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Šimkus,

KONGRESE PAKILO REIKALAVIMAI NEDUOT DIESUI LESU

turėtų jau dabar 
jos platinimui. .

sardžentui nuo 
pirmajam sar- 

$84 iki $114;
sardžentui nuo 

Panašiai ir

jos, apsuptus srityje Storo
sios Russos. Be kitko, jie 
susprogdino ir didelį priešų 
amunicijos sandėlį.

Nežinau, kiek talentingasis 
Lietuvos poetas Liudas Gira 
turi metų amžiaus, bet žinau, 
kad jis yra priskaitomas sena
jai poetų kartai. Menu, kad 
jis turi jau apie 60 metų am
žiaus.

Washington. — Senatas 
vienbalsiai priėmė demokra
to senatoriaus Johnsono iš 
Colorado sumanymą mokėt

dienomis 
buvusio

New Delhi, Indija. —Spe
cialia Anglijos pasiuntinys, 
ministerių kabineto narys

Rašo JONAS MARCINKEVIČIUS 
Per Bevielinę Telegramą Inter-Centinent 

žinių Agentūros

$66; sardžentui nuo $60 iki |no nariams.

Biskis po biskio mūsų ry- ! 
šiai su Lietuvos veikėjais vis 
tampriau rišasi. Sąlygos susi-} 
siekti su Europa šiandien la
bai sunkios, tačiau vistik mes 
pajėgiame ryšius palaikyti su 
tais žmonėmis, kurie stovi ar
čiausiai pavergtosios Lietuvos, 
kurie lietuvių tautos reikalais 
sielojasi, kurie jos 
mui dirba dienomis 
mis.

Šiomis 
mus 
vos” redaktoriaus Jono Šim
kaus laiškas, rašytas gruodžio 
mėn. 7 dieną. Nors laiškui at
eiti ėmė virš trys mėnesiai, ta- 
čiaus jis labai įdomus. Greitu 
laiku, mes jį išspausdinsime i 
“Laisvėje”.

išlaisvini- 
ir nakti-

pasiekė
Tarybų Lietu-

skundėsi “ne- 
šalčiais,” snie- 

ir ūkanomis, 
sutrukdė i’u

ka į raudonarmiečio uniformą 
ir įstoja į lietuvišką diviziją 
Raudonojoj Armijoj! Jis SU 
savo tautiečiais kovotojais, lie
tuvių tautos patrijotais eis į 
frontą mušti savo tautos ir vi
sos žmonijos neprietelių, rudą
jį žvėrį. Jis eis laisvinti Lie
tuvą, sunkiai pavergtą, baisiai 
kankinamą.

Ar tai negražu ? Ar tai ne
garbinga pareiga?! Ar tai nė
ra įkvėpimas ir padrąsinimas 
kiekvienam žmogui 
prieš Hitlerį?!

LAISVĖS *NTRA™e(™“%“«™2™4TRECT Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Balandžio (April) 1, 1912Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

KRISLAI
’oetai Uniformose.
‘Žalgirio Lietuva.”

Jono Šimkaus Laiškas.
Lietuviškos Žinios per 

Maskvos Radiją.
Ar Mes Girdėsim Jas?

Rašo R. Mizara

Liudas Gift; parašė įspūdin
gą, patrijotišką poemą “Žalgi
rio Lietuva”. Ši poema mus 
pasiekė ir ji bus išspausdinta 
2-rajame “šviesos” numeryje.

Poema prasideda šitaip:

Plėšraus teutono engiama. 
Dejuoja mūs gimtoji žemė. 
Reta nerauda ten šeima 
Ir tūkstančiai tenai benamių.

Laisvai gyvent pakilus tik 
Sukaustyta jinai ir vėlei.
Ir vėl vargai jai vargt skirti.
Mūs brangiai mielai Lietuvėlei.

Po vokiečio sunkiu batu
Jai tenka šiandien vėl gyventi. 
Akys’ tamsu, burnoj kartu.
Vėl kenčiam, kaip kadaise kentėm.

Tai puikus kūrinys, kuriuo 
gėrėsis kiekvienas, jį perskai
tęs.

Šio “šviesos” numerio bus 
išspausdinta daugiau negu pa
prastai. Literatūros platintojai, nacių.

užsisakyti j Sovietai baisia ugnim iš 
j didžiųjų kanuolių naikina li
kučius 16-tos vokiečiu armi-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

v

RAUDONOSIOS ARMIJOS LIETUVIŲ DIVIZIJA SUMUŠĖ 
NACIUS ARTI VELIKIJE LŪKI; SUĖMĖ JŲ MAJORU

SOVIETAI APSUPO 
STAMBI) SKAIČIŲ 
NACIU VIAZMOJ

Berne, Šveic., kovo 31. — 
New Yorko Times kores
pondentas Daniel T. Brig
ham telefonavo savo laik
raščiui sekamas žinias, gau
tas iš Sovietų-vokiečių karo 
fronto:

Sovietų pėstininkai, rai
teliai, tankai ir parašiutis- 
tais sutriuškino nacių pozi
cijas aukštumose į pietų va
karus nuo Viazmos, centra- 
liniame fronte, ir visiškai 
apsupo didelį skaičių vokie
čių vadinamame Viazmos 
“kišeniuje.” Be kitko, So
vietai ten užėmė du stiprius 
tiltus.

Vokiečiai 
atlaikomais 
gų audromis 
kas, girdi,
veiksmus Viazmos srityje.

Skaičiuojama, kad rau
donarmiečiai ten per dvi 
dienas užmušė bent 4,000

Australijos Srityje 
Talkininkai Vyrauja 
Ore prieš Japonus

Canberra, Australija, ko
vo 31. — Amerikos ir Aus
tralijos orlaiviai pleškino 
japonų lėktuvų stovyklą 
Lae, prieplaukos mieste, sa
loj New Guinea.

Kiti būriai amerikiečių ir 
australų orlaivių bombomis 
sunaikino tuzinus japonų 
orlaivių, tupėjusių savo sto
vyklose Markham klonyje, 
saloje New Guinea, kur 
smarkūs lietūs neleido prie
šų orlaiviams pakilti.

Abelnai, Jungtines Tautos 
šiuo tarpu viešpatauja ore 
Australijos ir aplinkinių sa
lų.

Savo laiške Jonas 
be kitko, rašo:

“Dirbu Visasąjunginiame 
Radijo Komitete, kaip lietu
viškų žinių redaktorius ir spy- 
keris. Mes duodame žinių lai
das: 10 vai. 35 min. Maskvos 
laiku ir 23 vai. 35 min. (11:35 
P. M.) Maskvos laiku. Rytine 
laida radijo banga 30 met., o

X™“: Japonai Vis Ima Viršy 
statyti laiką pagal mūsiškį ir, Rllfmni nflK AllpllK
galimas daiktas, gerais radijo DUI P1 ^HglUd
aparatais galėtumėt girdėti | New Delhi, kovo 31. —Ja- 
musų zimų laidas. Tokiu budu pOnaj su burmiečiais pasie- 
??**"?* gauti Ž,niŲ ir ap,e kė Shwedaungą, 10 mylių 

nuo Prome miesto, žibalo 
šaltinių ir pramonės centro

Lietuvą."
Šis pranešimas mums, ame

rikiečiams, yra labai svarbus.
Kurie mūsų skaitytojai turite Buimoje.

-__ . Indijos
Short menė, indai-anglai per smar- 

|kų susikirtimą su japonais 
užmušė bei sunkiai sužeidė 

Maskvos laikas eina aštuo- 3QQ jų jr nelaisvėn paėmė 
nioir.is valandomis “ 1 
New Yorko laiko.
du, pagal New 
ką reikėtų jieškoti 
lietuviškų žinių 2:35 
ir 3 :35 v. po pietų. 

Turėsime bandyti 
Jono Šimkaus 
Lietuvai 

Kurie 
prašomi 
mums.

gerus radijo priimtuvus, ban
dykite jieškoti (ant !
Wave) lietuviškų žinių.

Indijos pasienio kariuo-

anksčiau
Tokiu bū-

Yorko lai
ka 1 bam ų 
v. naktį

70.

Kautynėse Krito Lietuvių Komandierius 
Griškevičius; Bet jie Užmušė 340 Nacių

SENATAS NUBALSAVO 
$42 ALGOS EILINIAM 
KAREIVIUI Į MENESĮ

jieškoti 
transliuojamų 

ir lietuviams žinių, 
skaitytojai jas išgirs, 

apie tai j

London.—Anglai nuskan
dino bei pavojingai sužeidė 
dar keturis nacių prekinius 
laivus.

New Delhi. —Anglai pra
neša, kad daugelis vietiniųK, ( --------J ----------------------------- ----------- C-

pranešti Burmos gyventojų padeda 
'japonams.

Maskva, kovo 28. — Mūšis arti Veli- 
kije Lūki ėjo per astuonias dienas. Be 
paliovos griovė kanuolės; miškai buvo su 
šaknimis išrauti ir šoviniai savaip išarė 
žemę.

Mūsų kariuomenės dalinys nepasitrau
kė nei žingsnio. Devintą dieną viskas 
buvo tylu. Atrodė, kad ne tik artimas, 
bet ir tolimas žemėvaizdis visiškai ap
leistas. Bet mūsų kareiviai žinojo, kad 
vokiečiai gali pradėt ataką bile minutę.

Netikėtai kelios moterys pasirodė prie 
upės ir pradėjo skalbt baltinius vienoje

“Ei, ką jūs čia darote!” sušuko mūsų 
kareiviai: “Bėgkite iš čia ir tuojau pasi
slėpkite ! Ar jūs nežinote, kad priešai yra 
tik už šešių šimtų jardų?!”

“Mes viską žinome apie juos,” atsakė 
moterys: “Be to, mes ♦žinome, kad jūs 
išvysite iš čia tuos utėlius, kraugerius 
vilkus šiandien. Mes laukiame jūsų kaip 
svečių ir mums reikia švarių staltiesių 
jums.”

Upės krantas buvo storai apklotas vo
kiečių minomis; gaisrų dūmai dar tebe- 
temdė padangę, bet moterys ramiai sau 
skalbė ir skalavo baltinius, pasitikėda- 
mos, jog priešai, kartą gavę antausį, 
gaus jį ir vėl.

Mūsų dalinio komandieriui įsakius, 
mes užatakavome priešus, nelaukdami, 
kol jie mus užpuls. Sutratėjo kulkasvai- 
džiai ir automatiški šautuvai ir švilpian
tis kanuolių. šovinių plienas sunaikino 
priešų apsitvirtinimus. Moterys prany
ko iš akių, o gal mes tik užmiršome apie 
jas, nes mes visomis jėgoms metėmės 
pirmyn, kad išnaikintume senąjį mūsų 
priešą, vokiečius įsiveržėlius.

Temstant, buvo užimta svarbi priešų 
pozicija. Griškevičius, kuris komandavo 
mūsų atakai, buvo užmuštas; bet mes už
maišėme 340 vokiečių banditų. Šiame mū
šyje buvo nelaisvėn paimtas vokiečių ma
joras Bilwassermann.

Majoras ėjo nuleidęs galvą, peršalęs 
iki kaulo, sekamas go vedos alkanų ir 
nudriskusių hitleriečių padaužų.

“Ar jūs žinote, kas čia jus sumušė?” 
užklausė vertėjas nusiminusį ir įnirtusį 
majorą.

“Rusai, kaip man atrodo”... burbte
lėjo jis.

“Ne, tai lietuviai,” paaiškino musų ko- 
mandierius Raugelis.

neskirt 
lėšų tyrinėjančiai 
su kongresmanu 
Diesu priekyje, 
komisijos narys

Washington. — Kongreso 
atstovų rūme pakilo balsai, 
kurie reikalauja 
daugiau 
komisijai 
Martinu 
Pats tos
kongresmanas Jerry Voor- 
his smerkė Diesą už tai, kad 
jis paskelbė, būk Ekonomi
nėje Karo Taryboje esą 
“bent 35 aukšti valdininkai 
susirišę su komunistų orga
nizacijomis.”

Tos tarybos pirmininkas 
yra Jungtinių Valstijų vice
prezidentas Henry A. Wal
lace. Jis pareiškė, kad to
kius užsipuldinėjimus, kaip 
Dieso, lygiai galėtų daryti 
pats Goebbels, Hitlerio pro
pagandos ministeris, prieš

“Argi lietuviai?”
“Taip, tikrai lietuviai. Kodėl tamsta 

taip nustebęs?
Majoras piktai žvilgterėjo aplink ir, 

ilgokai patylėjęs, tarė: “Aš buvau Lietu
voj netoli Šiaulių 1915 metais. Lietuviai 
yra puikūs žmonės ir jie gyvena labai'po $42 algos per mėnesį ei- 
gerai...”

Majoras nusišypsojo. Bet, matydamas 
ramia ir kieta išraiška veiduose stovin
čiųjų apie jį, jis nuleido žemyn akis.

“Ar tamsta tarnavai prie kaizerio?”
“Tarnavau. Aš tada buvau leitenan-

* tas... Bet daugiau aš neatsakysiu į jokį 
klausimą,” trumpai 
majoras.

Tačiau, pusvalandžiui praėjus, majo
ras vėl surado savo liežuvį. Pasirodė, kad j siūlo dar sekamai pakelti 
leitenantas Bilwassermannas tada buvo mėnesines algas: pirmos 
pasirinkęs sau dvarą netoli Šiaulių. Dva- klasės kareiviui nuo $36 iki 
ras buvo suteiktas jam kaipo dovana kai- ,$48; kapralui nuo $54 iki |per metus armijos ir laivy- 
zerio Wilhelmo Antrojo ir leitenantas 
buvo pasikvietęs ten savo dėdes’ ir savo 
merginas...

Revoliucinės bangos išvytas iš Lietu
vos, leitenantas gyveno Prūsijoje, krims
damas sau nagus iš gailesčio ir sielvar
to, kad prarado tą savo žemę ir lietuviš
ką sviestą ir alų. Dagyvenęs iki Hitlerio 
pakilimo į galybę, jis buvo pakeltas į ma
jorus ir gavo Geležies Kryžiaus ordiną 
už kankinimą vaikų, moterų ir senų žmo
nių Jugoslavijoje, o paskui Baltgudijoj ir 
Ukrainoj; dabar jis vėl pasirinko sau 
lizdą Lietuvos žemėje, bet šį kartą dar 
gražesnėje vietoje, netoli Nevėžio upės.

Bekrečiant majorą*; buvo rasta daug 
fotografinių paveikslų pas jį. Vienas 
paveikslas rodė jį majoro uniformoje su 
jo pačia ir jaunesniuoju broliu Johannu, 
kuris atvyko Lietuvon tvarkyti esamą 
kaimynystėje dvarą, kurį Tarybų valdžia 
Lietuvoje buvo padalinus tarp neturtin
gų valstiečių.

Antroje fotografijos pusėj buvo užra
šyta moterišku rankraščiu:

“Mes laukiame jūsų sugrįžtant į šią 
puikią amžinos laimės vietą.”

“Ar tai šitaip jūs statote naująją Eu
ropą?” užklausėme mes.

Prūsas nieko neatsakė ir tik nuleido 
žemyn akis, slėpdamas įnirtusį pyktį 
jose.

Jo svajonės apie lengvą grobį sudu
žo... Lietuvių divizija veikia, vydama 
vokiečius okupantus atgal į vakarus. Te
gu laisvosios Lietuvos priešai žino ir jau
čia, kad mes artinamės prie savo gimtojo 
krašto!

'liniams kareiviams ir jūrei
viams nuo pat pradžios jų 
tarnybos. Dabar tas suma
nymas perleistas spręsti 
kongreso atstovų rūmui.

Iki šiol kareiviui per ke
turis pirmuosius mėnesius 

ir sausai pareiškė buvo mokama po $21, o pas
kui po $30.

Dabartinis s u m a n ymas

$78; štabo 
$72 iki $96; 
džentui nuo 
vyriausiam 
$126 iki $138.
vyresniems jūreiviams, ne
turintiems oficierių laips
nio.

