi
gando, nenusileido jos vyro ir 
draugų nužudytojams. Ji vi
są savo gyvenimą pašventė 
tam judėjimui, už kurį jos vy
ras atidavė gyvastį. Ji rašė 
spaudai, platino literatūrą, 
rinko aukas, sakė prakalbas 
gelbėjimui kitų darbininkų 
kovos kalinių, taipgi jų šeimų 
paramai.

Pastaraisiais keliais metais 
jinai buvo jau labai liguista 
ir beveik visai apakus, tačiau 
sąmonę ir atmintį turėjo pa
žymėtinai skaidrią, šių žodžių 
rašytojai teko ją girdėti kal
bant viename iš nacionalių 
kongresų tik prieš keletą me
tų ir grožėtis jos puikiu atsi
minimu praeities ir pažinimu 
dabarties, noru 
ninku reikalus.

Lucy Parsons 
sulaukti 8 valandų darbo die
nos ir eilės kitų dalykų, už 
kuriuos jos jaunas vyras mi
rė kankinio mirtimi 1886 me
tais. Pirmoji Gegužės, gimus 
šešėlyje jos vyro kartuvių, iš
bujojo 
žmonių manifestaciją.
kad jai, sulaukusiai 83 metus, 
nelemtos sąlygos ir belaikinė 
mirtis neleido sulaukti natū
ralaus gyvenimo saulėleidžio 
ir gal dar daugelio jos troš
kimų įsikūnijimo gyvenime.

Anglijos moterys iškėlė šū
kį: “Viskas karui.” Ten virš 
milionas moterų jau atėjo 
dirbti karo industrijoj ir bent 
milionas dar norima įtraukti. 
Liuosomis nuo dienos darbo 
valandomis Anglijos moterys 
taipgi yra paskendusios viso
kiose pareigose apsigynimui.

Meksikos moterys savo svei
kinime Jungtinių Valstijų, An
glijos, Sovietų Sąjungos ir 
Chinijos moterims panaujino 
pažadą kooperuoti “iki galuti
nos pergalės ant fašizmo.”

Chinijos moterys masiniai 
stojo į būrius teikti pagalbą 
frontui ir stiprinti gamybą už- 
frontyje, pasiskirdamos sau 
darbų kvotas. Jos labai įdo
mios ir ateityje teks apie tai 
pakalbėti plačiau.

Kalbėdama dešimčiai tūks
tančių darbininkų ir karių mo
terų, Chungkinge, Moterų Die
nos proga, ponia Chiang Kai- 
shek atsišaukė į arti du mi- 
lionus Chinijos moterų padė
ti laimėti karą 
pastangų.

padvigubinimu

Virš paduoti 
sutraukos jau 
rių pasaulio vietų žinių, duo
da mums įžvalgą, ko siekia 
moterys šalyse, kariaujančiose 
prieš fašizmą. Iš to taip -pat 
galima įmatyti, kaip moterys 
Lietuvoje ir kitose fašizmo pa
vergtose šalyse stengiasi nusi
kratyti užkartą joms skaudžią 
fašizmo vergiją ir kaip dieno
mis ir valandomis laukia pro
gos išvyti tuos barbarus iš sa
vo žemės ir dar kartą užgy
venti laisvų, civilizuotų žmo
nių gyvenimu.

Mūsų veikimas už pergalę 
ant fašizmo čionai padeda pri
artinti ir joms laisvės valan
dą ir visiems — mums ir jiems 
—priartinti saugumą ir taiką, 
kurie bus galimi tik prašali
nus fašizmo pavietrę nuo 
mės paviršiaus.

keli bruožai, 
gautų iš įvai-

ZOYA FIODOROVĄ, 
į s p ū d i n g ai atvaizdavusi 
raudonąją slaugę judyje 
“Mergina iš Leningrado.”

kokia pramoga tos 
dienos atžymėjimui. Ir 
komisija iš veiklių 
kurios pasirūpins su-

kovo 6 dieną mirė 
garsus darbininkų 

Mooney, ir sužinota,

Tai šiame susirinkime nutarta 
surengti 
svarbios 
išrinkta 
draugių,
rengti ką nors gero ir greitai. 
Lauksime.

Kadangi 
pasauliniai 
vadas Tom
kad nėra vėlu pagerbti jį už jo 
didelį pasidarbavimą organiza
vime neorganizuotų darbininkų, 
tai nutarta paaukoti iš Moterų 
Skyriaus iždo $5 ir nusiųsti gy
vų gėlių vainiką nuo mūs Mo
terų Skyriaus, kaipo suteiki
mui paskutinio pagerbimo tam 
dideliam vadui.

Iš Moterų Skyriaus 
Susirinkimo

Mūs Mezgėjos
Drg. O. Mikolojuniūtė prane

šė, kad jau turi ant rankų ir 
trečiąją.siuntinį vilnų. Tai viso 
jau yra nupirkta vilnų už $50. 
0 mezgėjų darbas rodo jau to
kius vaisius: M. Kulbienė nu
mezgė 5 svederius, pasižadėjo 
daugiau mėgsti, O. Girnienė — 
5 svederius, pasižadėjo daugiau 
mėgsti. H. Pine 2 svederius. M. 
žvirblienė 1 svederį ir antrą 
mezga. K. Vaičikauskienė 1 
svederį ir antrą mezga. M. Lu- 
zinienė pirkosi vilnų ir numez
gė 5 poras kojinių. A. Kamins
kienė 4 poras pirštinių. P. Bak- 
šienė 4 poras pirštinių. Baigia 
mėgsti O. Mikolojuniūtė svede
rį, K. Kasmauskienė svederį ir 
E. Okulevičienė pirštines. Jei
gu kuriosv draugės turite dau
giau numezgusios, negu čia pa
žymėta, ar visai nepažymėta, 
tai atleiskite, kad nesuspėjau 
teisingai sužinoti apie jūsų dar
bą.

Moterų Skyrius širdingiau- , 
šiai prašo draugų-gių paaukoti 
į vilnų fondą pagal savo išgalę, 
kad mūs mezgėjos turėtų pil
nai darbo.

Kovo 6 dieną atsibuvo 
20 kp. Moterų Skyriaus 
rinkimas. Narių dalyvav 
mažai ir visos 
svarstė reikalus.

Moterų Skyriaus komiteto ir 
įvairių komisijų raportai iš
klausyti ir priimti. Pasilinks
minimo rengimo komisija pra
nešė, kad pasilinksminimas at
sibuvo ir pelno liko $20.53. Jos 
raportas priimtas su pagyrimu.

Koncerto rengimo komisija 
pranešė, kad prisirengimo dar
bas einasi neblogai. Koncertui 
programa baigiama sudaryti ir 
trumpu laiku bus paskelbta, 
kas jąją pildys. O dabar jau 
turi gatavus laimėjimo tikietu- 
kus, kurie parsiduoda po 10c, ir 
įžangos tikietus, kurie parsi
duoda iš anksto perkant po 
45c., oprie durų 50c., įskaitant 
taksus. Moterų Skyrius prašo 
visus vietos .lietuvius pasipirkti 
kaip įžangos tikietus, taip ir 
tuos, kurie yra gavimui “Cock
tail Set,” “Electric Toaster” ir 
“Glass Dishware.”

