
u
Walt Whitmano Mirties 

Minėjimas.
Lavonkasiai.
Šeštasis LDS Seimas.

Rašo R. Mizara

LAISVĖS ANTRA™X/a2/ sT?ignS78T,tKE,r Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Kovo (March) 25, 1942 Pavienio Numerio Ketina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

4

J

I .<

i 1$ 
fT

&

KRISLAI
Petro Cvirkos Žodis.
Džiaugiasi, kad Amerikie-

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

“Visiems Amerikos lietu
viams anti-fašistams draugiš- > 
kas sveikinimas!. . No. 70

šitokiais žodžiais Lietuvos!___ ___ __  ___ ___

AMERIKOS SUBMARINAI JAPONIJOS VANDENYSE
:™NUSKANDINO DA R KELIS JAPONŲ PREKYBOS LAIVUS
šytas dar lapkričio menesį. __________________________  _ ______________ ___________ ________________
Pasirodo, kad karas labai su-j ®
demoralizavo paštinius susisic-l 
kimus.

i

Cvirka rašo apie kai ku-i 
riuos savo asmeninius ir kitus 
dalykus, kurie pašaliečiams 
nesvarbūs. Jis yra matęs “Lai
svę” Sovietų Sąjungoj po to, 
kai prasidėjo Sovietų-Vokiečių 
karas. Jis pasitenkinęs tuomi, 
kad mes spausdinome “Lais
vėje” jo apysaką “Žemė Mai
tintoja.”

Amerikiečiai Nuskandi
no Jau 12 Japonijos 
Laivų Jos Vandenyse

Filipinų Gynėjai Šiltai Svei 
kiną Gen. MacArthnrą

Raudonarmiečiai Žy
giuoja Linkui Kre

menčugo

Raudonoji Armija Apsupus 
Vokiečius Novgorode

11 itlerininkas Ancevičius, 
Grigaitis, šimutis ir kiti tos rū
šies “didvyriai” kadaise buvo 
paskelbę, būk Cvirka esąs vie
name Vilniaus kalėjime ir jau 
bandąs “keisti savo kailį”, 
bandąs patapti hitlerininku, 
tokiu, kaip Ancevičius!

Bet šituo melu tie ponai ne
galėjo ilgai naudotis, nes mes 
paskelbėme telegramas, paro
džiusias, kad Cvirka yra ne 
hitlerininkų kalėjime, bet So
vietų Sąjungoje. Jis tuomet 
vyko į Ameriką; gyveno Al
ma-Ata mieste.

Vadinasi, melagiams buvo 
užduotas skaudus smūgis!

Rytoj, kovo 26 dieną, su
kaks lygiai 50 metų nuo mir
ties žymiausio amerikinio po- j 
eto Walt Whitmano.

Tai vyras, kurio darbai, sa-! 
koma, yra daug geriau įver-' 
tinami kituose kraštuos, negu ' 
jo gimtinėje Amerikoj. Tačiau 
Whitmanas gražiai Ameriką • 
reprezentuoja pasaulyje.

Apie šį poetą išsamesnis į 
Pr. Balsio straipsnis tilps se
kamo šeštadienio “Laisvės” Į 
laidoje, Literatūra ir Menas 
skyriuje.

Washington. — Patikrin
ta, kad Jungtinių Valstijų 
suhmarinai iki šiol nuskan
dino jau bent 12 Japonijos 
laivų artimuose jai vande
nyse.

Per vieną iš pirmesnių 
žygių amerikiniai submari
nai nugramzdino tris preki
nius japonų laivus arti To
kio, Japonijos sostinės.
AMERIKOS LAIVYNAS 
SUNAIKINO 48 PRIEŠŲ 

LAIVUS
Vien tik kariniai Ameri

kos laivai, submarinai ir 
laivyno orlaiviai iki šiol su
naikino 48 japonų laivus iš
viso, ir dar, turbūt, nuskan
dino 19 japonų laivų, o su
žeidė vienuolika.

Čia dar nepriskaitoma, 
kiek Amerikos armijos or
laiviai ir jos kitos jėgos su
naikino Janonijos laivu.

Japonai Prisipažįsta, 
Kad Jie Priversti Jau 

Tiktai Gintis
Tokio, kovo 24. — Japonų 

[kapitonas Hideo Hiraide 
'rašo laikraštyje “Yomiuri,” 
kad Japonija dabartiniu lai
ku jau veda apsigynimo, de- 
fensyvos karą, o Amerika 

Rytų Fronte padangė gied-'b' Anglija kaiiauja piieš 
rėja. O su padangės giedrėji- [Japoniją užpuolančiai, ofen- 
mu, pradeda daugiau siausti |šyviai. Jis sako, kad Japoni- 
orlaiviai.

šiemet ten 
būti didesni 
ir bent kur nors. Raudonosios 
Armijos oro sakalams svarbu, 
kad, be savų orlaivių, jie turės galėsią laimėti tiktai per ne- 

atlaidžią ofensyvą, kur rei
kėsią japonams užvaldyt 
Australiją ir Indijos Vande
nyno sritis, kaipo papėdes 
tolesniems Japonijos karo 
veiksmams.

daugiau siausti | šyviai. Jis sako, kad Japoni-

oro mūšiai gali 
negu kada nors

ir amerikinių ir angliškų. Iš 
Amerikos juos pasiekė nemaži 
kiekiai “Airacobra” orlaivių, 
ginkluotų mašininėmis kanuo- 
lėmis ir kanuoliukėmis.

Kiek ten jų pasiekė, tai mi- 
litarinė paslaptis.

L. Pruseika “Vilnyje” rašo: 
“ ‘Naujienos’ jau persispau

sdina pasikalbėjimus su Ost- 
lando generaliniu komisaru 
von Rentei n.

“Sykiu su naciais to laik
raščio ‘ekspertai’ knisasi kapi
nynuos, atkasa lavonus. Ir sy
kiu su Hitleriu daro politinį 
gešeftą iš lavonų.

“Prasmirdus ta klika, 
laikraštiniai kanivolai.”

Tai

Įdomu, kas atkasinėja lavo
nus tų Lietuvos žmonių, ku
rie buvo Hitlerio bombų už
mušti Alytuje ir to miesto 
gruvėsiais užversti. O ten

• kių lavonų yra šimtai, 
tūkstančiai.

jei
to
ne

Susi- 
Seimą 

Jis
vienijimas savo šeštąjį 
laikys šiemet Čikagoje, 
įvyks liepos mėnesį.

Čikagos veikėjai, ypačiai iš 
LDS apskričio pastogės, labai 
rūpestingai prie šio seimo ruo
šiasi.

Atrodo, kad šeštasis seimas 
bus patsai gražiausias ir įspū
dingiausias.

Nenuostabu! Čikaga — di-

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 23. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas išleido šį pranešimą:

ja turi pereit į ofensyvos 
karą Pacifiko Vandenyne, 
jeigu nori laimėti.

Japonų laivyno atstovas 
per radiją...pareiškė, kad jie

Naciai Žudo ir Degina 
Savus Sužeistuosius
Maskva, kovo ,24. — Vo

kiečiai, apsupti ir naikina
mi srityje Staraja Russa, 
degina lavonus saviškių, ku
riuos užmuša Raudonoji Ar
mija. Sunkiai sužeistus sa
viškius naciai patys nužudo 
ir taipgi sudegina.

Degindami savųjų 
nūs, hitleriečiai tuomi
paslėpt, kiek daug raudon
armiečiai užmuša vokiečių.

lavo
no r i

Šaunūs Žygiai Ameri
kos Submariny

Washington, kovo 24. — 
Skaičiuojama, kad Ameri
kos submarinai iki šiol nu
skandino 39 Japonijos lai
vus. O viso amerikiečių jė
gos sunaikino jau 120 japo
nų laivų.

džiausią lietuvių kolonija pa
saulyje.

Amerikiečių ir filipinų kariuomenė, kovojanti ko
mandoje Įeit, generolo Johnathano M. Wainwrighto 
(Bataan pusiausalyje), pasiuntė generolui Douglasui 
MacArthurui pareiškimą, kuriame sveikina jį saugiu 
atvykimu i Australiją ir užėmimu aukščiausio koman- 
dieriaus vietos Pietiniame Pacifiko Vandenyne. Jie pa- 

. siuntė savo komandieriui šiltus sveikinimus ir prižadė
jo jam savo ištikimybę ir pasišventimą. Jie pareiškė, 
kad jie ir toliau gins Filipinus tokiu pat uolumu ir nar
sa, kaip ir vadovybėje generolo MacArthuro. Jie pa
reiškė pasitikėjimą, kad jo vadovybėje Jungtinių Tautų 
kariuomenė Australijoj ir Filipinuose laimės trium
fuojančią pergalę prieš užpuoliką.

Australija:
Jungtinių Valstijų karo departmentas gavo patvirti

nimą, kad Amerikos lakūnai dalyvavo oro žygiuose 
prieš japonus Rabaule, saloje New Britain, ir Lae, salo
je New Guinea, kovo-21 ir 22 d. Apie tuos žygius jau 
pirmiau minėta pranešimuose spaudai iš Australijos.

Kovo 21 d. du dideli Amerikos armijos borhbanešiai 
Lekiančiųjų Tvirtumų rūšies atakavo Rabaulojorlaivių 
stovyklą ir padarė dikčiai nuostolių. Japonų kovos lėk
tuvai mėgino pastot kelią mūsiškiams bombanešiams, 
ir du priešų lėktuvai buvo sužeisti ir, turbūt, nušauti 
žemyn. Kovo 22 d. didieji mūsų bombanešiai užpuolė 
orlaivių stovyklą Lae. Bent devyni japonų orlaiviai ta
po sunaikinti ant žemės.
Jungtinių Valstijų laivynas išleido šitokį pranešimą:

Tolimieji Rytai:
Jungtinių Valstijų submarinai, veikdami . Japonijos 

vandenyse, paskutiniu laiku padarė sekamų nuostolių 
prekiniams priešų laivams toje srityje, apart tų, kurie 
buvo pirmiau minėti:

Vienas žibalinis japonų laivas, 7,000 tonų, nuskandin
tas.

Vienas 6,000 tonų laivas nuskandintas.
Vienas 5,000 tonų prekinis laivas nuskandintas.
Du prekiniai laivai po 2,000 tonų sunkiai sužeisti.
Be tų prekinių Japonijos laivų, vienas priešų naikin

tuvas arba karinis laivas, veikęs prieš submarinus, bu
vo užpultas ir, turbūt, nuskandintas.

Šie veiksmai dar nebuvo minėti jokiame pirmesnia- 
me laivyno departmento pranešime.

Prezidento Roosevelto Laiškas CIO Unijų 
Generaliam Pirmininkui, Murray

Washington.—Proga CIO 
unijų konferencijos, prezi
dentas Rooseveltas atsiun
tė šitokį laišką generaliam 
tų unijų pirmininkui Phili- 
pui Murray: 
“Gerbiamasai p. Murray!

“Pastaraisiais metais dar
bininkai didžiose Amerikos 
pramonėse 1 laimėjo naujų 
lengvatų ir sutvirtino seną
sias savo teises. Šiandien vi
sos tos teisės ir lengvatos 
yra išbandomos ugnim. Jei
gu mes pralaimėtume šį ka
rą, tai būtų prarastos jos ir 
visos kitos mūsų amerikinės 
laisvės. Tiktai pergalės lai
mėjimas tegali apsaugoti 
mūsų laisvę; jeigu . laisvė 
bet kurių mūsų bus praras
ta, tai visų laisvė bus pra
rasta.

“Kartu su teisėmis ir 
lengvatomis eina ir atsako
mybė. Mes-patiriame šiomis 
sunkiomis karo dienomis 
tai, kas kartais pražiūrima 
lengvomis taikos dienomis—

(Tąsa 5-me pusi.)

FAŠISTAI GARSINASI LAI
MĖJĘ JŪROS MŪŠI

Roma, kovo 24. — Italų 
fašistų komanda skelbia, 
kad jų ir vokiečių bombiniai 
orlaiviai ties šiaurine Afri
ka, girdi, nuskandinę bei su-

Berne, Šveic., kovo 24. — 
Stiprios rusų eilės prasigrū
mė pro Poltavą, Ukrainoj, 
ir žygiuoja artyn Kremen- 
čugo, toliau į pietų vakarus 
nuo Poltavos, kaip telefona- 
vo savo laikraščiui New 
Yorko Times koresponden
tas D. T. Brigham. Kremen- 
čug miestas stovi prie Dnie
pro upės, apie 125 mylios į 
vakarų pietus nuo Charko
vo, kur Raudonoji Armija 
šturmuoja nacius.

Sovietų kariuomenė jau 
netoli Kobeliaki miesto, sto
vinčio už 12 mylių į šiaurių 
rytus nuo Kremenčugo.

CIO Pasižada Visomis 
Jėgomis Dirbti Karo 

Laimėjimui
Washington. — Daugiau 

kaip 500 delegatų specialė- 
je CIO unijų konferencijoje 
kovo 23 d. prižadėjo, kad 
“darbininkai milžiniškai į- 
temps visas savo jėgas sta
tyti tankams, orlaiviams, 
kanuolėms ir laivams, kurie 
reikalingi tuojautinei ofen- 
syvai prieš fašistų Ašies 
kraštus, kad laimėtume per
galę 1942 metais.”

Vienbalsiai priimtoje re
zoliucijoje ' 
taipgi prižadėjo, kad nebus 
gaišiuojama “streikais nei 
vienos valandos ar minu
tės.”

CIO konferencijoj kalbėjo 
galva Karinės Gamybos, Ta
rybos, Donaldas Nelsonas, 
ragindamas darbininkus vi
somis jėgomis bendradar
biaut su valdžia ir kiek tik 
išgalint prisidėt prie karo 
laimėjimo kuo greičiausiai. 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Maskva. — Neoficialiai ir užmušė 18 šimtų jų karei- 
pranešama, jog Raudonoji Ivių ir oficierių.
Armija apsupo tvirtovišką 
miestą Novgorodą su vokie
čiais jame, arti šiaurinių 
pakrančių Ilmen ežero, 100 
mylių į pietus nuo Lenin
grado. — Novgorodas yra 
šimtmečiais senas miestas, 
kadaise buvęs sostine dide
lės rusų valstybės.

Novgorodas yra svarbus 
mazgas geležinkelių, einan
čių į šiaurę.

Per savaitę nuo kovo 15 
iki 21 d. sovietinės jėgos nu
šovė žemyi| ir pačiose prie
šų stovyklose supleškino 
249 vokiečių orlaivius. Tuo 
tarpu Sovietai prarado 77 
lėktuvus.

Centraliniame fronte vo- 
!kiečiai desperatiškai prieši
nosi, mesdami į mūšius vis 
daugiau atsarginių savo ka
reivių, kuriuos Hitleris tau
pė pavasarinei ofensyvai

Netoli pietinės dalies II- prieš Sovietus. Bet sovieti- 
men ežero Sovietai, apsupę niai pėstininkai, remiami 
16-tą vokiečių armiją Staro-Tankų ir orlaivių, nugalėjo 
joj Russoj ir apygardoj, si-'nacių pasipriešinimus ir pa- 
stematiškai naikina ten Įsivarė toliau pirmyn į va- 
priešus. Įkarus. Šiame fronte rau-

Raudonarmiečiai, veikda-Idonarmiečiai, tarp kitko, 
mi įvairiose dalyse Lenin-i atėmė iš vokiečių vieną ka- 
grado fronto, per dvi dienas; riniai svarbią aukštumą, 
sunaikino 30 vokiečių fortų dar apdengtą ledu.