Taipgi siūloma armijos ir 
laivyno leitenantams pridėt 
po $25 algos per mėnesį, o
aukštesniems o f i c i eriams 
skirt daugiau lėšų pragyve
nimui, paliekant tą pačią 
pamatinę algą.

Skaičiuojama, kad tais 
priedais viso būtų išmoka- 
,ma $282,412,212 daugiau

Amerikiečiai Atmušė Japonų Atakas ir 
Padarė Priešams Dideliu Nuostoliu

Washington, kovo 30. — Amerikos karo departmen- 
tas sako:

Filipinų Sritis — Tęsėsi aštrios kautynės Bataan pu- 
siausalyje per naktį kovo 28 į 29 d., bet mūšiai aptilo 
bešvintant: priešų atakos buvo. atmuštos su sunkiais 
jiems nuostoliais. Per paskutines 24 valandas japonai 
jau nebandė daryti platesnių atakų, bet žvalgai gyvai 
veikė iš abiejų pusių. Priešų orlaiviai smigikai vis ata
kavo mūsų fronto linijas ir užnugarinius plotus.

Priešai iš oro dieną ir naktį atakavo Corregidorą, 
bet jie veikė nedideliu skaičium bombanešių, ir nepa
darė jokių rimtų nuostolių amerikiniams įrengimams. 
Priešlėktuvinės mūsų kanuolės nušovė žemyn vieną ja
ponų orlaivį, skridusi daugiau kaip 27 tūkstančių pėdų 
aukštyje.

Mindanao saloje įvyko keli vietiniai susikirtimai tarp 
žvalgų trijuose tolimai atskiruose punktuose.

Indijos Kongreso Vadas Pritaria Anglu Planui 
Duot Jai Tautinę Laisvę - Savivaldybą po Karo
London, kovo 31. — Ang

lų spauda gavo pranešimą, 
kad Jawaharlal Nehru, va
das Visos Indijos Kongreso 
Partijos, remia Anglijos pa
siūlymą suteikt Indijai pil
ną tautinę laisvę ir savival- 
dybą po karo.

del Indijos laisvės bus ati
dėtas iki po karo.

Dabartiniais savo pasiūly
mais Anglija nori gaut pil
na indu bendradarbiavimą 
kare prieš fašistų Ašį.

“Indijos ateitis priklauso 
nuo Jungtinių Tautų laimė
jimo,” pridūrė Sir Stafford 
Cripps.

Amerikos valdžia.
Dieso komisijos narys 

Voorhis nurodė, kad Dies 
paskelbė s p a u d oje savo 
šmeižtišką laišką, neparodęs 
jo nei kitiems komisijos na
riams nei vice-prezidentui 
Wallace’ui.

Keli kongreso nariai sakė, 
kad jie andai balsavo už to
lesnį palaikymą Dieso komi
sijos tik tuo supratimu, kad 
jinai medžios fašistų Ašies 
šnipus ir agentus; bet dabar 
Dies’as nieko panašaus ne
daro ir tik kandžioja vadi
namus raudonuosius, suras
damas juos net ten, kur jų 
visiškai nėra.

Kongresmanas James F. 
O’Connor dėl <to pareiškė:

“Jeigu mes norime turėti-------------------------- —
tautinę vienybę, tai mes ne- Sir Stafford Cripps atsišau- 
galime kovoti prieš tokius kė per radiją į Indijos gy- 
žmones, kurie eina išvien su ventojus, kad jie užgirtų to- 
mumis kare.

“Kai kurie asmenys pa
žiūri faktą, jog Rusija yra 
mūsų sąjungininkė bendro
je kovoje.”

ATMUŠTI NACIAI NUO 
LAIVŲ, GABENANČIŲ 
SOVIETAM REIKMENIS

London; kovo 31. — An
glų jėgos išvien su Sovietų 
jėgomis atmušė vokiečius, 
kurie buvo užpuolę talkinin
kų laivus, gabenančius So
vietam karo reikmenis į 
Murmanską.

kį Anglijos pasiūlymą:
Tuojau bus priimtas' In

dijos atstovas į anglų karo 
kabinetą; Indija paskirs sa
vo atstovus į pokarinę tai
kos konferenciją; karui už
sibaigus Anglija suteiks In
dijai pilną tautinę laisvę i m 
pripažins ją dominija su to
kiomis plačiomis teisėmis,: 
kokias turi Kanada, Austrą-; 
lija ir kitos anglų domini-: 
jos • 
imperijos nariai.

Amerikiečiai Nušovė 50 
Japonų Orlaivių

■Ii

j
AUSTRALIJA, kovo 31. 

— Rombiniai Amerikos or
laiviai Tolimuose Rytuose, 
komanduojami pulk ininko 
Eugene Eubhnko, iki šiol 
nušovė žemyn bent 50 Japo

nijos orlaivių ir nuskandino 
| bei pavojingai sužeidė 16-ką 
{japonų karo laivų ir 46 

- transport?l Jaiyus. Tuo tar-
• pu amerikiečiai teprarado

tik du orlaivius, ir tai tik 
Jeigu Indija dabar tuojau per lakūnų klaidą, kaip pra- 

nepriims to Anglijos pasiū-įneša International Service 
lymo, tai visas klausimas News žinių agentūra.

J
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Žmonių Mase Tarė Savo Balsą Dėl 
Earl Browderio Išlaisvinimo

Pereitą šeštadienį ir sekmadienį New 
Yorko mieste įvyko kas tokio nepapras
to: susirinko iš visos Amerikos 1,458 
delegatai, atstovaują 3,264,863 organi
zuotus žmonės, ir vienbalsiai pareikala
vo išlaisvinti Earl Brovvderį, žymųjį an- 
ti-fašistą. Tą reikalavimą - prašymą 
vienbalsiai parėmė trys didžiuliai žmo
nių masiniai mitingai — viso virš 12,000 
asmenų, f

Priimtas prezidentui Rooseveltui laiš
kas - prašymas. Išrinkta delegacija, ku
ri vyks į Washingtona matytis ir kalbė
tis su prezidentu Rooseveltu ir įteikti 
jam tąjį laišką.

Kongresą, kuris buvo sušauktas Pilie
čių Komiteto tik vienam tikslui — Brow- 
deriui išlaisvinti — sudarė ne tik darbo 
unijistų atstovai, ne tik fraternalių or
ganizacijų atstovai, bet ir atstovai įvai
rių profesionalių grupių ir kitų organi
zacijų. Čia dalyvavo juristų, profesio
nalų, mokytojų, rašytojų, poetų, meni
ninkų ir dainininkų; čia dalyvavo visa 
eilė organizuotų darbininkų (unijų) va
dų ir veikėjų. Čia dalyvavo visokių pro
fesijų, visokių amatų, visokių pažiūrų 
žmonių. Dalyvavo grupė ir dvasiškių. 
Visi vienu balsu teigė, kad anti-fašistas 
kovotojas Earl Browderis turi būti iš
laisvintas.

Visa kongreso dvasia, aišku, buvo už 
mūsų šalies gynimą, už Hitlerio ir jo 
gengsteriškų sėbrų sunaikinimą. Kiek
vienas kalbėtojas, kalbėjęs kongreso se
sijose, užakcentuodamas pabrėžė, kad 
tauta negali būti pasidalinusi šiuo metu, 
kai ji yra dideliame pavojuje. Ji turi bū
ti sujungta, ap vieny ta. O ji apvienyta 
nebus, jei anti-fašistai kovotojai, toki 
kaip Browderis, sėdės kalėjime, o fašis
tai, Hitlerio agentai ir propagandistai 
skleis savo propagandą Amerikos žmo
nėse. To kaip tik ir nori mūsų krašto 
priešai, hitlerininkai. Bet Amerikos žmo
nės to nenori. Jie nori matyti visą Ame
rikos liaudį susivienijusią ir kovojančią 
ne tik prieš Hitlerį, Mussolinį ir japo
niškus plėšikus, bet ir jų sėbrus Ameri
koje. O geriausiu kovotoju, geriausiu 
anti-fašistinių jėgų apvienytoju yra Earl 
Browderis, laikomas kalėjime.

Kongresas pabrėžė, kad mūsų krašto 
gyvybiniai interesai reikalauja išlaisvin
ti Earl Browderį, — išlaisvinti jį tuojau, 
dabar.

Nereikia čia nei aiškinti, kad kongrese 
dalyvavusieji ir kalbėjusieji ne visi suti
ko su Browderio filosofija, su jo pažiū
romis į mūsų krašto ir viso pasaulio vi
suomeninę santvarką. Čia kalbėjo, kaip 
sakyta, kunigai, teisėjas, miestų tarybų 
nariai, New Yorko seimelio narys (de
mokratas), republikonų atstovai. Kiek
vienas jų turi savo pažiūrą, skirtingą 
nuo Browderio, bet vienu dalyku jie pil
nai sutiko: Browderis nusmelktas į ka
lėjimą ketveriems metams neteisingai; 
jis turi būti išlaisvintas.

Mes viliamės, kad mūsų krašto prezi
dentas Rooseveltas, susipažinęs su visu 
dalyku, tars savo žodį teigiama prasme. 
Mes manome, kad jis, nepaisydamas re
akcininkų siutimo, atidarys Atlantos ka
lėjimo duris ir išleis Earl Browder į, pa
tenkindamas milijonų žmonių troškimus 
ir sustiprindamas visą anti-fašistinį A- 
merikos žmonių judėjimą už mūsų kraš
to apgynimą ir jam taikaus gyvenimo 
užtikrinimą.

O sugrįžę iš Kongreso delegatai aiš
kins žmonėms, kas čia buvo nuveikta, 
organizuodami juos ir ragindami stumti 
tąjį darbą pirmyn, iki tikslas bus pa
siektas.

Lietuvių Divizija Rytų Fronte
Nepaprastai įdomi Jono Marcinkevi

čiaus telegrama šios dienos “Laisvėje” 
parodo, kad viena lietuviškoji divizija 
Raudonojoje Armijoje jau yra fronte ir 
kovoja sū ruduoju žvėrimi, su naciais 
barbarais. Kiek iš viso lietuviškų divi
zijų yra Raudonojoje Armijoje, nežino
me. Tiek yra žinoma, kad vieni lietuviai 
jau kovoja, o kiti dar yra treiniruojami, 
lavinami, ruošiami.

Mūsų žiniomis, generolas Vitkauskas 
nuoširdžiai darbuojasi Raudonojoje Ar
mijoje; visa eilė lietuvių karininkų ir 
veikėjų yra Raudonojoje Armijoje. Sa
koma, tarybinės Lietuvos premjeras 
Gedvilas, Lietuvos Komunistų Partijos 
veikėjas ir vadas, sekretorius, A. Snieč
kus, taipgi vilki raudonarmiečių uni
formas. Patys geriausieji Lietuvos pa- 
trijotai, patys puikiausieji Lietuvos liau
dies sūnūs ir dukterys, kuriems pavyko 
pabėgti iš Lietuvos į Sovietų Sąjungos 
gilumą, dabar vilki raudonarmiečių uni
formomis arba užfrontėje dirba krašto 
apgynimo reikalams. Jie dirba pasiauko
jusiai, nes žino, kad jų darbai, jų kovos, 
jų pasišventimas greičiau priartins va
landą, kurią bus išlaisvinta Lietuva, jų 
gimtinė, jų tėvynė.

Na, o Lietuvoje pasilikę Lietuvos sū
nūs ir dukterys, kurie dar gyvi, vienokiu 
arba kitokiu būdu kovoja prieš tuos pa
čius ruduosius žvėris, — kovoja visokio
mis priemonėmis ir visokiais būdais. At
eis tas laikas, kai vieni ir kiti kovotojai 
linksmai paduos vieni kitiems rankas jau 
išlaisvintoje mūsų tėvų žemėje, kurią 
šiandien plėšia ’ir niekina vokiškas fa
šistų bestija!

Vice-Prezidentas Wallace Apie 
Diesą

Mūsų nuomone, iki šiol dar nei vienas 
žymusis Amerikos valdininkas nėra taip 
gražiai apibudinęs kongresmano Dieso, 
kaip vice-prezidentas Wallace. “Tikreny
bėje,” pareiškia mūsų karšto vice-prezi
dentas, “p. Diesas mažiau pakenktų mū
sų moralui, jei jis būtų paties Hitlerio 
apmokamas.”

Iš tikrųjų! Jei p. Diesas nebūtų kon- 
gresmanas, nesidėtų mūsų krašto patri- 
jotu ir skelbtų tokius dalykus, .kūrintas 
jis šiandien skelbia apie tam tikrus at- 
sakomingus valdininkus, tai mažai kas jo 
paisytų. Dabar gi, kai jis kongresmanas 
ir dargi neva j ieškąs anti-amerikinių as
menų, tai nemažai žmonių jam pavyksta 
suvedžioti, nes jie mano, kad viskas, ką 
p. Dies apie tuos žmones sako, yi^i tiesa.

Betgi neteisingi visuomenininkams ir 
valdininkams užmetimai, apšaukimai jų 
“raudonaisiais” ir kitokiais būdvardžiais, 
labai kenkia visam kraštui. Šiandien 
Amerikai reikia jungti visas jėgas, ku
rios yra nusistačiusios prieš fašizmą. 
Šiandien reikia daryti viskas, kad pasie
kus tautinę vienybę, nes suskaldytas 
kraštas į grupes negali pasekmingai ko
voti su bendru priešu. Šiandien reikia 
pamiršti, kas tu esi: republikonas, demo
kratas, komunistas ar koks kitas, jei tik 
tu esi fašizmo priešas, jei tik tu esi 
Hitlerio ir jo gengsteriškų sėbrų priešas, 
jei tu gelbsti prieš vietinius apsimetė
lius hitlerininkus, tu gelbsti kraštui ap
siginti, tu gelbsti Amerikai karą laimė
ti.

Todėl, negalėdamas to visko ilgiau pa
kęsti, vice-prezidentas Wallace išstojo su 
tuo pareiškimu, kuris vakar dienos “Lais
vėje” tilpo ir kuris vertas kiekvienam 
įsitėmyti.

DON’T TAKE THIS 
LYING DOWN . - -

When men are fighting and 
dying, you must do your part. 
Be sure you enlist your DOL
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own life—with every single dol
lar and dime you can.

America must have a steady 
flow of money pouring in every 
day to help beat back our ene
mies.

Put Dimes into Defense 
Stamps. And put Dollars into 
Bonds. Buy now. Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can.

Don’t take this lying down.
...................................  I-------

Baisaus gailesčio apimta malajietč motina verkia prie savo kūdikio, užmušto ja
poniškomis bombomis Singaporyje. |

Hitleris Kaltina Prancūzus, 
Išdavusius Jam Prancūziją

Rašo
Hitlerizmas - fašizmas 

yra bjaurus, kaip pragaras. 
Daugybė davinių tai patvir
tina. O dabar tą pragaro 
protą geriausiai parodo Vi
chy (Viši) Francūzijos teis
mas, vedantis bylą prieš bu
vusius laisvos Francūzijos 
ministerius — Daladier’ą, 
Blum’a ir kit. Juos kaltina 
už išdavimą Francūzijos. Jie 
išdavė savo šalį. Kam? Hit
leriui. Hitlerio armija grei
tai, lengvai sumušė Francū- 
ziją 1940 metais dėl to, kad 
ministerial ir generolai bu
vo fašistai, Hitlerio simpa- 
tizatoriai. Tas jau visam 
pasauliui žinoma.

Bet taipgi žinoma, kad 
neokupuotoji (arba Viši, ar 
Višijos) Francūzija yra su
organizuota, sutverta Hitle
rio valdžios. ' Jos diktato
rius Petain, senas fašistas, 
savo tėvynės išdavikas, yra 
pastatytas paties Hitlerio. 
Bent kurią dieną Hitlerio 
armija gali užimti, okupuo
ti tą “neokupuotąją šalį.” 
Jo “lėlė-valdžia,” sėdinti Vi- 
šijoje, nė neaiktelės, nė ki
šeniniu peiliuku nekariaus 
prieš “u ž p u'olikus.” Jie 
draugai tarp savęs.