Prisirašė prie Moterų Sky
riaus 3 naujos narės. Draugės, 
O. Mikolojuniūtė perstatė drg. 
O. Bakienę, J. Navalinskienė 
perstatė drg. O. Bliznikienę ir 
A. Žemaitienė perstatė drg. A. 
Bubienę. Visos trys draugės 
priimtos vienbalsiai.

Dėl daugelio visokių darbų- 
darbelių nesuspėjome surengti 
jokios pramogos atžymėjimui 
Tarptautinės Moterų Dienos.

susi- 
o ne

gana gražiai

Klaidų Pataisymas
Kovo 4 dienos Laisvėje buvo 

aprašytas mūs Moterų Skyriaus 
atsibuvęs pasilinksminimas. Ir» 
ten per neatsargumą pasidarė 
pora*klaidų. Ten buvo pasaky
ta, kad A. Žemaitienė aukojo 
ragaišį. Turėjo būti 
tienė aukojo ragaišį 
nes. A. Mačiukienė 
nosines, turėjo būti 
ir saldainių dišę. A. Bagdonas 
aukojo $2. Turėjo būti S. Bag. 
donas aukojo $2. Labai atsipra. 
sau už šias padarytas klaidas.

Korespondentė O. G.

ze-

A. žemai- 
ir 3 nosi- 
aukojo 2 
2 nosines

Cukrus ribojamas ne dėl 
stokos, bet kad taupyti. Mat,, 
c u krus—j o prod ūktai—gal i m a 
pavartoti nerūkstančio parako 
gamybai. Tokiu paraku šau
dant priešui prisieina daugiau 
padirbėt, kol nustato, iš kur 
šaudoma.

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



Ketvirtas Puslapis Trečiadienis, Kovo fl, 1942
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 24

Wilkes-Barre, Pa. Išmokėjus apskr. valdybai 
kelionių išlaidas, konferencija 
likosi uždaryta 6 vai. vakare.

(Tąsa) 
IX.

Susėdo jiedu ir užsirūkė. Grafas Przi- 
o pirškis ilgai kramtė pypkės kandiklį, pū- 
| te dūmus net per nosį ir linksmom aku

tėm dilbtelėdamas į Kordušą, šypsojosi 
vienos lūpos kraštu. Kordušas žiūrėjo į 
jį ramiai ir šaltai. Šįkart nebe taip sal
džiai lipo grafo poelgiai ir žodžiai prie 
jo širdies. Per dažnai Przidirskio veidas 
nušvisdavo šypsena.

— Už gyvenimą, brangus Benjaminai, 
daug reikia mokėti. Tad ir pasirinkim, 
kas geriausia. Pasirinkim sočiausią, 
linksmiausią gyvenimą, ar ne taip? — 
pagaliau ištraukė jis pypkę iš dantų ir 
atsilošė krėsle.

— Puikiai pasakyta, grafe. Aš gyveni
mu nesiskundžiu.

— Santire quae libet, et dicete quae 
sentias, — brangusis Benjaminai. Šitaip 
mano tėvas sakydavo. Pakalbėkim ir mu
du šį kartą širdingai. Berods, draugai te
besam.

— Prisiekiu, grafe, — iš nuostabos ir 
netikėtumo karštai tarė Kordušas, ta
čiau pasijuto taip nejaukiai, lyg įklim
pęs į neįprastą vietą.

— Ačiū Dievui. Ne per seniai skaičiau 
tokią pasaką. Gyveno, sako, šioje ašarų 
pakalnėje labai doras žmogus. Į bažny
čią kasdien eidavo, klebonui rankas bu
čiuodavo, šaknelėm ir beržo lapais... 
Ar daug reikia. Klebonas iš ambonijos 
pradėjo, o bobelės baigė: šventuoju tą 
žmogelį paskelbė, nors širdyje visi di
džiausiu kvailiu laikė. Dangus visuomet 
dangus. Ir pasiuntė kartą Dievas angelą 
pas tą patį žmogelį, kad jo, vargšo, 
kvailiu niekas nebevadintų. “Ruoškis”, 
tarė angelas, pažadinęs jį iš šiaudų, 
“ruoškis į dangų. Tu jau šventas.”

— Girtas, psiakrev, buvo! — garsiai 
nusijuokė Kordušas, vis dar nesuprasda
mas, ką tais juokais grafas nori pasaky-

' L
— Nepertrauk, brangus Benjaminai. 

Prisiekiu: nebuvo girtas. Be vandens ir 
šaknelių, jis nieko nebuvo ragavęs. Tai
gi, išgirdęs tokius angelo žodžius, žmoge- 

* lis pravirko ir puolė prieš jį kniūbščias. 
“Kaip aš eisiu į dangų, kad dar mažai 
kentėjau žemėje? Laukiu, kol mane nu
plaks, nukryžiuos. Be to, gaila man pa
likti bažnytėlę, gerą kleboną ir šitą štai 
čiužinį, kuris, ačiū Viešpačiui, jau kruta 
ir dvokia.” Ką gi, angelas ne policinin
kas. Grįžo pas Dievą ir papasakojo žo
dis žodin, ko žmogelis dar trokšta. 
“Kvailas,” atsiliepė šv. Ksaveras, japonų 
ar kinų užmuštas. “Jį leidžia į dangų, 
o jis kryžiaus laukia. Pone Dieve, tegu 
kirmyja sau ant to čiužinio, nusibos.”

— Tai kas iš to? — primerkė akis Kor
dušas.

— Įsidėmėk, brangusis Benjaminai. 
'Ant kryžiaus jau kartą numirė!

— Na? *
— Jeigu siūlo dangų, tai šitokio res- 

pekto atidėlioti nereikia.
— Garbės žodis, nieko nesuprantu, po

ne grafe.
— Nevadink mane nei ponu nei grafu.
— Aš ne demokratas...
— Neįsižeisk, Benjaminai, bet mes so

cialinių problemų čia nesvarstysim. Pri
sipažink man, ar iš tikrųjų gerai gy
veni?

— Gyvenu..
— Sakai,, Kordušai dar niekam nesi

skundė? Suprantu ir nuoširdžiai šią do
rybę vertinu. Tačiau nebe tie laikai. Se
niai išbėgiojo meškos iš mūsų miškų, iš- 

j mirė zubrai., Kiškeliai, Benjaminai, tik 
? straksi. Ir žmonės, kaip kiškiai. Kiškių 
į J % karalystė dabar!
| —• O t, dėl šito man ir liūdna.
I * — O tu neliūdėk, — staiga sujudėjo 
I 9 grafas krėsle^ — Neliųdėk, kaip Dievas 
I danguje. Liūdintis jau pasmerktas mir- 
I ;. ti. Ant jo galvos tik varnos kranksės, 
g Šventuoju nebūsi. Jei ir ant kryžiaus 
K mirtum, tai efekto nepadarysi. Kiškius 
B šaudyk!
j > — Vadinas, grafe, manai, kad aš kvai-1 las? — nuraudo Kordušas.
B — Tegu ir susipyksim su tavim, bran- 
■. gus bajore, bet... kvailas. Tu lyg tasB žmogelis. Pasakyk man, kodėl tu kir-
B myji, užsikalęs langus, a? Kodėl neklau

sai dangaus balso?
— Man nieko nereikia, — išdidžiai 

permetė Kordušas grafą akimis.