Sov. Pramušė Nacių Liniją ties Viazma; 
Veda Ofensyvą Link Vitebsko ir Lietuvos

Berne, šveic., kovo 24. — ’ DIDŽIULĖ OFENSYVĄ
New Yorko Times kores
pondentas Brigham telefo
nu perleido savo laikraščiui 
sekamas žinias, gautas iš 
Sovietu - vokiečiu fronto: <► <

Raudonoji Armija pra-

k o n f ei encija Spragą per trečia vokiečiu x i 1 r Lai t v A v c
apsigynimo liniją Į rytus 
nuo Viazmos ir, kaip neofi
cialiai pranešama, užėmė

LINKUI VITEBSKO IR 
BALTIJOS KRAŠTŲ

Pranešimas, atėjęs per 
Stockholmą, teigia, jog So
vietai pradeda smarkią 
ofensyvą nuo Velikije Lu- 
ki-Rževo linijos linkui Vi
tebsko ir užnugaren Smo
lensko. Raudonosios Armi
jos komandierius toj srityj 

turi, 
tarp kitų jėgų, 12 mechani-

2 maršalas Vorošilovas

miestą Syčevką, už poros zuoįu divizijų, 15 artilerijos

Didžiulis Mūšis Siaučia 
Burmoje

Centralinė Burma. — Chi- 
nų ir anglų kariuomenė į- 
nirtusiai kaujasi su japo
nais palei Pyu upę, Bu ieno
je, už 35 mylių į pietus nuo 
Toungoo.

J 1 /] * 1 • ; Rytojaus “Laisvėje” Bustarp nuskandintų esą vienas 
anglų šarvuotlaivis ir as
tuoni prekiniai laivai; o 
tarp sužeistų esą penki šar
vuotlaiviai ir penki naikin
tuvai.

(Šio fašistų pranešimo 
niekas kitas nepatvirtina.)

ANGLAI NEPRIPAŽĮSTA 
NTTSKANDINIMŲ

London, kovo 24. — Ang
lų komanda tik tiek pripa
žįsta, kad fašistų orlaiviai 
bombomis pataikė į kai ku
inuos anglų laivus Vidurže
mio Jūroj. Apie nuskandini- 
mus nėra kalbos.

Telegrama apie Lietuvių 
Rašytojus ir Artistus 

Sovietų Sųjunjojs

desėtkų mylių į pietus nuo 
Rževo.

Skaičiuojama, jog Sovie
tai per tris savaites užmušė 
32 tūkstančius naciu iš tu, 
kurie apsupti “kišeniuje” į i vokiečių 
rytus nuo Viazmos. Viena'Lietuvą, 
vokiečių divizija ten liko’ Jeigu 
visiškai sunaikinta. Tarp i Sovietai 
užmuštų raudonarmiečiai ISyčevką, 
rado ir vieną vokiečių gene-1strateginiai pasitraukt iš 
rolą, kurio vardas dar ne-i Rževo “kišeniaus,” kaip kad 
paskelbtas. 'jie planavę.

divizijų, 18 raitelių divizijų 
iir aštuonias oro divizijas.

Manoma, kad tos jėgos 
bus naudojamos žygiams, 
Turintiems tikslą atimt iš

pasitvirtins, kad 
atėmė iš vokiečių 
tai naciai negalės

DAUG ŽYMIŲ PILIEČIŲ IŠ PIETINIŲ VALSTIJŲ 
PRAŠO LAISVĖS BROWDERIUI

sekretorius Liaudies Gyni
mo Sąjungos; Sam Bright, 
veikėjas Jungtinės • Mainie- 
rių Unijos; Edgar Young, 
darbuotojas važiuotės Dar
bininkų Unijos; Joseph 
Winesburgh, narys Jungti- 

Earlą Browderį, Komunistų ,nės Raštinių ir Profesiona- 
Partijos generalį sekretorių. Ilių Darbininkų Unijos pil- 
— Browderis ketveriem me-Adančiojo komiteto, ir daugė
tam įkalintas už smulkius'lis kitų intelektualų,

New York. —Piliečių Ko
mitetas Browderiui Išlais
vinti gavo sąrašą dar kelių 
tuzinų žymių žmonių iš pie
tinių valstijų kurie pasirašė 
prašymą prezidentui Roose- 
veltui, kad jis paliuosuotų

“Laisvėje” rytoj tilps il
ga, įdomi telegrama iš Mas
kvos apie tai, ką veikia So- skirtumus jo užsieniniame menininkų ir unijų 
vietų Sąjungoje žymiausi 
lietuviu rašytojai, poetai ir 
artistai, kurie pasišalino 
nuo užplūstančių Lietuvą 
nacių. Toje telegramoje at
rasite apie dabartinę meniš
ka darbuote Cvirkos. Liudo 
Giros, Salomėjos Nėries,! Negrų Pažangos VisaŠališ-(lų valdžios atstovas pareiš- 
Krevė - Mickevičius ir eilės| ko Susivienijimo

visuo- 
veikė-

pasporte. 6
Tarp tą prašymą pasira

šiusių yra šie: Baptistu ir 
methodistų kunigai John plačiai bombardavo Jungti- 
Atkins, Talmadge McElroy.-niu Tautu orlaiviu stovyk- 
F. W. Scott ir 
Dave Manuel,

jų.

Burma. — Japonai is oro

eilė kitų: las.
sekretorius į London, kovo 24. — Ane-

; Leon Le- kė, kad naciai galėsią mč- 
kitų gabiausių Lietuvos me-Įwis, negru žurnalo redakto-Igint įsiveržt į Angliją šį pa- 
nininkų, rius; Honzo Kelley, finansų i vasarį.



Antras Puslapis

. ■ ' i..
•T \ t ' / .. * • .*.. .

LAISVA Trečiadienis, Kovo 25, 1942

fAISVE
LITHUANIAN DAILY. PUBLISHED BV 

The Laisve. Ine.
Every day except Sunday 
Established April 5, 1911

127 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasilinas
Editor Roy Mizjira

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
'anada and Brazil, six months ........... $3.25

taan pusiausalio sudėti ginklus ir pasi
duoti. Kai pirmas ultimatumas tiems ko
votojams buvo atsiųstas prieš kelias sa
vaites, tai juos tebekomandavo gen. Mac- 
Arthur. Dabar jo vietų yra užėmęs gen. 
Wainwright. Kaip tada MacArthur ig
noravo japonų ultimatumų, taip dabar jį 
ignoruoja Wainwright.

Tie, kurie dabar kovoja ant Bataan pu
siausalio, nei gųzdinimų, nei ultimatu
mų priešo nebijo. Jų pozicija sunki. Su 
jais susisiekt ir jiems pagalbos pristatyt 
jau seniai beveik negalima. Bet jie ne
pasiduoda ir nepasiduos. Tuo savo hero- 
jizmu šitie amerikiečiai ir filipiniečiai 
duoda pavyzdį visiems kovotojams už 
laisvę.

Dvi Mūsų Vajaus Problemos
Peržiūrėjau paskutinėmis tus metus.

dienomis gautas keliolikos! Be to, draugai, šitoks už- 
Lietuvių Literatūros Drau- vilkimas duoklių mokėjimo 

" . mūsų organizacijon 
pusėtina demoralizacijų. Už
vilkimas pavirsta į sistemų. 
Niekas nebenori duoklių 
mokėti laiku, pagal Konsti
tucijos reikalavimų. “Kada 
užsimokėsiu, tada bus ge-

gijos kuopų blankas su na- neša 
rinėmis mokestimis. Į akį 
man krito vienas įdomus 
dalykas: labai daug narių 
tebemoka savo duokles už

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

Act of March 3, 1879

Amerikos Sporto Valymas
Jau čia pat sezonas mylimiausio Ame

rikos jaunimo sporto. Baseball lošimai 
prasidės. Sunku rasti tokį jaunuolį, ku
ris nesižavėtų šiuo sportu ir nesiektų ja
me išsitobulinimfr.

Bet kaip daugelyje šio demokratinio 
krašto sričių, taip šiame populiariškiau- 
siame sporte viešpataujama nepateisina
ma, bjauri diskriminacija prieš negrus. 
Ir gabiausi juodveidžiai beisbolininkai 
neįleidžiami į organizuotas, pripažintas 
beisbolės grupes, arba tymus.

Negrų laikraštis “Pittsburgh Courier” 
ir komunistų dienraštis “Daily Worker” 
pravedė apklausinėjimų tarpe įvairių 
beisbolės tymų vedėjų ir eilinių lošėjų. 
Beveik be jokios išimties tymų vedėjai 
sutinka, kad juodveidžiai būtų priimami. 
Daugelis jų išsireiškė, kad jie labai no
rėtų juodveidžius lošėjus turėti savo gru
pėse, nes kaip visuose sportuose, taip šia
me, juodveidžių gabumai yra visiems 
puikiai žinomi. Eiliniai lošėjai taip pat 
su mielu noru priimtų į savo eiles juod
veidžius.

Bet kas neleidžia? Ogi neleidžia pluto- 
kratų kontroliuojamos Baseball Lygos. 
Tiesa, jos neturi savo konstitucijose nie
ko prieš negrus, bet neįleidžia ir tiek. Ir 
jeigu kuri grupė priimtų negrus, jai ne
būtų leidžiama dalyvauti lenktynėse.

Šitai begėdiškai diskriminacijai prieš 
juodveidžius turėtų būt padarytas galas. 
Lošėjai turėtų būti rekrutuojami ne pa
gal tautinę arba rasinę kilmę, bet pagal 
gabumus. Tokia diskriminacija prieš 14 
milijonų juodveidžių pasitarnauja hitle- 
rizmui.

Karine Gamyba ir Jos Pakėlimas
Karinės produkcijos direktorius ponas 

Nelson pripažino, kad New Jersey vals
tijoje karinė gamyba visu 51 nuošimčiu 
neduoda tiek gamybos, kiek gali duoti ir 
kiek buvo tikėtasi iš jos. Tai yra pripa
žinimas tos tiesos, į kuria jau prieš ke
lias savaites atkreipė Amerikos dėmesį 
New Jersey valstijos CIO unijos.

Už šitokį karinės gamybos apsileidi
mų unijos kaltino darbdavius. Įmonių sa
vininkai nesistengia gamyba pakelti. Ka
dangi įmonės yra jų nuosavybė, tai dar
bo unijos nieko negali padaryti. Čia turi 
federalė valdžia įsimaišyti ir tuos kapita
listus paimti už pakarpos. Tačiau kol 
kas nieko nepadaryta. Nelsono kritikos 
įmonių savininkai, kurie sabotažuoja ka
ro pastangas, nenusigąs.

O kas blogiausia, kad New Jersey 
valstija nėra vienintelė šiame atsilikime. 
Visur darbo unijos pradeda bruzdėti ir 
kelti balsų prieš gamybos savininkų ne- 
sistengima nuoširdžiai susirūpinti pa
kėlimu gamybos.

Gerai, kad organizuoti darbininkai 
tuomi rūpinasi. Yra vilties, kad dalykai 
greitoje ateityje pasitaisys. Darbo uni
jos savanoriai pasižadėjo nevesti darbi
ninkus į streikus bėgyje karo. Jos siūlo 
valdžiai ir darbdaviams pilniausia koo
peracija palaikyti pramonėje taikų, idant 
gamybos procesas nebūtų trukdomas be 
reikalo nei vienai dienai. Todėl unijos 
nedaleis kuriam nors darbdaviui sabota- 
žuoti gamybų ir pakenkti karo reika
lams.

1941 metus!
Tai, žinoma, labai gerai. 

Mūsų Draugija nenori nu
stoti nei vieno nario. Ge
riau pasimokėti užvilktas 
duokles ir pasilikti Draugi
jos nariu, negu pasitraukti 
iš organizuotų lietuvių ei
lių. Pagyrimo verti tie kuo
pų sekretoriai, organizato
riai ir šiaip veikėjai, kurie 
tokius narius paragina duo
kles užsimokėti.

Tačiau tas parodo, kaip 
svarbu yra pasiekt visus na
rius ir paragint duokles pa- 
simokėt nelaukiant pabai
gos metų, arba kitų metų. 
Jeigu žmogus mokasi duo
kles dabar dar už 1941 me
tus, tai jis būtų jas pasimo- 
kėjęs ir 1941 metais. Tik gal 
vienas kitas būtų atsiradęs, 
kuris pernai nebūtų mokė
jęs, o vėliau susipratęs ir 
dabar pasimokėtų už perei-

rai,” pradeda daugelis na
rių galvoti, “vis tiek pasi
liksiu nariu geram stovyje.” 

Taip jau eina keli metai.
Aš manau, kad būsimam 
Centralinio Komiteto susi
rinkime turėsime šį klausi
ma gerai apsvarstyti. Su šia 
demoralizuojančia sistema 
reikėtų mums atsisveikinti.

Bet ir čia reikia kuopų, 
apskričių ir narių koopera
cijos. Reikia, kad kiekvie
nas mes pasirūpintumėme 
išpildyti savo Draugijos 
Konstitucija. Reikia, kad 
kuopų valdybos gerai pasi
darbuotų laiku pasiekti vi
sus narius ir iškolektuoti iš 
jų narines duokles.

Taigi, šiame vajuje mes 
turime dvi svarbias proble
mas: Viena problema yra 
gauti į Lietuvių Literatūros

Draugijų tuos lietuvius, ku
rie dar nėra buvę jos na
riais. Mes turime stengtis 
gauti naujų narių. Negali
ma sakyti, kad nebėra iš ko 
naujus narius verbuoti. Kur 
tik pasidarbuojama, ten 
naujų narių gaunama.

Antra problema: visiems 
nariams reikia iki liepos 
mėnesio pasimokėti šių me
tų narines duokles ir dar 
bandyt iškolektuoti duokles 
iš tų, kurie tebėra nemokė
ję už 1941 metus. O tokių, 
kiek aš matau, dar yra ke
letas šimtų. Dar kartų kiek
vienos kuopos susirinkime

'cevičius, o “Naujienos,” 
“Draugas” ir kita panaši 
spauda talpino.

Antra, visas pasaulis ži
no, kaip Hitleris ir jo gau
jos naikina lenkus, jugosla
vus, norvegus, ukrainiečius, 
baltarusius, lietuvius ir ki
tas pavergtas tautas. Bet 
Hitlerio apmokamas agen- 

i tas Pranas Ancevičius pri
siuntė štai kokį pareiški
mą: v

reikia patikrinti visus na
rius su užvilktomis mokes
timis. Kai kurie jų labai re
tai ateina i susirinkimus. 
Juos reikia aplankyti ir pa
raginti duokles pasimokėti.

“Naciai nenori nustelbti 
kitų tautų. Vokiečiai... ne
nori kitoms tautoms pri
mesti savo kultūrą ir nu
stelbti jų individualumą. Jie 
tik siekia prašalinti iš Eu
ropos svetimą įtaką, kuri 
Europos kontinente gyve
nančias tautas protarpiais 
stumia Į brolžudingą karą.”

r

Naujienos” No. 229, 1941.
Vajus duos gerų pasek- Išeina, kad hitlerininkai 

mių tik tuomet, kai gausi- geri, jie nenori nei kitas 
me keletą šimtų naujų na- tautas nustelbti, pavergti, 
rių ir neprarasime senųjų, nei gi jie kalti už karą, tai
Kas iš to, kad įrašome nau
jų, bet dėl organizacinio ap
sileidimo tiek arba dar dau
giau prarandame senųjų. 
Stovime ant vietos, arba 
žengiame atgal. Mes gi tu
rime žengti pirmyn!.

A. Bimba.

Lietuva ir Lietuvių Hitlerininkų
Propaganda Amerikoje

kiti kalti. Tai tas patsai, ką 
Hitleris nuolatos demago
giškai sako.