Kode! dabar tas išdavikų 
teismas eina prieš kitus iš
davikus ?

Tai yra paskutinis bandy
mas palaikyti tą užsienio 
politiką, kuri “apysmentą” 
vadinasi.

Iki šiol hitleristai daug 
laimėjo su ta politika. Nu
davė, kad n e o k u puotoj i 
Francūzija yra savistovi ir 
gali neklausyti Hitlerio, ne
kariauti prieš Angliją. An
glija ją rėmė įvairiomis 
prekėmis, dovanomis. Ame
rika taip pat. Tik šiais me
tais vasario mėnesyje pra
dėjo neremti, šaky darni, jog 
Višijos valdžia siunčia Ašiai 
savo laivus iš Affikos, 
Francūzų kolonijos vande
nų ir kitaip gelbsti nacių 
karui. Apysmentą jau be
veik pertraukė. Ve, dėl ko 
tą komediją . Viši teismas 
daro. Mano, kad seni apy- 
seriai, ką kariauja prieš Vo
kietiją, patikės, kad Višijos, 
valdžia turi galę neklausyti' 
Hitlerio valdžios. Ir kaipgi 
nepatikėt, kada tas teismas 
grąsina šalies išdavikus nu
bausti už tai, kad tą šalį 
išdavė Hitleriui, o šitas 
kraujageris su visu savo 
žaibiniu karu stovi ir tyli, 
nieko negali padaryti neo- 
kupuotajai F r a n c ū z ijai ? 
Tas teismas, tai komedija. 
Jis tiki, kad apmonys Su
jungtąsias Tautas ir jos vėl 
apysmentą darys, siųs 
Francūzijai visokių medžia
gą-

Bet jau, turbūt, tų gėry
bių negaus. Nes karas prieš 
pasaulio pavergėjus, fašis
tus prasideda tikras, — “to-

J. B.
tai war,” angliškai sakoma. 
Kai tas įvyks, tai fašizmas 
arba hitlerizmas bus su
triuškintas.

Ką čia rašau apie tą “teis
mą,” tai tikrai taip yra. Tą 
tiesą galima matyti net pa
čių Vokietijos valdonų pro
pagandoje. Nops jie apie šį 
“teismą” tyli, duoda jam 
“laisvę,” kad tik .paskui ga
lėtų gauti naudos iš savo 
karinių priešų, bet slaptai 
varo savo propagandą. Ją 
matome Amerikos lietuvių 
atgaleivių spaudoje, kur 
nuolatos telpa Berlyno pro
pagandos ministerijos išga- 
miškos “žinios,” gautos “per 
Lisaboną,” arba “aplinki
niais keliais.” Tie lietuvių 
gyvatiniai laikraščiai turi 
gudrių žinių apie tą teis
mą. Ve, viena tokia žinia 
(imu iš “Keleivio” No. 11):

“Pažiūrėkim, ką teis
mui parodė kaltinamasis 
Guy DaChąmbre..... ; Iš jo
patiektųjų faktų, kurių už
ginčyti niekas negali, ma
tosi, kaip ant delno, kad 
Francūzija sunaikinti Hit
leriui padėjo komunistai su 
reakcininkais kapitalistais.”

Hitlerio propaganda net 
komunistus kaltina, kam jie 
jam pagelbėjo sunaikinti 
Francūziją! Ar ne gudru? 
Taip lyg sakyte sako: “Aš, 
Hitleris, kariauju prieš di
džiausią komunistų lizdą, 
Sovietų Sąjungą — visi ger
biamieji mano priešai pa- 
gelbėkit man. Pagelbėkit 
per Višijos Franci ją, jeigu 
negalit sustabdyti savo ka
ro... ”

Hitleris gavo paramą se
niau. “Apysmentas” jam 
davė Austriją, Čechoslova- 
kiją,' Klaipėdą ir 1.1. Apys
mentas reiškė nuraminimą, 
kad jis nepradėtų kariaut 
prieš Francūziją, Angliją, 
prieš visą pasaulį. Jis manė, 
kad visas kapitalistinis pa
saulis puls jam į pagelbą 
sumušt Sovietų Sąjungą, iš
naikinti komunizmą. Juk 
fašizmas yra kapitalizmas. 
Todėl, Hitlerio ‘ įsitikinimu, 
turi jam pagelbėt ir tas ka
pitalizmas, kuris vadinasi 
demokratišku, nefašistišku. 
Tačiau jis apsiriko. Jis pa
norėjo užkariaut visą pa
saulį, pavergt jį po viena 
hitlerine diktatūra. Čia tai 
jo buvo klaida ir jis dėl to 
bus sutriuškintas. Anglija 
ir Amerika tuo tarpu pasi
darė dar demokratiškesnės, 
savo imperializmą dalimis 
meta į šalį. Tuodvi šalys 
tuojaus pasiskelbė remsian- 
čios Sovietų Sąjungą, kaip 
tik nacių armija ją užpuolė 
(birželio 22 d., 1941 m.)

Mūsų fašistinės gyvatės 
-redaktoriai negali suprasti, 
kaip tai gali būti, kad de
mokratiškoji Amerika, An
glija remtų Sovietų Sąjun-

gą. Jiems rodosi, kad tai 
sapnas, ne tikrenybė; Ame
rika išsibudins, išsiblaivins 
ir rems hitlerizmą - fašiz
mą, ir stos sykiu prieš So
vietų santvarką. Taip jie ti
ki, nes tai yra nacių - fa
šistų tikėjimas. Tą jų tikė
jimą ir jų karines spėkas 
triuškina Sovietų socialisti
nė demokratija. O kapita
listinė demokratija - Ameri
ka ir Anglija ją remia ir 
kariauja prieš visą Ašį. Hit
lerio - Petain’o komedija, 
vadinama “Francūzijos Iš
davikų Teismu,” nesuvilio
jo jų.

Iš Partizano Užrašų
Kalinino srityje už nacių 

nugaros plačiai darbuojasi 
partizanai. Štai ■ vieno par
tizano penkių dienų užra
šai:

“Kovo 15: Mūsų partiza
nų grupė užminavo kelią ir 
susprogdino vokiečių trans
portą. Per vieną dieną už
mušta 18 vokiečių kareivių.

“Kovo 16: Mūsų būrys 
užpuolė vokiečių amunicijos 
transportą. Keturi trans
porto vežimai susprogdinta 
ir 49 vokiečiai užmušta.

“Kovo 17: Mes pasislėpė
me. Leidome vokiečių ko- 
lumnai prieiti arti. Partiza
nai nukirto per šimtą vokie
čių kareivių ir oficierių.

“Kovo 18: Partizanai vėl 
pasislėpė ir užpuolę nudėjo 
25 vokiečius.

“Kovo 19: Vokiečių ko
manda nutarė sunaikinti 
mūsų būrį. Auštant daugiau 
kaip šeši šimtai kareivių, po 
artilerijos paruošimo, pada
rė užpuolimą ant distrikto, 
kuriame partizanai buvom 
įsidrūtinę.

“Mūšis ėjo keturias va
landas. Hitlerininkai neteko 
250 kareivių ir oficierių ir 
turėjo pasitraukti.”

Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui 

Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps 
sugrįžus namo buvo pastatyta 20 
klausimų apie tą socialistinį kraštą 
ir jo rolę šiame kare. Jis į juos at
sako trumpai, bet esmingai. Čia 
mes tuos klausimus ir Crippso atsa
kymus paduodame, po vieną kas
dien.—RED.

Klausimas No. 18:

tai prieiti prie glaudžiausio 
draugiškumo tarpe valdžių, 
kurios praeityje buvo viena 
kitai priešingos, arba viena 
kitos nepaisė. Mes visi pa
darėme klaidų, visi trys, aš 
tikiu. Ir tos klaidos sutvėrė 
sunkumus. Mes turime nu-

Ar Sovietų vadai bijo, 
kad talkininkai gali susivie
nyti prieš juos po nugalėji
mo Vokietijos?
Atsakymas:

Tai būtų perdėjimas teig
ti, jog pas juos randasi ko
kia nors baimė tokios koa
licijos, tačiau reikia supras
ti, kad visos Rusijos tarp
tautinių santykių praeities^ 
istorijos negalima susyk pa
miršti ir todėl Sovietų val
džia, kaip jau aš sakiau, la
bai nori žinoti, kokia bus po 
karo tikroji pozicija Angli
jos ir Amerikos.

Ar mes ir toliau būsime 
persiėmę atsargiai kursto
mos baimės “bolševizmo” — 
“raudonojo teroro” ir 1.1. — 
baimės, kuri taip puikiai pa
tarnavo Vokietijai, arba ar 
mes esame pasiruošę nuo
širdžiai imtis bendrų pa
stangų taiką padaryti tikro
ve pasaulyje? Mano supra
timu, tik toks atsinešimas 
gali išgelbėti pasaulį. Ir aš 
esu įsitikinęs, kad Sovietų 
valdžia yra pasirengus, kaip 
kad ir mes turime būti pa
sirengę, užmiršti praeitį, 
jeigu mūsų troškimai apie 
ateitį yra nuoširdūs.

Sir Stafford Cripps.

Klausimas No. 19:
Kodėl rusai neprisileidžia 

arti Talkininkų, ypatingai 
militarinių stebėtojų?
Atsakymas:

Šis klausimas yra klaidin
gai pastatytas. Perdaug 
tam priduodama svarbos. 
Stoka glaudžios kooperaci
jos tarpe talkininkų yra tik 
dalis to netikrumo apie at
eitį, apie ką aš jau kalbėjau 
atsakydamas į kitus klausi
mus. Dideliame laipsnyje 
mes iki šiolei vedėme du ka
ru prieš tą patį priešą, vie
toje vieno karo prieš bendrą 
priešą.

Tas dalinai paėjo dėl geo
grafinės padėties ir dalinai 
dėl to, kad buvo sunku grei-

Lowell, Mass

galėti tuos sunkumus pir
ma, negu mes galėsime tikė
tis glaudžios ir artimos koo
peracijos.

Bet draugiškumas vysto
mi smarkiu teinpu ir žmonių 
atsinešimas abiejose pusėse, 
aš esu tikras, yra puikus. 
Dabar priklauso tų trijų ša
lių vadams tą draugiškumo 
sąjausmą paversti politine 
sutartimi tarpe tų trijų ša
lių — sutartimi, kuri apims 
jų pokarinius santykius ir 
kuri apsaugos jas nuo bai
mės ir nužiūrėjimo viena ki
tos. Be tokių santykių glau
dus bendradarbiavimas gali 
pasidaryti negalimas.

Sir Stafford Cripps.

Pas Mus Prakalbos Irgi 
Gerai Pavyko

Kovo 22 d., 2 vai. po pietų 
Lietuvių Piliečių Kliube kalbė
jo vienas iš “Laisvės” redakto
rių drg. D. M. šolomskas.

Šios prakalbos buvo sureng
tos Lietuvių Literatūros- Drau
gijos vietinės kuopos sulyg pa
tvarkymo 7 Apskričio prakal
bų maršruto. Mums buvo pa
skirta sekmadienis, o prie to 
draugai: J. Blažonis, Vadas 
Čiulada, K. Kojutis ir kiti pa
sistengė šias prakalbas gerokai 
išgarsinti; vieni plakatų sklei
dimu, kiti žodžiu, o dar kiti 
per spaudą ir už tai pasekmes 
gavome geras.

Drg. šolomskas pilnai pasi
tenkinęs, kad visam apskrityje 
prakalbos sekasi labai gerai. 
Mūsų žmonės prakalbomis 
įdomaujasi ir todėl visur lan
kosi j jas gana skaitlingai. 
Mat nacių pakalikai — Jung
tinių Tautų priešai, — turėda
mi iki šiol laisvas progas, vi
sur priplepėję visokių nesąmo
nių apie Sovietų Sąjungą ir 
Sovietinę Lietuvą; plačiai pa
skleidę hitlerinius nuodus ir 
tuomi sudemoralizavę nema
žai lietuvių, bet dabar, girdė
dami visai skirtingai dalykus 
aiškinant, kurie grynais fak
tais paremti, tiesiog stebisi 
žmonės tais Hitlerio agentais, 
kaip jie gali taip niekšiškai 

(Tąsa 5-tam puslapyj)
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Tarptautine Motery Diena buvo įsteig
ta tam, kad ta proga moterys būtu aksti- 
namos j susipratimą ir veikimą. Jeigu 
Jūsų kolonija nieko nesurengė, ji likosi 
skolinga progresui. Atpildykite skolą da
bar.

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

\_____________________________________________ _

'tfe&as Puslapis

Chinietės Moterys Šalies 
Didvyriškoje Kovoje

Chiniečių laikraštyje Hsin 
Hua Ji h Bao, išleistame Ur
umchi, tilpo apie Chinijos mo
teris sekamų žinių, kurias 
amerikiečiams pateikė Inter- 
Continent žinių agentūra. Raš
te vaizdžiai apsakoma didvy
riškumas ir narsa Chinijos mo
terų savo šalies gynimo kare.

Moterų judėjimas, kaip pa
rodo tasai raštas, apsigynimo 
kare pergyveno drastiškas pa
kaitas. Pirmiau tas judėjimas 
buvo pritaikytas tik siauram 
rateliui iš aukštesniųjų klasių, 
tačiau šiandien jis paverstas 
į didžiulę revoliucinę pajėgą, 
remiamą plačių masių moterų 
miestuose ir kaimuose.

šiuo tarpu Chinijoj randasi 
sekamos nacijonalės moterų 
organizacijos: Visos Chinijos 
Moterų Draugija Paramai Ka
rių ir Komandierių Nacijona- 
lėj Revoliucinėj Armijoj, Mo
terų Komitetas prie Visos Chi
nijos Gyvasties Dabar Draugi
jos, Draugija Apsaugai Vaikų 
ir Kūdikių, ir kitos.

Minėtosios organizacijos tu
ri skyrius visoje šalyje, šiau
rinėj Chinijoj veikianti Tau-' 
tos Išganymo Moterų Sąjunga 
padėjo sumobilizuoti mases 
apsigynimo darbui. Shansi- 
Kansu-Ningsia rubežių srityje 
yra tos draugijos narių apie 
200,000 ir Shansi provincijoj 
apie kita tiek.

Shansi-Chahar-Hupeh rube
žių distrikte yrą nemažiau 
700,000 tos organizacijos na
rių.

Dviejose dešimtyse distriktų 
Kiangsi provincijos 1,500,000 
moterų įstojo Į moterų dali
nius.

Moterų apsigynimo vienetai 
ir karo pagalbinių daliniai ga
lima rasti veikiant partizanų 
srityse užpakalyje priešo lini
jų. Priedams kiekvienas kai
mas turi savo slaugytojų drau
giją ir miesteliuose yra kliubai 
moterims darbininkėms ir raš
tinių tarnautojoms, moterų sa
višalpos draugijos ir tt.

Sekamoj dalyje mus nors 
trumpai supažindina su mote
rų vedamomis kovomis.

Moterų judėjimas buvo 
prasidėjęs gerokai pirm šio 
karo. Bet jis gavo tikrą po
litinį tikslą ir išsidirbo į tikrai 
platų masinį judėjimą už mo
terų dalyvumą politiniame gy
venime tik karui prasidėjus.

Moterys sudaro penkis nuo
šimčius narių Nacionalėj Po
litinėj Taryboj. Randasi mo
terų narių politinėse tarybose 
įvairių provincijų ir miestų. 
Tačiau tuose įeina tik maža 
grupė pralavintų moterų, ku
rios dalyvauja politiniame gy
venime. Kas liečia plačiąsias 
mases moterų, jos įeina į po
litinį gyvenimą taipgi.

Pakanka parodyti keletą 
moterų viršininkių distriktuo- 
se šiauriniame Shansi, šimtus 
tūkstančių kaimiečių moterų 
delegačių, miestelių majorų ir 
majorų pavaduotojų šiaurinėj 
Chinijoj ir kitose vietose.