— Nemeluok, Benjaminai. Tau keista, 
kad kareivišku tonu su tavim kalbu. Šir
dį tau rodau, štai kas! Perkandau gyve
nimą, kaip riešutą. Ką radau perkandęs 
—mano reikalas, tik galiu prisiekti: su
kramčiau ir nurijau. Tau šlykštu, matau. 
Tu gal nesitikėjai. ’ Tačiau kalbu juk ne 
su popu ar karaliene Barbora. Su drau
gu kalbu. Pinigų tau reikia!

Kordušas sukando dantis, net žandi
kauliai iššoko.

— Ne varčiau tavo kišenes, bet žinąu. 
Visų bajorų kišenes žinau. Juk reikia?

— Kas iš to?
— Nori, kad dvarelis dar liktų nepar

duotas?
Kordušas jau tylėjo.
— Tai ko snaudi? Ko sėdi surūgęs 

tam užkampy? Nepasiduok, brolau, ga
limybės puikiausios. Tik reikia bent kiek 
blaiviau žvilgterėti pro atvirą langą. Su 
modernus actoribus reikia kovoti sine 
strepitu armorum, bet, sakau, ir nesnaus
ti. Nesiraukyk, seni, aš ne klebonas. Nuo 
visko atpratau, bet nuo tų lotyniškų... 
O vis dėlto kalbu aš pro custodia sui 
corporis.

— Su tais chamais, banditais aš tik ne- 
sibroliausiu! — pašoko Kordušas.

Przidirskis vėl įsikando pypkę, užsi
degė ir ramiai pūtė dūmus. Jis nežvilg
terėjo į Kordušą, duodamas progos jam 
nurimti, atvėsti.

— Neprilips, brangus, mielas Kordu
šai, neprilips.

— Aš ne žydas.
— Man, rodos, gerai žinai, kad ir aš 

nesu žydas. Sėsk, susimildamas. Iš kur 
tau, seni, dar tiek karštybių? — vėl at
silošė grafas krėsle. *

Atsisėdo ir Kordušas. Visą gyvenimą 
pripratęs grafo titulą gerbti, Kordušas 
nepajėgė trinktelėti į stalą ir išeiti. Jis 
suprato, kad Przidirskis jau žino arba 
tikriau nujaučia jo bėdas, ir gėdos jaus
mas mušė jam į galvą, kaip nuo alkoho
lio. Nemažiau nujautė jis ir apie ką gra
fas toliau nori kalbėti.

— Lietuvių valdžia iš mūsų atėmė dva
rus. Taip?

Kordušas tik prisimerkė ir timptelėjo 
ūsus.

— Mes tikėjomės, kad šitai bus neilgai. 
Teisybė ?

— Taip, — aštriai išsprūdo iš Kordu- 
šo burnos šis žodis ir nuaidėjo, kaip žo
delis ai.

— Pasitikėjom viepi Dmovskiu, kiti 
Pilsudskiu, treti... bendrai.

— Aš Tadu patikėjau.
' — Suprantu.1 Tu Tadu, aš Stanislovu, 
o Makovskis Ponu Dievu Visagaliu. Ir 
nieko...

. —Anksčiau tie mužikėliai basi iš sutrū
kusių šautuvų šaudė, o dabar jau ir lėk
tuvų turi, per okeaną perskrenda, An
glijos, Italijos karaliai jų pasiuntinius 
priima. Patio rotatem iurium jiems’pri
klauso.

— Man tai neįdomu.
— Sakai, lėktuvai kas antra diena nu

krenta. Visų, Benjaminai, krinta. Krin
ta s akcijos, titulai, tik dangaus lakūnas 
Elijas dar išsilaiko.

— Bet Lietuva, kaip valstybė, žus! Aš 
manau, kad ir grafas nesi kitokios nuo
monės.

Przidirskis kaukštelėjo pypkę į pele
ninę ir, vieną akį primerkęs, įsismeigė į 
Kordušą.

— Kalbi drąsiai, lyg policijos nebijo
tum, — pagaliau šyptelėjo. — Gal ir žus, 
bet mes, mielas Benjaminai, kažin ar ko
jų neištiesim. Sakau taip, kaip mano 
bernai kalba. .Nebenoriu burti, žiūriu 
blaiviai į dabartį. O tave ėda zulus — iš
didumas, mūsų senoji liga.

— Jeigu ir grafas jau tiki...
— Neskubėk, brangusis. Žuvimą ar 

buvimą išspręs kiti. Post fata... Mes 
nieko nebeišspręsim. Skaudu tai supras
ti, bet... taip yra. Mano nuoširdžiau
sias noras su tavim, Benjaminai, Šian
dien kalbėti apie ką kitą. Sutrukdei man 
ir aš išbėriau savo mintis, kaip boba ka
rolius.

— Prašau kalbėti, — parėmė Kordu
šas galvą susigraužęs, nepatenkintas.

— Aš gi sakau, kad laukėm, laukėm 
ir nieko nesulaukėm. Ką atėmė — nebe- 
grąžins, reik išlaikyt tai, ką turim.

— Grafas, berods, nesiskunai...
(Bus daugiau)

Užkvięčiame Visus!
Mes, žemiau pasirašę,. esa

me išrinkti ir įgalioti sureng
ti ALL. 43-čios kuopos nau
dai puikią, vakarienę. Todėl 
šiuomi ir pranešam visiems 
kuopos nariams (nes susirin
kimas neįvyko), draugams ir 
šios apylinkes “Laisves” skai
tytojams, kad tą puikią va
karienę jau esame surengę. Ji 
įvyks kovo 15 d., 6 vai. va
kare, Lietuvių Progresyvių 
Kliube, 325 E. Market St., 
Wilkes-Barre, Pa.

tik 
va-

Čia mes nesigirsime, o 
priminsimę tą faktą, kad 
karienė bus tikrai gera: Bus 
geri valgiai, bus visokio išsi- 
gėrimo; bus gera muzika ang
liškiems ir lietuviškiems šo
kiams.

įžanga tik 50c. asmeniui.
Todėl nuęširdžiai kviečiame 

visus šios apylinkės lietuvius 
dalyvauti; ųžtikrinam, kad vi
si būsite pilnai patenkinti.

Taipgi manome, kad kiek
vieno gero lietuvio pareiga 
yra paremti šią kultūros ir 
apšvietos organizaciją. O tą 
prakilnų darbą galėsime atlik
ti kovo 15 d., dalyvaudami 
vakarienėje.

Rengimo komisija:
M. Jančiulienė,
J. Vilkelis,
J. Visockis.

PITTSBURGH, PA.

Po konferencijai, vakare, 
įvyko vakarienė, kurioje pa
vaišinti 75 svečiai skaniais 
valgiais.

Buvo ir prakalbėlės. Kalbė
jo dd. Jonas Urbonas ir Le
kavičius. Kalbėjo organizaci
niais reikalais:

Rinkta aukos medikalei pa
galbai dėl. Sov. Sąjungos. Su
rinkta $12.

Po vakarienės ir pasilinks
minimo, išsiskirstėm su gera 
nuotaika.

LDS. 160 kuopos narys 
(Kokia jo pavardė ?—Red.) iš
važiavo (Kada?—Red.) į J. 
V. armiją. Linkiu jam pasise
kimo kovoje prieš fašizmą.

Pereitą savaitę Pittsburgh’e 
vienam popietyje sirenų gar
sai švilpė per 15 minučių, 
reikšdamos pavojų priešų už
puolimo iš oro. Tas buvo da
roma išbandymams civilinio 
apsigynimo. Visas miestas bu
vo “užtemdytas,” nors tai bu
vo dienos laikas.