Hitlerininkai dešimtimis 
tūkstančių žudo pavergtų 
kraštų žmones. Bet jų pro
paganda už aukas kaltę 
verčia ant demokratijos. 
Naciai nužudytų aukų net 
paveikslus nutraukia ir sa
ko, būk tai “Sovietai nužu
dė.” Hitlerio agentas Pra-

Pasakyta Daug Tiesos
New York “Times” savo editoriale (ko

vo 23 d.) labai supykusiai išbara ponų L. 
Metcalfe Walling, naujų algų ir darbo 
valandų direktorių prie Darbo Depart- 
mento. O Wallingo prasižengimas yra 
tame, kad jis griežtai pasmerkė reakcio
nierių pradėtų kampanijų nušluoti fede- 
ralinius įstatymus, kurie apsaugo darbi
ninkų algas ir darbo valandas.

Šita reakcijos kampanija pasidarė to
kia įtempta ir tokia plati, jog Amerikos 
Darbo Federacija per prezidentų Green 
pareikalavo Kongreso tuojau jų ištirti ir 
surasti, kas jų sugalvojo ir kas jų finan
suoja. CIO prezidentas Murray greitai 
parėmė Green reikalavimų Kongresui.

Štai dabar ponas Walling, nevynioda
mas į vatų savo žodžių, pareiškia, kad 
būtent “nacių propagandos mašina suka 
visų šitų judėjimų nušluoti algų ir darbo 
valandų standardų.” Jis sako, jog tai yra 
mūsų priešo technika mūsų kraštų pa- ‘ 
dalinti.

Šis Wallingo pasakymas “Times’ui” ne
patinka. O nepatinka todėl, kad “Times” 
irgi jau seniai veda karų prieš tokius į- 
statymus, kaip minimum algų ir 40 va
landų darbo savaitės. Po priedanga agi
tacijos už pakėlimų karinės gamybos, 
plačiai pasimota atimti iš darbininkų vi
sus daugelio metų kovos laimėjimus.

Ar reikalinga panaikinti gerų įstaty
mų, idant pakėlus karinę gamybų? Aiš
ku, kad nereikia. Darbininkai neatsisa
ko dirbti viršlaikį, kur esti reikalas. Be 
to, dar vis randasi keli milijonai bedar
bių, kuriuos reikia sugerti į pramon? 
pirmiausia.

Svarbu, kad įstatymas pasiliktų įstaty
mu, idant nebereikėtų už jį keletu desėt- 
kų metų vėl kovoti, kai šis karinis kri- 
zis praeis.

Šitie Kovotojai N eišgązdinami
Japonai pasiuntė antrų ultimatumų 

amerikiečiams ir filipiniečiams ant Ba

Prezidento Atsakymas
Visa šalis nuoširdžiai sveikina prezi

dentų Rooseveltą už jo žygį prieš Tole
do, Peoria & Western geležinkelio kom
panija. Dabar federalė valdžia šitų gele
žinkelį paėmė ir operuoja. Tai rimtas 
persergėjimas visiems darbdaviams, kad 
valdžia jų užsispyrimo netoleruos.

Visas dalykas iškilo dėlei susikirtimo 
tarpe kompanijos bosų ir darbininkų. 
Darbininkai pareiškė, kad jie sutinka vi
sų ginčų pavesti National Mediation 
Boardui išrišti. Bet kompanijos pre
zidentas George P. McNear nė klausyti 
nenorėjo. Rooseveltas palaikė darbinin
kų pusę ir iš McNear geležinkelio ope- 
ravimų atėmė. Geležinkelį savininkams 
sugrąžins tik tada, kada jie susitaikys su 
organizuotais darbininkais.

Faktai, Kurie Turėtų Sujaudinti 
Visą Ameriką

.Amerikos Komunistų Partijos pirmi
ninkas Foster ir veikiantis sekretorius 
Minor pasiuntė laiškų Senate Judiciary 
Committee Sub-Committee on Poll Tax 
Hearings. Tame laiške reikalaujama, kad 
pietinėse valstijose būtų sugrąžinta žmo
nėms konstitucinė demokratija, panai
kinant “poll tax” sistemų, pagal kurių 
balsuoti gali tiktai tie, kurie moka tak
sus už teisę balsuoti!

Tame laiške išdėstyti faktai yra tokie 
svarbūs, jog su jais turėtų susipažinti 
kiekvienas pilietis ir prisidėti prie iško
vojimo konstitucijinių teisių pietinių 
valstijų žmonėms.

“Poll tax” sistema viešpatauja sekamo
se valstijose: Alabama, Texas, Arkansas, 
Georgia, Mississippi, Tennessee, Virginia 
ir South Carolina. Tų valstijų kongres- 
manai yra neteisotai išrinkti.

Pavyzdžiui, jeigu jie būtų renkami 
proporcionaliai pagal piliečius, kurie tu
ri teisę balsuoti, tai Alabama Jungtinių 
Valstijų Kongrese turėtų tik 3 atstovus, 
vietoje 6; Texas valstija teturėtų 14, vie
toj 21; Arkansas teturėtų 2, vietoj 7; 
Georgia teturėtų 3, vietoje 10; Tennessee 
netektų 5 atstovų; Virginia teturėtų 3, 
vietoje 9; South Carolina pasiliktų su 1, 
vietoj 6!

Šitose valstijose balsavimo teisės atim-

Hitleris Degina Lietuvą — 
Jie Hitlerį Sveikina

Birželio 22 d. naktį Hit
lerio razbaininkai užpuolė 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą 
ir pradėjo deginti mūsų 
miestus ir žudyti žmones. 
Kaip baisus nacių teroras 
buvo Lietuvoj ir kituose už
imtuose kraštuose, tas pil
niausiai paaiškės tik tada, 
kada hitlerizmas bus su- 

: muštas. Dabar mes žinome 
■ tik tiek, kad Lietuva, kaip 
ir kiti kraštai, pavergta, ap
vogta, skriaudžiama, jos pi
liečiai šaudomi! Lietuvos 
rašytojas Jonas Marcinke
vičius prisiuntė telegramą 
“Laisvei,” kuri tilpo spalių 
4 d., 1941 mt., kur tarpe kit
ko sako:

“Nedaug kas beliko iš Lie
tuvos miestų, miestelių ir 
kaimų. Zarasai, Prienai, 
Vilkaviškis, Marijampolė, 
Sasnava, Aldutiškis, Suval
kų Kalvarija, Tauragė ir 
Kibartai išgriauti iki že
mės; Vilniaus bažnyčios ir 
meno paminklai žiauriai su
žaloti; gaisrai naikino Šiau
lius ir Kauno priemiesčius, 
daugelis miestelių ir kaimų 
likosi paversti krūvomis pe
lenų.

“O kiek žmonių krito kai

po aukos tų fašistų baiseny-l Hitlerininkai 
bių! Keliai ir miškai nuklo- pradėjo siųsti neva “Bolše- 
ti lavonais mažų vaikų ir jų vikų sušaudytų arba į Rusi- 
motinų. Vien tik prisiminus ją išvežtų” vardus. Tą na- 
tatai, baisenybės siaubas su-Jcių propagandą talpino visa 
purto visą žmogaus esybę! ta spauda. Hitlerio apmoka- 
Kur tik fašistai praėjo, vi-'mas agentas Pranas Ance- 
sur jie paliko mirties ir su- vičius diena iš dienos siun- 
naikinimo pėdsakus.

“Pačią pirmąją dieną, kai 
fašistai atvyko į !_______
jie įsake visiems miesto vy
rams susirinkti prie koman- 
danto patalpas, čia fašistai 
areštavo 300 vyrų ir ant ry
tojaus daugelį jų sušaudė. 
Taip pat atsitiko ir Rokiš
kyje, kur fašistai sušaudė 
30 jaunuolių vaikinų ir mer
ginų; paskui jie didelį skai
čių kitų sumetė į kalėjimą.”

Tokį baisų naciai pradėjo 
Lietuvos naikinimą ir žmo
nių žudymą!

Nacių Propaganda 
Amerikoje

Rodosi, kiekvienas sąži
niškas žmogus galėjo tik 
pasibjaurėti nacių užpuoli
mu ant Lietuvos. Bet visų 
civilizuotų žmonių nustebi
mui Amerikoj socialistų, 
klerikalų ir t a u t i ninku 
spauda atsistojo Hitlerio 
pusėn ir visaip teisino na-

te nacių propagandą tele- 
. gramomis ir radiogramomis 

“Naujienoms” ir “Draugui.” 
■ i u iu ,, pranas Ąncevičius siuntė 

melus apie Tarybų Lietuvos 
vadus.
jie nužudyti, kiti, kaip _ _ 
tras Cvirka, Liudas Gira 
“maino kailį.”

nas Ancevičius tą propa- 
I gandą pravedė “Naujieno- 
jse” ir kituose pro-hitleriš- 

.v p , Ikuose lietuvių laikraščiuose 
Amerikoje. Jis niekindamas 
Sovietus už išgabenimą tū
lo lietuvių kiekio iš Lietu
vos giliau į Rusiją ir už 
Druskininkų vaikus ant So
vietų bėdą metė rašydamas:

“Vaikų, kurie buvo išga
benti iš Druskininkų ir Pa
langos Vasaros kolonijų, nie
kur nesurasta.”

D. M. šolomskas.
(Tąsa bus)

S. EfS, Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui 

Tuo kartu, Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps 
kada tie Lietuvos rašytojai įVf.Š5,, n^o.?uv°-Qį’ara-tyta i?0 . klausimų apie tą socialistic kraštą
yra Sovietų Sąjungoj ir ve- ir jo rolę šiame karo. Jis į juos at- 
da kova už Lietuvos išlais-

klausimų apie tą socialistini kraštą

sako trumpai, bet esmingai. Čia 
mes tuos klausimus ir Crippso atsa-• • yr • TA A I11CO LUUd IdUdll11 Ud 11 v_/l 1 LJįJoO d LoCl"vimmą. Kaip Pranas Ance- kymus paduodame, po vieną kas- 

vičius pravedė “Naujieno- dien.—red.
še” ir “Drauge” Hitlerio 
propagandą, užtenka tik 
privesti šiuos faktus.

Jis paskelbė, būk bolševi
kai išžudė šimtus lietuvių, 
būk naciai (matot, kokie jie 
geri) sudarė kapų atkasimo 
ir ištyrimo komisiją, atka
sė daug lavonų, bet “nužu
dytieji nepažinti.” Tai ką 
jie žino, kad tai lietuviai, stijų — galutinas sumuši- 
jeigu juos niekas nepažino? imas agresorių ir apsaugoji- 
Bet ta visa istorija reikalin- Imas pasaulio, idant ateityje 
ga Hitleriui, kad kurstyti nebepasikartotų paskutinių 

cius, gyrė jų režimą, talpi- žmones prieš Sovietų Sąjun- dvidešimties metų įvykiai, 
no ir dar tebetalpina nacių gą, tą galingiausią jo prie- 
propagandą. i ša. Tą istoriją pasakojo An

Klausimas No. 11:
Kokie yra Sovietų Sąjun

gos karo ir taikos tikslai?
Atsakymas:

Kas liečia jos teritorinius 
tikslus, aš jau aiškinau. So
vietų karo tikslai yra lygiai 
tokie pat, kaip Didžiosios 
Britanijos ir Jungtinių Vai

Jos taikos tikslai yra per
organizuoti Europą ir pa
saulį ant tokio pamato, ku-

i

Japonijos orlaiviai sužalojo tiltą, esantį Darwin mieste, Australijoje; šį miestą 
jie dažnai bombarduoja.

ta daugiau kaip 80 nuošimčių piliečių. 
Tokioj South Carolinoj pegali balsuoti 
net 86 nuoš. piliečių.

Tai tokia padėtis, toks bjaurus laužy

mas šios konstitucijos, jog visa Amerika 
turėtų susirūpinti. Kongresas turėtų pa
daryti galą šitam pietinių valstijų pluto- 
kratijos nachališkumui.

ris leistų Sovietų valdžiai 
vystyti savo šalį taikoje ir 
saugume. Pasiekimui šio 
tikslo, rusai tiki, reikės ko
kiu nors būdu šio karo kal
tininkus nubausti, idant pa
rodyti pasauliui, jog civili
zacija netoleruos tokio el
gimosi.

Plačiai kalbant, aš ma
nau, rusų supratimą apie 
pokarinį pasaulį galima su
vesti pasakymu, kad jie nu
mato pasaulį, kuriame taiką 
palaiko tvirtos Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga 
ir Didžioji Britanija. Jie la
bai realistiški apie ateitį ir 
nemano, kad užteks vien tik 
liberališko idealizmo palai
kymui taikos pasaulyje, ku
riame turės praeiti daug 
metų, pakol išnyks kariniai 
kartumai ir kuriame visuo
tinas nusiginklavimas dar 
ilgai bus negalimas daiktas.

Sir Stafford Cripps.



Trečiadienis, Kovo 25, 1942 LAISVĖ Trečias Puslapis 
----- į --

Tarptautinė Motery Diena buvo įsteig
ta tam, kad ta proga moterys butu akstį- 
narnos į susipratimą ir veikimą. Jeigu 
jūsų kolonija nieko nesurengė, ji likosi 
skolinga progresui. Atpildykite skolą da- 

. bar.
\________________J

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

Moterų Pagalbines 
Tarnybai Armijoj

Sovietų Moterų Tikras 
Gyvenimas Filmose

Sovietų Patrijotės 
Istorija

Kovo 17-tą salios kongrese, ' 
Washingtone, tapo priimtas 
Rogers bilius, kuriuomi auto
rizuota Įsteigimas Moterų Pa
galbinio Armijai Korpuso. Jis 
susidės iš liuosnorių ir bus pa
naudotas armijos nekariaujan-I 
čioms pajėgoms. Numatoma, ■ 
kad jis pavaduos daug vyrų 
karo fronto pareigoms.

Už bilių balsavo 219 kon-i 
grosmanai prieš 86. Bilių Ine-! 
šė viena iš 7 moterų kongreso i 
narių, Mrs. Edith Nourse Ro-j 
gers, republikonė, iš Mass.! 
valstijos.

i
Prieš bilių kovojo reakci

ninkai, savo bevilčiuose argu
mentuose graibydamies už! 
“namų apsaugos’’, “moters ge-i 
rovės”, “moterų neatsakomin- 
gumo” kariškoms pareigoms i 
ir tt.

Vyriausiu to biliaus prave- 
dimo priešu* buvo Clare E. 
Hoffman, Michigan© republi- 
konas, kuris savo priešdarbi- 
ninkiškumu ir reakcingumu 
atstovų bute nėrji parodęs,! 
kad jam rūpėtų namų apsau
ga. Jisai Šaukė:

“Moterys turi būti namie, 
susiūti guzikus, virti valgį.” 
Fulmer iš Pietų Carolines va
dino bilių “puikiausiu iš visų 
pasiūlytų.” Panašiai išsireiškė 
New Yorko kongresmanas An
drew L. Somers. Ir taip pos
mavo tie keli vyrai, nežiūrint, 
kad Karo Departmento virši
ninkai iš patyrimo liūdijo, jog 
moterys “puikiausia” atlieka 
savo pareigas.

‘ Kaip Moterys j tai 
Reaguos?

Atsakyti visai lengva—taip, 
kaip turėtų reaguoti, kada jų 
kraštui ir viskam, ką jos bran
gina, pavojus ir kada jos sa
vo pastangomis gali prisidėti 
prie to bestijiško užpuoliko 
sunaikinimo.

Pirm negu buvo autorizuo
tas toks korpusas j jį jau buvo 
Įsiprašiusios liuosnorėmis tūks

Binghamton, N. Y.
Koncertas ir Šokiai

L.L.D. 20 k p. Moterų Sky
rius ir Liaudies Choras bend
rai rengia koncertą ir šokius, 
kurie įvyks šeštadienį, balan
džio 11-tą dieną, Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

šis koncertas yra rengia
mas labai svarbiam tikslui, bū
tent: pusė pelno Raudonosios 
Armijos medikalei pagalbai ir 
kita pusė Liaudies Choro pa
laikymui.

Šio koncerto programa bus 
gera ir įvairi, nes jos, pildyme 
dalyvaus mūs geriausiai išsila
vinusios spėkos.