Vienam tik Shansi-Chahar- 
Hupeh rubežių. distrikte 6,978 
moterys sugrąžinta į valdvie- 
tes neseniai įvykusiuose vals
čių ir distrikto rinkimuose. 
Linvhou distrikte tūli reakci
niai elementai reikalavo ne- 
daleisti moterims balsuoti. Į 
tą moterys atsakė, kad jeigu 
joms neleis balsuoti, tai visai 
neįvyks rinkimai. Ir tūlose vie
tose joms pavyko sulaikyti 
rinkimus.

Užpakalyje linijų moterys 
dirba svarbų išdavikų naikini
mo darbą. Taip, pavyzdin, at
skirtame Shanghaijuje moterų 
organizacijos veikia kovoje 

prieš Wang Ching-woi išda
vikus. Toji kova parodo au
gantį masių moterų budrumą.

Kaip greitai apsigynimo ka
ras iškilo, taip greit buvo su
daryta moterų apsigynimo da
liniai Kwangsi provincijoj; 
moterų batalijonai ir brigados 
atsirado Chokiang provincijoj 
ir buvo suorganizuota moterų 
vienetai tarnybai fronto lini
joms.

Tos moterų, pastangos iš
šaukė joms pagarbą visoje 
Chinijoje.

Prie to daugelis chiniečių 
moterų veikia partizanų dali
niuose. Honan provincijoj, pa
vyzdin, yra partizanų dalinis, 
komanduojamas per chinietę 
Liu Tsi. Suiyuan provincijoj 
partizanų daliniu vadovauja 
mongolės moterys Tsi Tsun- 
fong ir Ba Won-ing.

Partizanų dalinis vadovybė
je moters komandierės Li Ling 
veikė Shansi-Suiyuan parube- 
žyje ir davė aštrią kovą prie
šams. Li Ling mirė didvyrės 
mirtimi.

Virš trys šimtai tūkstančių 
moterų veikia apsigynimo da
liniuose, kovojančiuose japo
nais užimtose teritorijose ir 
partizanų srityse šiaurinėj 
Chinijoj. Jos atlieka sargybi
nių pareigas, nešioja iš karo 
lauko sužeistus, laidoja miru
sius, verda armijoms valgį, ne
šioja amuniciją, tarnauja pas
inis, naikina priešo susisieki
mus, ir t.t.

(Bus daugiau)

Mūšy Darželis
Vienos iš mūs mėgėjų dar

žininkių šiemet, kaip papras
tai, pavartos visą darželį gė
lėms arba dalį gėlėms, dalį 
daržovėms. O kitos, turinčios 
mintyje šeimos reikalus ir gą- 
limumą daržovėms pabrangti, 
daugiau vietos paliks daržo
vėms.

Katrais nebūt manoma už
sodinti daržas, laikas pradėti 
juomi rūpintis. Ankstyboji 
daržininkė jau apgenėja arba 
tuojau apgenės agrastų, ser
bentų, vynuogių bei vėlai ru
denį žydinčių augmenų krū
mokšlius. Permaliavoja, patai
so tvoreles ir vijokliams pa- 
sparas. Susirenka, pataiso, iš- 
aliejuoja įrankius.

Dabar laikas išskirstyti žie
minių kelmus, kurie jau per
augo, reikalingi skirstymo. 
Reikia atsiminti, kad perdide- 
lis skaičius kelmelių-šaknų ir 
geriausioj žemėj neištenka 
niaisto, o vidutinėj ar prastes
nėj juo labiau skursta, lieka 
nedaaugliais stiebai ir žiedai. 
Skirstosi krizantemai, žiemi
nės astros ir daug kitų.

Dabar taip pat laikas per
sodinti rožes ir kitus krūmokš
nius. Taipgi žemuogės juo 
anksčiau persodinama, tuo ge
riau. ‘

Labiau saulėtuose, užvėją 
turinčiuose darželiuose jau 
galima sėti ir sėklos stipres
niųjų žolynų, kaip gvaizdikų, 
linelių, zinnijų. Kai kurios, 
šiltesniem klimatam prigimtos 
žolynų, veislės užskursta anks
ti pasėtos, jeigu šilumos ilgai 
nesulaukia. Tačiau didžiuma 
mėgsta anksčiau sėjamos, pra
lenkia piktžoles ir stipriau at
silaiko prieš vabalus.

Apdairus daržininkas ir ko
vą prieš vabalus pradeda ank
sti; Tik pastebėjęs vabalus, 
jis daržą pašvirkščia nuodais, 
neleisdamas nukamuoti jau
nučius diegus.

< N. D.

Iš Brooklyn© Motery 
Apšvietos Kliubo 

Susirinkimo
Ką Mezgėjos Nuveikė , 

Iki Šio Laiko

Nors jau tilpo laikraštyje 
keletą sykių apie mūs mezgė
jas, bet pilna atskaita nebu
vo pažymėta. Man, kaipo vie
nai iš pirmutinių mezgėjų, no
risi pažymėti, kiek ko mes pa
darėme. Norisi prisiminti ir 
apie mūsų širdingus rėmėjus, 
kurie taip gausiai aukoja įver
tindami mūsų darbą ir mums 
priduoda daugiau energijos 
pašvęsti kiekvieną minutę 
liuoso laiko minėtam darbui.

San franc iskietės mezgėjos 
sukėlė pinigų vilnoms $155.76, 
iš kurių aukavome $25 Sovie
tų medikalei pagalbai ir pir
kome vieną tuziną gatavai pa
darytų kojinių.
Kas Ir Kiek Aukavo Vilnoms?

LLD lo3 kuopa, San Fran
cisco, aukavo $20. Vienas 
draugas, kurį pavadinsime tik 
“senberniu”, aukavo $32, A. 
Shultz—$30, J. Kazlauskas— 
$14, J. Koblinas—$9, J. Ba
ker,—$5, Sutkai—$5, J. Rose 
—$3, M. Baltulioniutė—$3, B. 
Zalogiutė—$2.35, T. King —r 
$1.50, Aukščiai—$1.76, drau
gų Mugianių išleistuvių vaka
rėlio pelnas $6.16, kitos smul
kios įplaukos $6.99.

Pas draugus Zalogus laike 
pietų sukelta $15. Aukavo se
kamai : J. Baker vėl $5, M. 
Radė—$2, Burdai—$2, d. Za- 
loga—$1, M. Prakšaitienė — 
$1, šlegeriai—$1, Mugianiai 
$1, Yankauskai—$1, Sutkai 
—$1.

Draugės oaklandietės šukė
je iki šiol $7.53. LLD Oaklan- 
do kuopa aukavo $10, nuo ka- 
zyrių “pares” $13.15, pavie
niai suaukavo $15.05. Gaila, 
kad nežinau kas kiek aukavo.

K. Karosienė aukavo $2, E. 
Vilkaitė-^-$1.25. Laike pietų 
pas d. Karosienę smulkiais su
dėta $2. Pas d. Prakšaitienę 
laike pietų sukelta $4; auka
vo: V. G.—$2, Burdienėr—$1, 
Echienė—$1. Pas draugus 
Mugianius laike pietų sukelta 
$8.50; aukavo: Gembleriai— 
$1.65, Mugianiai—$1, Karo
sienė—$1, Timmerman — $1, 
Burdienė—$1, Sutkienė—$1, 
Kazlauskas—$1, Prakšaitienė 
50c., Leming—35c., draugės 
latvės prisidėjo su $7.60, 
smulkių, įplaukų $6.98.

Oaklandietės aukavo Sovie
tų medikalei pagalbai $10. 
Sykiu abiejose kolonijose šu
kelėm pinigų vilnoms $226.29.

Kiek Mes Jau Numezgėme
San franciskietės numezgė 

101 dalyką—7 svederius, 14 
bašlikų (helmets), 26 poras 
pirštinių, 54 poras kojinių. V. 
Sutkienė numezgė 5 svederius, 
4 bašlikus, 23 porks pirštinių, 
27 poras kojinių. B. Zalbgiū- 
tė—10 bašlikų, 2 poras pirš
tinių, 1 porą kojinių. M. Bara
nauskienė—2 svederiu, 9 po
ras kojinių. M. Paukštienė— 
6 poras kojinių. O. Zalogienė 
1 porą kojinių. Drg. Vilkaitė 
—mezga. Ben Sutkus—2 po
ras kojinių. Aš išmokinau ir 
savo vyrą mėgsti, visai be di
delio vargo. Pabandykite pa
mokinti ir vyrus mėgsti. Ma
tysite, kad turėsite pasekmes.

Draugės oaklandietės nu
mezgė 91 porą kojinių ir 1 
balšiką.. K. Yankauskienė nu
mezgė 40 porų kojinių (jau 
turi ir daugiau numezgus, tik 
nežinau, kiek), Timmerman— 
20 porų kojinių, E. Šlege- 
rienė — 14 porų kojinių, K. 
šlegerienė—4 poras kojinių, 
M. Radienė—3 poras kojinių, 
U. Burdienė—3 poras ko j., 
Leming—3 poras koj., E, Ka- 
rosaite—2 poras koj., K. ]£ą-

Įvykęs Moterų, Kliubo susi? 
rinkimas 19 d. kovo m,,> kaip 
ir paprastai, buvo skaitlingas 
ir įdomus. Komisija atžymė- 

Jimui Moterų Tarptautinės’ sa
vo raporte pabrėžė, kad pa
rengimas buvo sėkmingas, 
publika buvo vaišinama iš 
karšto samovaro skania arba
ta ir užkandžiais, kas paren
gimą darė gan jaukiu ir pel
no vilnų fondui likosi $54.87.

Skaitytas laiškas nuo B. ša- 
linaitės, kuriame jinai dėkojo 
Kliubui už jai atsiųstas laike 
ligos gėles. Organizatorė pra
nešė,-kad d. K. Petlizkienė, 
kuri besidarbuodama Laisvės 
bazare prie mezgėjų stalo per 
visus keturis vakarus, kiek 
daugiau nuvargus, grįždama 
namon nušalo ir serga namuo
se. Nutarta pasiųsti draugei? 
nuo Kliubo dovanėlę. Pirmes
nės ligonės—Andriuškevičienė 
ir Degutienė jau kiek susvei- 
kusios.

Motinų dienos atžymėjimui 
šiais metais kliubietės ruošias 
surengti dideles iškilmes, su
vaidinant Brooklyne operetę 
Biruta. Pelną nuo perstatymo 
skirt vilnų fondui. Perstaty
mas įvyks gegužės mėnesio 10 
d. Išrinkta plati komisija, ku
ri rūpinsis, idant perstatymas 
gerai vyktų iš rengėjų pusės. 
Operetę suvaidins Sietyno 
Choras iš Newark, N. J.

Užbaigus susirinkimą, narės 
vaišinosi karšta arbata ir už
kandžiais, kuriuos paruošė dd. 
Dobilienė ir Petrįkienė.

Dabar kliubietės daugumo
je savo veiklą .yra atkreipu
sios į mezgimą Sovietų ka
riams, tad besivaišindamos, 
vėl išsidalijo dešimtį svarų 
vilnų, o į susirinkimą suneštus 
gatavus mezginius komisija 
perėmė pasiuntimui Sovietų, 
kariams. Žmona.

Šis kostiumas J. V. Žemdir
bystės Departmento modistų 
pagamintas moterims prie 
sunkaus darbo laukuose ir ša- 
posę, tačiau labai patogus ir 
prie daugelio darbų prie na
mų ir stuboj. Formos gauna
mos nuo 12 iki 42 dydžio.

Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

San Francisco ir Oakland 
Aprengė Daug Kovotojų

rosienė—1 bašliką ir porą ko
jinių, M. Prakšaitienė—1 porą 
kojinių.

Draugės oaklandietės mus 
keletą sykių ragino, kad smar
kiau dirbtumėme. Gerai, pa
žiūrėkite, mezgėjų skaičius 
lygus, neskaitant draugių, lat
vių. Su darbu dar nepralcn- 
kėt, o pinigų vilnoms mes 
daugiau kaip dvigubai sukėlė-' 
me. Draugės, daugiau dirbki
me, mažiau girkimės.

Už 50 svarų vilnų reikės 
$100. Tik pusę minėtos sumos 
turime. Draugės, turime su- 
brusti, kad suradus būdus su
kėlimui reikiamų pinigų. Dirb
kime su pasiryžimu, kol fašiz
mui sprandas bus nusuktas.

V. S.

Ponia Roose veltienė ir Kiti1 
Ragina Sveturgimins Daly
vauti Civiliniam Apsigynime

Civiliniai žmonės svetimo 
gimimo, ypatingai tie, kurie 
atvyko į Valstijas iš ne
demokratinių-kraštų, gali vai
dinti labai svarbią rolę karo, 
p astari'gbf,^ p abrė ž i ant, kodėl 
už Ameriką verta kovoti, sako 
ppnia Franklin D. Rooseveltie- 
nė.

Susirinkimas neseniai buvo 
specialiai sušauktas Civilinių 
'Apsigynimo Savanorių Ofiso. 
Tame susirinkime p. Roosevel- 
tiepė pasakė atstovams to 
miesto svetur giihusių grupių :

“Jūs žinote, prieš ką mes 
kovojame. Daug žmonių Su v. 
Valstijose nesupranta, koks 
gyvenimas gali būti po totali
tarine valdžia, ir todėl nežino, 
ką mes čionais norime prezer- 
vuoti.”

Ponia Rooseveltienė prašė, 
kad lojalūs piliečiai būtų 
kantrūs, jeigu karo bėgyje jų 
kaimynai jiems nepasitikėtų.

“Jeigu sutinka su viešu sau
gumu,” ji toliau sakė, “mes 
privalome kovoti už kiekvieno 

j žmogaus teises. Tyrinėjimai ir 
.įtarimai turi būti palikta val
dininkų rankose. Atsiminkime, 
,kad mes negalime daryti skir
tumą tarpe lojalaus ir neloja
laus piliečio, tarp piliečio ir 
nepiliečio, tik žiūrintį jį, arba 
jo vardą, arba matydami jo 
spalvą, arba dėl jo kalbos.”

Arthur Harlow, Grupių Vei
kimų. direktoriaus padėjėjas, 
papasakojo, kaip ateiviai gali 
ir toliau prisidėti prie karo 
pastangos.

“Pereitą vasarą, kada daug 
piliečių nei nežinojo apie rei
kalingumą,” jis sakė, “grupė 
ateivių sudarė kraujo banką. 
Ir neseniai iš Laivyno Depart
mento jiems buvo pranešta, 
kad jų kraujas buvo vartoja
mas Perlų Uoste. Tai puikus 
atmokėjimas už laisvę, kurią 
mūsų šalis jiems suteikė?’

Nors nepiliečiai neprilei- 
džiami prte kai kurių darbų 
civilinių apsigynime — jie ne
gali būti gaisro arba oro už
puolimo sargais, — p. Harlow 
nurodė, kad “daug svarbių 
darbų ir tinkamas prasilavini- 
mas yra siūloma visiems loja- 
liams nepijiečiams, jeigu juos 
nuo tų darbų nesulaiko kal
ba.”

Jie gali dirbti Sveikatos De- 
partmente, kaip dietetikai ir 
prie maisto; Ligoninių Depart
mento laboratorijose, knygyne 
ir prie amatinės terapijos ir 
klinikose; prie Raudonojo 
Kryžiaus, kaip siuvėjos, mez
gėjos h’ bandažų vyniotojos; 
miestų departmentuose, kaip

Sovietų Moterims Leis 
Vartoti Moderniškus 

Armijos Ginklus
Sovietų laikraštis Pravda, 

kaip praneša Intęr-Continent 
žinių agentūra, savo vadama- 
jame straipsnyje kovo 6-tą pa
sisakė už leidimą vartoti mo
derniškus karo ginklus toms 
moterims, “kurios nori akty
viai dalyvauti gynime savo 
tėvynės ir kurios yra fiziškai 
tinkamos ginklus nešioti.”

Vyrams nuo 16 iki 50 metų 
yra prįvąlu lavintis militariš- 
ko muštro. Nuo jo įvedimo 
prieš šešetą mėnesių šimtai 
tūkstančių vyrų jį atliko ir 
įstoję Raud. Armijon didvy
riškai kovoja prieš Vokietijos 
fašistus okupantus*.
Visų susipratusių Darbininkų 

pareiga skaityti “Laisvę”

raštininkai, sekretoriai ir pri- 
tarnautojai; ligoninėse ir pa
čioje civilinių apsigynimo or
ganizacijoj ir prie daug kitų 
įstaigų.