Vas. 22 N. S. lietuvių baž
nyčioje prasidėjo misijos, ku
rios tęsėsi visą savaitę. Mat, 
čionai apsigyveno du pabėgė
liai (Pabėgėliai—iš kur?— 
Red.) pranciškonai.

D. P. Lekavičius.

BOMBARDUOJA VOKIE
ČIUS DIDMIESTYJE

Visokios Žinios
Vasario 22, LDS 160 kp. Na

me, įvyko LDS. Aštunto Aps
kričio konferencija. Ją atida
rė minėto apskričio pirminin
kas d. J. Gataveckas, perskai- 
tydamas gatavai paruoštą die- 
notvarkį. Po to,, paskyrė ko
misiją mandatams patikrinti 
d.d. Lekavičių ir Mikaską.

Mandatų patikrinimo komi
sija pranešė, kad konferenci
joj dalyvauja 7 kuopos su 10- 
čia delegatų. Vienas nepribu
vo nuo 142 kuopos.

Konferencijai pirmininku iš
rinktas J. Gataveckas, o sek
retorium — J. Urbonas.I

Skaitytas pereitos konfe
rencijos protokolas ir priim
tas.

Apskričio komiteto raportas 
buvo neilgas, nes, kaip pasiro
dė, valdyba mažai ką ir nu
veikė, išskiriant tai, kad buvo 
suruošta ppra parengimų— 
piknikas spaudos naudai ir 
prof. Bacevičiaus koncertas. 
Taipgi paaiškėjo, kad dauge
lis mūsų apskričio kuopų ma
žai rodo bet kokio veiklumo, 
bet apskričio valdyba jų neap
lanko ir nepagyvina jas. Nors 
ir aš pats esu to komiteto al
ternate bet paraginimo ne
sant iš viršūnės, taip viskas ir 
paliekama.

Išdavus delegatams rapor
tus nuo savo kuopų, paaiškė
jo, kad kai kurios kuopos tu
ri nemažai savo ižduose pini
gų ir net namus apsipirkusios. 
Taipgi, yra gavusios ir naujų 
narių. Bet, kaip pasirodė, esa
ma ir tokių, kuopų, kurios ne
gali susirinkimų sušaukti,— 
duokles asmeniškai iš narių 
iškolektuųja ir taip sau velka 
savo naštą “amžinas komite-' 
tas”. Tai didelis tų kuopų ko
mitetų apsileidimas.

ši konferencija instruktavo 
apskritį suruošti vasarinę pra
mogą sukėlimui finansų • siun
timui delegatų į būsiantį LDS. 
seimą. Taipgi nutarta ir įsa
kyta apskr. komitetui sureng
ti po Velykų vakarienę nau
dai Am. Raudonojo Kryžiaus 
ir medikalei pagalbai Sov. Są
jungos. Tam paskirta komisi
ja, kuri veiks sykiu su apskri
čio komitetu. >

Valdyba 1942 metams iš
rinkta iš sekamų, asmenų: Pir
mininku išrinktas J. Mažeika, 
užrašų rašt. — J. Urbonas; 
fin. rašt.
Urbonas; vicę-pirm. — K. LuT 
kąs, korespondentų—D. P. Le
kavičius; iždo * globėjais—K. 
Kairis.ir J. Mįkęska.

Kuopos sųmpfejo savo du°- 
klės už 1941 m.

Stockholm, šved. — Čia 
girdėta, jog vokiečiai pri
pažįsta, kad rusų artilerija 
be paliovos bombarduoja 
vokiečius viename stambia
me mieste, turinčiame pusę 
miliono gyventojų, o rusų 
artilerijai duoda nurody
mus slapta radijo stotis ja
me. — Manoma, kad Sovie
tų kanuolės taip bombar
duoja nacius Charkove, 
pramonės centre Ukrainoje.

London. — Anglų valdžia, 
sakoma, dar palauks su pa
skelbimu Indijai panašios 
laisvės, kaip turi Kanada ir 
Australija.

— J. Urbonas; 
iždininku—J onas

1 nA! I A T1! i 1050 Washington Street ArOLLO Iheatre boston, mass.
TIK VIENĄ DIENĄ! 

NEDĖLIOJ, KOVO (MARCH) 15, 1942 
Nuolatinis rodymas nuo 1 iki 10:30 vai. vak.

Apysaka apie ta vyrą, kuris sumušė Napoleono armijas.

n. p. <“sov “GENERAL SUVOROV”
Ta,,A^Xsyki “STALINAS KALBA”

ir: Vėliausios žinios ir paveikslai iš Sovietų fronto. 
: Dieną nuo 12:30 iki 1 vai. 25c.—nuo 1 iki 5 35c.—

Nuo 5 vai. iki užsidaro 40c. Vaikams 15c. per visą dieną (su taksais).

SKELBKITES laisvėje

ANDRULIO PRAKALBOS
Andrulio Prakalbu 

Maršrutas:

Philadelphia, Pa.
Prakalbos įvyks trečiadienį

Kova-March 11 d
LIAUDIES NAME,

735 Fairmount Avenue

Pradžia 8 vai. vakare

VINCAS ANDRULIS
Dienraščio “Vilnies” redakto

rius, iš Chicagos.

Didžiojo New Yorko Apylinkėje
KOVO - MARCH 13 D.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE 
280

»
Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 valandą vakare

329

267

325

KOVO - MARCH 15 D.
LIBERTY HALL

Broadway, Bayonne, N. J.
Pradžia 8 valandą vakare

KOVO-MARCH 16 D.
CHARLES GREEN SALĖJE

Walker Street, >’ Čliffside, N. J.

KOVO - MARCH 22 D.
L. P. K. SVETAINĖJE

E. Market Street, Wilkes-Barre, Pa.
Pradžia 2 valandą po piety *

Philadelphijos Aiydai!
Visi būkime savo miesto 
didžiajame parengime

VAKARIENE
TEATRAS ir ŠOKIAI

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

Sekmad., Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokinga komedija

Atvažiavo su Kraičiu”
Paraše Senas Vincas

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

Kalbės A. Bimba “Laisvės” Redaktorius
Gerbiama Visuomene! Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti. Komisija 

deda visas pastangas, kad patenkinti publiką, kaip valgiais, taip ir pro
grama. '

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

Tarpe Poplar; ir Girard Ąve.
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Didžiausias Naciam į ROOSEVELTAS PRIES KAINŲ IŠPŪTIMUS
Pavojus Rževe

London. — Sovietam uže-

Washington.—Prez. Roo
seveltas, kalbėdamas per ra
diją kovo 9 d., persergėjo 
pramonę, darbininkus ir 

t jeigu reik-mus Syčevką, giliame kyly- famerius, kad ......
^,ze\° ..ll Viazmos, menų kainos būtų vis kelia- 

mos, tai blogai atsilieptų į 
karo vedimą ir pragaištin
gai paveiktų bendrąjį žmo
nių gyvenimą per kainų iš
pūtimą.

Prez. Rooseveltas kalbėjo 
devynių metų sukaktyje 
nuo Naujosios Dalybos pro
gramos įvedimo farmom. 
Jis pareiškė, kad kovoj 
prieš brangenybę-išpūtimą 
turi visi žmonės bendradar
biauti ir susivaldyti. Prezi
dentas, tarp kitko, sakė:

“Tam reikia tarpsavinės

manoma, kad jie faktinai 
apsupo ten esamas stambias 
vokiečių jėgas į šiaurių va
karus nuo Maskvos.