Drg. V. S. Kuzmickai ir 
drg. M. Bujauskienė, iš She
nandoah, Pa., visi yra gabūs 
dainininkai ir savo duotąjį žo
dį visados išpildo, tad nėra 
abejonės, kad jie atsilankys 
mus palinksminti savo gražio
mis dainomis.

Armonistė Dorothy Lasco 
davė garbės žodį, kad ji pa
linksmins mūs publiką su Ac
cordion solo.

Rita Slesoraitytė, gabi pija- 
nistė, pasižadėjo duot piano 
solo ir duetą su drg.. Florance 
žvirbliute. Lauksime jųjų pa
sirodant.

Jaunuolė Jęnė Kulbiutė su 
savo draugėmis Lilian Prihas- 
ky ir Ruth Bower, “Tap Dan
cers”, yra labai gražiai prisi
rengusios pasirodyti mūs pub
likai. Lauksime.

Patsai Liaudies Choras, va

tančiai moterų. Viename tik 
Armijos Orlaivių Perspėjimo 
būryj radosi 6,000 moterų 
liuosnorių.

Karo Departmento viršinin
kai aprokuoja, kad apie 30,- 
000 moterų reikalingos tuojau 
visokiausioms pareigoms. Ki
tas ims vėliau. Tačiau masi
niai imti kol kas nepasiruošta. 
Prie biliaus priimtos pataisos 
leidžia imti tik 150,000.

Tarnybon ims gerojo svei
katoje pilietes nuo 21 iki 45 
metų. Kol bus tarnyboje, 
jas rengs ir valgydins kaip re- 
guliarę armiją. Mokės po $21 
pirmais keturiais mėnesiais ir 
po $30 vėliau. Steigs ir oficie- 
rių lavinimo kursus. Su pakili
mu laipsnio kels ir mokestį 
tokiame laipsnyje, kaip ir vy
rams kariams, tokiose pat pa
reigose ir laipsniuose.

Po priėmimo šio, pradėta 
diskusuoti kitas, Minnesotos 
kongresmano Maas įneštas bi
lius, siūlantis organizuoti ir 
laivyno pagalbinę.

—Nejaugi tai bus panaši 
vyrų organizacijai ? — klausė 
tūli nustebę.

—Net iki admirolų,—atsa
kė įnešė j as.

Burnojančių prieš šį bilių 
jau yra. Vyskupo padėjėjas 
John F. O’Hara, New Yorke, 
pereitą sekmadienį jau aima
navo, jog esą tuomi “panei
giama šventenybė namų.”

Tas reverendas nori, kad 
moterys užmirštų, jog jos na
mus apleis tik laikinai ir kaip 
tik apsaugai tų namų. Jos iš 
namų išeis padėti sumušti hit- 
lerizmą, kuris žvėriškiau už 
žvėris sumindžiojo, išniekino 
milijonus moterų, sunaikino 
jų namus ir šeimas.

Ne, Amerikos moterys ne
paklausys jo nei* kitų aimanų. 
Jos žygiuos kovon už savo na
mus į visus frontus, kur tiktai 
jų šalis pašauks.

S. Sasna.

dovaujamas drg. H. Pine, gana 
rūpestingai rengiasi, kad šis 
koncertas būtų .vienas iš pui
kiausių, kurie kada yra buvę.

Po koncerto bus ir šokiai 
prie geros muzikos. Įžanga 
šiam koncertui yra 45c. iš 
anksto ir 50c. prie durų, įskai
tant taksus.

Mūs rengėjos taipgi rūpes
tingai darbuojasi, kad pilnai 
prisirengti ir gerai pavaišinti 
susirinkusius svečius įvairiais 
valgais ir gėrimais.

Širdingiausiai užprašo vie
tos ir apylinkės lietuvius daly
vauti šiame koncerte ir pa
remti šį svarbų darbą. Pasima
tysime visi ir visos.

Rengėjos.

Pamotė Pralaimėjo
Mrs. Margaret Van Dyk, 

pamotė, ir Mrs. Natalie Van 
Dyk, motina, susivaidijo teis
me už teisę auklėti 8 metų 
sūnelį, kuris tėvui atsiskyrus 
su pirmąja žmona buvo palik
tas tėvo globoje, augo pas pa
motę. Tėvui mirus, motina pa- 
simojo atimti vaiką iš pamo
tės. Vaikas sakęs norįs liktis 
pas pamotę, bet New Yorko 
teisėjas Eder vaiką pavedė 
tikrajai’ motinai. .

Melbourne. — Generolas 
MacArthur pareiškė, jog 
pasisekimas Aust rali joj 
prieš japonus priklausys 
daugiausiai nuo to, ar Jung
tinės'Tautos gaus ten gana 

pabūklų.

Ponia Chang Kai-Shek ramina nedrąsią karo našlaitę, 
kuri ka tik pribuvo prieglaudon Chungkinge. Pinigai 
iš United China Relief fondo Amerikoje pagelbsti tūk
stančiams tokių mergaičių.

Hitlerio ir Japonijos talkininkai norėtų, kad Ameri
kos moterys sėdėtų užpečkyje ir snausdamos lauktų kol 
jie atei Čionai padaryti tą patį su mūsų namais ir šei
momis. Bet mes dirbsime suduoti jiem mirtiną smūgį 
pirmiau.

Perdaug Motiny Ir 
Kūdikių Miršta

New Yorko mieste kiek nors 
progreso padaryta apsaugoti 
motinas gimdymo laiku; ir 
šiek tiek progresavome apsau
gojime mūsų vaikų. Bet tuomi 
mes nepatenkinti todėl, jog 
skaitlius mirčių tarpe motinų 
ir kūdikių vis labai aukštas. 
Tą matome visoje- šalyje. Tu
rime raginti kiekvieną būsian
čią motiną kuogreičiausia pa
siduot gydytojo priežiūrai. 
Viena iš svarbiausių mirties 
priežasčių yra nepasidavimas 
motinos medikališkai priežiū
rai.

Gimdymas vaikų yra norma- 
liška funkcija, bet keli svarbūs 
peržiūrėjimai yra būtinai rei
kalingi patikrinti saugumą, 
motinai ir vaikui. Pirmiausia 
būsima motina reikalauja ge
ro fiziško egzamino patikrin
ti, kad ji gali saugiai gimdyti 
kūdikį. Antra, reikalauja tan
kaus peržiūrėjimo šlapumo, 
kuris turi parodyti, jog jos 
inkstai veikia gerai. Trečia, 
jos kraujo spaudimas turi būti 
numieruotas sužinoti jos šir
dies, kraujo ir kitų organų pa
dėjimą. Ketvirta, jos kraujas 
turi būti išegzaminuotas su
rasti, ar gerame padėjime, ir 
ar turi kokių perų, kurie galė
tų kenkti jos ir kūdikio svei
katai. šiame straipsnyje tru
putį aprašysime apie šitą pas
kutinį egz am i na—k r au j o.

Daug mokintų suaugusių ži
no, kad sifilis yra perduoda
ma liga. Jie žino, kad peras 
vieno asmenio kitam perduo
damas. Mažai žmonių težino 
svarbesnį faktą apie sifilį— 
kad jis yra viena iš užkrečia
mų ligų, kurią motina gali 
perduoti vaikui prieš gimimą. 
Kuomet prieš gimimą perduo
tas, jis vadinamas “congeni
tal sifilis.” šita sifilio rūšis 
yra viena iš didžiausių moti
nystės tragedijų. Ji yra prie
žastimi šimtų negyvų gimimų 
ir kūdikių mirčių.

Kiekviena būsima motina 
turi pranešti jos gydytojui, 
kad ji nori pasiduoti kraujo 
išegzaminavimui dėl sifilio. 
Tankiai šeimynos gydytojas 
pats nenori patarti imti krau
jo egzaminą, nes asmuo gal 
manyti, kad gydytojas tiki jį 
sifiliu sergant.

F. L. I. S.

London. — Sovietinė ka
riuomenė per 48 valandas 
užmušė 2,500 nacių Lenin
grado srityje.____________
Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Veido Oda Ir Kaklo 
Muskulai

Oda susideda iš trijų sluoks
nių arba eilių. Pats viršutinis 
sluoksnis yra kaip ir plonas 
apvalkalas; jame nėra kraujo 
gyslų. Antras odos sluoksnis 
turi kraujagysles, nervus 
(dirksnius) ir elastiškus mus
kulus, kurie duoda tvirtuma- 
pajėgą. šie palaiko veido ar
ba kaklo odą stipria ir nelei
džia nudribti.

Kaip jau moteris pagyvena 
ir veido ir kaklo muskulai iš
sitęsia ir nebeturi pajėgos pa
laikyti stipriai odą, tai gauna
me dubeltavą smakrą.

Pirmo.ii iš šio pasaulinio ka
ro Sovietų filmą “Mergina Iš 
Leningrado” išsilaikė New 
Yorko miesto Stanley Teatre 
per 11 -ką savaičių, kur per tą 
laikotarpį ją lankė desėtkai 
tūkstanči ų žiūro v ų.

Kiekvienas lankiusis pripa
žįsta, jog filmą puiki—rodos, 
matai tikrąjį gyvenimą, paste
bi jie.

O filmoje tik ir atvaizduo
jama tikrasis gyvenimas, isto
riškieji nuotikiai. Pavyzdin, 
Sovietijoj išeinanti “Komso- 
molskaja Pravda,” komunisti
nio jaunimo organas, rugsėjo 
26-tą, 1941 metų, aprašė, jog 
visų pamylėta didvyriškoji 
slaugė Nataša, kaip kad ir ją 
įspūdingai atvaidinusi aktorė 
Zoja Fiodorovą, yra tikra as
menybė.

Didvyriškoji Nataša, kaip 
aprašo laikraštis, prieš karą 
su Suomija dirbo Leningrado 
kojinių fabrike, kur ji ir su
grįžo po to karo užbaigos. To
ji pati mergina dabar vėl tar
nauja fronte, kur jinai už sa
vo sumanumą ir pasišventimą 
apdovanota “P a s i žymėjimo 
Tarnyboje” medaliu.

Tūkstančiai Sovietų merginų 
ir moterų tarnauja karo fron
te ir pergyvena visus karo 
fronto pavojus kaipo sužeis
tųjų gelbėtojos ir pavaduoto
jos vyrų aptarnavime fronto 
linijų. Tūkstančių tų dainuo
jančių, jautrių mergaičių jau 
nesiranda tarp gyvųjų. Tačiau 
likusios su didžiausiu atsidavi
mu savo šaliai, pasaulio civili
zacijai ir progresui tęsia kovą 
prieš barbariškąjį fašizmą ka
ro ir industrijos frontuose. 
Mums, Amerikos moterims, 
tenka daug iš jų mokintis.Trečia ir apatinė eilutė yra 

kaip ir odos pamušalas ir pa
laiko veido raumenis; duoda 
maistingumą ir riebumą.

Čia porą žodžių dėlei silp
nų veido ir kaklo muskulų pa
stiprinimo. Reikia pirmiausiai 
veidą ir kaklą gerai nuprausti 
-nuvalyti su šiltu vandeniu ir 
muilu. Po to reikia su muskulų 
alyva arba “tissue” krymu vei
dą ir kaklą gerai išmasažuoti 
su pirštų pagelba, lengvai ir 
vienodai veidą ir kakla brau
kant, plakant ir trinant. Nuo 
to veido ir kaklo muskulam 
bus sveikiau; sudarys didesnę 
kraujo cirkuliaciją.

Po tokio masažo, trynimo ir 
braukymo labai gerai vartoti 
tepalą iš kiaušinių arba mie
lių. Galima vartoti ir muskulų 
klijus. Už vis geriausia tai 
kiaušinių tryniai ir mielės, kas 
suteikia maistingumą. Vieną 
plytukę mielių ištrinti šiltam 
vandeny tik kad pasidarytų, 
tiršta košelė, o paskui su pirš
tais užtepti ant veido ir kaklo 
gan tirštai, ir atsigulus pato
gioj vietoj galvą nuleisti že
myn. Minimą tepalą reikia lai
kyti ant veido pakol sudžiūs
ta. Paskui suvilgyk rankšluostį 
į šiltą vandenį ir atsargiai nu
valyk tepalą nuo veido. Jeigu 
turi šmotą ledo, tai nebijok su 
ledu veidą ir kaklą gerai iš
trinti. Ledas uždarys odos sky- 
lutes'ir padarys muskulus tvir
tesniais.

Dar ir gimnastika labai ge
ras dalykas. Galvą žemyn nu
leisti, pakelti, ir vėl nuleisti 
arba ragožium persiversti. To
kia gimnastika suvienodina 
nudribusius muskulus.

Jei atsargiai ir atydžiai sek
site šitą mano rekomendaciją, 
tai bus geri rezultatai, nes 
kalbama muskulų gimnastika 
tai nepavaduojamas vaistas 
silpniems, išglebusiems veido 
ir kaklo muskulams. Ir tas vis
kas labai lengva pačiam na
muose padaryti.

U. Andrulinė.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

Nežiūrint, kaip maža mer
gaitė, tačiau jos veide atspin
di naujas gyvumas, kada pa
sipuošia mamytės darbo nau
ja suknele. Siuvančioms moti
noms lengviau aprūpinti duk
ras suknelėmis.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

Rašo S.
Per Intercontinent Žinių 

Agentūrą
Pirm vokiečių užėmimo Ka

linino, Katrina Trofimova, ži
noma kaip Teta Katia, dirbo 
audėja audinyčioj Proletarka. 
Jos vyras, pensijonierius, buvo 
atstovu distrikto Soviete ir 
kaipo toks buvo pirmininku 
,avo gatvės komiteto.

Jo pareiga buvo prižiūrėti, 
kad gatvė būtų užlaikoma 
švariai ir įvesti visokius page
rinimus.

Joan Trofimovas turėjo pa
garbą jaunųjų, kaip lygiai ir 
senųjų. Jo iniciatyva buvo pa
daryta aikštė su gražia vai
kams čiuožykla žiemos metu. 
Vasarą gatvė apgaubta mede
lių pavėsiumi ir šian ten ją 
dabino gėlių lovelės.

“Trofimovo gatvė”, sakyda
vo žmonės, mors ji vadinosi ir 
ne tuo vardu.

Apie Detroito Pažan
giečių Veikimą

Kovo 19 d. įvyko Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubo susi
rinkimas. Apie šį susirinkimą 
yra daug ką pažymėti ir pa
girti nares, kad jos skaitlin
gai lanko savo kliubo susirin
kimus ir stoja į aktyvį darbą.

Didžiąją dalį veikimo gali
ma suprasti iš valdybos ir ko
misijų raportų, čionai trumpai 
pažymėsiu keletą dalykų.

Į L. M. Kliubą įstojo 3 nau
jos narės; veik kiekvieną su
sirinkimą kliubas padidėja.

Dabartiniu laiku pažangie- 
tės labai užimtos darbais; vie
nos dalyvauja moterų chore ir 
mokinasi dainuot; kitos skait
lingai susirenka ir dirba-mez- 
ga svederius bei kepures dėl 
Am. Raudonojo Kryžiaus ir 
Rusų Karo Pagalbai. Į tą dar
bą yra įtraukta daug energin
gų draugių ir jau daug darbo 
atlikta. Pirmoj vietoj stovi 
šios draugės: J. Būtėnienė, U. 
Jurkevičienė, M. Smitrevičie- 
nė ir A. šabienė., Taipgi eilė 
kitų draugių energingai dirba 
ir gelbsti toms, kurios mažiau 
gali mėgsti.

Susirinkimas nutarė, kad, 
kurios nori mokintis mėgsti, 
turi ateiti į svetaine nuo 7 vai. 
vakaro, tad bus galima ir 
toms draugėms mokintis ir 
dirbti, kurios eina dainuoti į, 
chorą. Bus geros mokytojos; 
susirinkimai būna kiekvieną 
trečiadienį vakarais, 4097 Por
ter St. svetainėj.

Pereitą mėnesį buvo paren
gimas Moterų Pažangos Choro 
naudai ir pelno liko virš $119. 
Tai gražus pasidarbavimas.

Apart veikimo, jos nepamir
šo ir visuomeniškų reikalų. Iš 
iždo aukavo $5 dėl konvenci
jos išlaisvinimui d. E. Browde- 
rio; paskyrė $5 dėl masinių 
prakalbų d. I. Litvinovienės, 
t. y. Rusų Karo Pagalbai. 
Draugė J. Būtėnienė jau turi 
pardavusi virš 40 įžangos ti- 
kietų dėl D. Litvinovienės ma
sinių prakalbų, kurios įvyks 
kovo 28 d., Olympia svetainėj. 
Kurie dar neturite minėtų ti- 
kietų, galite gauti pas J. Bū
tėnienę ir kitas organizacijų 
nares.

Kliubietės nepamiršo ir mū
sų gerų veikėjų. Jau suėjo me
tai, kaip mirė d. Jonas Baro
nas; dar nesenai mirė Tarnas 
Mooney. Abu jie buvo darbi
ninkų klasės draugai ir veikė
jai, todėl šiame susirinkime 
buvo pągerbti atsistojimu.

M. Alvinienė.

Garin

Vokiečiai darželių negerbia. 
Pirmiausia dalykas, ką jie da
rė, apgyvendinę savo karei
vius “Trofimovo gavėję”, ėmė 
iškirsdinėti medžius. Trofimo
vas pareiškė protestą, reika
laudamas, kad sustotų med
žius naikinti. Atsakymui, vo
kiečiai jį po jo žmonos akių 
pakorė ant medžio priešais jų 
namus.

Jos vyro lavonas, sušalęs ir 
apsnigęs, kabojo per dvi sa
vaites prieš jos langą.

Naciai užėmė jos stubelę ir 
privertė našlę prinešti jiems 
vandens, pakurti pečius ir virt 
valgį.

Paslėpus savo neapykantą 
širdies gelmėse jinai vergavo 
girtiems žmogžudžiams. Vie
ną dieną Katrina pastebėjo, 
kad vokiečiai rengiasi apleisti 
miestelį, čion buvo jos proga 
atkeršyti. Negaišuodama laiko 
jinai pragręžę skyles stovin
čiose pašiūrėj gasolino bačko
se. Kada vokiečiai norėjo pri
sipilti savo mašinas kelionei, 
jie rado tik tuščias bačkas ir 
buvo priversti bėgti palikus 
naują štabo busą ir porą au
tomobilių.

Jie nebeturėjo laiko * nei 
Trofimovos nubausti, kadan
gi jiem reikėjo skubinti išneš
ti savo kudašių.

Pagaliau, Jie nebūtų nei ra
dę jos taip lengvai, nes jinai 
jau buvo atsidūrusi kitame 
gale miestelio ir su grupe kitų 
moterų audėjų pagelbėjo už
gesinti gaisrą savo audinyčioj, 
kurią vokiečiai padegė prieš 
apleisdami miestelį. Kada ji 
vėliau sugrįžo savo gatvėn, ji 
iš savo namelio ir daiktų rado 
tik krūvą rūkstančių griuvė
sių. Tai buvo skaudus smūgis 
vargšei našlei, bet tai nepalau
žė jos dvasios.

Pirmu kart savo gyvenime 
ji pasijuto esanti pirmininke 
didelio susirinkimo, kuris ūmai 
susigrupavo čia pat gatvėje. 
Kada Trofimova prabilo, ji 
prašė savo kaimynų talkos ap
valyti gatvę.

Keliomis dienomis vėliau 
Trofimova tapo išrinkta pir
mininke gatvės komiteto savo 
vyro vietoj organizuoti atstei- 
gimą sužalotos gatvės.

“Kada pavasaris išauš,” sa
kė Katrina, “mes pasėsime gė
lių ir apsodinsime naujomis 
atžalomis ir atrodys taip, kaip 
mano vyras kad būtų norė
jęs”. . .

Prieš keletą dienų aš vėl at
lankiau Kalininą. Nelengva 
yra užgydyti žaizdas, pada
rytas miestui barbariško prie
šo, bet daug jau atsiekta. Dau
gelis stubų buvo pataisytos, 
šovinių išraustos duobės užpil
tos ir langų stiklai sudėta. 
Aš apžiūrėjau “Trofimovo 
gatvę.” Katrina dirbo audiny
čioj. Bet jos kaimynai džiau
gėsi proga apie ją pasakoti.

“Puiki moteris, ta mūsų pir
mininkė,” sakė jie. “Męs ją 
išrinksime į Sovietą jos vyro 
vietoj. Teta Katia yra tikra 
energijos kūrėja. .

“Jos liūdesys jos nepalau
žė. Dienomis ji skubino pa
dėti atsteigti audinyčią, o va
karais jinai eina Raudonojo 
Kryžiaus slaugės kursą. Vie
nok ji niekad nepamiršta savo 
mėgiamiausio užsiėmimo—šios 
gatvės.”

Moterys mane palydėjo Tro
fimovo gatve. Kada mes priė
jome aikštę, kurią vokiečiai 
išniekino, kas nors tviskiai su
žibėjo tarp sniego kalnų 
prieš skaisčią kovo saulę. Tai 
buvo čiuožykla ir joje links
mai žaidė būriai vaikų.



Ketvirtas Puslapis

Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 34

EXISVK

Draugai ir gimines atiduoda paskutinę pagarbą Tarnui Mooney; Mooney palai
kai stovi prie duobes San Francisco miesto kapinyne.

(Tąsa)
Abiejų galvos kaušo, veidai išsiberė 

raudonais lopais. Svienteckio nosis pra
žydo, nuraudo, kaip nunokęs pamidoras, 
akys visai prisimerkė. Drebančia ranka 
jis pylė į taureles, o virpančia širdim bi
jojo, kad lašas nenulašėtų. Kordušui ta
tai nepatiko. Išmaigė jį, išmaigė ir iš ti
krųjų baisu patikėti, kad jis bajoras. 
Kokios jo panagės! Kaip jis valgo, — 
bėgiojo mintys.

— Sakei, mokąs mužikų vaikus pran
cūziškai. Nepatinka man, mylimas Svien- 
tecki. Labai nepatinka. Duodu galvą, 
kad nė vieno neišmokei.

Oi, nekalbėk, geradari pone Benjami
nai. Dabar ne 1919-20 metai. Du tūkstan
čiai studentų universitete. Pusė jų moka 
prancūziškai, o veik visi vokiškai. Baga- 
tela! Jūs ten kaimuos gyvenat, mažiau 
žinot. Aš visus pažįstu. Užsieny studijuo
ja, daktarai. Iš Sorbonos daktaratus par
siveža. Pradžioje nekęsdavau jų, kiekvie
na mano gysla virpėdavo. Atiduodu, ma
nau, jiems bajorišką kultūrą, mokau 
europiškos kalbos, savo priešams vainiką 
ant galvos dedu. Tikrą dvasinį vainiką, 
mylimasis gerdari! O ką jie man už tai? 
Duonos plutą, duonos ir arbatos su 
dviem šaukšteliais cukraus. Daugiau ne
duoda. O aš imu. Aš, Ignacas Svienteckis, 
kuriam jų tėvai batus valydavo ir svei
kindavo per tris šimtus žingsnių! Ką į 
tai tavo, mylimas bajore, švabas gal at
sakyti? Nekenčiu filosofijų! Ne per se
niai mokiau studentę Aldoną. Akys tam
siai mėlynos, plaukai juodi jak žūk, vei
dai šviesūs, kaukazietė, tikra kaukazie- 
tė! O vis dėlto ji buvo lietuvė. Mokėdavo 
man po penkis litus už vakarą. Aš kas
dien galėdavau valgyti bifstrogeną, o va
kare žuvies, lydį lenkiškai. Sapnuodavau 
ją. Ji sudraskė mano išgverusią, sukirmi
jusią širdį į gabalus. Ak, istorija! Paskui 
ėmiau jos nekęsti. Užmušt buvau galvo
jęs. Tokia gabi, stebuklingai gabi. Išmo
ko kalbos, kai}) tikra prancūzė ir ėmė 
mane pašiepti. Tai atėjo jums, dvarinin
kams, laikai. Ar šito tikėjotės? Gal ji ne
norėjo manęs įžeisti, gal tik šiaip pasi
kalbėti. Užmušiu, tariau sau, padarysiu 
Lietuvai nuostolį. Neturės ji gabios mo
ters. Nepadariau šito. Ji išvažiavo į Pa
ryžių, o aš ją palydėjau iki stoties ir pa
bučiavau ranką. Mačiau, nepasitenkini
mo konvulsija nikstelėjo jos veide, ranką 
truktelėjo taip smarkiai, net nusigandau. 
Šlykštus aš jai buvau, mylimas geradari 
Benjaminai..Visiems aš šlykštus!

Kaitri šilima užsikūrė Kordušo širdy 
iš naujo. Smerkė jį, gėdinosi, bet jautė, 
kad jis beria žodžius ne iš burnos — iš 
sielos. Ne, ne jis kaltas. Jie, jie!

— O dėl ko, panie Svientecki, čia pa
likai? .

— O kur aš važiuosiu? Viską pralo
šiau, viską. Nustūmė mane likimas, ir aš 
nuėjau nesipriešindamas. Šitaip lengviau. 
Kaip Dievą nuoširdžiausiai myliu, leng
viau. Dabar nebeatsakau už savo veiks
mus, užsitraukiau kitą išvaizdą, pergi
niau... Tokis aš ir mirsiu. Panele, aš 
laukiu bifstrogeno! — ūmai šūktelėjo 
galvą pakėlęs.

— Panie Svientecki, man jau svaigsta 
galva. Tiek daug degtinės išgėrėm.

— Nebepažįstu tavęs, bajore. Gerkim, 
kad galva plyštų pusiau. Jei Dievo sū
nus mirė, tai mes tikrai mirsim.

Kordušui išseko noras kalbėti. Pasida
rė liūdna. Svienteckis spėjo žiotis, o ro
dos, šakutė, lyg automatiškas prietaisas, 
tik metė į jo burną mėsos gabalėlius, tik 
metė.

Mano Andrius poniškiau valgo už ba
jorą. Jis taip neskubina ir sukramto...

— Kur taip skubi, pone Svientecki? 
Negi pėščias manai šventąją žemę pa- 
lankyti, — šyptelėjo Kordušas.

Sugrojo orkestras. Valsas, fokstrotas, 
vėliau suktinis ir klumpakojis pripildė 
nedidelio retorano kambarius triukšmin
gais kaukšėjimais ir ausį rėžiančio smui
ko garsais. Kordušui palengvėjo. Svien
teckis pasakojo jam vis užpringdamas, 
užsikosėdamas, o Kordušas jau nebegir
dėjo. Nebenorėjo girdėti nė vieno jo žo
džio. Alkoholikas, tikras alkoholikas. 
Prasigėrusi o ruso tipas, — galvojo Kor
dušas, atsigręždamas į muzikantus.

Staiga jam šovė į galvą idėja.
— Ponai muzikantai, už oberką duodu 

10 litų, už mazūrą 10! Baikit šitą klum
pakojį!

Žydas sulaikė smičių ir, laimingai 
šypsodamasis, nusilenkė.

— Mazūrą!! — net pašoko Kordušas.
— Bajore, geradari Svientecki, ar girdi?

Kramtė Svienteckis paskutinį kąsnį ir 
pylė taureles, žiūrėdamas visai prisimer
kusiam akim. Degtinės buvo maža belikę. 
Tat į savo taurelę įsi varvino daugiau ir, 
šypsodamasis, lingavo galva.

Trenkė triukšminga mazūro muzika, 
veržėsi pro langus į gatvę. Kordušas 
kilstelėjo vieną koją, kitą, mostelėjo pa
nelėm, o tuo tarpu Svienteckis išgėrė abi 
taureles.

— Psiakrev! Duokit šampano! Būtinai 
šampano!

Trepsėdamas atsigręžė jis į Svientėckį 
ir pliaukštelėjo jam per nugarą. Svien
teckio nugarkaulis buvo išlenktas, kietas 
lyg grandinė, jis užsigavo ranką.

— Judėk, krutėk, mielasis bajore 
Svientecki! Nemiršti dar. Mazūrą!

X
Pabudo Kordušas anksti rytą ir vos 

nesusiėmė už galvos. Skaudėjo kaktą, pa
kaušis, tvaksėjo smilkiniai, gerklėj bu
vo kartu. Troškino. Vaizdžiai prisiminė 
jis Svientecki, nedidelį, kambarėliais iš
raizgytą restoraną, marinuotą seliavą. 
Amžinojo žydo vaizdas iškilo prieš jo 
akis; vaizdas šlykštus, bauginantis.

— Psiakrev! Geriausias būdas žengti 
pirmyn, lavinti savo protą, kilti dvasioje,
— balsu prakalbo Kordušas, prisiminęs 
aforizmą iš žurnalo “Aplink pasaulį.” — 
O ką padarė Svienteckis? —

Vieną sakinį taręs, jis pajuto troškulį 
ir ėmė skambinti tarno. Skambino ilgai, 
pykdamas, net koja treptelėjęs.

Tik po ilgo laiko atkaukšėjo tarnas ir, 
rūsčiai žvilgterėjęs į Kordušą paklausė:

— Ar ponas šaukėt?-
— Aš, aš. Žmogau Dievo, duok ką nors 

gerti!
— Kad restoranas dar uždarytas.
—Ir vėl. Aš taip ir žinojau. Ne deg

tinės, po biesų, bet bent vandens. Su 
bruknių sunka, būtinai su bruknių!

— Bruknių, pone, nebus.
— Tada vyšnių. Paprastų kaimiškų 

vyšnių sunkos!
— Nežinau, paklausiu...
— Kad tave kur antys užkapotų! Ge

riausiam viešbuty nėra vyšnių sunkos? 
Enfants perdus!

Tarnas nubėgo ir atnešė bonkutę “Vy- 
i tauto.”

— Šitas, pone, tikrai pagelbės.
— Nuo ko pagelbės? — pastatė Kor- 

' dušas akis.
— Žinom mes, pone. Išgerkit, jei rei

kės — dar atnešiu.
Jis žvilgterėjo į etiketę, susiraukė, bet 

liepė tarnui atkimšti.
Pasisotinęs, atsigaivinęs, Kordušas gu- 

lė į lovą ir vėl ėmė planuoti, kaip darys 
vizitą Žemės ūkio ministeriui. Pas že
mesnius valdininkus nusistatė neiti. Ko
kia kalba aš su ministeriu kalbėsiu? 
Prancūziškai, vokiškai ar lenkiškai? 
Prancūziškai Kordušas dar nebuvo pri
miršęs ir drąsiai galėjo Lietuvos ministe
rs nustebinti. O jei nemokės? Ot, suvary
čiau mužikėlį į ragą! — net šyptelėjo.

Gyvulys tas Svienteckis, — vėl šmėkš
telėjo lubose jo luomo atstovas, buvęs bi
čiulis. — Gyvulys! Prancūziškai tas Kot- 
rinas, Mortas moko. O jei panašus Svien
teckis ir ministerį išmiklino. Teks kalbė
tis, kaip lygiam su lygiu.

Aštuntą rytą Benjaminas jau buvo ap
sirengęs ir išėjo į miestą. Pinigų, kurių 
iš Adomonio šiaip taip išgavo višą tūks
tantį ir bent laikinai atsigynė nuo smul
kių bėdų, buvo dar likę apie keturi šim
tai litų. Pusryčiauti, ypač po vakarykš
čios, nė nepagalvojo. Žengė Laisvės alė
ja senamiesčio link, dairydamasis, iš nau
jų stebėdamas miestą.