Dabar reikia daug savano
rių, pranešė p. Harlow. Kiek
vienas privalo nueiti į arčiau
sią Civilinių Apsigynimo Ofisą 
ir tenais užsiregistruoti. Kas 
nors norinčiam bus paskirta.

Clarence King, egzekutyvis 
direktorius New Yorko CDVO 
pakiškino, kad pasaulis šian
dien yra padalintas į dvi di
deles karo stovyklas.

“Ne taip tautų karas,” jis 
sakė, “kaip karas tarp dviejų 
priešingų civilizacijų, ir tie, 
kurie kovoja mūsų pusėje ap
link visą pasaulį yra vienos ša
lies — laisvų žmonių šalies. 
Mums yra tik vienas svetimas 
žmogus — žmogus, kuriam 
principai, už kuriuos Washing- 
tonas gyveno ir TTincolnas mi
rė, yra svetimi. Yra tik vienas 
svetimšalis — žmogus, kuris 
savo gyvenimu ir protavimu 
yra svetimas tiems principams.

“Kada pasidavimas ateis ir 
taika bus diktuojama, tai ne
bus dėl pralošimo Singapore 
arba išlošimo Libijoje, nors tai 
yra svarbu. ’ Tas įvyks todėl, 
kad kas sprogo Berlyne arba 
New Yorke. Mes tikime, kad 
mūsų civilizacija gali geriau 
karą iškentėti, negu mūsų 
priešas. Jie tiki, kad 3'5 tau
tos su priešingais pagrindais 
rasės, tikybos ir tautybės, iš 
kurių susideda jos, bus greit 
įveikiamos. Planai daromi Ber
lyne šiandien, yra agentų Suv. 
Valstijose šiandien, kurie ban
do sudaryti nesusipratimų tar
pe šių skirtingų elementų. To
dėl šis susirinkimas yra toks 
svarbus. Priešas mano,' kad 
žmonės yra sujungti todėl, 
kad gimsta toje pačioje šaly
je. Mes tai užginčiname. Mes 
tikime, kad žmonės yra suvie
nyti vienu tikslu, kuris jiems 
yra brangus, nors ir jie sueitų 
iš viso pasaulio galų. Kad 
žmonės, kurie atvyksta j ieško
dami bendro tikslo, yra vienos 
giminystės, nors tarp jų ir jų 
protėvių atvykimo būtų 300 
metų, kad jie yra viena šeima, 
nežiūrint rasės arba gimimo 
vietos, jeigu jie pasiryžę mir
ti drauge dėl bendro tikslo — 
kad jų vaikai galėtų drauge 
laisvoje šalyje gyventi.”

F.L.I.S.—Common Council.

FILIPINAI. — Pietinėje 
Filipinų saloje Mindanao 
amerikiečiai ir filipinai lai
mėjo kelis susikirtimus, at
mesdami japonus atgal.

Pajieškojimas
Brooklyno Moterų Apšvie

tos Kliubas nuolatos ruošia 
įvairias pramogas ir labai no
rėtų įsigyti nuosavą samovarą. 
Jeigu kur randasi nevartoja
mas samovaras, kliubietės būt 
labai dėkingos, kad jį padova
notų arba už prieinamą kai
ną pervestų moterų globai.

Praneškit Moterų Apšvietos 
Kliubo Komitetui, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Sąrašas Aukotojų
Brooklyno Mezgė

joms Dėl Vilnų
Laike suruoštų Literatūros 

Draugijos pirmos kuopos pie
tų, 29 d. kovo, K. Petrikie- 
nei paaiškinus, kaip pasiryžu
siai moterys mezga ir kad 
nuolatos joms mezgimui vilnų 
pritrūksta, geraširdžiai daly
viai matydami moterų vertin
gą triūsą, sudėjo $24.90.

Aukojo sekami: K. Mockus 
$5; po $2 V. Bunkus, G. Va- 
rison, V. Rudaitis. Po $1 J. 
Kovas, J. Dainius, K. Depsas, 
D. šolomskas, K. Joneliunas, 
J. Juška, Mureika, Dagys, Si- 
monavičienė. Po 50c.: A. Be
pirštis, V. Tauras, Byronas, 
Jotauta, Čepulis, Kardokas. 
Po 25c. — P. Balsys, Kapic- 
kas, Krunklys, 
Smulkių — 90c. 
lomskas pridavė 
Mass., $7.60, iš 
Pa., nuo LDLD 33 
so $34.50.

Draugė iš N. J. .dėl vilnų 
davė $5.

Su pabaiga kovo mėnesio, 
brooklyniečių vilnų fondo ba
lansas siekė $59.09. Vilnas da 
vis gauname sena urmine kai
na. Mezgimui dėl Sovietų ka
rių, vilnų, perkant per Russian 
War Relief komitetą, galima 
gauti pakankamai, 
vilnų 
$1.92. Sprendžiant 
moterų įdedamos 
tai už virš paminėtą 
nigų vargu vienam 
vilnų pakaks.

Pradžioj gegužės 
10 d., dėl vilnų fondo brook- 
lynietės ruošiasi perstatyti Mi
ko Petrausko operetę Birutę. 
Moterys tikisi gražios para
mos.

Viena iš Mezgėjų.

Banaitienė. 
D. M. šo- 
iš Hudson, 
Pittsburgh, 
kuopos, vi-

Už svarą 
mokame 

sulyg mūs 
energijos, 
sumą pi- 
mėnesiui

svederiams

mėnesio,

“Pinching Pennies is 
Practical Patriotism” t

GET acquainted with the cow!
You’ll save money if you 

know cuts of beef—their most 
economical and successful use. 
Your butcher can supply you 
with such information.

Spend the pennies you’ll save for 
DEFENSE SAVINGS STAMPS—yOU 
can buy them for 10 cents, 25 
cents, 50 cents, $1, or $5. Suggest 
to your husband that he enter 
into any pay roll savings plan his 
company may consider for De
fense.—War Needs Money!

London. — Anglai taip 
sužalojo nacių laivastatyk
ias St. Nazaire, Franci jo j, 
kad jos negalės veikti per 
ištisus metus.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai
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“tokios

žinios bus 
ir greitai.
pranešimas 

informacijos

Benjaminas Kordušas
apysaka

Parašė Jonas Marcinkevičius

(Tąsa)
— Štai kaip, — perbėgo mintis agro

nomo galvoj. — Ji nujaučia ir už mane 
drąsesnė.

— Aš, panele Elena, noriu nupirkti 
dvarą, bet drauge ir tai, ko už pinigus 

, nenuperkama...
Eleną kažkas krėste nukrėtė. Jos lū

pos suvirpo. Ji, rodos, norėjo parodyti, 
kad tas nelauktas agronomo vizitas ir ši
tie žodžiai tikrai šiurpus jos pergyveni
mas. Tačiau smalsumas, širdies kaitra 
gavo viršų.

— Didžiojo gaidžio, agronome, mano 
tėvelis tikrai nė už jokius pinigus nepar
duotų.

Jeronimo veidas pabalo. Sužiuro jis į 
Eleną naujom akim, nauja širdim. Elena 
vėl nudelbė akis į staldengtės kampą, 
glostė ją ir jautė nesusilaikomai raus
tanti, alpstanti iš smalsumo.

Juk jis nori prisipažinti mane mylįs. 
Agronomiškai. Dieve mano, kaip įdomu. 
Kas jam trukdo išvažiuoti? Aš. Aiškai 
pasakė. Ko jis nesitiki už pinigus nu
pirkti? Manęs. Ak, įdomu, idomu...

— Netikėjau, kad panelė Elena taip 
mokės pajuokti.

— Tai ką? — net per balsiai tarė Ele
na ir pakėlė akis.

Juk jis gražus. Praščiokas, pinigais gi
riasi, amžinai apie burokus, kiaules kal
ba, tačiau koks vyriškas, paprastas, — 
svaisčiojos mintys.

Taip staiga šito žodžio nelaukusi, Ele
na net suvirpo.

— Ką manęs?
— Panele Elena, — jau tyliau kalbėjo 

Jeronimas, — tavęs už pinigus nenupirk
si. Myliu tave, Elena!

Abu nutilo. Abu sėdėjo priešais, užkai
tusiais veidais, plakančiom širdim.

Ir viskas. Ir viskas, — £ėlo mintys Ele
nos galvoj. Ak, kad jis dar kalbėtų, dar 
dar! Argi ir mano mamai taip meilę pri- 

viskas. 
kalbė-

tik vis

sipažindavo. Ne, ne, ne, dar ne 
Panevėžy gimnazistas gražiau 
jo...

— Seniai tave myliu, Elena, 
nedrįsau. Maniau, kad tu tikra... tėve
lio duktė. Įsitikinau. Nemoku gražiai... 
nesu poetas. Pačiu darbo laiku visą mė
nesį slankioju...

Dar, dar kalbėk, — tiesiog hipnoti- 
zuote hipnotizavo Eleną. Kad ir ne poe
tas, bet kalbėk.

— Tyli, Elena?
Elena atydžiai klausė savo širdies, ty

rė save, tačiau nieko aiškaus neužčiuop^ 
Nepasakė jos siela, ko iš tikrųjų trokšta, 
kuo džiaugtųsi.

Neturėjo ji žmogaus, pas kurį šiuo 
momentu galėtų nubėgti, apsikabinti jo 
kaklą, pasisakyti, pasiklausti, arba nusi
juokti per visus kambarius.

Gyvenimo šviesa, gyvenimo muzika 
dažnai atklysdavo į jos širdį. Suvirpėda
vo Elena, pasijusdavo keistai, bet malo
niai ir laukė, kas bus toliau, kas bus... 
Tačiau šitoji šviesa, šitoji muzika — mei
lės ilgesys vėl dingdavo, vėl nueidavo nuo 
jos, kaip šešėlis. Ji likdavo viena, kažko 
susikrimtus, kažkieno apleista ir pa
smerkta.

Kokia aš laiminga, — mėgino drąsiau 
pagalvoti Elena ir staiga susigėdo, net 
supyko. Kas aš jam, kaip jis drįso?

Ji pakilo ir norėjo išeiti.
— Panele Ele! — pašoko Jeronimas.
— Išeikim iš čia...
— Ne, kol negausiu atsakymo 1...
— Ką aš galiu atsakyti. Nemirštu

akyse ji buvo tokia graži, tokia viliojan
ti, kad jo visas kraujas subėgo veidan.

Žinojo, kad Kordušaitė ūmai, spren- 
dinga; nujautė, kad josios jėgos trykšta, 
kaip šaltinis. Pradžioje jų pažinties jis 
matė joje tik gražią bajoraitę, be rū
pesčių krykštaujančią, laukiančią princų 
su auksiniais pentinais.

Elena grįžo iš gimnazijos kitokia, su
brendus. Kada jos veidai apsiblausė liū
desiu, jis įtikėjo, karštai įtikėjo, kad Ele
na ne tik graži, bet pasiryžusi gyventi, 
kovoti.

Mintys susiraizgė, akys aptemo. Aiški 
liko tik vienas mintis: staiga, artistiškai 
apkabino ją ir pabučiavo.

— Jeronimai...
Nesupyko, net nenubėgo. Apstulbo. 

Tik drąsiai sužiuro į jį, lyg dar kartą 
perkainodama.

— Elena, myliu tave... Baigiu nykt. 
Būk mano!

Jis pabučiavo. Vyras, tikras vyras — 
galvojo ji. Bet... juokingas. Plaukuose 
baltuoja plunksna... Nė nesusišuka
vo...

Ilgai, ilgai abu klajojo po parką. Ru
duo, drėgnas oras veikė Elenos nuotai
ką. Ilgai ji nei kalbėjo, nei atsakinėjo į 
Jeronimo klausimus.

— Nežiūrėk į mane, Jeronimai, taip... 
man baisu? — staiga ties tvenkinėliu 
stabtelėjus prašneko Elena. — Esu per 
jauna, taip nedera... bet visi mane pa
dauža — išsigimėle vadina. Taigi... Pa
mokyk mane - gyventi. Pasakyk, nuro
dyk man gyvenimo tikslą. Aš, Jeronimai, 
truputį daugiau iš gyvenimo laukiu, ne
gu... būti kieno nors žmona.

—Gyvenimo tikslas toks aiškus, pane
le. .

— Ne, ne... Aš jaučiuos neturinti nei 
praeities, nei ateities. Bijau ir pas bro
lius vykti ir čia gyventi... Nežinau... 
Teks keliauti po pasaulį...

Elena nė pati nepasijuto susigraude
nusi.

Izidorius nebeteko žodžių. Jis nusivylė 
ja. Panaitė ir tiek. Bene ji ūkyje gy
vens. Išskris... keliauti.

Apkarto ir Elenai agronomas. Nesu
žavėjo jos romantika, kokios tikėjosi.

— Man šalta, — ūmai tarė Elena. 
Izidorius palydėjo ją iki... durų.
— Tai sudiev?
— Nežinau... gal iki pasimatymo.
Bajorų, bajorų lizdas — grįždamas na

mo dūmojo Izidorius, pats neįstengdamas 
suprasti, kodėl jojo meilės kortos taip 
staiga ir, rodos, be priežasties išbiro.

Unijistai darbininkai Kalifornijoje dirba viename fa
brike šeštadieniais ir visa viršlaikio užmokestį aukoja 
Amerikos Raudonajam Kryžiui.

VALDŽIOS NUSISTATYMAS LINKUI 
KARO ŽINIŲ TEIKIMO

Suv. Valstijų valdžia pasi
ryžus teikti Amerikos žmo
nėms visas karo žinias, blogas 
kaip ir geras, jeigu jų paskel
bimas neduos pagelbos ir pa
guodos priešui.

Veikdama per Faktų ir 
Skaitlinių Ofiso Karo žinių 
Komitetą, valdžia išleido leng
vai suprantamą pranešimą kas 
link karo žinių ir skelbimo žu
vusių sąrašo.

Komitetas praneša, kad 
rašai narių ginkluotų, jėgų, 
rie užmušti kovose, bus išduo
ti su reik a lavimu, kad nei 
spauda nei radijas neskelbtų 
pilno sąrašo nelaimingųjų, bet 
prisilaikytų prie skelbimo tik 
savo apylinkės žuvusių vardų.

Tolesnis prižadėjimas pil
niausių informacijų — priža
dėjimas,, kuris parodo pasiry
žimą armijos ir laivyno ben
dradarbiauti informacijų fron
te, lygiai kaip karo fronte — 
pasirodė pranešime, jog šefas 
Armijos štabo ir vyriausias 
Su v. Valstijų Laivyno šefas, 
laiks nuo laiko išleis bendras 
informacijas, kurios “suteiks 
autoritetingą bendrą apžval
gą militarinės padėties 
riuose karo teatruose.”

Karo gamybos žinios, 
ir militarinis veikimas, 
dengtos pranešime. Karo Pro
dukcijos Taryba, buvo praneš-

są- 
ku-

įvai-

liai p
pa

Sustojo vienas prieš kitą netikėtai, 
bet taip gražiai, lyg surežisuoti. Nukai
tusi, svajingom, kiek pyktelėjusiom 
akim, šviesiai rusva suknele Jeronimo

Kordušas grįžo namo, kramtydamas 
ūsą, bet tikrumoj šiltai pasitenkinęs. Jis 
gaus miško, gaus visus 14 ha. Tai tik 
Przidirskio dėka. Jei ne jis, Raįskis, 
Žurovskis — nė pečiais nebūtų to rei
kalo nepajudinęs.

Dvaro rūmai, bernai, visa, kas jį suti
ko taip artima, pažįstama — kitaip at
rodė. — Išdidžiai! snaude ir variniai liū
tai.

Pirmutinis mano žingsnis į naująjį gy
venimą, — galvojo Kordušas, — bus ga
lima išvalyti užgrūstus burokais, kopūs
tais kambarius ir pasisamdyti ūkvedį.