Karo tėmytojai Londone 
teigia, kad vokiečiam grū
moja didžiausias pavojus 
Rževe, prie aukštutinės Vol
gos upės tėkmės.

Fašistų radijas skelbia, 
kad naciai pasiuntė daugius 
savo orlaivių, bandydami iš
gelbėt likučius šešioliktos 
vokiečių armijos, kuri viso
mis pusėmis apsupta Staro- 
je Russoje ir apylinkėje.
SAKO, KAD NACIAI NE

PASPRUKS Iš STARO- 
SIOS RUSSOS

Anglai teigia, kad Sovie
tai sutelkė dikčiai sau pa
stiprinimų į pietų vakarus 
nuo Ilmen ežero ir toliau į 
pietus, anapus 
Cholmo pelkių. Tie pastip
rinimai 
atsitikimui, jeigu vokiečiai 
mėgintų per Baltijos kraš
tus dasimušt iki apsuptos 
savo 16-tos armijos ir taip 
bandytų ją paliuosuoti.

Paryžiaus radijas prane- 
• šė, kad sovietinė kariuome

nė su tankais ir šarvuotais 
automobiliais atakuoja vo
kiečius į rytus nuo Oriolo 
ir Kursko.

Maskvos radijas sako, jog 
raudonarmiečiai pramušė 
atkaklų fašistų pasipriešini
mą Kursko-Charkovo fron
te, ir atvadavo dar kelias 
bendruomenes toje srityje.

Anglija Dar Neatsako į 
• Indų Reikalavimą

geros valios ir pasitikėjimo 
sąžiningumu* kito žmogaus. 
Tam reikia neatlaidaus btv 
drumo ir tinkamo veikimo 
iš valdžios pusės, kad pastot 
kelią pelnagrobystei ir ne
teisingom, perdidelėm paja
mom kaip už patarnavimus, 
taip ir už parduodamus rei
kmenis.”

Iki šiol gyvenimo kaštai 
tik vidutiniai pakilo, sakė 
prezidentas, ir tik kai ku
riuose atsitikimuose nedau
gelis biznierių ar nedaugelis 
darbininkų ar nedaugelis 
farmerių reikalauja ir gau
na “daugiau negu turėtų 
gauti,” pastebėjo Roosevel- 
tas:

“Bet ąbelnai įvairių gru
pių gaunamos padidėjusios 
įplaukos yra gana lygsva- 
riškos.

“Man atrodo, kad mes tu
rėtume didžiuotis tuom ne-

abejojamu faktu, kad mes 
turime bendradarbiavimą ir 
gana gerą lygsvarą tarp 90 
procentų mūsų gyventojų, 
ir jeigu mažiau kaip 10 pro
centų gyventojų stengiasi 
neteisingai pasinaudoti, vis 
tiek abelilas rekordas ištiso
je šalyje yra gana geras.

“Nedori kuždėtojai šnabž
da, kad, girdi, darbininkai 
sabotažuoją karinę progra
mą per streikus, darbų lėti
nimus ir aukštesnių algų 
reikalavimus. Tie kuždėto
jai pasakoja, kad biznieriai 
aplupą šalį, imdami sau ne

sąžiningus pelnus. Farme- 
riai, todėl, pagal tą išdavi
kišką kuždėto jų balsą, taip 
pat, girdi, naudojasi karu, 
kad' galėtų pasigrobt, kiek 
tik pajėgia.”

Nei vienas iš tų tvirtini
mų nėra teisingas, pridūrė 
prezidentas Rooseveltas.

LICENSES
WHOLESALE ANŲ RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTIC1C is hereby «iven that license No. 
RL 6571 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2026 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

MORILLON BEST.. INC.
2026 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES LAISVĖJE”

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

Dabartiniais laikais daug žmo
nių nebčdavoja, 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:

užšalusių

priruošti tokiam

Australija Rengiasi 
Atmuš! Japonus

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
tinės Valstijos ir Anglija 
stengiasi paverst Australi
ją ir Naująją Zelandiją į di
džias karines savo stovyk
las ir iš jų paskui atakuot 
Japoniją. Iš antros pusės, 

* yra spėjimų, kad gal japo
nai pirma užpulsią Indiją.

(Londono karininkai bijo, 
kad Australijoj taip pat yra 
permažai oro jėgų prieš ja
ponų orlaivyną, kaip kad 
jų buvo permažai Hong 
Konge, Singapore ir salose 
Rytinės Holandų Indijos.)

Susirinko į nepaprastą 
posėdį Australijos ministe- 
rių kabinetas ir svarsto, 
kaip atremt gręsiantį Aus
tralijai pavojų iš japonų pu
sės.

Maskva, .kovo 10. — So- 
vįętai per savaitę, pasibai
gusią su pereitu šeštadieniu, 
nušovė žemyn 358 vokiečių 
orlaivius, o savo prarado 55 
orlaivius.

Cairo. — Laisvieji Pran
cūzai suėmė nacių kariuo
menę Fezzan srityje, Libi
joj.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

3 svarai .85 
$1.25 
$3.00 
$14.00

Kvorta stiklinėj,
5 svarai puoduke
Galionas, 12 svarų .
5 Galionai, 60 svarų

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

Užsisakydami aiškiai paduokite savo adresą ir pažymėkite kiek 
norite medaus: kvortą, 5 svarų puoduką ar galioną.

London. — Pranešama, 
kad Anglijos valdžia dar 
bent per savaitę negalės 
duot atsakymo į Indijos 
tautinių vadų reikalavimą. 
Jie reikalauja pripažint In
dijai tokią-tautiniai-poli  tinę 
laisvę, kaip kad turi Angli
jos dominijos — Kanada, 
Australija ir kt.

Berlin, kovo 10. — Vokie
čių radijas pripažino, kad, 
užėmus rusams Juchnovą, 
115 mylių į pietus nuo Mas
kvos, naciai pasitraukė dar 
44 mylias atgal.

F. W. Siūdins
(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

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 BARBERIA1

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 ĄVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

i"1-™-- "ii.i miy iji 1711'

; PRANEŠIMAI - 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių Literatūros Draugijos 20 

kuopos susirinkimas įvyks kovo 
(March) 13, Lietuvių svetainėje. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečiu 
narius dalyvauti, atsiveskime naujų 
narių. Taipgi bus svarbių dalykų ap
tarti mūsų kuopos gerovei. Komisi
ja išduos raportą iš parengimo, ku
ris įvyko kovo 7 d. — Užrašų sekr. 
J. K. Navalinskienė. (58-59)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, kovo (March) 11, 8 vai. 
vakare, LDP Kliube, 408 Court St., 

. Elizabeth, N. J.
Draugės ir draugai, visi dalyvau

kite Siame susirinkime nes bus daug 
svarbių dalykų aptarimui. Taipgi 

1 turėsime išrinkti darbininkus paren
gimui (teatrui) kuris įvyks kovo 
22 d. Loš brooklyniečiai, “Atvažiavo 
Su Kraičiu ’’ Labai graži komedija. 
Sekr. K. Shermalis (56—58)

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygelė,

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

Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 5c
Ta pati, juodos skurdės minkš
tais viešais ............................ $1.25

Kantičkos, giesmės, 864 pusi. $1.75 
Gydyklos nua baimės mirties su

25 paveikslais ..................    50e
Mikaldos pranašavimas ............... 25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c 
Astronomijos knygelė apie Dangų,

Saulę, Mėnesį, žvaigždes ..... 10c
Pontsko Piloto galas, kuris nu-

sūdijo Jėzų Kristų ................ 10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to su 25 paveikslais .............. 25c
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosia ...... 10c 
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kjn. 15c 
Tūkstantis Naktų ii’ Viena. Dalis

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

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

daryt gardžius susius .............. 25c

žoles Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devyncrįos 60c; Nuo 
užsisenėjusio kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos ................