— Palestina, psiakrev. Nė vienos krikš
čioniškos iškabos L

Netyčia brūkštelėjo sau per veidą ir į- 
ėjo kirpyklom Peržvelgęs tris jaunus 
skutėjus, pasikabino skrybėlę ir raukėsi, 
virpino ūsus, kad nė vienas nepribėgo 
nuvilkti jam palto. Patarnavo mažytis, 
šlakuotu .veidu berniūkštis, tačiau palto 
neįstengė ant kabyklos užkarti. Prišoko 
aukštesnysis.

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS PROBLEMOS
Generalinis Prokuroras Va

dina Daugumą Ateivių 
Lojališkais

c .....

Neabejotinas lojalumas at
eivių jiems davė teisę gyventi 
ir dirbti bendram tikslui, ir 
tą teisę Suv. Valstijų valdžia 
stengiasi ligi pilnos išgalės 
saugoti, sako Generalinis Pro
kuroras, ponas Biddle.

“Lojalumas daugumos mūsų 
ateivių gyventojų, yra tautinis 
rezursas, kurį neturime berei
kalingai prašalinti,” p. Biddle 
pasakė susirinkimui Amerikos 
Advokatų Draugystės. Paženk
linimas “ateivis” arba “atei- 
vis-priešas” neneša jokios gė
dos, jeigu ateivis pilnai išti
kimas šiai šaliai ir idealams, 
dėl kurių mes kovojame.”

Amerikos Įstaigos tradicijo- 
naliai svetingos ateiviams, Ge
neralinis Prokuroras sako. 
“Yra mažai šalių visame pa
saulyje, kur ateiviui pavėlin
ta taip duosniai dalintis ir 
džiaugtis tautiniu palikimu 
laisvės ir progos. Per ilgą lai
ką ateiviai atmokėjo už tą 
svetingumą, žymiai prisidėda
mi prie mūsų gerovės taikoje 
ir mūsų .jėgų kare.

“Šiandieną, kaip ir pir
miau, ateiviai ir sūnūs ateivių, 
užsiėmę saugoti bendrą tiks
lą. Būtų didelė nelaimė, jeigu 
mes bereikalingai atsakytume 
tiems, kurie yra lojalūs, privi
legiją dalyvauti apgynime 
laisvės.
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Svetimomis Kalbomis Radijo 
Programos

Du šimtai radio stočių Suv. 
Valstijose siuntė programas 
29 svetimose kalbose, naudo
damos 6,776 valandas per 30 
dienų laiko, tuoj po atakų ant 
Perlų. Uosto, sako Federal 
Communications Commission 
ištyrinėjimas.

Pirmoj vietoj randame ita
lus, lenkus ir ispanus. Šioje 
šalyje programos japonų kal
boje dingo su karo pirma die
na. Komisijos ištyrinėjimas 
parodo, kad sulyginus su 30 
dienų laiku prieš gruodžio 7 
d., vokiečių kalboje progra
mos nupuolė per 87 valandas 
į 30 dienų po tos dienos, kuo
met italų kalboj programos 
pasidaugino per 23 valandas 
sulyginus dviejtis laikus.

Stotys, kurios neša svetimų 
kalbų programas, randasi vie
tose su daug svetimšalių gy
ventojų. Nuo karo pradžios, 
ir po visokia priežiūra, stotys, 
kurios neša svetimų kalbų pro
gramas, pačios saugoja jas 
nuo prieš-valstybinės propa
gandos, raportuoja FFC.

Viskas Reikalinga Karo 
Pastangai

Visokį atliekami metalai^ 
nereikalinga popiera, seni sku
durai ir senas gumas, arba bi 
koki daiktai iš tų medžiagų 
padaryti, kas tik nevartojama 

paprastiems tikslams, būtinai 
reikalingi dėl pamainymo į 
karo medžiagas, sako Lesšing 
J. Rosenvald, viršininkas Bu
reau of Industrial Conversion.

Šitas darbas surinkti visą 
atliekamą ir bereikalingą me
džiagą, pradėtas prieš kelis 
mėnesius, vis tęsiasi, sako p. 
Rosenvald, ir neturi būti pa
stanga tik vienos dienos arba 
savaitės.

Jis nurodo, kad valdžia ne
turi jokių parankamų surinkti 
ir permainyti tą medžiagą, ir 
kad patriotiniai piliečiai pri
valo atiduoti jų surinktus 
daiktus paprastu būdu, kaip 
tai, šlamštapirkliui arba vieti-

Skaitytojų Balsai
“TARYBŲ GALYBĖ”

Perskaitęs Liet. Literatūros 
Draugijos vėliausį leidinį, var
du “Tarybų Galybė,” aš noriu 
išreikšti savo mintį apie tos 
knygos turinį ir vertingumą.

Tai nepaprastai gabiai ir 
teisingai parašyta knyga, žy
mėtina ir tas, kad ją parašė 
aukštas dvasiškis, kuris drąsiai 
jieškojo teisybės. Aukštos pa
garbos užsitarnauja tas dvasiš
kis kaip mylėtojas didžios tei
sybės, ir turįs drąsos ją skelb
ti visam pasauliui.

Autorius nupiešia krikščio
nybės pamatą, ant kurio sena
sis pasaulis ir jo surėdymas 
laikosi; jis teisingai atžymi ir 
socialistinės santvarkos besi- 
kūrimą, tos santvarkos funda
mentą, jos tvarkymąsi, galybę 
ir jėgų gausumą.

Knyga parašyta taip lengva 
kalba, kad, pradėjęs ją skaity
ti, negali padėti, kol neužbai
gi. Labai įdomi ir naudinga 
knyga.

Todėl, draugai, “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojai, ir visi 
pažangūs lietuviai, stokite j 
garbingą organizaciją, tai 
yra: Lietuvių Literatūros 
Draugiją, kuri per eiles metų 
išleidžia moksliškas knygas ir 
šiaip mokslišką literatūrą. Tai 
vienintelė Amerikos lietuvių 
kultūros ir apšvietos organiza
cija!

Apgailėtina, kad yra dar 
tokių lietuvių, kurie save va
dinasi progresyviais, bet ne
priklauso į šią draugiją; yra 
ir tokių, kurie pirmiau prieš 
šios kultūros draugijos pri
klausė, bet dėl kokių menkų 
priežasčių iš jos išstojo. To
kie visi turėtų, sugrįžti. Nepri
klausymas prie šios organiza
cijos yra nusižengimas prieš 
pažangą.

Gyvename laikotarpyje, kai 
visas pasaulis yra karo lieps
nose. Kova eina su nuožmiau
siu viso pasaulio priešu — fa
šizmu. Demokratiją mylinčios 
tautos bei šalys veda mirtiną 
kovą už . teisę g y v e n t i ir 
džiaugtis gyvenimu. Prie tos 
kovos dedasi kiekvienas, kuris 
šiek tiek turi proto bei žmo
niškumo.

Bet yra pas mus, lietuvius, 
dar ir tokių, kurie apsvaiginti 

nei labdarybės organizacijai, 
kuri jau tuomi darbu užsiė
mus.

Beveik kiekviena valstija 
šioje šalyje jau susiorganiza
vus rinkti atliekamas medžia
gas ir didesni miestai turi sa
vo tam tikras organizacijas.

Nekuriose aplinkybėse vie
tiniai krautuvininkai dalyvau
ja šiame darbe ir kasdien val
džia gauna tūkstančius paža
dėjimų prisidėti. Krautuvinin
kai, kurie dalyvauja šiame 
darbe, gauna langams ženkle
lius iš Biuro, ženkleliai pažy
mi, kad “šita krautuvė pade
da gaminti ginklus iš nenau
dingos medžiagos, kaip senų 
skudurų, bereikalingo metalo, 
seno gurno, ir 1.1.

F.L.I.S.—Common Council.

fašizmo propagandos nuodais, 
arba klerikalizmo melais už
liūliuoti, ir negali praregėti,— 
nesupranta, kad reikia stoti 
kovon prieš mirtiną visų prie
šą—fašizmą DABAR, kol dar 
nėra vėlu.
Prasiblaivykite, lietuviai dar

bininkai! Be jokių išsisukinėji
mų ir atidėliojimų stokite į 
Lietuvių Literatūros Draugiją, 
skaitykite jos išleistas moksliš
kas knygas. Skaitykite dien
raščius “Laisvę” ir “Vilnį”, 
kurie aiškina fašizmo pragaiš
tingumą ir mokina mylėti de
mokratiją, laisvę ir žmonišku
mą! J. D.v

Baltimore, MA
Kas Girdėt Pas Mus?

Kovo 10 kriaučių firma Fre
derick Tailoring likosi teismo 
nubausta $5,000 už laužymą 
valandų ir algų įstatymo. Nu
baustas vyriausias kompanijos 
perdėtinis A. Greenhut ir bo- 
sienė M. Gray-Grajauskiūtė 
vienu tūkstančiu dolerių; bet 
pastarųjų bausmę teisėjas 
Chesnut suspendavo.

Prieš kiek metų, ši kompa
nija atsikraustė į Frederick, 
Md., jieškodama pigių darbi
ninkų; ji paliko pirmesnėj sa
vo vietoj didesnę dalį streikuo
jančių darbininkų, ši kompa
nija vertė darbininkus dirbti 
be laiko ir pusės apmokėjimo 
už viršlaikius.

Gerai, kad ta kompanija ir 
gavo pabaudos už skriaudimą 
darbininkų; tas bus pasarga 
kitoms firmoms, kurios jau no
rėjo pasekti aną “gudruolę.”

Viešųjų (Public) Mokyklų 
Asocijacijos sekretorė, p. W. 
Bauernschidt, parašė viešą 
laišką šios valstijos gubernato
riui ir Baltimorės miesto majo
rui, kad jie kreiptų dėmesį į 
šiame mieste gyvenančių neg
rų sunkią padėtį. Mat, čionai 
negrai diskriminuojami — ne
priimami jie prie šalies apsi
gynimo darini. Juodveidžiai, 
neturėdami darbų, vaikščioja 
su, maišeliais ant pečių, arba 
važinėja su pusiau išdvėsusiu 
arkliu, rinkdami šiukšlynuose 
išmatas. Tuom pačiu gi tarpu,

Trečiadienis, Kovo 25, 1942 

kai negrai darbininkai jieško 
“pragyvenimo” išmatose, tai 
baltieji darbininkai verčiami 
dirbti net perdaug ilgas va
landas.

Teisėjas Caleman nuteisė 
du jauhus vyrus kaip karo 
priešus, kurie priklauso kokiai 
tai religinei sektai, kurios 
“dievas priešingas karams.” 
Suklaidinti tos neva religijos 
tie du jaunuoliai dabar turės 
būti kalėjime po 18 mėnesių, 
nors jie labai reikalingi kovai 
su mirtinuoju priešu—fašizmu.

Tas Pats.

i

Hartford, Conn.
Vakarienė Pavyko

ALDLD 68 kuopa kovo 7 
d. turėjo piamogą-vakarienę 
kuri, galima sakyti, visais at
žvilgiais pavyko. Svetelius pil
nai užganėdino šeimininkių 
gabiai sutaisyti užkandžiai. 
Vėliaus, A. Ramoškos vadovys
tėj, šokių orkestrą irgi gana 
gražiai pasirodė.

Vakarienės rengimo komisi
ja taria širdingą ačiū visiems, 
kurie prisidėjo darbu, irtiems, 
kurie prisidėjo aukomis, kaip 
tai: A. Ling ir drg. širvydie- 
nė, kurios aukojo dalį priesko
nių dėl vakarienės, ir dar net 
darbu pagelbėjo; taipgi visų 
didžiausias dėkui tiems, kurie 
dalyvavote minėtoje pramogo
je, ir linksmai praleisdami lai
ką suteikėte gana gražią pa
ramą spaudos naudai bei dar
bininkiškam j u dėjimui.

šį kaitą buvo bandyta aukų 
nerinkti, bet nekuriems svete
liams “griežtai” išsireiškus, 
kad aukos būtų renkamos So
vietų medikalei pagelbai — 
tapo parinkta. V. Ramanaus
kas aukojo $2: po $1: F. Ba- 
čis, J. Sirvydas, P. Žilinskas, 
d. d. Yokimai, K. Vilkas ir J. 
Vilchinskas; po 50c.: M. Nik? 
žentaitienė, P. Giraitis, M. 
Bcrnatienė, R. Vaitkienė, D. 
Diskevičius, J. Gailiūnas, J. 
Vciveris, K. Degutis, J. Lukš
tas, J. Kazlau, A. Grigaliūnas, 
M. Morris, A. Dagilienė, O. 
Verketienė, II. Kalvaitiėnė ir 
L. Žemaitienė; po 25c.: J. šon- 
ta, B. Bertašius, M. Kazlaus
kienė, J. Kalvaitienė, J. Lukš- 
tienė, K. Evans ir M. Krikš- 
čiuvienė.

Smulkiais 77c. Viso labo su
rinkta $18.52.

Padengus išlaidas, kurių tu
rėta gana daug, pelno numa
toma turėti apie $50.

Teko nugirsti nuo svečių, 
kad, girdi, būtų malonu maty
ti ir daugiaus tokių ar tam pa
našių parengimų; girdi, yra 
malonu, kada ne kada iš na
mų išėjus ir su vienu kitu pa
simatyti, pasišnekučiuoti, pa
šokti, na, ant galo ir biskį Išsi
gerti. Kuopa turėtų tuo pasi
rūpinti — būtų visiems dau
giaus naudos ir nereikėtų tada 
šeštadienio vakarui atėjus tei
rautis pas katrą traukti.

Komisijos Narys.

Binghamton, N. Y.
Sirgimai

Serga J. Matuliūtė.
Serga drg. M. žvirblienė; 

turėjo mažą operaciją. Eina 
geryn, ši draugė yra Liet. Lit. 
Draugijos moterų skyriaus na
rė.

Serga drg. J. Slesoraitis; 
guli miesto ligoninėje.

Negaluoja drg. žolynienė. 
Teko lankytis draugų žolynų 
namuose, tai draugė žolynienė 
skundėsi savo silpna sveikata. 
Gaila jaunos draugės. Ji yra 
moterų skyriaus narė. Aplan
kyk im ligonius, kurie tik turi
me kiek laiko.

Tebeserga drg. M. Bekerie- 
nė. Ji yra Liaudies Choro na
rė.

Pasveiko: W. Bakšas, S. 
Skrebiūtė, A. Navalinskas ir 
J. K. Vaicekauskų (gėlininkų) 
sūnus, Brinis. Pastarasis išgu
lėjo lovoj apie 3 savaites.

Linkiu visiems būti sveikais.
J. K. Navalinskienč.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, kovo 23. — Sovietų Žinių Biuras išleido šį 

pranešimą:
Naktį kovo 22 į 23 d. neįvyko jokių svarbių permai

nų fronte.
Vienoje dalyje vakarų fronto sovietinė kariuomene, 

po atkaklių kautynių, užėmė tris apgyventas vietas, pa
darydama didelių nuostolių priešų kariams ir įrengi
mams. Kitoje to fronto dalyje Sovietų pėstininkai at
mušė kelias Įtūžusias vokiečių kontr-atakas ir sunaiki
no du pulkus jų kariuomenės.

Mūšiuose dėl vienos apgyventos vietos Kalinino fron
te vienas dalinys sovietinių tankų sunaikino dvi di
džiąsias vokiečių kanuoles, du minų mėtytuvus, 15 kul- 
kasvaidžių, 10 priešlėktuvinių kanuolių ir 27 šaudymo 
pozicijas ir užmušė daugiau kaip 100 vokiečių.

Vienas Sovietų kariuomenės dalinys, veikdamas 
šiaurvakariniame fronte, nugalėjo vokiečių pasiprieši
nimus, užėmė svarbią vietą ir sunaikino -virš 200 priešų 
kareivių ir oficierių. Tarp kitko buvo pagrobta penkios 
vokiečių kanuoles, du didieji kulkasvaidžiai, septyni vi
dutiniai kulkasvaidžiai ir daugiau kaip 100 šautuvų.

Kitoje fronto dalyje sovietinė kariuomenė visiškai 
sunaikino 300 vokiečių ir pagrobė dvi kanuoles ir 10 
didžiųjų kulkasvaidžių.

Kovo 22 d. Sovietai nušovė žemyn 26 vokiečių orlai
vius, o savo prarado 11 orlaivių. Kovo 23 d. buvo nu
mušta žemyn trys vokiečių lėktuvai arti Maskvos.

Prezidento Roosevelto Laiškas CIO Unijų 
Generaliam Pirmininkui, Murray

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kad laisvė priklauso tik to
kiem vyram ir moterim, ku
rie ją užsipelno; ir kad jo
kios vertybės, kurios pada
ro gyvenimą Amerikoje ver
tu gyventi, negali būti iš
laikytos kitaip, kaip pa
stangomis žmonių, kurie 
aukoja viską ir daro viską, 
idant jas išlaikytų.

“Tatai turi specialę svar
bą organizuotiems darbinin
kams — jų vadams ir jų ei-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WILKES BAKKE, FA.
Įvairumų Vakarėlis. Lyros Choras 

rengia puikų vakarėlį su muzikališ- 
ka programa ir taipgi bus perstaty
ta vieno veiksmo komedija “Už 
Smetonos Puodynę.” Įvyks sekma
dienį, kovo 29 d., P. K. Svet., 325 E. 
Market St. Turėsime užkandžių, 
gėrimų ir muzikos sekant progra
mą. Įžanga 40c. Pradžia 6 vai. va
karo. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės svečius dalyvauti. Kom.

(270-272)

liniams nariams, vyrams ir 
moterims. Laisvieji mūsų 
darbininkai gali duot perga
lei kur kas daugiau, negu 
Ašies poneliai gali per prie
vartą išveržt iš nenoriai vei
kiančių raumenų suspaustų 
savo darbininkų Europoj ir 
Japonijoj. Atsižvelgiant į 
laisvę ir lengvatas, kurias 
turi Amerikos darbininkai, 
jie negali kitaip pasielgti, 
kaip tik tinkamai atsakyti 
į naująjį grūmojimą seno
sios vergijos, atsakyti su 
drąsa, su energija ir su pa
siryžimu, kad niekas negali 
sutrukdyt mūsų šalies mar- 
šavimą į pergalę prieš na
cius ir japonus.

“Nuoširdžiai Jūsų,
“Franklin D. Roosevelt.”

CIO Pasižada Visomis 
Jėgomis Dirbti Karo 

Laimėjimui

Dar Daug Unijų Išrinko 
Delegatus į Kongresą 
Browderiui Laisvini
New York. — Į Naciona- 

lį Kongresą Browderiui Iš
laisvinti išrinko delegatus 
dar sekamos darbo unijos:

Didžioji Šiaurinė Sąjun
ga Geležinkeliečių Brolijų; 
Jungtinė Raštinių ir Profe
sionalių Darbuotojų Unija 
iš San Francisco, Calif; 
Skerdyklų Darbininkų Uni
jos lokalas iš Indianapolio; 
Amerikos Darbo Federaci
jos Tepliotoji! ir Popieriuo- 
tojų Brolijos lokalas 74-tas 
New Yorke.; Dailidžių Bro
lijos lokalas iš Detroito, ir 
desėtkai kitų CIO ir Darbo 
Federacijos unijų bei jų lo
kalų.

Tas kongresas Browde
riui Išlaisvinti įvyks New 
Yorke ir atsidarys šį šešta
dienį 2 vai. po pietų, Man
hattan Center svetainėje, o 
sekmadienio popietyje jis 
baigsis didžiuliais masiniais 
mitingais Manhattan Cen
ter, Cosmopolitan Opera 
House ir Royal Windsor 
svetainėse. Juose sakys kal
bas plačiai žinomi kalbėto
jai, tarp jų ir Warren K. 
Billings ir Elizabeth Gurley 
Flynn.

Arbata O.P.A. Kontro
liuojama

Kito labai plačiai vartoja
mo daikto prekes kontroliavi
mas įvestas Office, of Price 
Administration, kada nauji 
maksimumai įėjo galioti vasa
rio 3 d. dėl arbatos.

To ofiso viršininkai prane
ša, kad arbatos, kuri partrau
kiama beveik išimtinai iš To
limų Rytų, yra pakankamai 
penkiems arba šešiems mėne
siams, bet dėlei dabartinės pa
dėties tenais, nežinoma, kada 
bus galima vėl jos sulaukti.

1911 m. arbatos pargabenta 
į Suv. Valstijas net 107,000,- 
000 svarų. ^Kasmet šalies žmo
nės suvartojo apie 100,000,- 
000 svaru. Galimas daiktas, 
kad grosernės savo svirnuose 
turi daugiau arbatos.

Arbatos prekės gruodžio 
mėn. sparčiai kilo, tai su karo 
pradžia, šiandienos paskirtos 
prekės lyginasi su prekėmis 
pereito spalio mėnesio, prieš 
prekių kilimą.

F.L.I.S.—Common Council.

Buvęs valstijos senatorius 
Rabenold, 57 m., pasodintas 
Sing Sing kalėjimai! už finan
sines klastas ir suktybes.

delį ir labai gražų pyragą 
(cake), kuris paleidus ant ti- 
kietukų laimėjimui padarė 
daugiau pelno Raudonajam 
Kryžiui. Nusistebėjau, kuomet 
užgirdau draugės M. čiuladie- 
nes balsą, šaukiantį 97-tą nu
merį laimėjusį pyragą. O tas 
numeris buvo pas mane. Ren
gėjai labai ačiuoja draugams 
Bondoriams už dovaną, o aš 
irgi ačiuoju, nes ant rytojaus 
turėjome skanų pusrytį.

kiek galėdami daugiau prisidė
tų, po antrą kartą aukotų, ir 
po daugiau, kad greičiau už
baigt šį vajų.

Prisiminkime Perlų Uostą ir 
karštai remkime laisvąją Ame
riką kovoje prieš agresorius 
iki fašizmas bus visiškai j trą
šą sumaltas ir daugiau nebe- 
gręs pavojum civilizuotai žmo
nijai.

J. M. Karsonas.

Lowell, Mass.

SO. BOSTON, MASS.
Atydai Lietuvių Progresyvių Ta

rybos Nariams visoj Bostono apylin
kėj! LPT susirinkimas įvyks šešta
dienį, 28 d. kovo, 7:30 v. v., Str,and 
Svet., 376 Broadway. Pageidaujama, 
kad visi nariai dalyvautų šiame su
sirinkime ir atsivestų naujų narių 
prisirašyti prie organizacijos. Užlai
kymas pusvalandžio Radio progra
mos yra svarbu ri didesnei grupei 
bus lengviau išlaikyti. Turime ir 
kitų svarbių reikalų aptarti. — M. 
Kazlauskas, sekr. (70-72)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, kovo 29 d., įvyks 

koncertas, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
svetainėje, 227 Lawrence St. Pra
džia 2 vai. po pietų. Įžanga 55c ir 
80c. (Įskaitant taksas). Šiame kon
certe visiems bus malonu pasimaty
ti ir išklausyti aukštai lavintų bal
sų mūsų žymiųjų dainininkų, Vasi
liausko ir Ramoškaitės. Visų myli
ma muzikė, Rasimavičiūtė ruošiasi 
ką naujo parodyti šiame koncerte, 
taipgi ji ruošia Laisvės Chorą pui
kiai pasirodyti. — Rengėjai. (70-72)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. ruašio prakalbas, 

kovo 26 d., 7 vai. vak. Lietuvių A. 
P. Kliubo, 255 Main St. Kalbės D. 
M. Šolomskas iš Brooklyn, N. Y. 
Pirmą sykį jis kalbės Gardneryjc, 
tad kviečiame visus dalyvauti. — 
A. G. ' (69-71)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. kovo, 8 v. v., 376 Broadway. 
Gavome naują knygą, “Tarybų Ga
lybė,” kuri duodama nariams už 
1941 metus su priedu. Prieš mus 
stovi didelis darbas. Apskričio Ko
mitetas pavedė mums bankieto su
ruošimo darbą, o bankietas jau ne
toli, balandžio 19 d. Tad visi nariai 
ir narės, dalyvaukite susirinkime.— 
G. Lekas, rašt. (69-71)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Prezidentas Rooseveltas 

atsiuntė konferencijai svei
kinimo laišką per CIO pir
mininką Murray, šaukda
mas darbininkus visomis 
pastangomis darbuotis, kad 
atmušus grūmojančius pa
vergėjus ir laimėjus perga
lę prieš Ašį.

Konferencija užgyrė pa
reiškimą reikalaujantį iš
tirt kampaniją prieš darbo 
unijas, pradėtą Oklahomos 
valstijoj; sako, kad ta kam
panija yra slaptas darbas 
fašistų Ašies agentų, kurie 
siekia suardyt tautos vieny
bę.

Kita konferencijos priim
ta rezoliucija ragina suda
ryt platesnį bendrą veikimą 
tarp Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO klausimais 
paliečiančiais šalies gynimą.

Konferencija pasmerkė tų 
kongresmanų ir senatorių 
sumanymus, kurie siekia 
suspenduot bei panaikint į- 
statymus išleistus darbinin
kų naudai.

NACIAI SAKOSI ATMUŠA 
SOVIETŲ ATAKAS

Berlin. — Vokiečių ko
manda (be jokio patvirtini
mo iš niekur kitur) skelbia, 
kad jie per žiaurias kauty
nes atmušę Sovietų atakas 
Kerčo srityje (Krimo pu
siausalyje) ir Doneco Basei
ne, o centraliniame fronte 
našlavę kelis rusų apsigyni
mo punktus.

Naciai pasakoja, kad, gir
di, per dvi dienas jie užmu
šę kelis tūkstančius sovieti
nių kareivių ir sunaikinę 15 
tankų ir 31-ną kanuolę. O 
vokiečiu orlaiviai, esą, tuo L. 7 v z
tarpu sudaužę daugiau kaip 
300 įvairių automobilių ir 
vežimų ir 23 geležinkelio 
traukinius.

Pasak nacių nepatvirtin
tų skelbimų, tai jų bombi- 
ninkai nuskandinę vieną 
prekinį anglų laiva, 6000 to
nų, ties šiaurine Afrika.

London, kovo 24. — Ame
rikos lakūnai du Tartu ga
lingai bombardavo japonų 
orlaivių stovyklas Thailan- 
de.

54 JAPONŲ ORLAIVIAI 
ATAKAVO AMERIKIEČIUS

CAMBRIDGE, MASS.
A.L.D.L.D. 8 kuopos susirinkimas 

įvyks seredoj, kovo (March) 25, 8 
vai. vak., kliube, 163 Harvard St.

Visi nariai yra kviečiami atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes bus išda
lintos knygos kuopos nariams. Taip
gi yra kviečiami ir nauji nariai pri
sirašyti prie šios organizacijos, nes 
dabar įstojimas vajaus laike nebus 
imamas. Tai yra gera proga prisira
šyti ir būti nariais. Nepamirškite 
dienos. P. A.

(68—70)

Washington, kovo 24. — 
Penkiasdešimt keturi japo
nų orlaiviai smarkiai bom
bardavo amerikiečių tvirtu
mą Corregidor saloje, Mani- 
los įlankoje, ir įvairias ame
rikiečių ir filipinų pozicijas 
Bataan pusiausalyje. Bet 
priešai mažai nuostolių te
padarė.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygele, 

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

Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 50c 
Ta pati, juodos skurdės minkš
tais viršais ........  $1.25

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

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

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

sūdijo Jėzų .............................. 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 kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Viena. Dalis

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

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

daryt gardžius sūrius ......... 25c

žolės 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-Devynerios 60c; Nuo 
užsisenėjusio kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos .................. 25c

M. ŽUKAITIS
384 Dean St., Spencerport, N. Y.

Iš Parengimo Raudonajam 
Kryžiui

LDS vietinė kuopa ir Lietu
vių Piliečių Kliubas bendrai 
turėjo surengę šokių vakarą 
Raudonojo Kryžiaus naudai. 
Tai buvo kovo 14 d., š. m'., 
virš minėto kliubo svetainėje. 
Tą vakarą oras pasitaikė la
bai blogas; per visą šią žie
mą tokios blogos dienos netu
rėjome: sniegas dribo didžiau
siais gabalais, ir toks šlapias- 
minkštas, o jo daug, tai pasi
darė gatvėse lyg košes pri
drėbta visur, žinoma, tokia
me ore negalima buvo susi
laukti daug publikos, tačiaus 
Raudonajam Kryžiui liks kele
tas dolerių pelno.

Draugė Kastancija Bondo- 
rienė iš Westford, aukavo di

Lowellio Raudonojo Kryžiaus 
Skyrius

Mūsų miesto Raudonojo 
Kryžiaus Skyrius, kaipo dalis 
Jungtinių Valstijų šios organi
zacijos, per tam tikrą laiko
tarpį pasibrėžęs sukelti 90,- 
000 dolerių.

žinoma, didoka suma pini
gų. Bet palyginus su be galo 
svarbiu reikalu, kuomet už
pultai šaliai reikia greitos ir 
patriotiniai karštos pagelbos, 
tai man atrodo, kad aukos ir 
visokis prisidėjimas prie sukė
limo reikalingos sumos eina 
per lėtai. Ypač iš tų, kurie ga
li daug daugiau prisidėti fi
nansiniai, negu jie tą daro.

Pavyzdžiui, Raudonojo Kry
žiaus vajus pradėtas varyti 
nuo pereito rudens ir iki ko
vo 13 dienai, šių 1942 metų, 
sukelta dar tik truputį dau
giau pusės tos sumos, būtent, 
$54,000 su labai mažu pervir
šiu. šis darbas turėtų būt va
romas daug smarkiau.

Skyriaus pirmininkas Wil
liam G. Spence, daro antrą at
sišaukimą į industrialistus ir 
stambesnius biznierius, kad jie

Lawrence, Mass.
Moterų Veikla. Fašistukai 

Kenkia Kliubui.
Liet. Moterų Piliečių Kliubo 

suruošti šokiai naudai Amer. 
Raudonojo Kryžiaus pavyko 
labai gerai. Pelnyta $28.00.

Draugės kliubietės labai mo
ka darbuotis visuomeninėje 
veikloje. Kliubas turi sumanią 
pirmininkę asmenyje Anelės 
Markevičiūtės. Ji labai gerai 
tvarko kliubo reikalus.

L. U. susirinkime buvo duo
tas sumanymas, kad tas kliu
bas užsirašytų dienraštį “Lais
vę,” nes daugelis kas kliubo 
kambariuose ją mėgsta skaity
ti. Rodos, kas čia tokio, kad 
kai kurie kliubo nariai nori 
pasiskaityti. Bet tas sumany

LIETUVIŠKA *

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

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

T

StXXXXXXXXXX OOOOOOOOOO?

Telephone
Pagg 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
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N V

^xXXXXXXXXXX

NAPOLEONAS
Jeigu šiandieną gyventų Napoleonas, gal jis įsakytų savo Armijai 

vartoti Deksnio Galingą Mostį, kuri yra išrasta ir sudaryta iš daug 
skirtingų elementų, kuri turi savyje galingą šilumą. Tūkstančiai žmo
nių pasekmingai vartoja virš 20 metų. Išsitrynus su Deksnio Galin
ga Mosčia tuojaus pajusi' malonią šilumą ir stebėtiną palengvinimą, 
nuo Nuovargio, Rankų ir Kojų skaudėjimo. Atima dieglius, rankų ir 
kojų nutirpimo.

Deksnio Galingos Mostics Kainu:
. . . 1-oz Dekens Ointment. . .75c.

; ■ ... 4-oz Dekcns Ointment. . $2.00
į ... 16-oz Dekens Ointment. . $5.00

Jeigu tamsta įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai nelauk ilgai, 
kad nebūtų pervėlu, ale tuojaus įsigyk DEKENS OINTMENT.
DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN.

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 PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

■ , , 1 ..i i, i 111...................   ■".Kim. „, w.li|1'";hp Į įpj

mas buvo kaulu gerklėje tū
liems fašistukams. Jie rėkė, 
skerečiojosi ir kėlė tikrą ka
čių “koncertą.”

Be reikalo tie fašistėliai 
tiek daug prieš “Laisvę” sielo
jasi. Kaip “L.” kliuban nu
stojo ateidinėti, tai “Laisvės” 
agentas, S. Penkauskas, gavo 
35 naujus skaitytojus, kurie 
pas jį užsirašė dienraštį. Mat, 
kliube neesant, “Laisvės” mė
gėjai ją išsirašė sau tiesiog į 
namus. Reiškia, fašistėlių Sta- 
kėnų, Pilvelių ir Vidunų ler- 
mavimai “Laisvei” tik pasitar
navo. Be to, kurie pirmiau 
kliube skaitė “Laisvę,” dar ir 
biznio kliubui padarydavo; o 
dabar, žinoma, jie jau ten ne
ateina taip tankiai.

Reiškia, tų penktakojukų 
triukšmavimas pakenkia pa
čiam kliubui. •

Lawrence Dzūkelis.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankiu Patarnavimai
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Lc VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Gaminami Europiško 
Ir Amerikoniško 

Stiliaus.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Puikūs lietuviško na
mų darbo 'kilbasai Ir 

kepta paršiena.

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

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

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 

suteikiamo aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

snnHnnfflnfflHWHHHB
VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

0

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SCNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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Segtas Puslapis LAISVĖ Trečiadienis, Kovo 25, 1942

NowYorko^^afeZiniov
Browderio Laisvinimo Kongresai!

Atvyks Delegatų Iš Visos Šalies
Browderio Laisvinimo Kong

rese, kaip rodo Browderiui Iš
laisvinti Komiteto , skelbiami 
spaudoj sąrašai, bus delegatų 
iš visų mūsų šalies kraštų.

Tolimųjų vakarinių valstijų, 
o taip pat ir pietinių valstijų 
delegatams randantis jau ke
lyje į kongresą, k omit etas 
kasdien skelbia vis naujus są
rašus užgyrusių kongresą, vis 
daugiau organizacijų, kurios 
siunčia delegatus.

Kovo 24-tos spaudoj komi
tetas p a s k e 1 b ė užgyrusių 
kongresą sąrašą iš pietinių 
valstijų. Jame pasisakė daug 
žymių tos srities dvasiškių, 
laikraštininkų, unijų veikėjų. 
Šis jau ne pirmas iš pietinių 
valstijų.

Tarpe naujai atėjusių iš vi
sos šalies pranešimų apie siun
čiamus delegatus, komitetas 
gavęs daugiau pranešimų ir iš 
New Yorko unijų: Maliorių ir 
Dekoratorių Brolijos Lokalo 
74 ir Lokalo 26; Knygų ir

žurnalų Unijos Lokalo 3'8; 
New Yorko Moterų Pergalės 
Komiteto, taipgi Rendauninkų 
Lygos ir Amerikos Vokiečių 
Kliubų Federacijos.

Prasidės Šeštadienį
Kongresas prasidės šį šeš

tadienį, kovo 28-tą, 2 vai. po 
pietų, Manhattan Center, 34 
St. ir 8th Ave., New Yorke. 
Baigsis sekmadienio popietį.

Kongresą baigs įspūdingais 
masiniais mitingais trijose di
delėse salėse; Manhattan 
Center, 311 W. 34th St.; Cos
mopolitan Opera House, 135 
W. 55th St. ir Royal Windsor, 
69 W. 66th St., New Yorke. 
Visų pradžia lygiai 2 vai. po 
pietų. Visus juos vienu ar kitu 
laiku atlankys vyriausi kong
reso kalbėtojai. Įžanga tik 
25 centai.

Komitetas kviečia newyor- 
kiečius prisidėti prie Browde
rio išlaisvinimo dalyvumu tuo
se masiniuose mitinguose-pra- 
kalbose. L. K. N.

Majoras Ragino Duosniai Paremti 
Chinijai Pagalbos Kampaniją

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

Štai kovo 19 d. biznierių 
skelbimai:

V. Kazlauskas, jewelry, 
221-03 Jamaica Avenue, 
Queens Village, L. I.

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., Kuras, 
J. Klasčius, savininkas, 
496 Grand Street.
Amerikos Lietuviu Piliečiu 
Kliubas, t
280 Union Avenue.
Biznieriai, kurie norite pa

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

Prašome Laisvės radijo prog
ramos rėmėjų remti biznie
rius, kurie garsinasi per mūsų 
programą. Praneškite biznie
riams, kad girdėjote jų garsi
nimus per Laisvės radijo prog
ramą.

Eva T. Mizarienė,
Anaunceris.

Kviečiame Svečiuosna
Amer. Lietuvių Literatūros; 

Draugijos 1 kuopa savo 251 
metų gyvavimo sukaktuvėse! 
rengia labai puikius pietus. Į-Į 
vyks kovo (March) 29-tą, i 
sekmadienį, pirmą valandą 
pietų laiku. Prašome visų pie
tus negaminti namie, o ateiti 
pietų valgyti į Laisvės svetai
nę, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Įžanga tik $1 ypatai. 
Pietūs bus gaminti pagal kny
gą Virėja. Programa susidės 
iš prakalbų, svečių išsireiški
mų1 savo minties. Kviečia —

Rengimo Komisija.

PARDAVIMAI
NAUDOKITĖS PROGA
Parsiduoda 6 cilinderių Chrysler 

automobilius, 1937 metų, visai gero
se sąlygose. Pardavimo priežastis, 
sūnus išėjo j Armiją. Kreipkitės 253 
Grove St., Ridgewoode. Norime 
greit parduoti. Prašome tuojau 
kreiptis 253 Grove St., Brooklyn, 
N. Y. (70-75)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina dirbti prie ge

neralinės namų ruošos. Gaus nuosa
vą kambarį gulėjimui. Prašome 
kreiptis pas: Seymours, 713 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Arba telefo- 

. nuokite: EV. 8-4735. (69-71)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos ĮJetuvių 54-to 
Skyriaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 25 d.,'7:30 vai. vakare. 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
svetainėj, 280 Union Avė. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų. — Sekr. Ch. Ne- 
čluskas. (69-70)

Teisėjas Moteris Išbarė 
Už Vaidą Dėl Nieky
Dvi moterys nuo 50-02 Sny

der Ave. susivaidijo už dra
bužiams džiauti virvę ir taip 
joms atrodė tas dalykėlis di
deliu, jog nusinešė su byla į 
teismą. Viena sakė — aš “pa- 
fiksysiu,” kita manė tą patį.

Teisėjo akimis žiūrint nesi
matė ko “fiksyti.” Jis dar su
barė, sakydamas:

“Visas pasaulis dega mirti
name konflikte, o jūs moterys 
kaujatės kai kokios amazonės 
— ir vis dėl virvės. Kas nors, 
kuris mano MacArthur ži
nant kaip kariauti, turėtų atei
ti pamatyti porąjFlatbush mo
terų.”

Moterys susigėdo, savo by
lą ištraukė ir susitarė, jog vie
na virve naudosis vieną die
ną, o kita sekamą.

Jeigu tos moterys būtų už- 
siėmusios kokiu karo pagal
bai ar kitu visuomenišku dar
bu, būtų be ėjimo į teismą pa- 
mačiusios, kokia paikystė yra 
vaidytis už menkniekius, kuo
met pasaulinėje arenoje spren
džiama laisvės ar vergijos 
klausimas. Jos nenorėtų ati
traukti nei minutės savo laiko, 
nei uncijos savo energijos tuš
tiems vaidams, kuomet tą 
energiją gali panaudoti dar
bui už pergalę ant priešų.

Nacionalėj kampanijoj su
kelti septynis milijonus dole
rių Chinijos Karo Pagalbai 
newyorkiečių kvota yra $1,- 
750,000. Kalbėdamas apie 
svarbą tos kampanijos, majo
ras LaGuardia pareiškė:

“Lai šį kartą mūsų parama 
nebus ‘per maža ir per vėlai.’ 
Duokime kovojantiems žmo
nėms moralę ir materialę pa
galbą dabar, ir jūs galite bū
ti tikri, kad jie tą paramą pa
naudos mūsų bendrai perga-

Sugrįžo Amerikiečiai 
Karo Pabėgėliai

New Yorko portas per eilę 
metų perleidinėjo pabėgėlius 
iš Hitlerio pavergtų, kraštų 
Europoj, taipgi pabėgėlius nuo 
karo audrų. Pereitą pirmadie
nį portas buvo scena grįžimo 
savų pabėgėlių, svetur gyve
nusių, taipgi tolimose Ameri
kos salose ėjusių pareigas ar 
šiaip gyvenusių amerikonų. 
Pribuvęs laivas atvežė 505 pa
bėgėlius bei su reikalais at
vykstančius laikinai. Didžiuma 
iš jų amerikonai, kiti Anglijos 
piliečiai.

Tarpe sugrįžusių buvo Dr. 
John Earl Baker iš Kaliforni
jos, Burma Road ekspertas. 
Jis reporteriams pasakojo, 
kad kelias tebeveikia, išskyrus 
ruožtą tarp Rangoon ir La
sh io. Kelias niekad nebus už
darytas, sakė jis, jeigu chinie- 
čiai pajėgs ir toliau kariauti 
taip, kaip lig šiol.

šiame būryje taipgi sugrįžo 
27 išbuvę gelbėjimosi valtyje 
11 dienų Ašies submarinams 
paskandinus jų laivą. Iš kito 
torpeduoto laivo grupės buvo 
du oficieriai, kurie pasakojo, 
kaip 38 iš 47 prekinio sudau
žyto laivo įgulos narių išsilai
kė per naktį ant skeveldrų iki 
rytą jie pajėgė atversti apvir
tusią gelbėjimosi valtį ir išsi
gelbėti. Taigi, grįžo būrys per
gyvenusių karo tragedijas, bet 
pasiryžusių ir vėl jas pergy
venti už pergalę ant barbariš
kų užpuolikų, dėl kurių agre
sijos visa tai tenka nukęsti.

lei.”
Į rėmimą mūsų talkininkų 

visi sąžiningi Amerikos "patri- 
jotai žiūri! kaipo Į rėmimą mū
sų pačių pergalės. Aną dieną į 
Albanėj steigiamą Rusijai Ka
ro Pagalbos Komitetą garbės 
pirmininku apsiėmė guberna
torius Lohmanas. #Tik visi fa
šistų pergalės treškėjai, tame 
skaičiuje ir lietuviški smetoni- 
ninkai ir jų sėbrai soc-naciai 
be paliovos bliauja prieš stip
riausi iš Amerikos talkininkų 
—Sovietų Sąjungą.

Antra Darbo ir Samdytoju 
Konferencija

Kovo 24-tą sušaukta antra 
darbininkų atstovų ir industri
jos savininkų konferencija per 
Karo Produkcijos Tarybą, En
gineering Bildinge, New York. 
Tai tęsinys anos, kovo 17-tą 
pradėtos konferencijos, kurioj 
Karo Produkcijos viršininkas 
Donald M. Nelson perstatė 
valdžios planus pagreitinimui 
produkcijos, šiai ir sekamoms 
konferencijoms paliko detaliai 
apsvarstyti ir įvykdyt pravėdi
ni ą tų planų.

Įkaitinto Žmogžudystėje 
Žmona Jieško Divorso

Viešbučio Darbininkai
Į

Gavo Algų Pakėlimą
Viešbučių Darbininkų Uni

jos Taryba skelbia pasirašius 
su Hotel Plaza, New Yorko, 
viršininkais sutartį. Pakeliama 
algos nuo $1 iki $1.50 per sa
vaitę pradedant vasario 15-ta. 
Taipgi patvarkyta, kad tokioj 
pat sumoje algos turės būt pa
keltos galop motų.

Viešbutyje yra 1,060 kam
barių, dirba apie 800 darhinin-

ts

Geriau Būtą Nepaskelbę 
Pavasario

Kol buvo oficialiai nepa
skelbta pavasaris, tol buvo šil
ta, Brooklyne galėjome veik 
vienmarškiniai šildytis saulėj. 
Bet vos tik oficialiai paskelbė 
pavasarį, šeštadienį užėjo šal
ti vejai, o sekmadienį šiek tiek 
iškrito ir seniai bematyto snie
go. žinoma, sniegas greit iš
tirpo, nedrįso priešintis pa
skelbtam pavasariui. Pirma- 

| dieni irgi buvo šaltoka.

Klausia Draftantų 
Apie Amatus

Parenkamosios Tarnybos vi
si miesto skyriai gavo ir jau 
siuntinėja paskiausioj registra
cijoj užsirašiusiems apklausi
nėjimo blankas. Jomis norima 
surinkti visas informacijas 
apie šauksimų kariuomenėn 
v,yru amatines galimybes.

Apklausinėjimo f o r mose, 
DSS Form 11, sužymėta 319 
lavinto darbo amatai ir 3G 
profesionalūs ir moksliškos 
profesijos.

Parenkamosios Tarnybos di
rektorius šiai apylinkei pulk. 
McDermott sako, jog tos in
formacijos bus “labai naudin
gomis armijai.”

Irene Johnson, 20 m. am- 
-žiaus, 122 Howard Ave., 
Brooklyne, mirė kovo 23 d., 
St. Marys ligoninėje. Laidotu
vės Įvyks kovo 26 d., šv. Jo
no kapinėse. Kūnas pašarvo
tas graboriaus J. Garšvos kop
lyčioje, 239 Bedford Ave.

Velionė paliko nuliūdime 
motiną Elsie, dvi seseris Gene
vieve ir Albertą. Taipgi gimi
nes Nagin šeimą Brooklyne.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

SMUIKOS ARTISTO 
KONCERTAS

Mischa Elman koncertuos 
Brooklyn Academy of Music 
kovo 25-tos vakarą. Rengia 
Brooklyno Dailės ir Mokslų 
Institutas.

J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

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: EVergrecn 8-9770

Įkaitinto žmogžudystės pir
mame laipsnyje Eli Shonbruno 
žmona užvedė teisme bylą 
gauti nuo jo divorsą pirmiau, 
negu elektros kėdė padarys 
ją, žiūrint legalistinėmis aki
mis, žmogudžio našle. Nors ji
sai buvo ją apleidęs dar 1940 
m., gyveno su šokėja Madeline 
Webb, tačiau neturint forma
liu divorso ji vis tiek būtų įsta
tymiškai vokuojama jo žmona.

Shonbrun su Webb ir kiti 
du yra įkaitinti nužudyme 
Mrs. Reich, turtingos karo pa
bėgėlės iš I.enk i jos.

Clement Vokietaiti!
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergrecn 8-7179

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.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

tuvių, kitokių

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs.

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

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus^irdima 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

1113 Mt. Vernon St

IMIIM

Philadelphia, Pa.
Telefoną* Poplar 4110
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Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS •

<♦>

fe
fbr

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

site patenkinti. •

GREEN STAR BAR & GRILE
LIETUVIŠKAS KABARETAS <♦>

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas jXTOBjJg:
pakeisite į

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

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

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

★ ★★ '
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

l IT'S 1UST THC? - i 
'FINDING MONEY! ’

512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmoro 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.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

<♦>

<♦> <♦>

<f>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! <♦)

<♦)

<♦>
adresas.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Girinis

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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.
Blokas nuo Hewea st. elevelterlo stoties

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