Šalna jau skaudžiau kando žemę, au
sis ir rankas. Siautėjo žvarbus, sustin
gęs vėjas, šiaušė šunims, arkliams kai
lius, bildeno langines, kuteno šiaudų sto
gus. Nelinksmas, pašiurpęs sutiko Kor- 
dušą Andrius ir vos ištaręs “vielmožny 
panie,” žingsnojo per kiemą toliau.

— Badu tave stipino, Andriau, ar ką?
— Visko, pone, buvo. Kai pono nėra, 

tai ir vištos ponios.
— Matai. Vadinas, bloga be manęs.

(Bus daugiau)

nusitarė nevartoti. Taip buvo 
ir su Lietuvos žmonėmis; jeigu 
jie nusitarė pakeisti vėliavą ar 
nustoti giedot pirmiau giedotą 
•himną, tai jau jų dalykas.

Publikos užsilaikymas buvo 
pavyzdingas: ramiai ir aty- 
džiai klausėsi.

Po prakalbų žmonės skubė
jo visi namo, nes tą vakarą 
mūsų miestas turėjo aptamsi- 
nimo (blackout) išbandymą, 
apsisaugojimui nuo galimų 
priešo puolimų iš oro.

Lawrence, Mass
Prakalbos. Pavasarinė 

Pramoga.
Kovo 22 d. čionai kalbėjo 

drg. D. M. šolomskas, LLD 
centralinis sekretorius. Tame 
pačiame mitinge sakė kalbas 
ir atstovai nuo mūsų miesto 
įstaigų. Kalbėtojai ragino lai
kytis vieningumo ir sutartinai 
darbuotis, kad duoti kiek ga
lint daugiau paramos mūši; 
valdžiai jos pastangose laimė
ti karą prieš fašistinius agre-

sorius. Taipgi davė reikalingų 
patarimų bei nurodymų civili
nio apsigynimo reikalais.

Vyriausiu kalbėtojum buvo 
drg. D. M. Šolomskas. Jis api
būdino šių dienų pasaulinę pa
dėtį. Aiškino, kaip Suvienytos 
Tautos yra pasiryžusios nuga
lėti fašistinius razbaininkus. 
Publikai drg. šolomsko pra
kalba labai patiko.

Po prakalbų, buvo paklausi
mas : Kodėl Lietuvos Tarybų 
valdžia panaikino Lietuvos vė
liavą ir himną?

sakė. Jis aiškino, kad nevarto
jimas senosios vėliavos nėra 
mūs tautos įžeidimu ar panie
kinimu. Priklausant tautų fe
deracijai — Sovietų. Sąjungai 
— nėra reikalo turėti daugybė 
atskirų vėliavų. Ten yra šim
tai tautų, tai reikėti; turėt 
šimtai ir vėliavų. Kalbėtojas 
priminė, kad juk ir Jungtinės 
Valstijos turi tik vieną vėlia
vą, nors čionai yra 48 valsti
jos. Buvo laikai, kad ir čionai 
kiekviena valstija vartojo sa
vo valstijos vėliavą, bet dabar 
jau nevartoja. O nevartoja to-

Kalbėtojas į tai tinkamai at-dėl, kad tos valstijos žmones

Lawrence pažangiųjų lietu
vių organizacijos stropiai ruo
šiasi prie vasarinių pramogų. 
Viena tokių pramogų jau įvyks 
balandžio 26 d., Maple Parke. 
Tai bus šaunus bankietas, ku
ris yra ruošiamas naudai me- 
dikalės paramos Sovietų Są
jungai ir mūsų šalies Raudo
najam Kryžiui.

Bankietas prasidės 2 valan
dą po pietų.

Tam yra išrinkta komisija iš 
sekamų mūsų veikėjų: Grin
kevičienė, Ig. čulada, J. Su- 
petris, S. Penkauskas, B. ču
lada, D. Sukackis ir K. Gra- 
danckis.

Tikietai į minėtą bankietą 
platinami iš anksto. Juos ga
lima įsigyti pas aukščiaus su
minėtus asmenis ir pas dauge
lį kitų darbuotojų, kaip tai: 
pas M. Davidonį, J. Slavėnie
nę, J. Zelionį, A. Aleksonį, A. 
Račkauską, Roskonį, M. Milvi- 
dienę, V. Kralikauską ir F. 
Zulią.

L. K. Biuras.

ta, dažnai išleis Gamybos Ko
munikatą, “sulig kurio kiek- 

; vienas žmogus galės sau spręs-
■ ti ar produkcijos programa
■ sėkmingai progresuoja.”

Karo Informacijų Komiteto 
pranešimas sako:

“Šitas nusistatymas yra pa
grįstas tvirtu įsitikinimu, kad 
demokratijos žmonės privalo 
žinoti faktus, ar gerus ar blo
gus, ar linksmus ar liūdnus. 
Kitaip žiūrint, mūsų žmonės 
mielai apsieis be tų faktų, ku
rių žinojimas galėtų, padėti 
priešui mus užgauti. Kur tos 
viešos žinios nesutiks su mili- 
tariniu saugumu, visos pastan
gos bus padarytos paskelbti 
tokias informacijas, kurios pa
informuos mūsų žmones ir, 
tuo pačiu laiku sumažins mili- 
tarinius pavojus ligi minimu
mo. Valdžia' niekada neišduo
da informacijų, kurios yra ne
teisingos. Valdžia niekada ne
sulaiko žinių nuo skelbimo to
dėl, kad jos blogos.'Kada ži
nios sulaikytos, taip daroma 
dėlei militarinio saugumo.”

Pranešimas paaiškina, kad 
apie karo veiksmus juroje, ži
nios apie sunaikinimą Ameri
kos karo laivų bus paskelbtos 
tik tada, kada jos neturės jo
kios vertės priešui. Bet visuose 
atsitikimuose pranešimas bus 
paskelbtas 
nuo laiko, 
partmentas 
sinešti su 
mis.

Sužeidimai Amerikos karo 
laivų bus raportuojama tik ta
da, kada sužeidimas įvyksta 
akivaizdoje priešo, bet nebus 
pranešta kaip blogai laivas su
žeistas, tik tada kada pataisos 
padarytos.

Kas link prekybinių laivų 
nuostolių, vardai ir laivo įtal
pa paprastai nebus skelbiama, 
ir nuostolio žinios bus išleistos 

• tik po pranešimu Laivyno De- 
partmentui, Jūreivinei Komi
sijai, laivo savininkams ir ar
timiausioms giminėms.

“Turime atsiminti,” praneši
mas sako, “kad smulkmenos 
apie veikimus jūroje gauna
mos tik po dienų, net ir po sa
vaičių po įvykimu, ir kad ra
dijo signalai labai greitai pra
neša priešui vietas mūsų laivų 
kovos vietose.”

Pranešimas išaiškina labai 
diskusuojamą nusistatymą apie 
žipias kaslink nuskandinimo 
priešų submarinų. Sunaikini
mas arba sužeidimas priešų 
virš-vandenio laivų bus pa-, 
skelbtas kaip tik patikrinta, 
bet žinios apie nuskandinimą 
arba galimą sunaikinimą prie
šų submarinų bus sulaikytos 
dėl trijų priežasčių.

Pirma, kad labai sunku pa-' 
tikrinti tokius nuskandinimus;> 
antra, kad neskelbimas žinių 
apie nuskandinimą submarinų 
padaro blogą įspūdį ant prie
šo, ir pagalios, jeigu priešas 
žino, kad submarinas buvo nu-

tik 48 valandas 
kada Laivyno Be
turėjo progos su
avimomis giminė

■i

skandintas, jis tuoj gali pa
siųsti kitą submariną žuvusio 
vieton.

žinios, kurios liečia veiki
mus ore, paskelbs sąrašą mū
sų sunaikintų lėktuvų ore, bet 
neskelbs nuostolius lėktuvų že
mėje. Todėl, kad priešas nega
li patikrinti, kiek žemėj lėktu
vu sunaikinta ar sužeista. c

žemės veiksmu 
paskelbtos pilnai

“Kur galima,” 
§ako,
apims priešų nuostolius, kiek 
priešų dalyvauja ir kokios po
zicijos išloštos ar praloštos, ži
nios neskelbs mūsų jėgų ir pa
skirstymo mūsų kareivių, nes 
tokios žinios yra svarbios mū
sų priešui.”

žinios apie judėjimus laivų 
ir pulkų ir būsimo veikimo yra 
draudžiamos.

Gąmybos komunikatai ir 
informacijos nuo Jūreivinės 
Komisijos apie laivų, statymo 
programą užims vietą visų ki
tų gamybos žinių. Informaci
jos apie kontraktų išdavimą, 
karo industrijų vietas, strate
giškos medžiagos reikmenis, ir 
gamybos darbo sąrašus bus 
sulaikytos, nes paskelbimas 
tokių žinių padėtų mūsų prie
šui.

F.L.I.S.—Common Council.

Shenandoah, Pa
Vieša Padėka Shenandoah 

Lietuviams

Brangūs Draugai ir Drau
gės, Shenandoah lietuviai!

Prašau jūsų priimti mano 
čionai jums reiškiamą širdingą 
dėkingumą, kaip pažangos ir 
laisvės mylėtojams, už jūsų 
didį draugiškumą ir gražų pa- 
sidarbavima renkant aukas 
medikalei pagelbai Sovietų 

. Sąjungai. Aš esu įsitikinęs, 
kad jūs mylite laisvę, žmoniš
kumą ir remiate tuos žmones 
ir jų žygius, kurie kovoja 
prieš didžiausį žmonijos prie
šą — fašizmą.

Dabar pasaulis visas pasisiu
vęs nekaltų žmonių krauju, 
paskendęs karo liepsnose; nai
kinama ne tik žmonių ilgų me
tų didžiųjų darbų vaisiai, bet 
žudomi ir patys žmonės — 
jauni vyrai, moterys, seneliai 
ir net kūdikiai.

Kapitalistinio pasaulio re
akcija pagimdė-išauklėjo žmo
nijos pabaisą, kurį mes dabar 
visi vadiname Hitleriu. Tas 
pabaisa-Hitleris, kaip anas pa
sakiškas Anti-Kristus, pasimo- 
jęs yra visą pasaulį paversti į 
peleną.

Pasaulio civilizuotos tautos 
išvydo sau mirtiną pavojų 
prieš akis. Jos apsivienijo su 
galingąja Sovietų Sąjunga, 
kad pastoti kelią fašistiniam 
slibinui, nukertant jam pasiu
tusią galvą ir sunaikinant jį 
ant visados.

Prie sunaikinimo fašizmo 
prisideda kiekvienas tas ar to
ji, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu remia tų šalių karo pa
stangas, kurios aktualiai ka
riauja prieš fašistų Ašį.

Shenandoah prog resyviai 
lietuviai, sykiu su kitų tautų 
pažangiais žmonėmis, energin
gai darbuojasi tam didžiam 
tikslui, — sumušimui hitleriz- 
mo ir visos fašistinės Ašies. Už 
tai reiškiu jums pagarbą ir 
didį dėkingumą!

Malonu man žymėti; kad 
mūsų visų bendram parengi
me, kuris įvyko sausio 31 d., 
š. m., įplaukų buvo $202.85; 
išlaidų turėta $41.18. Pelno li
ko $161.67. Nuo pirmiau jau 
buvo sukelta $279.88, tai viso 
susidaro $441.88.

Taipgi tariu širdingą ačiū 
ir tiems, kurie yra aukavę, jei 
ne pinigais, tai produktais bei* 
daiktais.

Priimkite pagarbą ir dėkin
gumą už jūsų gražų pasidar
bavimą !

Draugiškai,
John Shurko,

narys Suvienyto Komiteto 
Medikalei Pagalbai Teik
ti Sovietams.

■ L

Philadelphia, Pa

Buy United States

Trečiai., Balandžio 1,

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts.
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. *

Vertas Pagarbos
Laikau už garbę pranešti 

Philadelphijos lietuviams apie 
darbuotoją lietuvių labui, ku
ris per ilgus metus nenuilsta
mai veikia. Aš manau ir tikiu, 
kad šiame mieste nėra tokios 
lietuvių svetainės bei organi
zacijos, prie kurios jis nebūtų 
darbu ir finansais prisidėjęs 
pagal savo išgalės.

Tuomi yra mūsų gerbiamas 
Jurgis Lukoševičius, kuriam 
balandžio 4 d., š. m., sueina 
lygiai 50 metų nuo jo visuo
meninės darbuotės ir 70 metų 
nuo jo gimino dienos.

50 metų energingai ir išti
kimai dirbo visuomenei! Tai 
pulkas metų. Ir Jurgis Luko
ševičius dirbo be pertraukio, 
be atlaidos ar kokių ten “po
ilsių!” Ir manote, kad jis jau 
pavargęs, nusiskundžia sena
tve? — Kas tau! Jis dar ne
pavargo: netaip, kaip daugu
mas senstelėjusių lietuvių, ku
rie sėdi ant minkštos sofkos 
apsisiautę šleprule, pūsčioja 
pypkelės dūmus, ir laukia 
‘amžinasties.” — Jis ne iš 
tų. . .

Prieš kiek laiko jis man pa
sakė: “Negaliu sėdėti namie; 
pavirsčia į ligonį. Kaip išeinu 
— geriau jaučiuos.”

Jurgis Lukoševičius yra at- 
sakomingas žmogus. Po jo 
priežiūra gerai gyvuoja 500 
narių turintis šiaurinės dalies 
Rep. Susivienijimas, kurio jis 
yra prezidentu; Tautiško Kliu- 
bo, kuris randasi 928 Moya- 
mensing Avė., jis yra iždi
ninku; jis narys biznierių są
ryšio; jis — narys LLD 141 
kuopos. Jir dirba ir tarptauti
nėj veikloj. Ir jis dirba visuo
menėj, kaip sakoma, pasirai
tojęs rankoves, nežinodamas, 
kas yra nuovargis bei senatvė.

Sykį L u k o š e vičius man 
“skundėsi” sekamai: “Nėra 
man liuoso vakaro buvoti na
mie. Ir nesigailiu, — dalyvau
damas susirinkimuose ar kur 
kitur, aš užmirštu savo nuo
vargį ir kitus nesmagumus. 
Jeigu būčiau namie, tai gal 
gulėčiau lovoje ir stenėčiau 
lyg kokių kvarabų suimtas.”

Baigdamas, savo geram 
draugui Jurgiui Lukoševičiui 
aš linkiu: dar ilgai gyventi, 
būti drūtu ir vis darbuotis lie
tuvių labui! Linkiu ir jo žmo
nai pagyti ir grįžti prie šei
myniško gyvenimo!

J. S. Rainys.
P. S. Aš prašyčiau kitų prie- 

telių, kad nors pasiųstumėte 
atviruką dėl to garbingo žmo
gaus, pasveikindami jį jo 70 
metų gyvenimo sukakčia ir 50 
metų jubilėjum visuomeninio 
pasidarbavimo Philadelphijos 
lietuvių tarpe.

Kliubiečiai pasielgtų gražiai 
surengdami jo pagerbimui ko
kią pramogėlę.

J. S. R.

War Needs Money—YOURS!

Filipinai, kovo 30. — Ja
ponų orlaiviai dieną ir nak
tį bombarduoja amerikie
čius Corregidore ir Bataan 
pusiausalyje, bet mažai nuo
stolių tepadarė.

FILIPINAI. — Amerikie
čiai atmušė visas japonų 
atakas su didžiais priešam 
nustoliais

■
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, kovo 30. — Sovietų Žinių Biuras išleido tokį 

pranešimą:
Naktį kovo 29 į 30 d. nebuvo jokių svarbių atmainų 

fronte.
Sovietinė kariuomenė atvadavo kelias apgyventas 

vietas centraliniame fronte. Priešai pasitraukdami pa
liko kautynių lauke 500 užmuštų savo kareivių ir ofi
cierių; raudonarmiečiai pagrobė dikčiai karo reikmenų.