M. ŽUKAITIS 
334 Dean Street 

Spųcerport, N. Y.

25c

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.

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVorgreen 8-7179

“Laisvės” Administracija vėl gavo, VJLNĮĘS 
KALENDORIŲ. Kurio ūar neturite to svarbaus 
metraščio, VILNIES KALENDORIAUS, tuoj aus 
prisiųskitę pašto ženklais 25c. ir mes prisiusime 

| jums VILNIES KALENDORIŲ.

Knygų platintojai, kurie dar n^užsisakėte VIL- j 
NIES KALENDORIAUS, tuojaus užsisakykite ir 
platinkite j j. Perkantiems ne mažiau, kaip 5 kny
gas, duodame nuolaidą.

Lajkas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa
kymais Vilpies Kalendoriais. Tupjįau pašykite, ad- 

![' resuodami sekamai:
! • LAISVĖS ADMINISTRĄCIJA

427 Lorimer St., Brooklyn, N« y.

** i ' r

Vėliau jas 
pakeisite į Bonds

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

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

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

★ ★★
X

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

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
< •i '

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

XXXXXXXXXXXn

Telephone
STagg 2-5043

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
damoj myliirįjems pašarvoti dovanai.

660 GRĄND STREET BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenlųnti. •

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar ŲL10,

KONČIAUS BITININKYSTĖ
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 VV. Shabūną, 306 Union 
Avenue.

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—II Avemeyer 8-1158

■ ....... ..... ............ .
.. . < . * • . ft

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN |

Puikūs lietuviško na- | 
mų darbo kilbasal Ir Si 

kepta par šieną.

Gaspadoriškai nuvirti . j 

kopūstai ir barščiai. i

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

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

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Brooklyn, N. Y.

Dupdąmę ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

M. PETRAITIĘNE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

E



Segtas Puslapis Trečiadienis, Kovo 11, 1942*

YorLi /i nim
Laukiant Svečio ir Prakalbų 

Šio Penktadienio Vakarą
Jau buvo minėta, jog 

penktadienio vakarą, kovo 
tą, Pil. Kliubo salėje, 
Union Avė., įvyks svarbus
tuvių masinis mitingas, kuria
me kalbės svečias kalbėtojas 
iš Chicagos, V. Andrulis, ir A. 
Bimba, brooklynietis, nesenai 
sugrįžęs iš maršruto su pra
kalbomis po vakarinių valsti
jų lietuvių kolonijas.

Turėdami tokius
rengėjai yra užtikrinti, kad Šimas nepasiekia.

Serga Centralbrook 
lyniečiai

Pakinkis tapo sužeistas

Girtas Vairavimas 
Brangiai Kainuos

Puikiai Parėmė .Mezgėjų 
Darbą ir Kovotojus

šio 1 ti tikri, kad kalbėtojų pašvęs- 
13-1 tas laikas pasiruošti toms pra- 

280 i kalboms, atvažiuoti tolimą ke- 
,. Ilia vienam iš jų nebus mažai 

grupelei, bet dideliam būriui 
brooklyniečių. O tas, gerbiami 
Laisvės skaitytojai ir organi
zacijų veikėjai, prikluso nuo 
jūsų visų. Mes jūsų prašome:

Per likusias tris dienas pa
sidarbuokite pakviesti j šias ji į Coney Island ir kitur pa- 
prakalbas kiekvieną jums ži- 

kalbėtojus, nomą lietuvį, kurio šis prane- 
Komisija,

atsilankiusieji bus patenkinti, keli žmonės, negali visus Bro-
bėgami svarbūs klausimai bus oklyno lietuvius surasti ir pa- 
aiškiai ir teisingai nušviesti, kviesti, bet jūs galite.
Bet tai tik viena medalio pu- Prašome ir laukiame jūsų 
sė. Rengėjai taip pat nori bū- talkos. Komisija.

Kovo 8-tą, Tarptautinės Mo
terų Dienos minėjimo proga, 
Moterų Apšvietos Kliubas ir 
Mezgėjų Komisija suruošė ar
batėlę vilnų fondo naudai. 
Diena pasitaikė nepaprastai 
graži, šilta. Komisija ir anks
tybieji svečiai, susirinkę Lais
vės salėn, tarėsi tik vieni bū
sią baliuje, nes išvažiavusie-

Jau Tik Trys Dienos Beliko
šeštadienį, kovo 14, 7:30 tainėje Aido 

vai. vakare, Liet. Amerikos programą ir 
Piliečių Kliubo svetainėje su-; kiai. 
sirenka visi, kurie myli links
mai praleisti laiką 
pavalgyt. Tai bus 
Aido Choro 
Apatinėje 
svečiai bus 
pagamintais
naujant prie stalų jaunuolėms 
choristėms, o viršutinėje sve-

ir skaniai 
Brook lyno 
vakarienė, 
svetainėje

metinė
Kliubo 
vaišinami skaniai 
valgiais, patar-

Kraujui Aukoti Klinika 
Veiks Pilną Laiką

Brooklyno centralinėj Rau
donojo Kryžiaus patalpoj, 57 
Willoughby Ave., neužilgo bus 
įsteigtas pilną laiką veikiąs 
Kraujui Aukoti Centras, ku
riame be pertraukos bus pri
imami norintieji aukoti krau
jo.

Nesant tokių patalpų, krau
jo davėjai turėdavo susiregis- 
truoti ir laukti, kol vienoj ar 
kitoje dalyje miesto tokių 
liuosnorių susiregistruoja pa
kankamai, kad įrengti laikiną 
stotį to kraujo surinkimui.

Kaip skelbia p. Beardsley, 
Brooklyno skyriaus pirminin
kas, jau išardyta sienos pen
kių pirmiau buvusių klasėms 
kambarių, kurių, vietoj bus 
įrengta moderniška kraujo 
priimtuve, galinti per savaitę 
priimti 1,000 aukotojų. Cent
re dirbs pilną laiką du dakta
rai, aštuonios slaugės ir grupė 
jiems padėjėjų ir raštinės 
nautojų.

tar-

sū- 
slo-

Daktaro ir K. Petrikų 
nūs Artūras serga stipria 
ga; gydytojo prisakyta nesi
kelti iš lovos bent per keletą 
dienų.

101hNew Yorko miesto
Avė. ir 59th St. gatvekarių li
nijos pakeičiamos busais.

AIDO CHORO
METINE

VAKARIENĖ
įvyks šeštadienį

Kovo 14 March
Liet. Amen Piliečiu Kliubo 

280 Union Avenue 
Brooklyn, N. -Y. 

Pradžia 7:30 vai. vak.

Vakarienės tikietas $1.50 
Vien šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

Už kviečia, 
AIDO CHORAS.

Choras 
čia pat

išpildys 
bus šo-

gauti irgalima
iš anksto pas 

ar “Laisvėje”, 
malonėkite bilie-

juos pinigus grą-

Bilietu dar 
juos įsigykite 
Choro narius 
Platintojai 
tus ar už
žinti šį penktadienį, kad gas- 
padinės galėtų spręsti, ant 
kiek skaičiaus svečių gaminti 
valgius. Koresp.

Amerikos Cigaretai
Raudonarmiečiams

sukniasiuvių 
X-spindulių mašina 
unijos lokalo 9-to. 
dėžutės specialiai 

su sveikinimais rau-

Paskiausiame siuntinyje do
vanų Sovietų Sąjungai, kaip 
skelbia Rusijai Karo Pagalba, 
Ine., kur.nors Atlantiku plau
kia Sovietų Sąjungon laivas su 
dviem milionais cigaretų, su 
100 svarų cukraus Maskvos 
bitėms, 37,200 kenų konden
suoto pieno, 10 tonų sachari
no, 15,000 operacinių adatų, 
X-spindulių mašina ir dau
giais visokių, vaistų, žaizdoms 
raiščių ir tt.

Cigaretai yra auka Int. La
dies Garment 
unijos, o 
auka tos 
Cigaretam 
padarytos
donarmiečiams ir abelnai Ru
sijos žmonėms, didvyriškai ko
vojantiems prieš fašizmą.

Nendrių cukraus 40 svarų! 
buvę specialiai prašyta per 
Maskvos zoologiško muziejaus 
direktorių maitinimui bičių, su 
kuriomis daromi įvairūs moks
liški bandymai. Pasiųsta 100 
svarų. Nendrių cukraus, sa
koma, Sovietų Sąjungoj dar 
tebepagaminama tik bandy
mams. Taip pat esanti stoka 
ir runkelių cukraus, kadangi 
dėl karo Ukrainoj, kuri būda
vo Sovietų Sąjungos cukraus 
aruodu, cukriniai runkeliai 
buvo laukuose sunaikinti, nes 
nebuvo dar ganėtinai prino
kę nuėmimui Sovietų armijai 
traukiantis atgal pereitą vasa
rą. Dėl nedatekliaus cukraus, 
manoma, užsisakoma iš 
rikiečių sacharinas.

ame-

Gavo Požymius už 
Produkciją

Wheeler Shipbuilding Corp., 
Whitestone, Queens, gavo iš 
Laivyno papartį “E” atžymė- 
jimui firmos gero pravedimo 
produkcijos, o darbininkam iš
duota atlapo sagutės už gerą 
darbą.

Iškilmių proga, kalbėdamas 
darbininkam, admirolas Watts 
pareiškė, jog “Laikas tarnau
ja tiems, kurie jį naudoja. 
Mes kasame sau kapą, jeigu 
,mes manome, jog kalendorius 
už mus atkovos.”

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

pa- 
ka- 
Pu- 
ne-

pa
ti ž-

šišildyti saulėj, veikiausia, ne
spėsiu sugrįžti baliavoti.

Tačiau spėliojimai apgavo. 
Tiesa, kad brooklyniečiai ma
žai teturi progų saule džiaug
tis ir jos labai pasiilgsta. Bet 
kada einasi klausimas pasi
rinkti saulę ar paramą darbui 
kovojančių prieš hitlerizmą, 
demokratiją mylį žmonės 
sirenka pramogą paramai 
liaujančių prieš fašizmą, 
blikos prisirinko daugiau, 
gu rengėjos tikėjosi.

Susirinkę svečiai buvo 
vaišinti arbata su lengvais
kandžiais, kurie buvo kliubie- 
čių ir mezgėjų bei jų rėmėjų 
šliaukanti.

Vakaro eigoj turėta trum
pa programa. Pianu paskam
bino mažytės mergaitės, Fran- 
cenė Pakalniškytė ir Elenora 
Stakovaitė. Trumpą ryškią 
kalbą pasakė R. Mizara, Lais
vės redaktorius, atžymėdams, 
kad Moterų Diena buvo įsteig
ta kovai už lygias teises ir ge
resnį būvį abelnai, o šiemet 
yra apvaikščiojama su akstinu 
visų bendrų pastangų sumuši
mui Hitlerio ir rėmimui kovo
tojų prieš hitlerizmą. Kredita
vo lietuves moteris Brooklyne 
ir kitur už pavyzdingą ir pa
sišventusį darbą mezgime ir 
kitose priešfašistinio judėjimo 
srityse.

žadėjusi programoj dainuo
ti Suzana Kazokytė negalėjo 
savo pažado' išpildyti, nes jos 
akompaniste B. L. šalinaitė 
dėl ligos negalėjo pribūti.

Apart brooklyniečių, buvo 
atsilankę ir tolimų svečių, tai 
Juozas ir Aldona (Kazokytė) 
Grabauskai iš Frackville, Pa.

Vakaro pirmininkei i S. Sus
nai paskelbus, jog K. Mockus

ir M. Yesevičienė atsisakė eiti 
namo neapdovanoję pinigiškai 
mezgėjų fondo, nors tam tink- 
liavos nebuvo skelbta, pirmas 
pareiškė taipgi norįs prisidėti 
Julius Kalvaitis ir taip pra
sidėjo neoficialė rinkliava —- 
doleriais bombardavimas pir
mininkės iš visų pusių. Ta pro
ga mezgėjų fondui' aukojo se
kamai :

S. ir O. Titanini—$2. A. Ma- 
chuta $2. Mrs. a. Balčiūnas 
$1.50. Po $1: K. Mockus, Jul. 
Kalvaitis, O. Stakovienė, M. 
Kavoliunienė, Mrs. Reinhardt, 
Anna Palaščinska^ K. Yone- 
liunas, A. Bimba, J. Grabaus
kas iš Frackville, Pa., A. K.li- 
mienė, A. Balčiūnas, Liuda 
Stasiūnienė (seniau buvo au
kauta). S. Sasna $5.

Po 50 c.: M. Yesevičienė, 
mažyte Geraldine Incas, A. 
Višniauskienė, Dom. Petriką, 
M. Yakštienė.

Aukos Daiktais:
Mrs. A. Balčiūnas, Varpo 

Kepykla, aukojo didelį pyra
gą. M. Mikalauskienė, groser- 
nė, sūrio, cukraus, agurkų,. E. 
Kasmočienė namie keptą py
ragą, Augutienė ausiukių, K. 
Petrikienė duonos, taipgi pri
sidėjo ir tūlos kitos kliubietės.

Aukos Iš Kitur
Mūs mezgėjos savo gražiu 

darbu yra žinomos ir užmies
tyje. Tose kolonijose, 
tinių mezgėjų grupių 
da, gerieji mezgimo 
atsiunčia savo aukas
nietėms. Sveikinant su Mote
rų Diena, brooklynietėms at
siuntė aukų (apart skelbtų se
niau) sekami: >

Jonas Ragauskas iš Shalton, 
Conn, per A. Murciką $1. Ella 
Ros, buvus brooklynietė,
veland, Ohio, $1. Aukų pini-

A.
dirbtuvėj pradžioj sausio mė
nesio.

Dar vis sirginėja, randasi 
namuose, 187 Gold St.