Vienas Raudonosios Armijos dalinys Kalinino fron
te atmušė vokiečių kontr-atakas ir sunaikino apie 500 
jų kareivių ir oficierių. šeši priešų tankai buvo išmušti 
iš veikimo. Septyni jų apsitvirtinimai liko sudaužyti ir 
daug jų reikmenų pagrobta.

Kitame fronto sektoriuje sovietinė kariuomenė mū
šyje dėl kaimo “K” sunaikino penkias vokiečių kanuo- 
les, 15 kulkasvaidžių lizdų ir 10 apkasų patrankų. Bu
vo nukauta daugiau kaip 250 priešų kareivių ir ofi
cierių.

Kovo 29 d. tapo nušauta žemyn 25 vokiečių orlaiviai. 
Sovietai neteko 12 orlaivių.

Alkany Vokiečių De
monstracijos 
prieš Karą

Ofensyva Gali Sumušt 
Ašį Šiemet, Sako Lor

das Beaverbrook
Maskva. — Čia atėjo ži

nių apie naujas riaušes al
kanų vokiečių Hamburge ir 
kituose Vokietijos miestuo
se.

Kada paskutiniu laiku na
cių valdžia dar sumažino 
leistiną pirkt maisto kiekį, 
tai įvairiuose miestuose su
sidarė demonstracijos, kur 
žmonės šaukė: “Šalin tą 
prakeiktą karą!”

Sakoma, kad nacių val
džia grūmoja sušaudyt to
kius demonstrantus.•

SPĖJA, KAD INDAI AT
MES ANGLŲ PA

SIŪLYMĄ

New Delhi, Indija, kovo 
31. — Spėjama, kad Visos 
Indijos Kongreso komitetas 
atmes Anglijos pasiūlymą, 
dėlei suteikimo Indijai tau-' 
tinęs laisvės po karo.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Miami Beach, Florida. — 
Lordas Beaverbrook, Angli
jos pasiuntinys Amerikoje 
darbuotis dėlei greitesnės 
pagalbos talkininkams, pa
reiškė, kalbėdamas per ra
diją į Kanados žmones, kad 
ant Sovietų karo fronto ry
mo “viltis žmonijos” ir-civi
lizacijos. Jis sakė, kad jau 
šiemet galima būtų sumušt 
fašistų Ašį, jeigu talkinin
kai visomis jėgomis mestų- 
si į ofensyvos karą.

Lordas Beaverbrook ypač 
uoliai šaukė siųst visus ga
limus karo pabūklus Sovie
tams. Jis nurodė, kad pre
zidentas Rooseveltas, Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Churchill ir Kanados minis
teris pirmininkas giliai su
pranta ir jaučia svarbą So
vietų fronto.

Lordas Beaverbrook šil
tai gyrė sovietinius kovoto
jus už “didžią jų narsą ir 
galingą pasišventimą tėvy
nei.”

Atėmė iš Nacių Didelį 
Plotą Smolensko Srity
Maskva, kovo 31. — So

vietai atgriebė nuo vokiečių 
didelį plotą su 18 kaimų bei 
miestelių Smolensko srityje.

Leningrado fronte Rau
donoji Armija atkariavo 
dar vieną svarbų strateginį 
punktą ir per porą dienų 
užmušė 2,500 vokiečių ka
reiviu ir oficierių.

Ukrainos frontan naciai 
metė didžiulį skaičių naujos 
atsarginių kariuomenės ir 
daugelyje vietų smarkiai 
kontr-atakavo Sovietus, bet 
raudonarmiečiai, koma n- 
duojami maršalo Simo Ti- 
mošenko atmušė visas jų 
atakas.

Kerčo srityje, rytiniame 
gale Krimo pusiausalio, So
vietai atkariavo vieną ap- 
tvirtintą vokiečių punktą ir 
apsupo kitą jų poziciją.

Amerika Ruošiasi
Didžiai Ofensyvai

Washington. — Ameriki
nių Respublikų Apsigynimo 
Tarybos posėdyje generolas 
G. C. Marshall, Jungtinių 
Valstijų karo štabo galva, 
pareiškė, kad vyriausias 
tikslas šios šalies karinių 
pastangų tai yra “sukuopti 
visas mūsų jėgas iv pradėti 
kaip galint greičiau didžiu
lę ol’ensyvą” prieš fašistų 
Ašį.

outas” abiem miestam, 
laikas buvo taupinamaš, 
viskas užsibaigtų laiku.

Nebuvo pertraukos darytos, 
nei programos pildytos, nors 
seserys Gicevičiūtės — daini
ninkė Rūta ir pianistė Emma 
—buvo pasirengusios progra
mą pildyti, jeigu reikėtų.

Ir dar vienas svarbus daly
kas apleistas, tai tas: nebuvo 
žmonės .kviečiami • stoti į Lite
ratūros Draugiją. Nors kalbė
tojas drg. šolomskas. savo kal
boje ragino, bet iš rengėjų pu
sės tas žygis nebuvo prireng
tas efektyviai. Tas turės būt 
padaryta atskiru keliu ir dary
ti reikia greit, nieko nelau
kiant, kol dar tebesitęsia naujų 
narių vajus.

Mes šiemet jau turim 4 nau7 
jus narius; bet reikia gaut 
daug daugiau. O gaut naujų na
rių į ALDLD nebus taip jau 
sunku. Mes turim šiame vaju
je sukirsti Nashua, nežiūrint, 
ką jie darytų!

Turime žmonėms pasiūlyti 
tą organizaciją, prie kurios pa
tys nuo senai priklausom, ją 
gerbtinai mylime ir jąja di
džiuojamės. J. M. Karsonas.

todėllbos posmą parėmė tikrais įro- 
kad

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

susirinkimas įvyks balandžio 3 d., 
Liet. Svet., 315 Clinton St., 7:30 
vai. vak. Kviečiame nares dalyvau
ti, nes turime daug svarbių reika
lų atlikti, prie progos atsiveskite 
ir naujų narių. — M. K. (76-78)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 5 

d. balandžio, 1:00 vai. dieną, YMIIA 
Svet., Ferry & Walnut gatvėse. 
Kviečiame narius dalyvauti susirin
kime. Turime svarbių reikalų aptar
ti. Atsiveskite ir naujų narių. — 
Evelyn Farion, Sekr. (76-78)

BALTIMORE, MD.
Ketvirtadienį, baland. 2 d., Lyric 

Teatre, 8 vai. vak., United China 
Relief Comm, rengia svarbų susi
rinkimą. Kalbės narys John Hop
kins Universiteto Dr. Owen Latti
more. Temoje: “Chinija ir Jos Gy
ventojai ir Demokratija Pasaulinia
me Kare.” Paskutinės viešos pra
kalbos prieš sugrįžtant atgal į Chi- 
niją. Taipgi kalbės pirmoji mote
ris Chinijos lakūnė, Miss Lee Ya 
Ching ir Armijos Komandierius 
Liu Lang Mo. Svarbu dalyvauti šio. 
se prakalbose, arčiau susipažinti su 
tauta, kuri savo smarkiomis kovo
mis rašo naują istorijai lapą. — 
Vinco Duktė. (76-77)

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Kom. su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, bal. 
2 d., 8 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave. Kurie dar nesugrąžinote bilie
tų, stengkitės sugrąžinti. — Sekr.

(76-77)

WORCESTER, MASS.
Kviečiame visus dalyvauti Velykų 

Margučių parėję, balandžio 5 d., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Atsineš- 
kite drūčiausius ir margiausius mar
gučius, kad laimėjus “honorarą.” 
Pradžia 5 vai. vak. LLD Moterų 
Kp. (76-78)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 2 d., 8 v. v., 29 Endicott 
St. Visi draugai dalyvaukite. — J. 
M. Lukas, Sekr. (75-77)

Jugoslavai Sunaikino 
Visą Italą Diviziją.

Istanbul, Turkija. — Ju-
' goslavų partizanai apsupo 
Nicksic miestą su italų ka- 

1 riuomenės divizija jame, 
: Juodkalnijoj, Jugoslavijos 
dalyj, ir pašaukė italus pa
siduot. O kai tie nepasida
vė, tada partizanai sunai
kino visą fašistų diviziją, 
apie 15,000 vyrų. Taip pra
neša Inter-Continent Žinių 
agentūra.

Sutriuškindami italus ta
mes mieste, jugoslavų par
tizanai pagrobė 18 tankų, 46 
kanuoles, 112 kulkasvaidžių 
ir daugį šautuvų ir įvairios 
amunicijos.

Vichy Sako: Sovietai 
Apgulė Charkovą

London. —Girdėtas iš Vi
chy Franci jos radijo pra
nešimas teigia, kad Raudo
noji Armija visomis pusė
mis apsupo Charkovą, didį
jį plieno pramonės miestą, 
Doneco Baseine, Ukrainoje.

(Per Šveicariją gautos ži
nios sako, kad verda mūšiai 
durtuvais apie Charkovą.)

Suomiai Nenori Pirkt Karo 
Paskolos Bonų

NEW HAVEN, CONN.
Matykite Sovietų paveikslus (mo

vies), Lincoln Teatre, Balandžio 1 
ir 2 dd. bus rodoma “General Suvo
rov.” Balandžio 2 ir 4 dd., “Music
al Story.” The Dixwell Playhouse 
rodys filmą “Our Russian Front” ir 
“Tanya,” bal. 8 d., 3 kartus, 2 vai., 
7 vai. ir 9 vai. Pelnas skiriamas So
vietų Karo Pagelbai. Kviečiame vi
sus. pamatyti. — J. Didjun. (75-78)

Stockholm, Šved. — Pra
nešama, kad suomiai nenori 
pirkt karo paskolos bonų. 
Suomijos valdžia išleido tų 
bonų už 2 bilionus markių. 
Jų išparduota iki šiol tik 
trečdalis, ir tai daugiausia 
per prievartą.

MASKVA, kovo 31. — 
Paskutiniu žygiu sovietine 
kariuomene Smolensko sri
ty j užmušė 1,500 nacių ir at
kariavo 20 kaimų bei mies
telių. j

NEW DELHI. — Chinai, 
pasitraukę iš Toungoono j 
šiaurę linkui Mandalay, at
ėmė iš japonų vieną orlaivių 
stovyklą ir užėmė keturis 
kaimus.

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

meluoti!
Pas mus prakalbos irgi ge

rai pavyko. Nors pas mus kaip 
tik tuo pačiu laiku buvo rodo
mas Auditorium© Liberty Hali 
labai įdomus judis “Mergina 
Iš Leningrado’’, filmą gaminta 
Sovietų Sąjungoj ir žmonės 
stengėsi būtinai ją pamatyti, 
todėl daug net ir pačių taip 
sakant mūsiškių ten nuėjo; ta
čiaus ir taip dalykams susidė
jus, j prakalbas susirinko gra
žus būrys žmonių, žmonės la
bai įdomiai klausėsi drg. šo- 
lomsko geros prakalbos apie 
pasaulinį karą, kurį sukūrė 
Vokietijos, Italijos ir Japoni
jos fašistai.

Apie ką tik kalbėtojas kal
bėjo, tai kiekvieną savo Įval

dymais. Plačiai nurodė, kaip 
šioje šalyje Hitlerio agentai 
darbuojasi prieš Jungtines 
Tautas, o ypač prieš Ameri
kos stipriausią talkininkę — 
Sovietų Sąjungą. Kalbėtojas 
pacitavo ištraukų pluoštą iš 
pronaciškų organų, būtent, 
“Naujienų,” “Keleivio,” “Dar
bininko,” “Draugo,” “Vieny
bės” ir kitų, kurie taip uoliai 
agentauja hitlerizmui ant nau
dos.

Drg. šolomskas savo rimta 
kalba nemažai — kartais la
bai skanių, kartais ironiškų 
juokų iššaukė publikoje, kuo
met įrodinėjo, kokioj žioploj 
pozicijoj atsiduria virš minė
tų naciškų organų redaktoriai 
ir jų bendradarbiai, talpinda
mi Hitlerio tikrojo agento Pra
no Ancevičiaus hitlerinius “ra
portus” ir raštus.

Ypač skanaus juoko buvo iš 
tų naciškų organų per kuriuos 
Grigaitis, Michelsonas, kun. 
Urbonavičius, Simutis, Tyslia- 
va, Kybą, Laučka ir keletas jų 
daugiau, tūlus žmones Lietu
voje — kitus Rusijoj — buvo 
numarinę ir jau už pastarųjų 
gyvastį bolševikus prakeikę. 
Bet ve, nebebūt ant svieto ste
buklų, jeigu tie visi “nabaš- 
ninkai” nebūt prisikėlę iš nu
mirusių. Jie visi, pirmiau negu 
kruvinojo Hitlerio pavasarinis 
“blitzkrygas” prasidėjo, kaip

tos gražutės pavasarinės žy
dinčios purėnos iš po ledo, 
prisikėlė ir dabar jie visi — 
Lietuvos rašytojai ir Jungtinių 
Tautų draugai — siunčia savo 
karščiausius sveikinimus Ame
rikos lietuviams, kovojantiems 
prieš hitlerizmą šioje šalyje.

Po prakalbai, publika buvo 
paraginta duoti klausimus kal
bėtojui. Klausimų buvo daug 
ir jie visi rimto turinio. Tas 
parodo, kad žmonės įdomau
jasi rimtais dalykais. Nemažai 
girdėję iš naciškų pakalikų vi
sokių plepalų, žmonės nori iš
girsti, kaipgi tikrenybėje daly
kai stovi. Kalbėtojas labai ge
rai, draugiškai, teisingai ii’ aiš
kiai atsakiėjo į klausimus.

Žmonės, kurie dalyvavo pra
kalbose, daug naujo sužino
jo iš drg. šolomsko. Visi pa
sitenkinę šiomis prakalbomis, 
skirstėsi namon.

Prakalbų pabaigoje pirmi
ninkas J. M. Karsonas papra
šė publikos, kad kiek galint 
paaukotų į Literatūros Apšvie- 
tos Fondą, kurio tikslas rengti 
prakalbas ten, kur nėra LLI) 
kuopų ir ten skleisti apšvietą 
ir aiškinti žmonėms, kaip ves

ti kovą prieš hitlerizmą, tą de
mokratijos priešą. Drg. M. 
čiuladienė perėjo su skrybėle 
ir surinko aukų $3.86, pinigai 
priduoti drg. šolomskui.

Rengėjai taria didelį ačiū 
visiems aukavusiems ir daly
vavusiems prakalbose.

Reiškia, prakalbos pavyko 
gerai. Mums reikia turėti dau
giau ir tankiau tokias geras 
prakalbas. Ir reikia dar su ge
resnėm pastangom darbuotis, 
kad daugiau publikos sutrauk
ti.

Nuo Red. — Dėl ne nuo 
mūs priklausančių priežasčių, 
tūlas koresp. vietas apleido
me. Autorius malonės mums 
atleisti.

Aldietis.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Lowell, Mass.
Atsiprašome Gerbiamos 

Publikos!

' Mūsų prakalbų, kurios atsi
buvo kovo 22 d., š. m., plaka
tuose buvo garsinta, kad bus 
graži dainų programa laike 
pertraukų. Tačiaus, dėlei tau- 
pinimo laiko, to negalėjome į- 
vykdyti. Todėl labai atsiprašo
me gerbiamos publikos, kad ne
išpildyta, kas buvo garsinta!

Dalykas buvo tame: dėlei 
tūlos svarbios priežasties mes 
su draugu Šolomsku negalėjom 
pribūti į svetainę į paskirtą 
prakalboms valandą. O kuomet 
laikas buvo veik visa valanda 
suvėluotas, o kitos prakalbos, 
.kur drg. šolomskas turėjo kal
bėti, buvo rengiamos 6 vai. va
kare Lawrence, Mass., be to, 
tą patį vakarą nuo 9:30 vai. 
skelbiamas visuotinas “black-

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGHT—-IIAvcincyer 8-1158

_____________—__ ____________

2222 222> 2*22222222

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

•4- -Ž- 4-
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

&
1113 Mt. Vernon St

Philadelphia, Pa.
Telefonas. Poplar 4110

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

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

BRIDGEPORT, CONN

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIEVAMS IR PAREMS
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žemas kainas

FEDERAL LIQUOR STORE
2410 MAIN STREET,: . BRIDGEPORT, CONN.