J. Bakanauckas, 55 Hudson
The

Now Yorke sulaikytas tur- 
brokeris ir taip vadi- 
aukštosios draugijosnarnos

kliubų, narys Henry Thompson 
Bushnell, 41, jam girtam vai
ruojant automobilių mirtinai 
sužeidus praeivę Mrs. Anna 
Wolfe, 45 m. Nelaimė ištiko

Avė., serga, randasi
Brooklyn Hospital.

Ligos priežasties negalėjau prie 57th St. ir 3rd Ave., New 
sužinoti. Reporteris.

Lietuvių Žiniai
| Yorke, pereito penktadienio 
! vakarą.

Bushnell gyvena 117 E. 77th

šiuomi pranešame, 
Sveikatos Kultūros Draugija 
rengia Sveikatos Maisto Paro
dą su prakalbomis, deklama
cijomis ir kitais pamargini- 
mais, kuri įvyks kovo mėnesio 
12-13 ir 14 dieną, Metodistų 
Salėje, 411 So. 3rd gatvės, 
Brooklyn,

Pradžia 
ir trauksis 
kare, 
įžanga veltui. Kiekvieną va
karą kalbės skirtingi kalbėto
jai lietuviai ir amerikonai 
skirtingomis temomis. Taipgi 
bus sveikatos maistas demons
truojamas ir aiškinama apie 
tikro nesugadinto maisto ver
tę.

Tad, 
tingėk 
ragink 
gus bei pažįstamus, kad ir jie 
atvyktų į tą pramogą, kur ga
lėsi daug ko naudingo pasi
mokinti apie sveikatą ir mais
tą.

kad

nuo 6 vai. vakare 
iki 11 valandos va- 

I parodą ir prakalbas 
veltui. Kiekvieną

brangus lietuvy, nepa- 
pats atsilankyti ir pa
savo namiškius drau-

Nuoširdžiai visus kviečia
Rengimo Komitetas.

UNIJŲ VAKARAS RAU
DONOJO KRYŽIAUS 

PARAMAI

ruo-

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Great Necko Pirmyn Choras 
šia “Chow Mein’’ vakarienę ir šo
kius kovo (March) 22, Kasmočiaus 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. Vaka
rienė prasidės 5-tą vai. vakare. Prie 
vakarienės bus graži programai Jau
nuoliai palinksmins publiką su tau
tiškais šokiais. Po programos bus 
šokiai prie George Kazakevičiaus 
orkestros. Prižadam, kad visi, kurie 
atsilankys, turės linksmą vakarą. 
Įžanga tik 81.00. — Kviečia Komi
tetas. (57-58) (65-66)

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN

LDS 46 kp. . mėnesinis mitingas 
įvyks trečiadienį, kovo (March) 11 
d., 7:30 vai. vakare., Lietuvių Nepri- 
gulmingo Kliubo svetainėje, 269 
Front St. Visi nariai būkite laiku.
Valdyba. (56—58)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 Kuopos Nariams. — LLD 

1 kuopos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, kovo 12-tą, 7:30 v. v., 419 
Lorimer St., Brooklyne. Nariai pra
šomi ateiti pasimokėti ir atsiimti ką 
tik gautą iš Centro naują knygą 
Tarybų Galybė. Taipgi yra kovo 
22-rą kuopos rengiamų pietų reika
lai. — 1 kp. Organizatorius.

(58-59)

REIKALAVIMAI
Reikalingas naktinis porteris maz

gojimui keptuvės trokų. Turi mokėti 
važinėt troku ir turi turėti chaufe- 
rio laisnes. Kreipkitės tuojau į Hen
ry Levy & Son, Inc.

Wholesale Bakers, 95-115 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. (55-60)

PARDAVIMAI
PUIKI PROGA

Parsiduoda avalinės krautuvė Shoe 
Store Brooklyne tirštai lietuvių ap
gyventoje vietoje. Didelis sandėlis 
“stock.” Kampinis namas, pačiame 
biznio centre, didelė patalpa ii' 
gražūs langai, puikus biznis, gražus 
pelnas. Svarbi pardavimo priežastis, 
kurią sužinosite vėliau. Prašome 
kreiptis j ’’Laisvės” raštinę, 427 Lo- 
rimer St., Brooklyn, N. Y. (53-58)

kur vie-- 
nesiran- 
rėmėjai 

brookly-

Cle.

Dėka brooklyniečiams ir to
limiems aukotojams, taipgi sa
vo atsilankymu parėmusiems 
šią pramogą, Brooklyno-Mas- 
petho mezgėjos ir vėl galės 
sunkiai dirbti per keletą sa
vaičių. O jos tam pasiryžusios. 
Jos žada nepavargti iki hitle- 
rizmas bus sunaikintas, ir jos 
tikisi, kad, dėka visiems rė' 
mėjams, vilnų fondas ' laiks 
nuo laiko bus papildomas, iš
laikys taipgi..

Svečių priėmime 
darbščiai talkino J. 
taipgi dirbo pačios
bei mezgėjos O. Depsienė, J. 
Augutienė, maspethietė Kal- 
vaitienė, O. Stakovienė, E. 
Baranauskienė, M. Bovinienę, 
prigelbstint kitoms draugėms.

Rep.

Girtavimo Pasekmė
Mrs. David McGibbon, 41- 

04 12th St., Long Island City, 
padėjo savo 4 metų, sūnelį, 
Queensbridge projekto auklė- 
tuvėn, kad turėtų laiko geriau 
apsiruošti, nes pirmadienį bu
vo sūnelio gimtadienis. Ta
čiau neužilgo namuose pasi
girdo ir ilgai girdėjosi barnis. 
Pagaliau tai girdėjęs policis- 
tas nusprendė įeiti ir rado mo
teriškę papjautą, o vyrą gir
tutėlį. Jį turėjo nešte išnešti 
iš namų.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

moterims
Dainius, 

kliubietės
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grupių ir 
Iš senų 
n a ujus 

L lūs ir 
i sudarau 
S rikoniškais.
■ kalni esant ir 
V padidinu tokio 
r dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

ruošiamas masinis mitingas 
Am. Raudonojo Kryžiaus pa
ramai. Programoj bus kalbė
tojai iš įvairių unijų, atsto
vaujant abi miesto centralines 
darbo tarybas—AFL ir CIO; 
nuo pirmosios kalbės Thomas 
J. Murtha, nuo pastarosios 
Joseph Curran. Taipgi kalbės 
Leon Fraser, generalis Raud. 
Kryžiaus atstovas. Meno pro
gramoj tikimasi žymių Broad
way talentų.

Unijos šiandieną gauna pri
pažinimą visose svarbiose 
kampanijose šalies gynime, 
šiame Raud. Kryžiaus vajuje 
miesto unijos jau sukėlė apie 
$300,000.

Fred Kaiser, įtartas padegi
mo savo maliavų krautuvės, 
111-18 119th St., Richmond 

Kovo 11-tos vakarą, Cos-! Hill, pasikorė savo suplėšytais 
mopolitan Operos patalpose,. marškiniais Queens policijos 
135 W. 55th St., New Yorke, | daboklėj.

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.
Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALfi 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
rama. * •

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

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ
Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

ESP NAUJA LIETUVIŲ
RESTAURACIJA

Valė Balvočiūte 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.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Štai’ 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

štai 
adresas:

MATEVŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 South 5th St. Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties Tel. EVergreen 4-9508