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

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 Mosties Kaina:
. . . 1-oz Dekens Ointment. . .75c.
. . . 4-oz Dekens Ointment. . $2.00
. . . 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.

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

[ irs tu s r rro >. i 
BINDING MONEY!)

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.
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Amerikos Darbo Federacija 
Atsakė 6-tai Kolonai

Įspūdžiai Iš LLD 1-mos 
Kuopos Pietų

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

Motorų Mechanikos
Kursai Moterims

Ligoninėms Rezervo Moterų 
Korpusas skelbia, kad balan
džio 9-tą pradedama naujas 
kursas moterims apie auto mo
torų mechanizmą. Jis bus Au-

“Saugokitės šeštosios Kolo
nos!” pareiškė Amerikos Dar
bo Federacijos penki milijonai 
narių per federacijos įdėtą 
New York o Times’e viso pus
lapio pareiškimą-skelbimą.

Pareiškime, tilpusiame kovo 
30-tą, sakoma:

“šis skelbimas yra apmokė
tas per penkis milijonus Ame
rikos Darbo Federacijos narių. 
Jie yra priversti daryti šias iš
laidas tikslu perduoti tiesą A- 
merikos žmonėms dėlto, kad 
didelė dalis laikraščių Ameri
koje nespausdina tiesos apie 
darbininkus savo žiniose ir re
dakcinėse kolumnose.”

“šeštakolonistai,” sako pa
reiškimas, “veda nepaskelbtą 
karą prieš prezidentą Roose- 
veltą ir mus. Jie kursto kong-

iresą priimti Smith-Vinson bi
ll ių ir kitus pavojingus įstaty
mus, taikomus į prezidento 
karo darbo politiką.

“šeštakolonistai nori melais 
įtikinti Amerikos žmones, būk 
toki įstatymai reikalingi pa- 
skubinimui produkcijos ir lai
mėjimui karo. Nesiduokite 
šeštajai Kolonai jus apgauti.

“Žodžiai nelaimės šio karo, 
bet sunkus kariavimas tą pa
darys. Šaudymas į viens kitą 
nelaimės šio karo, bet vienin
gumas laimės. Nauji įstatymai 
nelaimės šio karo, jį laimės 
sunkus darbas,” pareiškė uni- 
jistai prieš kalančius darbinin
kams pančius ir šaliai pralai- 
piėjimą Smithus ir visokius 
penkta ir šeštakolonistus, vie
ningumo skaldytojus.

Patyrimai Sporte Padėjo 
Išgelbėti Gyvastį

Tūkstančiai praeivių ir dar
bininkų bildinguose prie New 
Yorko Broadway ir 38th St. 
buvo tėmytojais netikslaus, 
bet plaukus šiaušiančio spek
taklio.

Langų valytojas Joseph 
Pasker, 44 m., nuo 1795 Bry
ant Ave., Bronx, valė langus 
drabužių valymo įstaigos, 
esančios 9-me aukšte bildingo, 
1375 Broadway, New Yorke. 
Staiga vienas galas diržo, ant 
kurio jis laikėsi, atsiliuosavo. 
Viena mergina pamačius jį ne
riant žemyn, suspigo. Kiti su
bėgo prie lango ir pamatė 
Pasker, suspėjusį pasigauti už 
galo diržo, kabant ore. šiems 
pradėjus šaukti, tūkstančiai 
galvų pasirodė languose, bet 
niekas negalėjo pavojuje esan

čiajam padėti, nes niekas ne
gali jo pasiekti. O čia laikanti 
diržą ranka silpnėja laikyda
ma 285 svarų svorį.

Sumanyta sudaryti iš žmo
nių retežį pasiekti krintantį. 
Pirmaisiais tam panaudota 
broliai Irving ir Sidney Le
vine, brooklyniečiai sportinin
kai, vienas buvęs ristiku, kitas 
bolininku. Tačiau šiem dviem 
pasirodė dar p erto Ii pasiekti 
Paskerį. Tada Levinai nusilei
do pro langą, laikanti Levinus 
už kelių Laufer ir Simberg da
linai nuleisti pro langą, o kiti 
darbininkai iš vidaus drūčiai 
laikė pastaruosius. Taip jie pa
siekė ir įtraukė Paskerį vidun. 
Jis nuvežtas ligoninėn atsipei
kėti nuo išgąsčio.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Svarbiu reikalu norėčiau matyti 
brolius Stanislovą ir Vincą Andru- 
lius. Meldžiu atsišaukti adresu: 
Casimir P. Palmer, 140 W. 105th 
Street, New York, N. Y.

Kaip Atrodė Mūsų 
“Blackoutas”

SUSIRINKIMAI

Pereitą sekmadienį buvo 
aptemdytas Williamsburgas. 
Prieš aptemdymą per kelias 
dienas bildinguose buvo iška-

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, balandžio 2 d., 8 v. v., 
Zabielskio Salėje. Visi nariai daly
vaukite. — Sekr. 76-77)

East New York, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 2 d., Buzelio patalpoj, 8 
v. v. Svarbu nariams dalyvauti. —• 
M. M. Sekr. (76-77)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės bertaininis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, ba
landžio 1 d., 7:30 v. v. Liet. Am. 
Piliečių Kliubo Salėje, 280 Union 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti. — 
Ch. Nečiunskas, Sekr. (75-76)

RANDAVOJIMAI
t Pasirandavoja keturi kambariai 
po 264 So. 1st Street, Brooklyne, 
arti didelio miesto marketo. Šiluma 
ir “combination sink.’’ Renda $25.00. 
Kreipkitės pas namo prižiūrėtoją. 
(Supt.) (72-77)

Pasirandavoja keturi dideli prie
šakiniai kambariai su šiluma, nauju 
gasiniu pačiu ir "combination 
sink. Po 27 Jefferson St., Brook
lyne. Renda $35.00. Broadway- 
Myrtle Ave. stotys tiktai pusė bloko 
nuo namo. Kreipkitės pas namo pri
žiūrėtoją. (Supt.) (72-77)

PARDAVIMAI .
REAL ESTATE.

Parsiduoda puikus 6 šeimynų ak
meninis namas, arti Bushwick Ave. 
Senatvė priverčia parduoti už pri
einamą kainą. leigos $1632.00. Pa
geidaujama $3000 pinigais. Namas 
geram stovyje. Keturi dideli kam
bariai ir maudynės. Kreipkitės pas 
Mr. Ford, 20 Palmetto St., Brook
lyne arba telefonuokite: Foxcroft 
9-6958. 72-77)

N AUbOKITĖS PROG A

bintą apie tai pranešimai. O 
diena, prieš tai spausdinti pra
nešimai įteikti kiekvienam gy
ventojui į rankas arba pakišti 
po durimis. Gi prieš patį ap
temdymą jau per pusvalandį 
wardenai vaikštinėjo, stovinė
jo ant kampų ir prie-bildingų 
apžiūrinėdami, kad viskas bū
tų tvarkoje. Kitas drebėdamas 
nuo šalčio bandė trypimu apsi
šildyti šlapdraboje peršlapu
sias kojas.

Reiškia, kas liečia nuo ata
kų iš oro perspėjimo aparatą, 
jis pavyzdingai atliko savo pa
reigas mano apmatytame plo
te.

Gyventojai taip pat pasiel
gė, didžiumoje. Tačiau iš 
aukštumos žiūrint m a t ė si 
esant ir tokių, kurie be gany
mo negalį apsieiti. Tūliem 
ėmė penkias ir daugiau minu
tes užsigesinti šviesas arba net 
reikėjo wardeno paraginimo. 
Kitas kas kelios minutės užsi- 
žiebinėjo ir vėl užgesinėjo 
šviesas. Trečias buvo neva už- 
sidangstęs langus, bet taip ne
tikusiai, kad iš abiejų kraštų 
lango tarsi žaibuoja. Hitlerio 
bomberiams atskridus ant 
miesto tokių dalykėlių užtek
tų parodyti jiems, kad jie iš- 
tiesų randasi virš miesto ir 
kad laikas • paleisti “velykai
čius.” O jie teks kaltam ir ne
kaltam. Nepaisėlis užtrauks 
pavojų visiems. M-s.

Pietauti atsilankė nemažas 
būrelis svečių. Apsėdę aplink 
stalus vieni kalbėjosi tarp sa
vęs, antri klausėsi, treti juoka
vo ir laikas veikiai slinko. O 
gaspadinės dėliojo ant stalų 
bliūdelius su šiltu, skaniai ga
mintu ir geriausiu, maistu.

Baigiant pietauti, svečiai 
buvo pirmininko pakviesti iš
sireikšti savo mintis.

Pirmas iš eilės D. M. šo- 
lomskas nupiešė Lietuvių Lite
ratūros Draugijos padėtį ir jos 
siekimus per paskutinius dvi
dešimt šešis metus tarpe lietu
vių apšvietos dirvoje. Toji or
ganizacija atliko milžiniškus 
darbus praeityje, tą patį dar
bą varo pirmyn dabar ir dirbs 
ateityje. Todėl draugai, kurie 
dar nesate nariais šioje drau
gijoje, dabar proga stoti į ją.

Jauna mergaitė, Stakovų 
dukrelė Eleonora, tris puikius 
kavalkus paskambino pianu, iš 
kurių vienas buvo “Noriu mie
go.”

Petrikienė savo kalboje pa
žymėjo apie moterų kuopą ir 
jos darbštumą. Pirmutinė mez
gimo sumanytoja, sakė ji, bu
vo O. Čepulienė. K. Petlickie- 
nė jau numezgė 50 porų pan- 
čiakų, o Kalvaitienė numezgė 
15 gražių svederių. Kitos nu
mezgė po mažiau, o toliau gal 
pralenks ir pirmąsias savo 
mezgimo darbu. Pirmutiniai 
mezgėjų dirbiniai jau pasiekė 
Sovietų Sąjungą. Mačius j Vi
džiuose, kaip jie tenai buvo iš
dėti parodoje ir ant kožno 
mezginio buvo, pažymėta var
das, pavardė tos mezgėjos. A- 
merikos valdžia taipgi koope
ruoja, mezgėjoms leidžia vil
nonius siūlus pirkti prieškari
ne kaina.

šiame pokilyje aukų mezgi
niams surinkta $34.50. Vi
siems aukotojams tariame šir
dingai ačiū.

Kalbėjo P. Balsys. Jis labai 
įvertino LLD, įrodydamas, kad 
tos draugijos nariai labai 
daug galėjo išsimokinti iš 
knygų skaitymo. Taip ir aš 
pats, sakė jis, labai daug iš
mokau iš skaitymo LLD išleis
tų knygų ir trimėnesinio pui
kaus žurnalo “šviesos.”

O. Čepulienė savo kalboje 
ragino moteris, katros dar ne
priguli moterų kuopoje, tuo
jau stoti į ją. Ir kurios turi 
kiek nors laiko, kad pagelbėtų 
mezgime. Ji sakė: “Mes savo 
darbu prisidėsime prie nuga
lėjimo fašizmo.”

Komisijos nariai taipgi pa
reiškė savo mintis. J. Kovas sa
kėsi linksmas, kad svečiai at
rodo patenkinti. K. Balčiūnas 
kalbėjo apie reikalingumą pri
gulėti prie LLD. K. šolomskie- 
nė palinkėjo svečiams geros 
kloties ir kvietė atsilankyti, 
kada bus rengiami kiti pietūs. 
Rušinskienė linkėjo svečiams 
linksmai praleisti laiką.

Tariu širdingą ačiū rengimo 
komisijai, o ypatingai šoloms- 
kienei ir Rušinskienei, jodvi 
labai daug pasidarbavo. Taip
gi J. Kovui ir K. Balčiūnui už 
darbštumą šiame surengime.

1 Kuopos Korespondentas.

Štai kovo 26 d. biznierių 
skelbimai:

V. Kazlauskas, jewelry, 
221-03 Jamaica Avenue, 
Queens Village, L. 1.

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., Kuras,
J. Klasčius, savininkas, 
496 Grand Street.
Walter Shabunas,
Real Estate ir Insurance, 
306 Union Ave.
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.

to Repair Headquarters patal
pose, 1620 Flatbush Ave.

Pamokins pažinti automobi
lių konstrukciją, būtiniausių 
greitųjų pataisų ir abelnai vis
ko, kas reikalinga žinoti no
rint įstoti liuosnoriu ambulan- 
so vairuotoju.

Lehmanas Pasirašė 
Muzzicato Bilių

Rusijos Karo Pagalbai Per 
Penkis Mėnesius Sukelta 

$905,319.94
Nuo įsisteigimo Rusijai Ka

ro Pagalbos, Ine., pirmais pen
kiais mėnesiais sukelta netoli 
milijonas dolerių amerikiečių 
aukomis, kaip skelbia įstaiga* 
savo finansiniame raporte vi
suomenei.

dangi valstijose ir miestuose 
buvo organizuojami komitetai. 
Atlikus didžiumą organizavi
mosi darbo ir administracinės 
lėšos numatoma dikčiai suma
žinti.

Ateinančią savaitę bus spe- 
cialis slaugybos pagelbininkių 
verbavimo vajus. Vien tik 
iv-ooklync norima gauti tam 
tikslui 3,000 moterų.

įstaiga yra pasiuntus, turi
ant rankų arba užsakius reik
menų už $353,060.24. Admi
nistracinės lėšos sudarė 19 
nuošimčių. Tos lėšos, sako 
įstaigos prezidentas Edward 
C. Carter, buvo vyriausia or
ganizavimosi reikalams, ka-

Philip Epstein, 40 m., 138- 
40—230th St., Laurelton, nu
teistas kalėti už priėmimą vog
tų daiktų. Jis priimdinėdavęs 
vogtas siuvamas mašinas ir 
ant jų perdirbęs numerius, ma
šinas parduodavęs.

'i%\

NEIŠMESKIT SENAS 
KOJINES

G u b ernatorius Lehmanas 
pereitą šeštadienį pasirašė 
Muzzicato bilių, kuriuomi ap
saugoma penkių centų, fėras 
visam karo laikui. Crews bilių 
Lehmanas atmetė, kaipo jau 
“nereikalingą,” kada pirmasis 
tapo pasirašytas.

Muzzicato, republikonas, as- 
semblymanas iš New Yorko, 
įnešdamas savo bilių argumen
tavo, kad pakėlimu fėro būtų 
“užduotas smūgis visuomenės 
moralui ir tiesioginiai priešin
tųsi nacijonalei kainų kontro
lės politikai.”

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
f

Transliuojama iš stoties

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

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

ir 
ir

Ne vien blėtiniai kenai 
seni kaliošai, bet taip pat 
senos kojinės renkamos. Ame
rikos Moterų Liuosnoriu Tary
ba, New Yorke, paskelbė, kad 
rinks jau 
kojines ir 
neštuvams 
salus.

Dr. J. J. Kaškiaucius

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

netinkamas dėvėti 
iš jų darys ligonių 
blanketus ir užtie-

Telefonas: IlUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. ‘

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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

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

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

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

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

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

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States
Defense Stamps

Vėliau jas 
pakeisite į Bonds

defense 
jūs su- 
boną—

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną 
$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 į “Laisvės“ ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

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

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
fisiT 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.

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

fOOOOOOOOOOG :>ooooooooooo

NOTARY
PUBLIC
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Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovahai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Parsiduoda 6 cilinderių Chrysler 
automobilius, 1937 metų, visai gero
se sąlygose. Pardavimo priežastis, 
sūnus išėjo j Armiją. Kreipkitės 253 
Grove Si.. Rldgpwoode. Norime 
gbeit parduoti. Prašome tuojau 
kreipkitės: Mrs. E. Kuchynskas, 
253 Grove St., Brooklyn, N. Y.

(70-76)

Už suraižymą mašinos “ta- 
jerių” Arthur Wein, 26 m., 
1084 New York Ave., nubaus
tas užsimokėti $50, nors jis už 
juos jau buvo savininkui atsi
lyginęs $66.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 6-6191
T

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 SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą




