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KRISLAI
P-nas Rabinavičius 

Pasitraukia . . .
Anti-Semitai Jam Už Tai 

Duos!
Gražiai Eina Kampanija.
“Pelenu Diena.”
Kmitas Išstojo su “Eilė

raščiu.”

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
/ Užsieniuose $8.00

Brooklyne $6.50
Metams
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Tarybos” ir “Lietuvių Tauti
nės Tarybos,” sakoma, prasi
dedanti “vaina.” Abi paminė
tosios tarybos, kaip skaitytojas 
jau gerai žino, buvo sukurtos 
mūsų talkininkei, Tarybų Są
jungai šmeižti, lietuvių tauti
nei vienybei skaldyti.

Pakštas ir kiti, girdėti, smar
kiai pūdąs Henriką Rabina- 
vičių, įeinantį į Liet. Tautinę 
Tarybą, sukurtą “Lietuvos pi
liečių,” kurių, gera dalis atbė
go čionai iš Berlyno.

P-nas Rabinavičius, savo 
ruožtu, nusitarė nebebūti “Lie
tuvos piliečiu,” — jis nesenai 
priėmė Amerikos pilietybę. 
Tąjį faktą, tam tikrais sume
timais, matė reikalo atžymėti 
net brooklyniškė Amerika.

Aišku, kai Henrikas Rabina
vičius, buvęs diplomatas, pata
po Amerikos piliečiu, jis auto
matiškai liaujasi buvęs Pakš
to tarybos nariu.

Iki šiol mums atrodė dau
giau negu keista: Henrikas 
Rabinavičius, žydų tautybės 
žmogus, dirba išvien su bjau
riausiais anti-semitais!

Na, ir jis, matyt, pasirinko 
išeičiai kelią: pasitraukti iš 
“tarybos” “legaliai,” be triukš
mo.

Už tai “tarvbininkai,” ma
tyti, nusitarė jam nedovanoti!

Kovo mėnuo — Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus mėnuo. 
Tai jau visiems žinoma.

Bet turėtų būti žinomas ir 
tas faktas, kad mes visi priva
lome jam pasidarbuoti.

St. Sasna man sakė, kad 
ALDLD Moterų Kliubo vaka
rėly], įvykusiame pereitą sek
madienį, Laisvės salėje, Rau
donajam Kryžiui padaryta 
apie $100 pelno. Be to, apie 
50 lietuvių patapo Raudonojo 
Kryžiaus nariais!

Tai graži darbo pradžia.
Brooklyno lietuviai privalo 

uoliau padirbėti šitam taip 
svarbiam reikalui. Mūsų drau
gijos, kaip šv. Jurgio Draugi
ja, kaip Piliečių Kliubas, Dr. 
Martyno Liuterio Draugija, 
SLA, LDS ir ALDLD kuopos 
turėtų nepamiršti Raudonojo 
Kryžiaus.

šiandien “Pelenų Diena,” 
gavėnios pradžia. Seniau ne
mažai katalikų gavėnios metu 
susilaikydavo nuo mėsos valgy
mo.

šiemet ir nekatalikai susi
laikys nuo mėsos valgymo, nes 
jos mažiau turėsime, — gyve
name karo laiką.

Albanės (N. Y.) katalikų 
vyskūpas šiemet išleido savo 
diecezijos katalikams leidimą 
gavėnioje valgyti mėsą kas
dieną, apart “didžiojo penk
tadienio.”

Gerai. Tegu žmonės valgo 
mėsą, kada jos tik gauna, ka
da gali nusipirkti ir kada turi 
apetitą. Karo metu tenka žiū
rėti savo sveikatos, reikia stip
resnių darbininkų darbams ka
rinėje pramonėje. Reikia kari
nės pastangos stiprinti. O jas 
stiprinti žmonės galės tik tuo
met, kai jie patys bus stiprūs!

Kai fašistinė Ašis bus sunai
kinta, kai karą laimėsime, tuo
met galėsime ir vėl papasnin
kauti, — kurie norėsime.

So. Bostono Darbininke J. 
Kmitas parašė “eilėraštį,” pa
vadintą “Į šv. Kazimierą.”

Eilėraščio autorius (Kmitas 
- Urbonavičius) yra tas pats 
redaktorius, kurio laikraštis 
kadaise prašė Hitlerio pradėti

SOVIETAI KIRTO DIDŽIULĮ SMŪGĮ NACIAM SYČEVKOJ
Amerikiečiai Bombardavo 
Nacių Centrus Francijoj, 
Nukirto 25 Jų Lėktuvus

Amerikos Oficialiai Pranešimai
LONDON, kovo 8 d. — Jungtinių Valstijų armijos 

štabo ir Anglijos oro ministerijos bendras pranešimas:
Didieji Jungtinių Valstijų bombanešiai, Lekiančios 

Tvirtovės ir Liberatoriai atakavo svarbius vokiečių ge
ležinkelių kiemus ir submarinų reikmenų gavimo cent
rą Rennes Brittany (šiaurvakarinėj Franci joj) ir gele
žinkelių kiemus Rouene, Francijoj, vakar dienos laiku.

Nors vokiečiai smarkiai priešinosi, bet Lekiančios 
Tvirtovės sėkmingai bombardavo taikinius Rennes. Kiti 
(Amerikos) bombanešiai Liberatoriai nugalėjo labai

(Tąsa 5-tam pusi.)

AMERIKOS AMBASADORIUS ĮTARIA, KAD SOV. 
PILNAI NEPASKELBIA PARAMOS IŠ AMERIKOS

Maskva. —Jungtinių Val
stijų ambasadorius Sovietų 
Sąjungai, admirolas Wm. 
H. Standley kovo 8 d., besi
kalbėdamas su laikraščių 
korespondentais, nusiskun
dė, kad Sovietų spauda, gir
di, pilnai nepraneša savo 
žmonėms apie gaunamą iš 
Jungtinių Valstijų paramą 
ginklais ir kitais reikmeni
mis. Dėl to adm. Standley 
žada neužilgo pasimatyt su 
premjeru Stalinu.

Standley sakė, kad Sovie
tai, be kitko, gauną tūks
tančius lėktuvų iš Ameri
kos.

(Neseniai p a s k e 1 b tas 
Amerikos lend - lease fondo 
adm inistratoriaus' Stetti- 
nius’o raportas rodė, kad 
Jungtinės Valstijos iki šiol 
pasiuntė Sovietams abelnai 
tiek lėktuvų iš viso, kiek 
Amerikoje pastatoma jų 
per vieną mėnesį.)

Ambasadorius Standley 
spėjo, kad, girdi, Sovietai 
norį palaikyt šavo žmonėse 
tokį supratimą, jog Sovietų 
Sąjunga tik pati viena ka
riaujanti. Bet, anot Stand- 
ley’o, jeigu Sovietuose yra 
palaikomas toks “įspūdis, 
kad Amerikos pagalba nie
ko nereiškianti, tai gal to
liau būsianti skirtinga isto
rija” kas liečia paramos So
vietams.

(Sovietų premjeras Stali
nas savo kalboj pernai lap
kričio mėnesį paskelbė 
skaitmenis, rodydamas, jog 
Sovietų Sąjunga tebeneša 
sunkiausią karo naštą; o 
dar pirm to kalbėdamas 
Stalinas sveikino Amerikos 
ir Anglijos pagalbą Sovie
tams.) '
SAKO, AMBASADORIAUS 
STANDLEY PAREIŠKI

MAS ŽALINGAS
Žinomas amerikiečių poli

tinis rašytojas Raymond 
Clapper sakė per W0R ra
diją pirmadienio vakare,

prieš Tarybų Sąjungą karą; 
prašė banditą “laisvinti” Lie
tuvą!

kad jis nemato priežasties, 
kodėl admirolas Standley 
padarė tokį “erzinantį, su
tartinę ardantį pareiškimą” 
šiuo laiku.

RUSŲ PRAVOSLAVŲ BAŽ
NYČIA MELDŽIASI Už 
RAUDONĄJA ARMIJA

Maskva. — Reformuotų 
pravoslavų bažnyčių galva 
Sovietų Sąjungoj, Aleksan
dras Vedenskis, vardu savo 
vyskupijų ir parapijų, pa
siuntė aukščiausiai Sovietų 
komandai telgeramą, kurioj 
sako:

“Šventoji bažnyčia mel
džiasi, kad Raudonoji Ar
mija kuo ilgiausiai gyvuo
tų ... Mes tikimės, jog jau 
netoli ta diena, kada Rau
donoji Armija iškels ir į- 
tvirtins savo galutinosios 
pergalės vėliavą ir kada žus 
fašizmas, prakeiktas visos 
laisvosios žmonijos.”

Veikiantisys rusų pravo
slavų bažnyčios patriarchas 
Sergei, Maskvos ir Kijevo 
metropolitas, sveikindamas 
Raudonąją Armiją 25-meti- 
nėj jos sukakty j, telegrafa
vo:

“Mūsų bažnyčios išpažin
tojai, norėdami paremti 
paremti Raudonąją Armiją, 
jau suaukojo šešis milionus 
rublių pastatyt eilei tankų 
Dmitrio Donskojo vardu; 
tuo tikslu jie taipgi paau
kojo gana daug aukso ir si
dabro daiktų. Didžiausią 
auką, du milionus rublių 
sudėjo mūsų kunigai ir pa
rapijiečiai Maskvoj ir Mas
kvos srityje.”

Gruzijos patriarchas Kal- 
listratas taip pat šiltai svei
kino Raudonąją Armiją.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
AMERIKOJ

<

Anksti antradienio rytą 
buvo jaučiami nedideli že
mės drebėjimai Buffalo, 
Pittsburgho, Clevelando ir 
Michigano srityse.

GENEROLAS DE GAULLE 
ŠAUKIA TUOJAU ATIDA. 
RYT ANTRĄJĮ FRONTĄ

Sovietai Užėmė Syčevką, 
Užmušė 8,000 Nacių, Pa
grobė 310 Tankų ir Kt.

London. — Generolas 
Charles de Gaulle, Kovo
jančiųjų Francūzų vadas, 
išleido pareiškimą, kuriuom 
šaukia anglus ir amerikie
čius tuojaus atidaryt antrą
jį frontą Ehropoj, įsiveržt į 
Europos žemyną prieš vo
kiečius.

Kovojančių Francūzų at

Vice- Prezidentas Wallace Ragina Palaikyt 
Sutartinę su Sovietais; Kitaip, Sako, 
Gali Įvykt Trečias Pasaulinis Karas

Delaware, Ohio. — Jung
tinių Valstijų vice - prezi
dentas Henry A. Wallace 
sakė metodistų bažnyčios 
kunigų susirinkimui sekma
dienį, jog trečias pasaulinis 
karas būtų neišvengiamas, 
“jeigu mes neįrodysime, 
kad mes galime pilnai su
teikti darbininkam darbo 
po šio karo, ir jeigu fašisti
niai interesai, daugiausiai 
vadovaudamiesi nusistaty
mu prieš Rusiją, paims mū
sų valdžią į savo rankas.”

FRANCUOS PATRUOTAI UŽMUŠĖ
23 VOKIEČIU OFICIERIUS

London. —Francūzų par
tizanai su rankinėmis gra
natomis užpuolė vokiečių 
karininkų patalpą Lille 
mieste, Francijoj, ir užmu
šė 23 nacių oficierius, kaip 
slaptais keliais pranešta 
Kovojančiųjų Francūzų 
centrui Londone.

Prancūzai patrijotai ran
kinėmis granatomis ataka
vo ir keturis vokiečių už
imtus didelius namus Pary
žiuje, mėtydami rankines 
granatas vidun per langus. 
Keli ligonvežimiai paskui 
išvežė sužeistus bei užmuš-

Mrs. Roosevelt Sveiki
na Sovietų Moteris

London. — Anglų radijas 
pranešė, jog prezidento 
Roosevelto žmona pasiuntė 
sekamą pareiškimą Rusijos 
moterims Tarptautinės Mo
terų Dienos proga:

“Amerikietės moterys pa
našiai, kaip ir rusų mote
rys, dalyvauja įvairiuose 
karinės gamybos darbuose. 
Jos yra pasiryžusios ne tik 
padėt karą laimėti, bet ir 
kuo greičiausiai jį laimėti. 
Kai tik pasibaigs karas, 
įvairių kraštų moterys da
lyvaus atsteigimo darbe, 
kuris bus varomas kiekvie
noje šalyje.” 

sišaukimas kaltina hitleri
ninkus, kad jie stengiasi vi
sai išnąikint francūzų tau
tą, ypač badu ir išgabeni
mais į Vokietiją.

“Kiekvienos valandos su- 
gaišimas neša baisias pasė
kas” Franci jos žmonėms, 
kaip nurodo tas atsišauki
mas.

Wallace reikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos elgtųsi 
“teisingai ir žmoniškai” sa
vo santykiuose su Rusija, ir 
užreįškė, kad “jeigu mes su- 
viltume, apgautame Rusiją, 
tai dėl to, turbūt, įvyktų” 
trečias pasaulinis karas.

Vice - prezidentas Wal
lace sakė:

“Pasaulio gerovė ateityje 
priklauso nuo to, kiek 
marksizmas, palaipsniui pri
taikomas Rusijoj, ir demo- 

(Tąsa 5 pusi.)

tus nacius, išneštus iš tų 
namų.

Prancūzai kovotojai taip
gi užpuolė vieno vokiečių 
garažo sargus Paryžiuj, nu
ginklavo juos, suardė visus 
ten stovėjusius automobi
lius, padegė patį garažą ir 
pasišalino.

Hitlerininkai daro daug- 
meniškas ablavas, jieškoda- 
mi kaltininkų.

Teigiama, jog Franci jos 
patrijotai įnirtę prieš na
cius ypač dėl to, kad vokie
čiai, susitarę su francūzo 
pardaviko Lavalio “val
džia”, stengiasi sugaudyti ir 
išgabenti 400 tūkstančių 
jaunų francūzų į verstinus 
darbus Vokietijoj.

Prancūzę Partizanai Už
mušė Jau 200 Nacių 

Per Tris Dienas
London, kovo 9.— Skai

čiuojama, jog per paskuti
nes 72 valandas Franci jos 
patrijotai užmušė jau virš 
200 nacių kareivių ir ofi- 
cierių, kurie medžiojo jau
nus francūzus darbininkus 
gabent į Vokietiją.

Talkininkų lakūnai vėl 
bombardavo fašistų pasta
tus Sicilijoj.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
-.■■■ ... ■ ...........L ■ ...

LONDON, kovo 8. — Specialis Sovietų radijo pra
nešimas:

Po atkaklių mūšių, kurie tęsėsi dvi dienas, mūsų ka
riuomenė sulaužė vokiečių pasipriešinimus ir užėmė 
Syčevkos miestą ir geležinkelio stotį, (42 mylios) į 
šiaurius nuo Viazmos.

Per kautynes linkui Syčevkos ir dėl paties Syčevkos 
miesto mūsų kariuomenė pagrobė sekamus reikmenis:

Aštuonis lėktuvus, 310 tankų, 40 įvairaus dydžio ka- 
nuolių, 250 kulkasvaidžių, 22 garvežius, 215 geležinke- 

(Tąsa 5-tam pusi.)

NORVEGIJOS NACIU RADIJAS SKELBIA, KAD 
VOKIEČIAI TRAUKIĄS! E VIAZMOS

Hitlerininkų kontroliuo
jamas. Norvegijos radijas 
antradienio rytą paskelbė, 
kad, girdi, vokiečiai pradė
ję kraustytis iš Viazmos, 
drūčiausios nacių tvirtu
mos centraliniame fronte 
prieš Sovietus. — Viazma 
yra pramonės miestas ir la
bai svarbus geležinkelių 
mazgas.

Berlyno radijas sakė, kad 
Raudonoji armija pasiekė 
Dniepro upę į šiaurių va
karus nuo Viazmos.

(Kitomis žiniomis, sovie
tinė kariuomenė gula ant 
Viazmos iš trijų pusių.)

Švedijos radijas taipgi 
sakė, kad vokiečiai pradėję 
kraustytis iš Viazmos.

Nacių radijas skelbė, kad 
raudonarmiečiai atakuoja 
vokiečius iš trijų šonų Orio
lo apylinkėje.

Amerikos Lėktuvai Nu- j Anglę Orlaiviai Naiki- 
kirto 19 Ašies Lėktuvų no Nacię Nurnbergą

šiaur. Afrika, kovo 9. — 
Jungtinių Valstijų lėktuvai 
nušovė 19 vokiečių ir italų 
orlaivių į Viduržemio Jū
rą, o savo neprarado nė vie
no lėktuvo.

(Neoficialiais praneši
mais, tai amerikiečiai ir 
anglai jau atėmė iš fašistų 
Gafsą, vieškelių ir geležin
kelio centrą, vidurinėje Tu- 
nisijoje.)

Anglai atmušė vokiečių 
atakas ir pastūmė juos at
gal į šiaurių rytus nuo Med- 
jez-el-Bab, šiaurinėje Tuni- 
sijoje.

Anglų kariuomenė, tan
kai ir talkininkų lėktuvai 
sunaikino 50 nacių tankų ir 
suvijo priešus atgal į pačią 
Mareth tvirtumų liniją, pie
tinėje Tunisijoje.

Washington. — Senato
rius Bankhead pagamino 
naują sumanymą kongresui, 
reikalaudamas paliuosuot 
farmų darbininkus nuo ka
riuomenės pareigų.

Maskva, kovo 9. — Raudo
noji Armija užėmė Sergo- 
Ivanovką su geležinkelio 
stočia, tik už 24 mylių į 
šiaurių rytus nuo Viazmos. 
Maršuodami pirmyn nuo at
vaduotos Syčevkos sovieti
niai kovotojai pasiekė aukš
tutinę Dniepro upės tekmęį 

Kita Raudonosios Armi
jos dalis grumiasi pirmyn į 
šiaurius, o trečia į pietų va
karus linkui Smolensko- 
Viazmos geležinkelio, kad 
užkirst vokiečiams pabėgi
mą iš Viazmos.

(Šiuos žodžius berašant, 
radijas teigė, jog sovietine 
kariuomenė pasiekė punk
tus tiktai už 20 mylių nuo 
Viazmos.)

To miesto srityje raudon
armiečiai atėmė iš nacių 
dar 20 miestelių ir kaimų.

(New Yorko Times radi- 
(Tąsa 5 pusi.)

London, kovo 9. — Dide
lės grupės anglų bombane- 
šių atkakliai degino ir 
sprogdino nacių iškilmių 
miestą Nurnbergą, subma
rinų motorų fabrikų centrą 
ir kitų karinių įmonių vie
tovę, pietinėje Vokietijoj.

(Berlyno radijas pripaži
no, kad anglų bombos užkū
rė didelius gaisrus Num- 
berge.)

Tai buvo antra anglų lėk
tuvų ataka per 11 dienų 
prieš tą miestą.

CHINAI VĖL LAIMĖJO MŪ
ŠIUS PRIEŠ JAPONUS

Chungking, Chinija.—Chi- 
nų kariuomenė turėjo lai
mėjimų 150 mylių ilgio 
fronte vakarinėje Yunnano 
provincijoje; viename sek
toriuje privertė japonus 
trauktis atgal, o kitur at
mušė priešų atakas.

Chinai apvalė nuo priešų 
visą rytinį Lungchuan upės 
šoną.



Antraą Puslapis LAISVA Trečiadienis, Kivo 10, 1943
•«■■■ . ... > .... — , , į Į -■ ■■................................. ■ Į Į' -

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc.

Every day except Sundays and Holidays 
Established April 5, 1911

427 LORIMER StRfcET, BROOKLYN, NEW YORK
Tel. STagg 2-3878 

President Jos. WelM
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .................— $8.00
United States, six months....... ......... — $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ------ -------- $6.50
Brooklyn, N. Y., six months--------------$3.50
Foreign countries, per year--------------$8.00
Foreign countries, six months----------- $4.00
Canada and Brazil, per year-----------$7.00
Canada and Brazil, six months —u.—- $3.75

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

Act of March 3, 1879.
— - --------- " .................... . ............ ..... ■ ------ '• ■— 1 ■’»

Triukšmas Dėl Dviejų Hitlerio
Agentų

1939 metais, kai Vokietija užpuolė 
Lenkiją, iš pastarosios Tarybų Sąjungon 
bėgo daug žmonių. Šimtai tūkstančių 
lenkų, žydų, rusų ir kitokių tautybių 
žmonių, išgalinčių pabėgti, jieškojo prie
glaudos tarybinėse respublikose. Tai bu
vo daugiausiai žmonės, baisiai neapken
čią hitlerizmo, supratę jo žiaurumą.

Bet tarpe padorių pabėgėlių, pasirodo, 
buvo įsimaišę ir tokių, kurie bėgo į Ta
rybų Sąjungą fašistinei propagandai 
skleisti, “Stalino diktatūrai” nuversti. 
Pastaruosiuose buvo du Lenkijos žydų 
socijal-demokratų (Bundo) lyderiai, 
Henry K. Erlich ir Victor Alter.

Pribuvę į Tarybų Sąjungą, jiedu ne
snaudė, bet varė savo hitlerišką propa
gandą, varė demoralizaciją Raudonojoj 
Armijoj, darė viską, kad Tarybų Sąjun
gos vyriausybę nuversti!

Pagaliau Hitleris užpuolė Tarybų Są
jungą. Visas socijalistinis kraštas atsi
dūrė rimtame pavojuje. Reikėjo orga
nizuoti liaudis kovai prieš neprietelių. 
Bet Erlichas ir Alteris dirbo savo!

Jiedu buvo suimti ir už savo fašisti
nius darbelius buvo nusmerkti sušaudy
mui. Bet lenkų valdžia Londone įsikišo, 
prašydama dovanoti jiems, nešaudyti. 
Tarybų vyriausybė dovanojo. Abu buvo 
paleisti.

Tačiau, paleisti, jie ir vėl pradėjo savo 
bjaurius darbus dirbti. Jie ir vėl buvo 
sučiupti ir teisti 1942 m. gruodžio mė
nesį. Juos teisė aukščiausias krašto tri
bunolas. Surado kaltais dirbime Hitle
riui ir šiuo sykiu nusmerktiesiems baus
mė jau nebuvo dovanota: jiedu buvo su
šaudyti.

Nereikia nei aiškinti, kad dviejų hit
lerininkų sušaudymas išgelbėjo, gal būt, 
šimtus padorių piliečių gyvybių. Karo 
metu kiekviena valstybė, pagavusi savo 
viduje priešo agentą, jo šilkinėmis pirš
tinaitėmis nečiupinėja. Tas pats ir Ta
rybų Sąjungoje. Kiekvienas padorus 
žmogus, kiekvienas hitlerizmo priešas, 
rodęsi, turėtų pasidžiaugti tokiu Tarybų 
teismo žygiu.

Bet kur tau!
Amerikoje, pavyzdžiui, tam tikri gai

valai, besivadiną socijal-demokratais ir 
(dar kitokiais vardais, pradėjo kelti dėl 
to triukšmą. Kaip tai, girdi, Tarybų 
aukščiausias teismas galėjo be jų žinios 
šaudyti “socijalistus!”

> Rauda dėl to ir Naujienos,” pareikšda
mos, būk sušaudytieji esą socijalistai, dėl 
to, girdi, negalėję dirbti Hitleriui (Nau
jienos pamiršta, kad ir jos besivadina so- 
cijalistiniu laikraščiu, o tuomet, kai Hit
leris užpuolė Tarybų Sąjungą, tai Nau
jienų leidžiamas angliškas lapelis šaukė: 
‘‘Three cheers for Hitler!” — Tris kar
tus valio Hitleriui!)

Blaiviai protaujančiam žmogui, daly
kų bėgį sekančiam žmogui gerai žinoma, 
kad šiandien suriku atskirti, kur 
yra socijalistas, o kur atviras fašistas,- 
nacis. Pas lietuvius, pavyzdžiui, atviri 
fašistai jr socijalistai dirba išvien. Jei 
paimsime žydų spaudą, Forwardsą, jei 
paimsime anglų kalboje leidžiamą sa
vaitraštį New Leader ir pagvildensime 
juose telpančius kai kuriuos straipsnius, 
tai surasime, kad jie tam tikrais klau
simais nieku nesiskiria nuo Goebbelso 
straipsnių: . abiejų tikslas vienokis — 
sunaikinti Tarybų Sąjungą.

Žydų menševikų kontroliuojamas Su
sivienijimas — Workmen’s Circle — lei
džia mėnesinį laikraštuką Friend, kuria
me dar 1942 m. sausio mėn. laidoje tūlas 
menševikas N. Chanin rašo: '

“Paskutinis šūvis dar nebuvo iššautas. 
Bet jis bus iššautas. Ir paskutinis šūvis

bus iššautas iš laisvosios Amerikos — 
ir nuo to šūvio Stalino režimas taipgi 
bus sušaudytas į šmotelius.”

Ar neaišku? Ar neužtenkamai supran
tama, ko nori menševikai? Ar neužten
kamai suprantama, kad čia yra kalbama 
apie goebbelsiškus šūvius?

Tos rūšies žmonės Amerikoje rinko 
aukas ir, per pabėgėlių lenkų valdžią 
Londone, siuntė jas Tarybų Sąjungon 
tokiems gaivalams, kaip tie, kurie gruo
džio mėnesį buvo sušaudyti. Siuntė, kad 
už tuos pinigus jie galėtų vesti savo 
šlykščią propagandą prieš Tarybų vy
riausybę, prieš Tarybų Sąjungą, kai ši 
yra įsivėlusi į žūt-būtinę kovą su fašiz
mu, kai ši begailestingai muša Amerikos 
ir visų Jungtinių Tautų bendrąjį priešą.

Vienas geras, tačiau, reiškinys: į Erli- 
cho ir Alterio sėbrų šauksmus mažai kas 
tekreipia dėmesio. Mažai kreipia žmo
nės dėmesio dėl to, kad jiems rūpi karas 
laimėti, o ne hitlerininkų kailis gelbėti. 
Jiems rūpi kova prieš Hitlerį, o ne prieš 
Tarybų Sąjungą. Žmonės džiaugiasi, kai 
Tarybų Sąjungos vyriausybė, Tarybų 
Sąjungos teismai griežtai ima už skete
ros visokius nedorėlius, dirbančius Jung
tinių Tautų nenaudai!

A r Sovietų Sąjungos Paduodamos 
Žinios Teisingos?

Nemažai yra Amerikoje žmonių, ku
rie dažnai stato klausimą: “Ar Sovietų'* 
Sąjungos žinios, paduodamos iš karo 
frontų, teisingos?” Tokių abejojimų iš
girsti ir per radiją (iš komentatorių) ir 
iš šiaip žmonių, ypačiai tų, kurie dar nė
ra atsiskyrę su spauda, nukreipta prieš 
Tarybų Sąjungą.

Pasirodo, kad tokiais klausimais api
pila ir spaudos korespondentus, sugrį
žusius iš Tarybų Sąjungos. Štai, pav., 
grįžo iš Maskvos Associated Press ko
respondentas, Henry C. Cassidy. Jis ten 
gyveno ilgoką laiką. Jis buvo karo fron
tuose, jis, gyvendamas Maskvoje, turėjo 
progos sekti sovietinę spaudą, kalbėtis 
su atsakomingais valstybės pareigūnais, 
su karininkais, kareiviais ir šiaip pilie
čiais.

Kai jis grįžo New Yorkan, tuojau su
sitiko su žmonėmis, kurie jam tos rūsies 
klausimus statė. Mr. Cassidy matė rei
kalo parašyti ilgoką straipsnį tuo reika
lu.

Na, ir Mr.,, Cassidy pareiškia be jokio 
dvejojimo, kad Tarybų Sąjungos žinios 
iš karo fronto yra teisingos, kiek jos ga
li būti teisingos mūšių metu. Tam pa
vyzdžiu jis paima vieną tipišką nuotykį.

1941 metais, kai Raudonoji Armija vi
jo priešą nuo Maskvos, Raudonosios Ar
mijos komunikatas paskelbė, kad vokie
čiai, bėgdami nuo Maskvos pagal Volo- 
cholamsko kelią paliko 750 visokių kari
nių vežimų — trokų, automobilių, etc. 
Apie tą patį laiką, rašo Mr. Cassidy, jis 
važiavo tuo pačiu keliu ir skaitė palik
tąsias vokiečių važiuotės priemones. Na, 
ir jis suskaitė jų net daugiau kaip 1,000. 
Vadinasi, čia Raudonoji Armija ne tik 
neperdėjo, bet toli gražu dar nedadėjo.

Tiesa, korespondentas žymi, kad tuo
met, kai vokiečiai ėjo pirmyn, karo pra
džioje, Raudonoji Armija galėjo kai kur 
apsiskaičiuoti, galėjo, sakysime, nepilnai 
viską apskaičiuoti, kiek ji vokiečių ka
rių išmušė, kiek sužeidė. Ten galėjo būti 
kai kur perdėjimų. Bet dabar, kai Rau
donoji Armija priešą veja atgal, jinai 
yra kur kas geresnėje padėtyje jo nuo
stolius suskaityti ir juos paskelbia to
kius, kokius randa.

Ką Mr. Cassidy sako, mes tą seniai 
esame pastebėję, — mes tą pastebėjome 
dar suomių-Sovietų karo metu. Tarybų 
Sąjungos biuletinai visuomet buvo ir yra 
labai kuklūs, be jokių šauksmų, be jo
kių pasigyrimų, be jokių perdėjimų. Suo- 
mių-Sovietų karo metu • tie laikraščiai, 
kurie naudojosi suomių patiektomis “ži
niomis,” pasirodė labai negarbingai, pa
sirodė melagiais. Kuomet toji spauda, 
kuri rėmėsi Sovietų šaltiniais, išėjo ge
rai, pasirodė teisinga.

Panašiai yra dabar.
Mr. Cassidy primena, jog teisingiau

sios karo žinios telpa Raudonojoj žvaigž
dėj (Raudonosios Armijos organe), 
Pravdoje ir Izviestijose. Turime atsimin
ti, kad tosios žinios duodamos vyriausiai 
savo žmonėms informuoti. Jeigu jos bū
tų melagingos, tai žmonės, greit patyrę, 
jomis netikėtų, o tuomet ir Tarybų vy
riausybe pasitikėjimas mažėtų. Bet ka
dangi jos yra teisingos, nors kai kada 
esti labai nemalonios, tai Tarybų Sąjun
gos liaudis ir raudonarmiečiai, padėtį ge-

Apie Aušrą ir Auš
rininkus

Rašo L. Prūseika..
Šių metų kovo mėnesį su

eina 60 metų nuo pasirody
mo “Aušros”, pirmo tautiš
ko lietuvių laikraščio. Pir
mas “Aušros” numeris išėjo
Ragainėj, Prūsų Lietuvoj, 

1883 m.
“Aušra” išėjo Prūsų Lie

tuvoj, nes caro valdžia bu
vo uždraudusi spausdinti 
laikraščius ir knygas lotyni
škomis raidėmis.

Su išleidimu “Aušros” 
prasideda platesnis lietuvių 
tautos atbudimas. Matyda
mi, kad lietuvių tautai grę- 
sia pavojus suvokietėti, su
lenkėti ir surusėti, “Auš
ros” steigėjai pareiškia: 
“Juk ir mes (lietuviai) esa
me tokie pat žmonės, kaip 
ir mūsų kaimynai ir norime 
visomis teisybėmis, prigu
linčiomis visai žmogystei, 
lygiai su mūsų kaimynais 
naudotis... Mes nenorime 
pavirsti nei Į vokiečius, nei 
į slavus, bet norime liktis 
lietuviais. Mes nenorime at
sižadėti nuo savo numylėtos 
kalbos, lietuviškos ir gar
bingos mūsų praeitinės.”

Tai toks buvo aušrininkų 
credo.

Kovot už tautines teises 
jie nekovojo; nors tūlus iš 
aušrininku (kaip J. Šliupą) 
galima vadint kovotojais.

Pirmame “Aušros” nume
ry pareiškiama viltis: “Lie
tuviai turi viltį, kad švie
siausias ciecorius per savo 
karūnavonę sugražins val- 
nastį lietuviams spausdinti 
lietuviškas knygas lietu v iš
kais raštais.” ■"

Trečiame “Aušros” nu
mery vėl rašoma: “Mes ir 
visa Lietuva tikimos, jog 
aukščiausias mūsų ciecorius 
išpildys maloningai troška- 
vimą visos Lietuvos.”

Tie visi maldavimai nu
skrido su vėjais. Caras 
Aleksandras III su jais vi
siškai nesiskaitė.

D-ras J. Basanavičius, 
kuris daugiausiai prisidėjo 
prie “Aušros” įsteigimo, sa
vo atsiminimuose (“Var
pas” Nr. 3, 1903 m.) rašo: 
“22 d. balandžio (1883 m.) 
išsiunčiau Petrapylėn gra
fui Tolstojui, vidaus dalykų 
ministrui, raštą, kuriame 
plačiai išguldęs motyvus iš
leidimo Aušros ir norėda
mas, kad lietuviškas laik
raštis, legališku tapęs, ne- 
reikalautų kontrabanda šel- 
pties, prašiau, idant daleis- 
tų aplamiai spausdinti lie
tuviškus raštus lotyniško- 
mis literomis ir perkelti 
Aušrą į Kauną. Atsakymo, 
kaip iš anksto reikėjo ti- 
kėties, neapturėta.”

Išvadą iš to reikia pada
ryti sekamą: rie aušrininkų 
susipratimu, bet caro val
džios užsispyrimu, “Aušra” 
turėjo būti nelegalus laik
raštis, kurio platinimas bu
vo aštriai draudžiamas. Tuo 
būdu, objekytviai imant, 
“Aušra” pasidarė veiksnys 
prieš caro valdžią ir pramy
nė takus stipresniems už ją 
nelegališkiems laikraščiams, 
kurie pasirodė vėliau — 
“V arpu i”, “Ūkininkui”, 
“Darbininkų Balsui”.

Pirmuosius s e p t y n iUS 
“Aušros” numerius sUreda-

gavo J. Basanavičius. Nuo 
lapkričio 1883 m. iki kovo 
1884 metų “Aušrą” redaga
vo Jonas Šliupas.

KUO “AUŠRA” SVARBI
Pamatinis “Aušros” nuo

pelnas tai kėlimas lietuviuo
se tautinė sąmonės. Įrankiu 
tai sąmonei kelti buvo raš
tai apie Lietuvos praeitį. 
“Aušra” daug rašė apie 
“nusidavimus senovės ga
dynės ir veikalus mūsų gar
bingų sentėvių.” Ji rašė 
apie kovas su kryžiuočiais.

“Aušra”, nors ir nedrą
siai, rašė apie reikalingumą 
lietuviškų mokyklų ir rei
kalavo teisių lietuvių kalbai 
teismuose. Toliau to ji nė
jo-

Žinoma, gvildenant Lie
tuvos pafeitį, buvo daug ro
mantizmo, daug perdėjimų. 
Viskas pernelyg idealizuo
ta.

Keliant lietuvių kalbos 
gražumą, vadindavo ją 
šventa, kuriai “pats vieš
pats prie pasaulio sutvėri
mų yra atvėręs žodžius.... 
kuri danguje karaliauja.”

Tai skamba kūdikiškai. 
Bet reikia žinoti, koks tuo
met buvo lietuvių kultūri
nis išsilavinimas.

J. Basanavičius savo at
siminimuose rašo: “Visas 
lietuvio apsišvietimas, kurį 
tuomet iš lietuviškų knygų 
pasisemt galėjo, paėjo iš 
Lementoriaus dėl mažų vai
kų, Aukso Altoriaus ir Gy

venimo Panos Marijos*..”
Apie Duonelaitį, Strazde

lį, Daukantą, Ivinską žinojo 
tik mažas būrys mokslus ė- 
jusio jaunimo.

“Aušra” nemažai domės 
kreipė ir į “visatinį moks
lą.” Ji nurodo, kad “nau
dingi pamokinimai ir ži
nios ar tai iš notūros (pri
gimties) mokslo, ar tai iš 
ūkės vedimo (agronomijos), 
ar tai iš daktarystės ras 
mūsų Aušroje visuomet vie- 
tą?’

Tos rūšies raštų “Aušro
je” buvo nemažai.

Nors “Aušros” N-ry 6 
sakoma, kad “politika 
mums nerūpi ir neprivalo 
rūpėti”, bet carizmo slogu
tis buvo toks skaudus, kad 
negalima buvo nerašyti apie 
politiką, nors tas labai ne
patiko dešiniesiems aušri
ninkams, kuriems vadovavo 
Petras Vileišis (Nėris). Di
džiuma kunigų piestu stojo 
prieš “Aušrą.”

J. šliupas redagavo “Auš
rą” iki 1884 mėtų pavasa
rio. Savo k atsiminimuose 
apie tuos laikus J. šliupas 
sakosi norėjęs praplėsti 
“Aušros” programą ir pa
švęsti ^geroką jos dalį klau
simams ekonomijos ir pla- 
tenės lietuviškos politikos/’ 
Bet to neįvyko. Prūsų vaL 
džia jam įsakė išsikraus ty t, 
nes į jį žiūrėjo kaip į “pa
vojingą agitatorių.”

Beje, šliupas prisimena 
ir apie P. Vileišį. Kelis kar
tus “Aušroje” tilpo žinučių 
apie darbininkus, kumečius 
ir kitus vargšus Lietuvoje* 
Vileišis ir jo šalininkai taip 
įpyko, kad grąsino atsiskir
ti nuo “Aušros”.

rai suprasdami, žino, ką, kur ir kaip da
ryti, — taip, kad tas viskas Tarybų Są
jungai tik pasitariau j a.

Hitleris ir jo agentai per Visą Sovietų- 
Vokiečių karė metą melavo savo žmo
nėms. Kadangi jis melavo, tai dabar jam 
tas skaudžiai atsiliepia. Ateityje dar 
skaudžiau atsilieps.

Basanavičius sako, kad 
“Aušrą” Šliupui redaguo
jant, galima buvo “jaust 
menką socializmo kvapą.” 
Būtų buvę gerai, jeigu taip 
iš tikrųjų būtų buvę. Bet 
to nebuvo. Keli palankūs 
darbininkams raštai negalė
jo sudaryti “socializmo kva
pą.”
“Aušra” ir kunigai
Kuomet “Aušroje” tilpo 

J. Basanavičiaus straipsnis 
apie senovės Lietuvos pi1 is, 
kuriame iškelta aikštėn 
kryžiuočių nuožmūs darbai, 
L. Vargomatis (kum Gim
žauskas) įmatė tame straip
sny užgauliojimą katalikys
tės. Kuomet Mikšas prilygi
no Kraševskio “Witolorau- 
dą” prie Naujojo Testa
mento, kunigų tarpe, kilo 
dar didesni protestai.

Vienas iš “Aušros” rašy
tojų pakritikavo jėzuitus, 
kad jie “sunaikino Radvilo 
darbą Kėdainiuose” ir tuo 
būdu daug užkenkė apšvie- 
tos skleidimui. Kunigai vėl 
subruzdo protestuoti.

Na, o kuomet “Aušrą” 
pradėjo redaguoti Šliupas, 
kuris gynė Simaną Daukan
tą ir peikė vyskupą Valan
čiauską, tuomet kunigai ir 
iš ambonų pradėjo drausti 
“Aušrą” skaityti. Kunigas 
Marcinkus, Žagarėje, net 
degino “Aušrą”. Panašiai 
“Aušrą” sudegino ir Kuršė
nų klebonas Eidimtas.

Tiktai keli švaresni kuni
gai pasiliko prie “Aušros”.

Tikrenybėje, “A u š r oje” 
nebuvo jokios bedieviškos 
propagandos.

Tas tik parodo, kad di
džiuma kunigų buvo nusi
statę prieš bile pažangesnį 
žingsnį. Bet “Aušra” juos 
taip išgąsdino, kad greitai

ir jie įsisteigė Prūsuose sa
vo laikraščius.

“AUŠROS” MIRTIS
Kai Šliupas buvo išguitas 

iš Prūsų ir iškeliavo Ame
rikon (1884 m.), “Aušra” 
jau ėjo ne Ragainėj, bet 
Tilžėje. Žinoma, negalėjo 
būti nei kalbos, kad gyven
damas Amerikoje, jis būtų 
galėjęs redaguoti Aušrą. D- 
ras Basanavičius tuomet 
gyveno Vienoje (Austrijo
je) ir greit iškeliavo Bul
garijon.

Tuomet “Aušrą” paėmė 
vesti Martin. Jankus, kuris 
ir pirmiau buvo kaip ir jos 
leidėjas. Nuo 1885 m. vasa
ros iki 1886 m. birželio 
“Aušrą” vedė Mikšas. Abu
du juodu buvo Prūsų lietu
viai.

Mikšas subankrutavo su 
su savo bizniu. Tuomet ir 
“Aušra” sustojo ėjusi.

Atskyrus grūdus huo pe
lų, atskyrus pamatinę “Au
šros” idėjų tėkmę nuo 
drumzlių, neperdedant ga
lima ir reikia pasakyti, kad 
ji suvaidino žymią rolę lie
tuvių tautiniam atbudime.

Aušrininkai nebuvo vie
nodo kalibro žmonės. Jų 
tarpe buvo pirmeivių ir 
atžagareivių. Bet “Aušra”, 
kaipo tokia, buvo progresy
vus reiškinys. “Aušra” 
daug padėjo įsisąmonint tai 
minčiai, kad kiekviena kal
ba, kiekviena tauta turi ly
gias teises klestėti.

“Aušros” spausdinosi po 
1,000 egzempliorių, bet toli 
gražu tiek neišsiplatindavo. 
Suvalkijoj ir Kaunijoj' išsi
platindavo tik 300 kopijų ar 
kiek daugiau.

Prūsų Lietuvoj buvo tik 5 
skaitytojai, Amerikoj tik 
vienas kitas.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Piktasis Kosulys— 
Kokliušas

gerokai apraminti. Tai yra 
specifiškas gydymas.

Drauge daktare, ir aš su
maniau paklausti apie tą di
dįjį kosulį. Taip sunkiai 
kosti mažas berniukas, 8 
metų amžiaus. Pirma svė
rė 70 svarų, o dabar, tai 
gal nei 50 nesveria. Jau trys 
savaitės, kaip kosti. Net 
vemia pabaigoj kosėjimo. 
Malonėkite patarti per mū
sų dienraštį Laisvę. Tariu 
iš anksto dėkui. Lauksiu 
greito atsakymo.
Atsakymas

Tai Jūsų berniukas turi 
tą netikusį kosulį — kok
liušą — “Whooping cough.” 
Labai bloga liga. Smarkiai 
subaladoja vaikui krūtinę, 
ištampo bronchines dūdeles, 
silpnina visą organizmą.

Drauge, tai ne juoko li
ga. Ji gal da blogesnė ir 
už plaučių įdegimą. Ilgai 
nebelaukite. K r ei p k i t ės 
greičiau į vietos gydytoją. 
Jis vaikui leis tam tikro 
kokliušinio priešnuodžio ar
ba čiepų* Nuo to vaikui li
ga greičiau ir lengviau per
eis. Jei tokių čiepų įleisti su 
adata iš pat pradžių, tai jie 
iš karto pakerta ligą ir ne
beleidžia jai įsigalėti. Bet, 
ir ligai įsigalėjus, galima ją

Yra ir šiaip būdų ligai 
kiek apraminti, kosuliui pa
lengvinti. Sakysime, iš ge
rosios durnaropių rūšies 
gaminama vaistas — Tinc
ture of belladonna. Duoda
ma tos tinktūros, pagal vai
ko amžių, po 10 ar daugiau 
lašų kas pora valandų, kol 
kosulys pasidaro ramesnis. 
Tuomet duodama rečiau: 
tris kartus per dieną.

Yra ir da vaistų — asa- 
foetida vadinamų. Lietuviš
kai bene devyndrekis, tei
singiau “devildrekis” — tai 
paimta iš svetimos- kalbos, 
—reiškia “velnio atmatos.” 
Tikrenybėje, tie vaistai nie
ko bendra su velniu neturi. 
Tai yra savo rūšies sakai 
bei derva iš tam tikro me
džio. Mistura asafoetidae, 
duodama vaikui *po kokį 
šaukštą kelis kartus į die
ną. Palengvina tą spazmin- 
gą kosulį. Vis dėlto, “per
tussis vaccine” — tie čie- 

,pai yra pamatingesnis da
lykas.

Lietuviški laikraščiai Amerikoje, ku
rie rėmėsi Berlyno žiniomis, o ne Mas
kvos, taipgi labai negarbingai nusišpi- 
cavb. Jie Tarybų Sąjungą mušė (iš vien 
su Hitleriu), muse, baigė naikinti ir bai
gė, o šiandien ir vėl iš naujo priversti 
pripažinti, kad jie pirmiau melavo, kad 
Tarybų Sąjunga nesunaikinama!

Armija ir Laivynas prašė 
Ratid. Kryžiaus del 4,000,- 
000 kraujo aukotojų 1943 
m. Kraujas bus pakeistas į 
plazmą, kuri bus vartojama 
kraujo perliej imams. Mili
jonai dolerių reikalingi 
šiam tikslui ir kitiems 
Raudi Kryžiaus projek
tams. Atlikite savo dalį! 
Aukokite kraujo ir prisidė
kite prie 1943 m. Raudonojo 
Kryžiaus Karo Fondo.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda Šviestis, pakilti, jstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

SUSIPAŽINKIME SU APŠVIETUS 
SKLEIDĖJOMIS IŠ KITUR

Paterson iečių Didelis Šūvis 
Moterų Dienos Minėjimui 

ir Kovotojų SvederiamsLaisvės skaitytojai jau 
turėjo galimybės susipažin
ti su dienraščio Laisvės pir
mąja moterimi K. Žukaus-
kiene. Šiuomi turime garbės 
perstatyti jums dvi vidur- 
vakariu lietuviu atstoves, V C f

pirmąją ir antrąją dienraš
čio Vilnies vajininkes ir ti
piškas kolonijų veikliųjų 
moterų atstoves, L. Matu- 
zienę ir AT. Smitrevičienę.

L. MATUZ, 
lietuvių dienraščio Vilnies 
žymioji vajininkė, laimėjusi 

pirmą dovaną pereitame 
vajuje.

A

L. Matuz gyvena didžiau
siame Amerikos lietuvių 
metropolyje, Chicagoje, an
trame didžiausiame mūsų 
krašto mieste., Vienok ji, 
kaip atrodo, didžiąją lietu
vių koloniją gerai pažįsta, 
arba nebūtų galėjusi atlikti 
tokio darbo, dienraščio Vil
nies vajuje dasimušti 3,927 
punktų ir laimėti pirmą do
vaną, už gavimą dienraš
čiui daugiausia prenumera
tų.

M. SMITREVIČIENĖ, 
lietuvių dienraščio Vilnies 
vajuje laimėjus antrą dova
ną ir gavusi skaitytojų 
Laisvei. Gyvena Detroite.

Sekant dienraščio Vilnies 
Moterų Skyrių, mes mato
me, jog j ieškojimas skaity
tojų anaiptol — ne vienin
telis jos darbas. Ji surenka 
daug aukų įrengimui Rau
donosios Armijos lietuvių 
daliniams medikališkos šėt
ros, kam dabar chicagietės 
veda specialį vajų. Ji veikia 
su mezgėjomis ir eilėj kitų 
darbų.

M. Smitrevičienė baigė 
Vilnies vajuje antrąja, su 
2,979 punktais, sykiu dirb- 
dama užrašinėjime ir Lais-
vės, su 294 punktais. Tai
veteranė spaudos skleidėja, 
daug dirbusi įvairiuose va
juose ir priešpaskutiniame

SpaučEos platinimas taipgi 
ne vienatinis jos darbas: ją 
matome veikiant organiza
cijose, jų komisijose, aukų
rinkime.

• • •
Gaila, kad neturime pa

veikslo mūsų šiauriečių kai
mynų savaitraščio Liaudies 
Balso pirmosios moters, ku
ri ką tik užsibaigusiame 
vaiuje iš apie 70 vajininkų 
išėjo laimėtoja pirmos dova
nos. eidama po slapyvardžiu 
Aldietė.

Taia sėkminga slapuke, 
kanadiečiu pirmąją moteri
mi anšvietos skleidime bu
vo E. Juraitienė, gavus 
Liaudies Balsui 31 naują 
skaitytoją ir 58 atnaujini
mus.

Reiškia, paskiausiuose va
juose abiejų lietuviškų 
priešfašistiniu dienraščių ir 
savaitraščio Šiaurinėj Ame
rikoj čampionatus nusinešė 
moterys, duodamos mums 
visoms darbingumo pavyz
dį ir parodydamos aukšta 
supratima rolės priešfašisti- 
nės, liaudies reikalus ginan
čios spaudos.

Teisėtai jos užsipelno gar
be pirmųjų mūsų moterų 
(First Ladies) anšvietos 
srityje. Gal būt, kad jos pa
čios nedaug daugiau rašo 
toje spaudoje apart būti
niausių pranešimų reikalais 
savo organizacijų, kuriose 
jos veikia, vienok įteikimu 
masėms laikraščių, kuriuose 
rašo žymiausieji Lietuvos 
žmonių, o taip pat ameri
kiečiu lietuviu vadai ir ge
riausi darbo žmonių kores
pondentai ir darbuotoiai, 

kur perspausdinama rim
čiausių amerikiečių svar
biausi pareiškimai, tos mo
terys vra pirmaeilėmis švie
tėjomis, turi neatmokamu 
nuopelnų mūsų spaudai ir 
visuomenei.

Visų trijų laikraščių va
juose dalyvavo daug kitų 
moterų, o taip pat ir vyrų.

Kanadietės, kaip pasiro
do, buvo stipriomis kompe- 
titorėmis vyrams, 'nes iš 
pirmųjų dešimties yra 5 vy
rai ir 5 moterys, o iš esan
čių dovanų ir specialių po
žymių ruožte 5 asmenų trys 
yra moterys — pirmoji Ju
raitienė ir ketvirta E. Skar- 
džiuvienė iš Montrealo, o 

trečioji, E. Račienė, iš To
ronto. Pinigų sukėlime pir
muoju vajininkų irgi išėjo 
moteris, A. Buzienė.

So. Boston, Mass.
Visu Motery Atydai

ALDLD 2-ros kuopos mote
rų skyrius ir mezgėjų komite
tas (Women’s Victory Club) 
šaukia specialį susirinkimą ne
dėlioję, kovo (March) 14 d., 
3 vai. po pietų, žinyčios Sve
tainėje, 2 Atlantic St. Progra
moj : mezgimas, N. A. Moterų 
Sąryšio suvažiavimas ir kiti 
reikalai.

Draugės prašomos įsitėmyti, 
kad susirinkimo vieta perkel
ta iš 376 Broadway į žinyčios 
Svetainę. ■ H. T.

Jei pirksi bonus — mums ir 
pasaulio žmonėms ryto- 

bus šviesus

Paterson, N. J. — Paminė
jimui moterų dienos, kovo 8- 
tos, mes tarėmės kokį nors 
naudingą darbą atlikti, suma
nėm parinkti aukų vilnoms ir 
blanketams arba kas reikalin
giausia dėl lietuvių raudonar
miečių.

štai ir pasekmės—surinkom 
$84.30 ir visus pasiuntėm į 
Brooklyną, kadangi pas mus 
nėra mezgėjų, beveik visos dir
ba dirbtuvėse ilgas valandas. 
Tai gal jūs, draugės, ir už mus 
padirbėsite.

Su rinkimu aukų nereikėjo 
aiškinimų, visi supranta tikslą 
ir su užsiganėdinimu aukoja, 
kad greičiau nusukus fašisti
niam siaubūnui sprandą ir pa- 
liuosavus mūsų mylimą tėvynę 
Lietuvą. i

Aukas rinkti pagelbėjo S. 
Aliukonis ir J. Bimba, kur to
liau, su karu paveždamas. Ačiū 
jam, taipgi visiems aukoto
jams.

AUKOJUSIEJI
Aukavo po $5: J. Bimba, K. 

Motejunienė, . čalis Padrežai, 
P. Dennis iš Clifton, Strimilai 
ir P. Augutis.

Iš Philadelphi jos
Lietuvių Moterų Kliubo su

sirinkimas įvyko 18 d. vasario. 
Narių atsilankė gražus būrelis 
ir veik visos laiku pribuvo. Ge
rai, draugės, taip ir reikia. Pri
sirašė nauja narė d. Bartašie- 
nė, pasidarbavus draugei Mat
tis. Na, draugės, o kur jūsų 
kitų draugės, jūs visos turite 
nors po vieną atsivesti ir pri
rašyti prie mūsų kliubo. Ir aš 
manau, kad jūs tai padarysite, 
tai nėra sunku. Ar ne taip? 
Tik po vieną naują narę — ne
užmirškite !

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja, draugės Merkienė ir Palie- 
pienė pranešė, kad knygos ne
buvo žiūrėtos per du metu. Da
bar sutvarkyta ir kasoje pini
gų randasi $43.17. ■

Nutarėm paimti iš iždo $15 
vilnų pirkimui; reikalui esant, 
mezgimo komisija galės panau
doti tuos pinigus. <

Parengimų komisija pranešė, 
kad labai sunku su maistu pa
rengimams šiais laikais ir sun
ku gauti virtuvę visai dienai, 
nes draugės rusės kas nedėl- 
dienį užėmusios virtuvę. Pa
didinta komisija, prie jau esa
mų Mukulienės, Lamsargienės 
ir Mattis darinkta dvi irgi vei
klios draugės Zalneraitė ir ša- 
pranauskienė.

MŪSŲ MEZGIMAS
Draugė Lamsargienė prane

šė, kad d. O. Kušleikienė jau 
pridavė 4 svederius ir 1 porą 
pirštinių. Jai pagelbsti mėgsti 
kurios kitos, bet pavardžių ne
pranešė. Drg. Navalinskienė 
pridavė 1 svederį su rankovė
mis, .kuriam aukojo ir vilnas. 
Drg. Meškauskienė — 2 be 
rankovių ir aukavo jiems vil
nas. Jeigu neklystu, tai jinai 
jau 6 svederius ir porą kojinių 
pridavė, pirko vilnas ir nu
nėrė. Mūsų d. Meškauskienė 
stengias užbadyti Hitlerį su 
virbalais. Taipgi kitos draugės 
irgi nepasilieka. Draugė Bula- 
kevičienė grąžino tris be ran
kovių svederius.

Kliubas aukojo $10 užžlaiky- 
mui Botkino ligoninės Maskvo
je; įteikta per d. A. Bimbos 
prakalbas. Taipgi aukavo $3 
pasveikindamos dienr. Laisvės 
šėrininkų suvažiavimą.

Vilnų pirkimo fondan auka
vo po $1 Anastazija Griciu- 
nienė ir Senas Vincas, J. But

Po $3: A. Dennis iš Clifton 
ir B. Kerševičiai iš Passaic.

Po $2: S. Bimbienė, S. Aliu
konis, J. Ragauskiene, Prapes- 
čiai ir Skarbalienė *$1.80.

Po $1: J. Pocius, Ivanaus
kai, M. Zubonienė, J. Skaudas, 
Frank Trainis, W. Malinaus
kas, A. Beliauskienė, P. Sakat, 
V. Gudaitis, R. Aučius, J. Ku- 
likaitis, J. žilius, S. Aučicnė, 
Bingeliai, Adele Valickienė, Ši
mėnai, G. Valickienė, W. Kiri- 
chok, A. Ragauskienė, A. Va- 
reškevičius, Prieskenis, F. To- 
cionienė, Čerkauskas, J. Vai
čiūnas, Jonas Dulkis, Sopčikas, 
Matačiūnas, Krimas, Sadauni- 
kas, D. Sinkauskienė, A. Lei- 
kienė.

Po 50c: Garber, Siebert, 
švedas, J. Simonavičius, Jure- 
levičius, K. Ragauskas, A. 
Baublis, O. Aučius, Milčiuvie- 
ne, V. Sieler, Jankus ir Mičius.

Po 25c: Kuzinievičienė, Sop- 
čikienė, Sutkus, Taraila, J. 
Baublis, P. Malinauskas.

AUKŲ RINKĖJOS
M. Alikonienė ir 

' S. Bimbienė.

kus 25c. Užpraeitą susirinkimą 
aukavusios $1 draugės pavar
dė turėjo būti Krist, o ne 
Christ.

Draugės philadelphietės, įsi- 
tėmykite! Sekantis susirinki
mas atsibus kovo (March) 18 
d., 8 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave., Philadelphijoj. Esate vi
sos kviečiamos dalyvauti.

Na, o kaip su South Phila- 
delphijos draugėmis, taipgi 
Frankfordto? Draugės, pasi- 
stengkite nors sekantį susirin
kimą dalyvauti. P. Walant.

Paprasta ir patraukli, lai
boms, jaunos figūros mergi
noms ir moterims ši baskų mo
delio suknele švytruos tarp 
pačių madniausių pavasarinia
me parade. Forma gaunama 
11 iki 19-kos dydžio.

Norint užsisakyt formą įdė
kit 15 centų pinigais ir 1c. 
štampą, pažymekit formos nu
merį, dydį, savo pavardę, ad
resą ir pasiuskit: Federated 
Press Pattern Service, 106 Se
venth Ave., New York, N. Y.

“Silpną Kūną Stiprina 
Karžygiška Dvasia”
Išminčiai jau nuo seno 

yra išradę šį gražų išsireiš
kimą ir jo teisingumas pri- 
parodomas kas dieniniame 
gyvenime.

Štai vienas gyvas pavyz- 
dis iš didžiūnijos gyvenimo:

Liguista nuo sužeidimo 
automobiliaus nelaimėj jai 
keliaujant karo zonose, bet 
pasiryžusi ponia Chiang 
Kai-shek, Chinijos vyriau
sio karo vado žmona, ke
liauja po Jungtines Valsti
jas sakydama prakalbas, 
mobilizuodama paramą sa
vo kraštui, jo žmonėms. Ji 
sako reikšmingas kalbas.

Kas yra ėjęs tokias pa
reigas, tas žino, jog tai yra 
varginančios pareigos.

O štai, kitas pavyzdis mū
sų pačių eilėse, kuris, vei
kiausia, kartojasi šimtuose 
kitų panašių nuotikių po 
lietuvių ir kitų darbo žmo
nių susiedijas.

So. Brooklyne, kadaise 
vadintoj “beviltėj” koloni
joj, didmiesčio užkampyje, 
prieš keletą metų įsikūrė ir
pastaraisiais laikais įstvir- 
tino LOS 50-ta kuopa dėka 
vieno draugo Kūliko gavi
mui daug naujų narių ir 
kebų draugų nuolatiniam 
apie organizaciją rūpesčiui. 
Bet moterys savystoviai ką 
nors Veikti laimėjimui karo 
vis neišdrįsdavo.

Pirmosios į mobilizaciją 
stojo draugės M. Kulikienė 
su O. Walmusiene. Walmu- 
sienė — motina sėkmingo 
jauno profesionalo, dantų 
gydytojo, kuris dabar yra 
leitenantu mūsų ginkluoto
se jėgose. Kulikienė — mo
tina jaunučio vienatinio sū
naus, kuris tarnauja liuos- 
noriu marinuose, veikian
čioje tarnyboje. Jinai ne
seniai pakilus iš sunkios li
gos, kuri per metus su virš 
laikė ją parblokštą, svyruo
jančią tarp gyvasties ir 
mirties. To pasekmėje jinai 
jaučia kiekvieną oro atmai
na, kožna mažiausia kliūtis 
jai atneša kentėjimus.

Tas dviejų moterų tymas 
jau pasiuvo 4 puikias kal- 
dras nuken tėjusiems nuo 
karo žmonėms, pasiuvo jas 
iš gautų nuo šapos savinin
ko atkarpų, surenka aukų 
vatai, pamušalui, gauna rė
mėjų finansiniai, gavo tal
kininkių mezgėjoms. Reikia 
tikėtis, kad jų gražus dar
bas gaus daugiau talkinin
kių, kad su jų pastangomis 
pakils jų organizacijos ir 
kolonijos moterų vardas.

Kaip minėta, tai tik vie
nas iš daugelio pavyzdžių, 
kurių pasidairius rastum 
dar ne vieną mūsų ir bile 
kurioje kolonijoje. Pasiryži
mas, supratimas duoda jėgų 
ir ne taip jau stipriems 
žmonėms atlikti didelius 
darbus.

Brooklyniete.

Kaip svarbus yra namų 
frontas karo laike, galima 
suprasti iš to, kad New 
Yorke laikoma ištisos sa
vaitės konferencija svarsty
mui namų fronto problemų, 
kurių daugelio išrišimas 
rymo ant moterų veikimo. 
Apie ją daugiau matysite 
ateinančią savaitę.

Sveikinimas Jungtinių Tautų 
Moterims Nuo Tarybų Są

jungos Žymių Vadovių
Liudmila Pavličenko, ta

rybinių moterų šaulių aras, 
kuri lankėsi šioje šalyje 
prieš keletą mėnesių, yra 
viena iš grupės Tarybų Są
jungos moterų, pasirašiusių 
sveikinimą Jungtinių Tautų 
moterims proga tarptauti
nės Moterų Dienos, kovo 8- 
tos, atsiųstą amerikietėms 
per žurnalą Soviet Russia 
Today.

Kita tarp pasirašiusių 
yra Valentina Grizodubova, 
žymioji lakūnė, atsiekusi 
moterų tolimo skridimo be 
sustojimo rekordą, kurį ji
nai padarė kartu su Mari
na Raskova ir Paulina Osi
penko, abi jau atidavusios 
gyvastis pareigose savo 
kraštui. Po sveikinimu taip 
pat pasirašo Klaudija Ni
kolajevą, Visos Sąjungos 
Darbo Unijų Tarybos se
kretorė, ir Valerija Barso
va operos žvaigždė.

Atpasakojusios T a r y bų 
moterų karo pastangas fa
brikuose, kolektyviuose ū- 
kiuose ir frontuose, jos pra
neša apie kolumną tankų, 
kuri bus sudaryta iš maši
nų, padarytų pasekmėj Ta
rybų moterų aukų pagarbai 
tarptautinės Moterų Die
nos. Tarpe aukotojų randa
me moterį kolektyvę fa*r- 
merką Zubovką, kuri at
siuntusi 100,000 rublių, vi
so savo gyvenimo taupme- 
nis.

Atsišaukia i Fašistų 
Pavergtas Moteris

Viena dalis to jų atsišau
kimo, adresuojama okupuo
tų kraštų moterims, sako:

.. .Vokietijos fašizmas iš
niekino ir pūsčiomis paver
tė jūsų gimtuosius kraštus, 
apiplėšė jūsų žmones, išnai
kino jūsų tautos žiedus, su
daužė jūsų namus, ir pa
smerkė jus badui ir išnyki
mui!

Vienok, mes žinome, kad 
jūsų dvasia ir pasiryžimas 
kovoti prieš vokiškuosius 
prispaudėjus auga stipryn 
ir griežtyn su kožna diena. 
Pasaulis buvo sujaudintas 
didvyriškumu Toulon’o jū
rininkų, ir visi teisingai 
galvoją žmonės su nuosta
ba tėmija didžias ir bebai
miškas kovas jugoslavų, 
graikų ir norvegų partiza
nų, ir kitų. Atsimokėjimo 
valanda artėja. Bet mes 
privalome atsiminti, kad 
pergalė pati neateis. Ji turi 
būti išlaimėta!...

Sveikina Anglikes ir 
Amerikietes

Brangios seserys, mote
rys Anglijos ir Amerikos, 
me§ žinome, kad jūs darote 
viską jūsų galioje pergalei 
prieš mūsų bendrą priešą 
hitlerizmą. Jūsų parama 
ir materiališka pagalba yra 
aiškiai jaučiama mūsų šaly
je, ir yra įkvėpimu mums 
mūsų sunkioje kovoje. Bet 
priešas dar nėra sumuštas. 
Tikslu paskubinti galutiną 
sumušimą priešo, suvieny
tos pastangos visų laisvę 
mylinčių tautų turi būti dar 
labiau įtemptos.

Varde visų Tarybų mo
terų, kurios savo didvyriš
kais žygiais įrodė savo pa

siruošimą atiduoti viską 
greitesnei pergalei ant prie
šo, mes atsišaukiame į jus 
sekamo:

Atžymėkite 8-tą Kovo — 
Tarptautinę Moterų Dieną 
— intensyvesne kova prieš 
fašizmą! Mobilizuokite vi
sas jūsų krašto pajėgas pa- 
skubinimui galutino sumu
šimo žmonijos nekenčiamo 
priešo! Pastiprinkite pagal
bą kovojančioms prieš fa
šizmą armijoms, taipgi gy
ventojams, kurie nukentėjo 
nuo vokiečių žiaurumų.

Moterys visų laisvę my
linčių kraštų! Mes šaukia
me jus iškelti aukštai vė
liavą kovos prieš fašizmą. 
Mes pakartojame pasitikė
jimą žodžiams Juozo Stali
no, mūsų didžiojo vado ir 
vyria usio komandieriaus, 
kad suvienytos operacijos, 
ginkluotų jėgų Jungtinių 
Valstijų, Didžiosios Brita
nijos ir Tarybų Sąjungos 
netolimoje ateityje nuves 
jas į pergalę ant priešo!

Lai gyvuoja galinga koa
licija laisvę mylinčių tautų, 
kovojančių prieš vokiečių 
agresorius, ir lai jinai stip
rėja!

Lai gyvuoja suvienytas 
pasaulio moterų priešfašis- 
tinis frontas!

Pirm kalant plasteriuoton 
sienon vinį, pakaitinkit. Tas ap
saugo plasterį nuo trūkinėji
mo. Pirm kalant į medį išalie- 
juota vinis geriau kalasi, ma
žiau skelia medį ir ilgiau iš
silaiko nerūdyjus.

Moteris šiandien rasi viso
kiausiuose darbuose. Aną die
ną gelžkelių firmai pareikala
vus darbininkų dirbti prie bė
gių taisymo-tvarkymo Youngs
town, Ohio, apylinkėje atsišau
kė 10.vyrų ir 75 moterys.

Šeimininkės niekad neturi 
perdaug rankšluosčių ar pa
galvėms užvalkalų, šie pagra
žinimai ypač tam tinka. Var- 
soti ir greit išsiuvinėjami jie 
gali patarnauti paskutinę mi
nutę sugalvotai dovanai pa
gražinti. Yra 24 motyvai įvai
raus dydžio nuo 4 per 11 ir 1 
per pusantro colio dydžio.

Užsakymą su IĮ centų siųs- , 
kite: Mary Sincus, 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

i
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Seni Kelionės Įspūdžiai: Kaip Aš Važiavau 
su Jurgiu Gegužiu į Ameriką

Easton, Pa. — Pasiskaičiau 
Laisvėj drg. R. Mizaros para
šytą nekrologą Jurgio 
Gegužio, Keleivio leidėjo. Tai 
užėjo ir man noras parašyt žo
dį kitą, kaip aš važiavau su 
Jurgiu Gegužiu į Ameriką.

Atsiminimai iš užrašų kny
gelės. Buvo tai spalių 14 d., 
1921 metais, šešių mėnesių va- 
kacijos Lietuvoj pasibaigė, tai 
patraukiau iš Rukuižių kaimo 
į Kauną. Kastanto Norkaus 
laivakorčių agentūroj Norkus 
perstatė man Jurgį Gegužį, ir 
dar du žydus bankierius. Bu
vo tai rytas, ir po poros mi- 
nutų kalbos tarpe manęs ir 
Gegužio pasidarė kaip du la
šai vandens—karšti draugai.

Gegužis man įkalbinėjo, 
kad aš damokėčiau už savo 
laivakortę $40, tai važiuosime 
kartu antroj klasėj. Vėliau pa
aiškėjo, kad Gegužis būtų ga
vęs nuošimtį nuo Norkaus iš 
tų 40 dolerių. O pats Gegužis 
turėjo laivakortę už dyką nuo 
kompanijos, mat, ir jis buvo 
Keleivio laivakorčių agentas iš 
Boston, Mass.

• Tą pačią dieną po kelių va
landų kalbėjimo, pasireiškia 
aštrus susikirtimas tarpe ma
nęs ir Gegužio. Mat, Gegužis, 
kad išbandžius mane, Norkaus 
agentūroj labai šmeižė Sovie
tų Sąjungą ir komunistus. Aš 
atsargiai susikuopiau ką tik
tai žinojau ir išstojau su kri
tika prieš p. Gegužį. Kaip ant 
laimės, mano mintys buvo la
bai geros, ir sekėsi kalbėt, tai 
be pasigailėjimo ponas Gegu
žis buvo pasodintas kaip ant 
karštų žarijų. Gegužis neturė
damas gana faktų atsispirt 
prieš mane, pradėjo burnoti ir 
kolioti visus bolševikus abel- 
nai. Ant galo pradėjo mane 
gązdinti, liepė prikąsti liežuvį. 
Iš jo kliedėjimo lengvai supra
tau, kad jis gali bile bolševiką 
paduot į nagus, Lietuvos ar 
Amerikos valdžiom, 
nenusigandau, tai jis 
per duris, pasikabinęs 
lazdą ant rankos.

Tą patį vakarą buvo
tas Gegužiui išleistuvių ban- 
kietas. Būčiau buvęs pakvies
tas ir aš su penkine į bankietą, 
bet su tomis diskusijomis bol
ševizmo klausimais pagadinau 
jiem biznį. Ant rytojaus Ge
gužis labai spjaudėsi, kad ban- 
kiete per šokius, pagal visų 
Kauno ponų paprotį reikėjo ir 
jam dėl kožnos panelės pakiš
tą rankutę pakštelėt - pabu
čiuot.

Aš tą vakarą praleidau lai
ką Kauno teatre - operoj, bi
lietas kaštavo doleris, 10 litų. 
Papiačiau lošiant italų operą 
“Rigoleto,” lietuvių kalboj. 
Per dvi pertraukas visi ponai 
ir karininkai išeidavo iš ope
ros į didelę puošnią salę ir ap
link sienas porom špacieruo- 
davo. Toliau buvo bufetas su 
valgiais ir šampanais. Vienas 
karininkas užkalbino, ir įtarė, 
kad aš amerikonas, pavadino 
išsigert, žinoma, ant mano są
skaitos. Kaip jau antras var
pelis suskambo, visi skubino
mis į operą. Dėl manęs viskas 
buvo labai žingeidu.

Ant rytojaus po pietų važia
vome į Ameriką. Norkus sų 
žmona, tiedu bankieriai, Ge
gužis ir aš. Bankieriai važiavo 
į Berlyną, o Norkus palydėjo 
Gegužį iki Bremenui. Visi še
ši sėdėjome antros klasės ka
jutėj. Vienas iš bankierių. vis 
man kalbėjo tykiai į ausį, kad 
ponas Gegužis labai bagetas 
žmogus. Esą, Gegužis toks ba
getas, kad beveik pusę Kau
no miesto galėtų nupirkti Ir 
kad Gegužis kokį ten biznį 
varo su jo banku. Apart to, 
bankierius teiravosi, ar aš ba
getas. Kadangi mano drabu
žiai atrodė geresni už bankie- 
riaus, tai aš pasisakiau, kad 
Eastono mieste turiu 50 stubų. 
Gegužis nugirdo, ir nusikvato
jo. Bet aš neturėjau niekur nei 
vienos ątubos,

Norkięnė buvo jauna, gra-

Bet aš 
spruko 
medinę

sureng-

ži moteris, puošnūs jos dra
bužiai, ant rankų pirštų žėrė
jo .keli deimanto žiedai. Nor
kus daug senesnis vyras už ją, 
ir, ot, nei šis nei tas, tarpe jų 
iškilo aštrūs barniai. Kad jau 
pasiuto abudu Norkai! Ot, ro
dos, kad ims jis ir paleis savo 
kumštį į ponios Norkienės nu- 
maliavotą fotografiją. Bankie
riai ir Gegužis pabūgo, kad 
gali kilt vaina tarpe moteries 
ir vyro, tai pradėjo nesavu 
balsu Norkus šaukt prie tai
kos. Pakol davažiavome iki 
Berlyno, ugados buvo pabaig
tos. Ir aš šaukiau prie taikos, 
bet kada buvau įtartas bolše
viku, tai penki su vienu nesiro- 
kavo.

Berlyne atsisveikinome s.u 
bankieriais. Keturiese patrau
kėme į Bremeno prieplauką. 
Po poros dienų jau mes stovė
jome pas laivą United States 
Line. Laivo vardas buvo 
George Washington. Gegužis 
turėjo fotografišką kamerą, 
bet nevisai mokėjo ją vartot. 
Aš buvau susipažinęs su fo
tografijų traukimu ir darymu, 
tai ir Gegužį kaip ko pamoki
nau. Gegužis ir sako: Stan
kau, stok šalia ponų Norkų, 
tai ir tave nutrauksiu. Bet, 
matyt, Gegužis norėjo man 
šposą iškirst. Vieton kad ma
nęs šalia nenutraukus, išėjo at
bulai, nes buvo nukirstas lauk 
jo f rentas K. Norkus. Nes ant 
fotografijos stovėjau aš su po
nia Norkiene, o Norkaus buvo 
matyt tiktai kraštas rankovės. 
Paveikslų aš Gegužiui prida
riau vertės 10 dolerių, pinigų 
jis man nemokėjo, kaipo už
mokestį siuntinėjo per porą 
metų savo Keleivį.

George Washington laivas 
buvo tuomi garbingas, kad ant 
jo važiuodavo prezidentas 
Woodraw Wilson į Versalėsj 
taikos konferenciją. Paaiškėjo, 
kad laivas eis per Southamp
ton iki New Yorkui 10 dienų. 
Ant laivo buvome keturi lietu
viai : Gegužis, iš Brooklyno tū
las būtlegeris ir darbininkas iš 
Newark, N. J. Pavardžių ne
pamenu. Gegužis pasiteiravo, 
ar mes mokame lošt kortom, 
taip vadinamą pinaklį. Paaiš
kėjo, kad visi mokame. Gegu
žis sako, aš nupirksiu kaladę 
kazyrių už 50 centų, ale, Stan
kau, bus per pusę kaštai. O. K. 
Bet Gegužis kažin ką slaptai 
pasikalbėjo su Brooklyno būt- 
legeriu. Susėdome lošt antros 
klasės barruimyj. Mano part
neris buvo darbininkas iš 
Newarko. Lošėme iš drinksų, 
kas praloš, tas turės nupirkt 
keturis stiklus alaus už 40 
centų. Lošėme visą dieną, ir 
aš su savo partneriu buvome 
pralaimėtojais kožną kartą. 
Vakare mano partneris sako, 
kad jis daugiau neloš, nes jį 
nervuoja, apart to, turi šeimy
ną, visi centai jam reikalingi, 
o ir Gegužis per daug juokus 
krečia iš mūsų. Juokėsi pilvą 
susiimdamas. Loškime, sakau, 
o už praloštus drinksus aš vie
nas mokėsiu.

Ant rytojaus susėdome lošt. 
Aš pradėjau tėmyt Gegužį ir 
būtlegerį, ar nedaro kokias 
šunybes. Padalinus kortas, Ge
gužis kyšt liežuvį, būtlegeris 
aprenka triupus Čirvus. Lo
šiant pasirodė, kad būtlegeris 
turėjo tiktai vieną čirvų devy
niukę, o Gegužis visus čirvus. 
Ot, aš ir pagavau, nes liežuvio 
kyštelėsimas reiškia, kad*daug 
čirvų turi. Lermo nekėliau. 
Per pietus aš susimokinau sų 
savo partneriu ant pirštų 
ženklus paduot, ką katras tu
rime. Tai per sekamas dvi die
nas m,es buvome beveik kožną 
kartą laimėtojais. Gegužis mū
sų ženklų nesugavo, bet jis, 
matyt, dasiprotėjo, ir naują 
giesmę užgiedojo. Jis sako, tu
rime alų pirkt iš eilės, ir tada, 
kada norime gert, tai dėl mūs 
mažiau kaštuos. Mes sutikom, 
bet lošis pasidarė bergždžias. 
Ant galo pametėm lošt, tai 
Gegužis pareikalavo nuo ma-

vistiek reikės išpilt į
Nusilenkiau žemai ir

paačiavau. Sakau,
pats, aš dar noriu ant

nęs 25 centus už kortas. Aš 
sakau, atiduok man kortas ir 
gausi 25 centus.

Per visą kelionės laiką aš 
mačiau pas Gegužį pilnus 
krepšius prikišta degtinės ir 
kitokių, svaiginančių ^'gėrimų. 
Sakau, duok nors čierkutę išsi
gert nuo pilvo skaudėjimo. 
Oho, sako, anei lašo, reikėjo 
nusipirkt. Bet paskutinę dieną 
p. Gegužis šaukia, eik čia, 
Stankau, ir jūs du. Einame į 
mano kajutę. Ir pripylė ponas 
Gegužis pilną stiklą 8 ancų 
geriausios degtinės. Gerk, sa
ko, ba 
okeaną, 
poniškai 
gerk tu
svieto gyvent. Mat, jo gera 
širdis pasidarė po to, kaip ga
vo Amerikos valdžios blanką, 
kur buvo parašyta, kad drau
džiama įsivežt degtinė ir kiti 
trunk ai.

Jurgis Gegužis gal ir buvo 
turčius, gal jis ir galėjo nu- 
pirkt pusę Kauno miesto,, gal 
jis ir buvo ekspertas spaudos 
biznyje, bet kaip matote iš 
mano aprašymo, tai jis buvo 
nuo galvos iki kojų pirmos rū
šies “skačmonas.” O kaslink 
politikos, tai J. Gegužis buvo 
labai mažo išsilavinimo, nes 
bile bolševikas, kad ir mažo 
išsilavinimo galėjo jį sukriti
kuoti, ir sukedeni, kaip šiltą 
vilna.

Kryžiaus naudai. Paskui pa
kalbėjo angliškai, paprašė, 
kad atsilankiusieji pasižadėtų 
duoti kraujo ir pasakė, kad 
tas stambus vyras tai misteris 
Hastings, Raudonojo Kryžiaus 
atstovas, ant galo dar pakvie
tė j i pakalbėti.

Mr. Hastings kalbėjo trum
pai ir aiškiai apie Raudonojo 
Kryžiaus pareigas ir veiklą; 
paskui norsės apklausinėje ir 
užsirašinėjo tuos, kurie sutiko 
duoti kraujo. Girdėjau, kad 24 
asmenys užsiregistravo. Taipgi 
girdėjau, kad nuo šio parengi
mo susidarys graži auka svar
biam tikslui. Apart to, dar ža
da organizacijos paaukoti iš 
savo iždų. Pagirtinas sumany
mas !

lyg pakvaišęs šaipėsi iš prezi
dento Roosevelto už tai, kad 
prezidentas pažadėjo teikti 
pagelbą Rusijai. Dabar jie 
mato, kad Hitleriui ateina ga
las, tai bando kuomi nors pa
kenkti Suvienytų Tautų karo 
pastangoms, kad nors per 
sprindį atitolinti kilpą nuo 
Hitlerio kaklo. Bet vistiek vel
tui, neužilgo klebonas turės už 
Hitlerio prakeiktą dūšią gie
doti “Rekviem atėrnam.”

Išgėrę po porą stiklų alaus 
nuėjo į šalį. Driežas.

Hartford, Conn. flMfe

V. J. Stankus.

WILKES-BARRE, PA
Atitaisau klaidą, kuri įvyko 

aprašyme Laisvėje No. 55 apie 
laidojimą, 
i: paliko 

Lu-

J ievos G 
Aprašyme 
nuliūdime dukterį A. P. 
kienę, o turėjo būti A. P. Šu
kienę., Taipgi pasakyta, kad 
prie karsto pasakė gražią pra
kalbą Jonas Klevinckas, o tu
rėjo būti Ignas Klevinckas.

Senas Wilkes-Barrietis.

Rochester, N. Y
Parengimas Raudonajam Kry

žiui ir Pasikalbėjimas Dvie
jų Nebekarštų Parapijonų 
Sekmadienį, vasario 28 d., 

pietų laike, eidamas pro Ge
demino svetainę, pamačiau, 
kad Raudonojo Kryžiaus veži
mas privažiavęs sustojo, iš ve
žimo išlipo trys merginos slau
gių uniformose ir įėjo į Gede
mino svetainę. žingeidauda- 
mas, ką jos ten veiks, aš irgi 
įšliaužiau į svetainę. Ogi žiū
riu, svetainėje pastatyti keturi 
milžiniški ilgi stalai, o aplink 
stalus sėdi daugybė vyrų ir 
moterų, valgo pietus, gi kele
tas vyrų ir moterų patarnau
ja. Tie turi prisisegę raudonus 
kryžiukus. Gale svetainės, už 
trumpesnio stalo, sėdi plika- 
kaktis, diktas vyras ir tos trys 
norsės. Pas tą stalą atsirado 
apvalveidis smarkus vyrukas, 
tur būt černauskas. Jis pasa
kė, kad tuos keptų kalakutų 
pietus suruošė penkios organi
zacijos, būtent: Gedemino 
Draugystė, Lietuvių Politiškas 
Kliubas, Sūnų ir Dukterų 
Draugystė, LDS 11-ta kuopa ir 
LLD 50-ta kuopa, Raudonojo^

Po to visko, prirenginėjo 
. svetainę dėl šokių, o aš nuėjęs 

į kampą, gale baro stabtelė
jau pačiulpti kai ką iš stiklo. 
Ten pat prie baro priėjo du 
vyrai, — vienas ataušęs para- 
pijonas, o kitas irgi nebekarš
tas. Pastarasis sako:

— Ale kažin kodėl parapi
jonų taip mažai teatsilankė?

— Lyg nežinai — atsakė 
antrasis, — kad keli ubagai 
dvasioje, bijodami, kad para- 
pijonai neateitų į Gedemino 
svetainę, arba kaip jie sako, 
į “kacapų urvą,” tai nuviliojo 
parapijonus į savo pro-nacių 
urvą.

— Yes, ale man neaišku, ką 
tu pasakoji — teiravosi nebe
it arštas p ar a p i j o n as.

—Orait, aš tau paaiškinsiu. 
Tu žinai, kad Petrų draugys
tę valdžiavoja klebono nuolan
kūs vergai, na, tai tie škapliei- 
ninkai, išgirdę, kad čia bus pa
rengimas Raudonojo Kryžiaus 
naudai, ir kad pakenkti tam 
parengimui, sumanė, o gal 
klebonas jiem patarė, surengti 
kokį nors šurum-burum skiepe 
ir sutraukti kuo daugiausia 
žmonių, kad tik pas gedemi- 
niečius niekas nenueitų.

— Yes, ale kodėl tu manai, 
kad jie nori šiam susirinkimui 
pakenkti? —''klausė jo drau
gas.

— Nugi faktai patys už sa
ve kalba. Ant greitųjų suren
gė nei šiokį, nei tokį parengi
mą ir paskelbė draugystės na
riam, kad būtinai dalyvautų, 
nes jei ir nedalyvaus, vistiek 
turės užsimokėti po pusę do
lerio. Antras dalykas, surengė 
ekzekli toj pačioj dienoj, va
landoj ir net toj pačioj minu
tėj, kaip kad čia šis parengi
mas. Apart to, jie skleidė pa
skalas, kad šis parengimas 
esąs visai ne dėl Raudonojo 
Kryžiaus, o dėl kaž kokių bo
bų, mezgėjų, ruskių naudai. 
Ant galo, tai kad storieji tū
zai draugystės kvietė gedemi- 
niečius ant savo smo.kerio, pra
šė ateiti ir atsivesti draugus ir 
žadėjo duoti gerti ir valgyti 
visai veltui.

— Yes, ale koks jiem geru
mas, jei Raudonasis Kryžius 
turėtų, nuostolių ? — vėl klau
sia draugas.

— Ogi va koks. Pameni, 
kuomet vokiečiai užpuolė So
vietų Sąjungą, kaip tie špitol- 
ninkai džiaugėsi, kaip jie gar
bino Hitlerį ir kėlė jo armijas 
į padangę. Tu pats savo ausi
mis girdėjai, kaip klebonas

Iš 
is 
po

Mūsų K.o-
Kitur
pietų, New

atsibuvo ne-

įvairių Žinyčių
Jonijos ir

Vasario 21 d. 
Britain, Conn.,
paprastas koncertas, kurį ren
gė Lietuvių Radijo vedėjas A. 
Rėkus, dėl palaikymo radijo 
ant toliau.

Kadangi radijo vedėjas A. 
Rėkus nėra nukrypęs į vieną 
pusę, už tai jį visuomenė re
mia. Publikos dalyvavo apie 
460.

Pirmiausia programą atida
rė merginų grupė, vadovauja
ma panelės Marytės Čepony
tės. Sudainavo gražiai. Labai 
gražiai padainavo hartfordiš- 
kės sesutės Seliokiūtės. 'Skam
bino pianu V. Bacevičius. Bet 
daugiausia klausytojų entu
ziazmą sukėlė iš Waterburio 
Stulginskų šeima. Pirmu sykiu 
šioj apylinkėj neblogai pasiro
dė dainininkė p-lė Florence 
Karsokaitė iš Chicagos. Buvo
kviestas Ignas B. Kubiliūnas iš; 
Boston ir su pilnu noru buvo. taipgi turiu priminti, kurie 
sutikęs dalyvauti, bet sulaikė ' turite nuliekamų drapanų, neš-( 
nelaboji liga. Publika tą už T .........
girdus, labai jo apgailestavo.

žinoma, tarpais buvo ir kai-;
bų. Kalbėjo WMBC stoties ve- 0 1S tei\ Persiųs Sovietų Są- 
dėjas angliškai. Kalbėjo ko- \ ^monėms, kurie viso-
mentatorius Jonas Poškus. Jo <iais būdais kovoja už sutriuš-. 
kalba buvo trumpa. Radijo 
vedėjas A. Rėkus kalbėjo pla-|f

Jis padėkavojo biznie-1 
profesijonalafns ir ap-' 

visai visuomenei už pa-;

Šitokiomis iškabomis Minneapolio ir St. Paulo miestų 
organizuoti darbininkai pasitiko iš Texas valstijos se
natorių, W. Lee O’Daniel, kai jis ten nuvyko su propa
ganda už pravedimą prieš-darbininkiškų įstatymų.

(kite sulig savo išgalių. kinimą nacizmo su fašizmu 
Taipgi kliubas dar vieną ant visados.

j dieną prieš prasidėjimą va-Į Viską sykiu sutraukus, tu
maus, tai yra, vasario 28 d., tu- riu pasakyti, kad mūsų koloni- 
• rėjo surengęs šokius Raudona-i jos lietuviai puikiai darbuoja- 
įjam Kryžiui, šokikų dalyvavo'si, o labiausia moterys. Iš pa- 
iapie 500. Buvo paskirtos mer- žangiosios pusės daugiausia 
ginos pąrinti aukų. Surinko ■ dirba Amilija Bernotienė. Kur 
$52. Nors dar pilnos atskaitos įtik ją pamatysi, tai vis ji už- 

i nepadaryta, bet manoma, kadlsiėmus, ar rinkime aukų arba 
pelno pasidarys su virš $200. pardavinėjime įvairiems tiks- 
Ar tai negražus

.darbas? Bravo už tai!
kliubiečių ' lams tikietų. Tai gražus pa

vyzdys ir kitoms.

Sveiksta
Draugė Ramoškienė, daini- 

i kite Laisvės Choro svetainėn, ninkės Birutės Ramoškaitės 
' Ten jas priima, supakuoja į mamytė, sugrįžus iš ligoninės, 
! baksus ir siunčia New Yorkan. sveiksta.

Nuo savęs linkiu greito ir 
pilno pasveikimo.

Teisybės Mylėtojas.

čiau. 
riams, 
lamai
ramą. Baigdamas savo kalbą,'
prašė dalyvių remti kaip rėmė, I 
o jis iš savo pusės taipgi lai-! 
kysis tos pačios taktikos.

Vasario 6 d., lietuvių para
pijos svetainėje buvo baza
ras, kurį surengė Raudonojo! 
Kryžiaus Lietuvių Skyrius dėl! 
naudos Raudonajam Kryžiui iri 
pasiuntimui dovanų savo tau
tos karžygiams. Kadangi ben
drai visos vietinės draugystės 
pasišventusiai dirbo, tai ir nu
veikė nemažai darbo, padarė 
pelno su virš $400.

Sulig to priežodžio, kur vie
nybė, tai ten ir galybė.

Dabar tik beliko, 
taip gražiai eitų ir

kad viskas 
ant toliau.

kad pas

Vakariene ir Koncertas
Rengia 

l’hiladciphijos Darbininkiškų Organizacijų Veikiantysis Komitetas

Naudai Dienraščio Laisvės
Tai reguliaris metinis bankietas su gražia 

koncertine programa. įvyks

Kovo 21 March
Graži Koncertine Programa, Kurią Išpildys: 

S. KUZMICKAS, Baritonas iš Shenandoah, Pa.
V. O. WALL, Tenoras iš Wilkes-Barre, Pa.
M. VAIDŽIULIENĖ, Sopranas, vietinė
C. WALANT, Smuikininkas, vietinis
RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ Šoks įvairius liaudiškus šokius.
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Skambins rusų liaudies dainas.
J. JURČIKONIO MIŠRI ORKESTRĄ

Amalgarpeitų unijos iždininkas Pptofskis (dešinėje) 
įteikia Brooklyno Borough pręzidentui Mr. Cąshmore 
(kairėje) $350,000 vertės čeki, už kuriuos turįs būti 
nupirktas bomberis, pavadintas Kelly-Levin. Tuomi bus 
pagerbti tiedu didvyriai, kapitonas Colin Kelly ir sar, 
džentas Meyęr Levin, didvyriai, kuriedu žuvę bękovo- • 
darni su japoniškais užpuolikais. \

Smagu pranešti, 
mus ir pavienės organizacijos 
gražiai darbuojasi. Girdėjau, 
dėl Raudonojo Kryžiaus jau 
nemažai yra pasidarbavusios, 
iš katalikų pusės, moterys — 
mezga įvairių mezginių ir siu
va siuvinių. Taipgi tą patį da
ro ir iš pažangiosios pusės. 
Laisvės Choro svetainė yra 
centras šio viso darbo.

Kovo 28 d. yra rengiamas 
bazaras su užkandžiais ir šo
kiais. Pelnas eis Raudonajam 
Kryžiui ir Russian War Relief. 
Tai yra labai svarbiems tiks
lams. Visi turėtumėt visokiais 
būdais šį parengimą remti.

Pasižymėkite dieną. Tas 
įvyks po pietų, Laisves Choro

D. M. ŠOLOMSKAS SAKYS PRAKALBĄ

STANTON HALL
360 Snyder Avenue Philadelphia, Pa.

Skani paukštienos vakarienė, pagaminta 
ekspertų kukorių 

Koncertas prasidės 4 vai. dieną 
Vakarienė 6 vai. vakaro

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Iš Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Darbuotės

Kliubo veikiančioji komisija 
ne vien darbuojasi dėl kliubo 
labo, bet ir nusitarė prisidėti 
prie Raudonojo Kryžiaus va
jaus. Kliubo pirmininkas J. 
P. turi visas informacijas ir 
leidimą ant blankų rinkti au
kas per šį mėnesį. Darbas jau 
pradėtas. Tas blankas pasida
linę darbuojasi rinkikai, išduo
da paliudijimus tiems, kurie 
duos neipažiau kaip $1.

Aš sakyčiau, šis prakilnus 
darbąs yra labai svarbus, rem-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* 4* 4*
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

❖ ❖
1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefoną# Poplar 4110



Ttediadfenis, kivo 10, 1943

Sovietai Užėmė Syčevką, 
Užmušė 8,000 Nacių, Pa
grobė 310 Tankų ir Kt.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
lio vagonų ir žibalo vagonų, taip pat ir daug kanuolinių 
sviedinių, minų, kulkų ir kitų karinių medžiagų. Vien 
tik užmušta buvo apie 8,000 vokiečių kareivių ir oficie- 
rių.

LONDON, kovo 8. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas:

Į vakarus nuo Gžatsko mūsų kariuomenė užėmė 11 
apgyventų vietų.

Į pietus nuo Olenino sovietinė kariuomenė atėmė iš 
priešų eilę apgyventų vietų. Kelios vokiečių kontr-ata- 
kos buvo atmestos atgal ir užmušta 600 priešų.

Į vakarus nuo Rostovo mūsų kariuomenė vedė arti
lerijos dvikovas su priešais. Sovietiniai artileristai su
naikino daugiau kaip 20 vokiečių apkasų-lindynių ir 
fortu kų.

Į pietų vakarus nuo Vorošilovgrado du batalionai vo
kiečių atakavo vieną apgyventą vietą. Nors priešų ten 
buvo daugiau, bet mūsų kovotojai atakuodami durtu
vais greitai privertė vokiečius pasitraukt atgal; mes 
užmušėme 180 vokiečių ir pagrobėme 12 jų kanuolių ir 
daugiau kaip 100 šautuvų.

Į vakarus nuo Sievsko mūsų kariuomenė apsupo vie
ną apgyventą vietą. Priešų garnizonas atsisakė pasi
duoti, tai ir buvo sunaikintas.

Šiaurvakariniame fronte sovietiniai gvardiečiai už
ėmė vieną stipriai apdrūtintą priešų poziciją. Tapo nu
šluotas batalionas vokiečių pėstininkų ir pagrobta 10 
jų tankų ir 12 kanuolių.

Sovietų lakūnai sunaikino 30 vokiečių lėktuvų. Mūsų 
oro jėgos įvairiose fronto dalyse sunaikino bei sužalo
jo 200 priešų trokų su kariais ir reikmenimis, nutildė 
aštuonias baterijas kanuolių, susprogdino vokiečių amu
nicijos sandėlį ir gazolino sandėlį ir sudaužė karinį 
priešų traukinį.

Amerikiečiai Bombardavo 
Nacių Centrus Francijoj, 
Nukirto 25 Jų Lėktuvus

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
stiprų vokiečių pasipriešinimą ir bombardavo jų taiki
nius Rouene.

Oro sąlygos virš abiejų taikinių buvo labai geros.
Pradiniai pranešimai rodo, jog amerikiniai bombane- 

šiai sunaikino daugiau kaip 20 priešų lėktuvų kovotojų 
per didelius ir nuolatinius susikirtimus ore.

Bombanešius lydėjo Anglijos, Jungtinių Valstijų ir 
talkininkų lėktuvai kovotojai.

Įvyko daug kautynių, kuriose buvo sunaikinta dar 
penki priešų lėktuvai. Dingo keturi (amerikiniai) bom- 
banešiai ir du talkininkų lėktuvai kovotojai.

WASHINGTON. — Laivyno pranešimas 303: 
PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Kovo 7 d. didieji mūsų bombanešiai Liberatoriai ata
kavo japonų įrengimus Kahili ir Ballale saloj, Short- 
land salos srityje, ir bombardavo priešų pozicijas Viloj, 
Kolombangaros saloj. Vienas Liberator taipgi ataka
vo japonų krovinių laivą Kaletoj, Bougainville saloj. 
Pasekmės nepastebėtos.

Penktas Puslapi*,-----------

Worcester, Mass.

Vice-Prezidentas Wallace Ragina Palaikyt 
Sutartinę su Sovietais; Kitaip, Sako, 
Gali Įvykt Trečias Pasaulinis Karas
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

kratija, mūsų pritaikoma 
20-to amžiaus sąlygoms, 
gali drauge santaikoje gy
venti.”

Wallace smerkė Prūsų- 
nacių filosofiją, skelbiančią 
ir perinčią karus; vadino 
Hitlerį didžiausiu “Anti
kristu”; reikalavo po karo 
ne tik nuginkluot Vokieti
ją, bet iš jos mokyklų iš- 
šluot tokią filosofiją ir per- 
auklėt vokiečius demokrati
niais, žmoniškumo pagrin
dais.

Baigdamas savo kalbą, 
Wallace pareiškė:

“Mes, vakarų demokrati
jos, turime Įrodyt, jog mū
sų religija yra praktiška. 
Mes turime ištiest pagalbos 
ranką Chinijai ir Indijai; 
mes turime elgtis tvirtai ir 
teisingai su Prūsija; mes 
tutirtie teisingai ir žmoniš
kai elgtis su Rusija, ir būti 
pakantrūs ir net pagelbėti 
jai išspręsti ekonominius

klausimus jos pačios savai
siais būdais; mes turime i- 
rodyti, kad mes patys gali
me duoti pavyzdį savo aitie^ 
ribiniu demokratiniu keliu, 
jog sugebame pilnai palai
kyt darbą visiem ir pilną 
gamybą paprastų žmoniiį 
naudai.

NORVEGIJOS NACIŲ 
RADIJAS SAKO: JIE 

TRAUKIASI Iš 
VIAZMOS

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
jo žinios kovo 9 vidudienįl 
sakė, kad Sovietai Doneco 
baseine, pietuose, atmuša 
vokiečių kontr-atakas, ves
dami ten apsigynimo mai
šius.)

(Iš Šveicarijos skelbiama, 
jog karinis nacių atstovas 
pareiškė, kad vokiečiai įva
rę kylius iš abiejų Charko
vo pusių ir tikisi neužilgo 
atkariaut tą miestą nuo So
vietų. — Bet tai yra priešų 
pranešimas, kurio niekas 
nepatvirtina.)

Garsintosios Nepaprastos Pra
kalbos ir Koncertas, Įvykę 
VashHo 28, Tikrai Buvo Nepa

prasti Keliais Atžvilgiais 
“Ši diena (vasario 28) pasi

liks nepamirštama diena mano 
mintyje ant visados,“ pareiškė 
A. Bimba atsisveikindamas
Worcesterio draugūs, kalbėto
ją kun. Joseph W. Beach,
muzi.ką-akornpanistą Mr. Da
vies ir kitus svečius. Taip, ne
pamirštama ji bus ir daugu
mai dalyvių, o ypatingai tiems, 
kurie turėjo progos dalyvauti 
Bostono ir Worcesterio mitin
guose - koncertuose. Viena, tai 
nats užsibrėžtas tikslas Mass, 
valstijos pažangių, lietuvių nu
pirkti 3 ambulansus yra toks 
gražus, prakilnus, kad pripil
do sielą kupinai džiaugsmin
gu, entuziazmu ir energija 
jam padėti — kuo greičiausia 
įvykti gyveniman. Ir tas pasi
ryžimas aiškiai pasireiškė Bos
tono ir Worcesterio susirinki
muose. Troškimas mūsų geros 
valios lietuvius mestis į visuo
tiną pagelbą greitesniam šio 
baisaus karo laimėjimui, su
teikti visokeriopą pagelbą sa
vo ir visų Suvienytų Tautų ka
riam jų sunkioj kovoj sunai
kinimui fašistinių gaujų — 
žmogžudžių, kurie atnešė pa
sauliui baisias kančias. Sudėji
mas bostoniečių ir jų, apylin
kių $2,600 vasario 28 d. susi
rinkime liudija ten viešpata- 

; vusį ūpo aukštumą. O komite
to rūpestingai priruoštas prog
ramas negalėjo būt tinkames
nis.

Principaliai kalbėtojai Bos
tone buvo Dr. Hugh Cabot ir 
A. Bimba, Worcesteryj kun. 
Joseph W. Beach ir A. Bimba. 
Worcesterieciams teko pirmu 
sykiu susitikti kun. Beach. Tai 
nepaprastai gilaus liberališko 
protavimo žmogus, kuris, kai
po dvasiškis, yra daug metų 
praleidęs su misijomis bei lab
darybės darbo reikalais Euro
poj, Kaukaze — Armėnų Res
publikoj (Sovietinėj) ir kitose 
šalyse. Studijavo ir tyrinėjo 
Sovietų sistemą, tvarką, moks
lo, kultūros plėtimo metodas. 
Ir nuoširdžiai, paprastoj for
moj jis perdavė savo patyri
mus klausytojam.

Kiek pastangų ir pasiauko
jimo Sovietų valdžia deda už 
sudarymą - subudavojimą gra
žesnio pasaulio — pasaulio, 
kuriame žmogus galėtų 
džiaugtis gyvenimu ir drauge 
gerinti jį sekančiom savo kar
tom. Giliai jis žino Markso 
mokslą, Lenino, jo žmonos, jų 
sekėjo Stalino nuopelnus žmo
nijai.. Įdomu buvo išgirsti iš 
šio mums naujai sutikto dva
siškio aiškinant, iš kur ir kaip 
pasaulin atėjo žodis “bolševi
kas,“ “bolševizmas,“ kad ko
munizmas nėra patentuotas 
“išmistas” rusų, kaip mums jo 
priešai bando įrodyti ir dau
gumą mūsų jie tom pasakom 
apgauna savo naudai. Apibu
dinęs Markso, Lenino moksli
nį studijavimą žmonijos gyve
nimo, tvarkos, sistemos, ku
rioje jiehl tenka gyventi ir iš 
to sudaryti planą pagerinimui 
žmogaus gyvenimo, kun. 
Beach pareiškė, negalima pa
smerkti jo blogumus, nežinant 
jo siekių. Jis sakė nesąs komu
nistas bei socialistas, bet stu
dijuojąs juos. Girdi, pas juos 
randasi labai daug dalykų 
priimtinų. ,

Kadangi labai plačiai Nau
joj Anglijoj buvo pilnas kali
nis aptamsinimas (blackout) 
ir mūsų laukiami svečiai ir ar
tistai kelyje iš Bostono buvo 
pagauti aptamsinimo ir sulai
kyti pagal teises, tai kūn. 
Beach buvo labai svarbus situ
acijos pavaduotojas. Jam teko 
dalį prakalbos atlikti tamsoj, 
o dalį šviesoj. Ir išlaikė jis 
mūsų gražią publiką suintere
savęs iki atvyko mūsų laukia
mi — kalbėtojas Bimba ir dai-

........ ... — * f

Washington. — Senato 
komisija įspėjo^ jog šiemeti
nis derlius riebus geresnis 
už pernykštį.

nininkė Ramoškaitė, taipgi sve
čiai prof. Kubilius ir A. Kups
tis. Labai gražiai pasitarnavo 
mūsų dainininkai J. Sabaliaus
kas ir V. Tumanis ir jų akom- 
panistė Dolores Staliulioniūtė.

Nėra reikalo rašyti apie A. 
Bimbą ir jo momentui tinka
mą karštai pasakytą kalbą; 
Mūsų Biruta* rodos, niekuo
met taip ugningai, jausmingai 
nedainavo, kaip šiuo sykiu.

Aš nei nebandžiau varžyti 
mano širdies audringą pla
kimą, mano stambių ašarų 
veržimąsi, kurias iššaukė pas 
mane ir pas daugelį kitų, kaip 
Bostone, taip Worcesteryj, Bi
rutes nepaprastai jausmingai 
sudainuota “Mano Gimtinė“ ir 
“O Greičiau Greičiau,“ šau
kiant kilti audrą, šaukiant Lie
tuvos brolelius artojėlius į ko
vą už laisvą Lietuvą, kuri ir bus 
artojėlio, verpėjėlės Lietuva.

Oi daug dar norėčiau rašy
ti apie šios dienos įspūdžius, 
bet tam reikia ir gero rašėjo - 
poeto. O, kiti draugai juk irgi 
rašys ir gal daug sklandžiau 
parašys.

Mes, brangūs Worcester! e- 
čiai, dar turim gerai spustelė
ti save prie darbo, kad jau 
nors dalinai galėtume savo 
garbę palaikyti sukėlime fi
nansų ambulansų fondui. Visi 
prašomi prisidėti su auka, ku
rie dar neprisidėjo ir parink
ti aukų kur galit. Aukų šiame 
susirinkime sukelta sekamai: 
LietuVOsfeūhų ir Dukterų

Broliška Draugija $100.00
A. ir M. K. Sukackai 30.00
J. ir E. Davidoniai 20.00
J. Skliutas 15.00
P. Sadauskas 12.00
B. Keršu lis 10.00
J. ir F. Skelčiai ' 10.00
N. ir M. Kudarauskai 10.00
K. Kosulis 10.00
K. ir A. Kibirkščiai 10.00
H. Liksis 10.00
J. M. Lukas 10.00
J Daugėla 10.00
B. ir K. Capitol Market 10.00
Ig. šiupėnas 10.00
V. Navikas 5.00
J. žalimas 5.00
J. Balčiūnas 5.00
J. Lietuvininkas 5.00
K. Valentukiavičia 5.00
J. Žukauskas 5.00
F. Kalanta 5.00
V. Pačesa 5.00
J. Raulušaitis 5.00
J. Juodaitis 5.00
B. Valančiauskienė 5.00
P. Baciavičia 5.00
A. Meškinis 5.00
V. Tamuliavičia 5.00
B. Mizara 5.00
F. ir P. Petrauskai 5.00
J. Vaškus 5.00
L. Ausiejienė 5.00
A. Brazauskas 5.00
M. Juciene 5.00
M. Mickienė 5.00
F. Petkun as 5.00
II. Stankus 5.00
A. Pilkauskas 5.00
Ig. Lozaravičia 5.00
J. J. Bakšys 5.00
F. J. Repšys 5.00
J. Pocius 5.00
T. ir M. Krapai 5.00
A. Nartisiavičia 5.00
A. Dūda 5.00
A. Vasilienė 5.00
LDS 37 kuopa 5.00
LLD 11 kuopa 5.00
S. Janulis 5.00
O. Valentukiavičionė 2.00
E. Pačėsiehė 2.00
V. Jenčius 2.00

F. Gaigalas 2.00
U. Tumaniėnė 2.00
M. žukienė 2.00
M. Stankūnienė 2.00
M. Petkūnienė 2.00
B. Praslauskas 2.00
O. M are e 2.00
K. Vižbara 1.00
F. Mačiulis 1.00
V. Kriščiūnas 1.00
A, Sandon 1.00
A. Banionis 1.00
D. Plokstienė 1.00
C. Kastaridis 1.00
E. Kline 1.00
A. Kinderis 1.00
T. Miškinis 1.00
O. Miliauskas 1.00
J. Zaveckas 1.00
V. Vindziulis 1.00

V. Norkus 1.00
J. Senkus 1.00
V. Motiejaitis 1.00
A. AntanaVičia 1.00
B. Kukauskas 1.00
F. Baguckis 1.00
A. F. Romanas 1.00
P. Plokštys 1.00
K. Dirvialis 1.00
K. Biliauskienė 1.00
■H. šipuliauskienė 1.00
F. Statkus 1.00
H. Kalakauskienė 1.00
P. Jucius 1.00
M. Binkiavičius 1.00
M. Mazurkienė 1.00
E. Trasikienė 1.00
J. Demikis 1.00

Viso prakalbose su
rinkta $502.00

M. Norkienė pridavė 
ant blankos $11.25

Per 2 moterų parengimus ' 
surinkta $208.00

Lig šiol yra Viso su
rinkta $721.25

Pastaba
Gerbiamieji, jeigu p e įraši

nėj ant ant greitųjų būtų įvy
kus klaida, nebūtų parašyta 
aukavusių vardas ar tikra Šu
rna, rengėjai prašo pranešti 
bile kuriam iš rengėjų ar rie
kėjų, o mes atitaisysim.

Ačiū visiem už gražias au- 
kas. M. K. 6.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7* kp. susirinkimas įvyks ko

vo 14 d., 2 vai. dieną. Progresyvių 
Kliubo Salėje, 325 E. Market St. Po 
susirinkimo, toj pačioj vietoj bus 
prakalbos. Kalbės R. Mizara, Lais
vės redaktorius ir LDS prezidentas. 
Kviečiame dalyvauti. (58-60)

LDS 7 kp. rengia prakalbas su 
koncertine programa, 14 d. kovo. 
Durys bus atdaros nuo 4 vai. dieną. 
Progresyvių Kliubo salėje, 325 E. 
Market St. Kalbės R.' Mizara, Lais
vės redaktorius. Tema kalbos: Da
bartinio Karo Klausimai. Bus ir 
koncertinė programa, kurią pildys: 
V. Valukas su sūnum, Lyros Kvar
tetas ii' pats Lyros Choras. Kviečia
me visus dalyvauti. Vakarienės bus 
galima gauti svetainėje, gaspadinės 
paruoš skanius valgius. — Rengėjai.

(58-60)

ELIZABETH, N. J.
ALt>LD 54 kp. rengia šokius 13 

d. kovo, LDP Kliube, 408 Court St. 
pradžia 8 v. v. Kviečiame vietinius 
ii’ iš apylinkės lietuvius, kurie pri
jaučiate apšvietą, dalyvauti šiame 
parengime, nes smagiai laiką pralei
sime su draugais suėję. — J. Wiz- 
bor. (58-60)

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 10 d., 8 v. v., LDP 
Kliube, 408 Court St. Dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų aptarimui. Taipgi 
būtinai užsimokėkite duokles susi
rinkimo, nes sekretorius važinėti į 
namus, paimti duokles negali, trūk
sta geso. —V. K. Sheralis.

(56-58)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia prakalbos 

14 d. kovo, Meškiūno salėje, 134 W. 
Market St. Pradžia 1:30 v. v. Kal
bės Rokas Mizara, Laisvės redakto
rius iš Brooklyno. Kviečiame visus 
dalyvauti, išgirsti R. Mizaros pra
kalbos. Jis pirmiau kalbėjo seranto- 
niečiams ir jie buvo patenkinti jo 
kalba. Po prakalbų įvyks programa 
kurią pildys V. Valukas ii' jo sūnai. 
Nepamirškite dalyvauti. (58-60)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 10 d., 7:30 v. v. 103 Green St. 
Draugai malonėkite dalyvauti ir už
simokėkite duokles. Centras dabar 
praneša, kad šių metų knyga jau 
spausdinama. Taip pat atsiveskite 
ir naujų draugų prirašymui. Taip 
pat bus kalbama apie prakalbas, 
kurios įvyks kovo 14 d., kalbės drg. 
Petrikienė. — Org.. (56-58)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, kovo 11 d., 2316 
Margaret St., 8 v. v. Visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti. — Sekr.

(56-58)

DU J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HtJmboldt Ž-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

■■■■< ■ ■ . ............ -----------------------------------------------------------------------------------------------1, i ---------- ——----------—būkite Amerikos piliečiais
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin- 
ciplės of Democracy and Citizenship,“ parašyta adv. 
Charlęs P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai zsu atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Adv. CHAS. F. KAL 
Autorius

KAINA 35c. -
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalahdami rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St*j Brooklyn, N* Y. 

f '

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Ateikite pasimatyti su Glviais 
Geriausias Alus Brooklyne

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hevves St. eleveltorio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome Si speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

i.

2.
3.

4.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Ar Girdėjote?

Ar žinai, kaimlnka, kodėl mes taip greit pa
senome? Mat, priežastis yra tame, kad mūsų 
maiste buvo trūkumas vitaminų ir mineralų. 
Tad verčiau mes eikime į Sveikatos Maisto 
krautuvę ir pasipirkime nesugadinto maisto SU 
vitaminais, būtent:

VHF Vitamin-B-Complex tabletėlės; maisto ekspertai atrado, kad 
tai yra būtinai reikalinga dėl palaikymo geros sveikatos, jaunystes, 
ir grožio. Naudingas visiems, bet daugiausia tiems, kurie jaučiasi vi
sados pavargę, nervuoti arba turi nuolatinius galvos skaudėjimus, 
kankinasi dėl vidurių užkietėjimo ir gažų; serga Neuritis* neturi 
apetito, arba turi didelį palinkimą 1 Alkdholizmą.
ENRICH tabletėlės dėl Anti-Anemia, kraujo celių padauginimo. , 
Alfalfa Arbata ir tabletėlės turtinga vitaminais ir mineralais, 
taipgi gera inkstų valytoja, rūkščių naikintoja ir skausmų mažiA- 
toja laike mėnesinių.
VHF tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą.

5. SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuri
tis skausmus dėl trūkumo kūne mineralinių druskų.

6. KAL tabletėlės nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi nervuoti.
7. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjitno.
8. N-56 CA-83 tabletėlės dėl Peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina 

skausmus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą 
opai užgyti.

9. VELVETONE CREAM, dėl sausos veido odoš; vienas iš geriausių 
DEL MERGINŲ ir MOTERŲ. Taipgi parduodami DIABETIC ir 
REDUCING DIET1 maistą, kenuotus vaisius, kurie yra supekinti 
geriausia rūšis, be kemikalų ir balto sukraus syrupo; ir nesulpu- 
rUotus džiovintus vaisius. Naturališkas saldaines; čielų grūdų ru
ginę, kvietinę, soya duoną ir pyragaičius; Kava, Chocolate Malt, 
su vitaminais, 100 huoš. tikrą bičių nudu; sudaryta iš Soya pupelių 
mėsą. Ir įvairių kitokių maisto produktų galite gauti. Maistą ir 
Vitarąinus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara nuo 10 vaL ryto iki 9:30 
vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS
SAVININKAI KANAPORIAI

465 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Laisves Bazaras Laiškai iš Kariuomenes

Raudonojo Kryžiaus Naudai 
Balius - Judžiai Pavyko

je bus paskelbti sekamose lai
dose.

Užbaigus darbą, smagiai pa- 
baliavota ir pašokta prie jau
nuolių SimonaviČiaus ir Curylo

Laisvės bazaras jau netoli. 
Jis įvyks balandžio (April) 3 
ir 4 dienomis. Dovanų bazarui 
dar nedaug turime, laukiame 
JŲ.

šiuom kartu dovanų gavo
me sekamai: LDS 13 kp. ir 
Literatūros Draugijos 185 kp., 
East New York-Rich. Hill, au
kojo $10. A. Jasulaitis, Jamai
ca, N. Y., $2; F. Čikanavičie-

Majoras Žadėjo Tęsti 
Kovą Prieš Juodąjį

Turgy
Miesto majoras LaGuardia 

pareiškė, kad pereitą ketvirta
dienį jo pravestoji ablava ant 
mėsos\ .šmugelninkų (black 
market), kurioj atimta virš 
6,000 svarų mėsos ir kaltinin
kai pašaukti atsakomybėn, bu
vo tik pradžia.

“Inspekcija,” sakė majoras, 
“išgązdino juodąjį turgų, bet 
nesupraskite manęs, kad mes 
praktiką panaikinome. Anaip
tol. žmonės tuomi užsiimantie- 
ji yra taip sumanūs, kaip buvo 
senieji būtlegeriai. Mes ma
nome tęsti jų sekiojimą to
liau.”

Majoras sakė, kad tuo mies
to vyriausybės žygiu visi tei
singi, legalūs prekiautojai mė
sa buvo padrąsinti.

Koki bus daromi žingsniai 
prieš šmugelninkus ateityje, 
majoras priminė negalįs pasa
kyti, tačiau sakė, kad jis savo 
pasiūlymus Įteikęs žemdirbys
tės Departmentui ir Kainų Ad^- 
ministracijai.

nė, Brooklyn, N. Y., $1 ir Pe
ter Babarskas, Brooklyn, N. 
Y., 50c.

Dėkojame visiems aukoju
siems, kurių vardai aukščiau 
paduoti ir prašome kitų Lais- 

i vės rėmėjų nesivėlinti su au- 
' komis bazarui.

Abu vakaru bus šokiai ir 
į abu vakaru bus graži progra
ma. Šokiams gros Pavidis or
kestrą.

Bazaras bus Laisvės salėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Valstijos Seimelyje 
Tikimasi Kovos Dėl

Rapp-Coudert
Rapp - Coudert Komitetas, 

kurio veiklą Nacionalė Advo
katų Gildija pavadino trukdy
mu karo ' pastangų, paruošė 
New York o valstijos seimeliui 
savo raportą, kuriame, kaip 
sako žinovai, tęsiama ragan- 
gaudiškos atakos, tik po ki
tais obalsiais ir kitokiu tonu, 
negu buvo seniau.

Tas komitetas jau išeikvojo 
virš ketvirtdalio milijono vals
tijos pinigų tai žalingai propa
gandai, kandžiojimui nekaltų 
žmonių ir prašysiąs daugiau 
pinigų. Valstija, ypatingai ka
ro laiku, galėtų tuos pinigus 
sunaudoti vertingam tikslui, 
kaip kad dirbančių motinų kū- 

I dikių priežiūrai ir kitiems to
lygiems reikalams.

Draugai Laisviečiai:
Siunčiu daug linkėjimų iš 

kariško gyvenimo ir linkiu, 
kad išvien veikdami sutrum
pintume karo skerdynes.

Aš, kaip ir kiti, buvau pa
šauktas iš lietuvių tarpo į ka
rišką tarnybą. Buvau pasiųstas 
į Fort Dix, N. J. Tenai pabu
vęs kiek ir susipažinęs su ka
rišku gyvenimu buvau pasiųs
tas į Army Air Forces ir išvež
tas į Atlantic City, kur gavau 
“beis training.” Viskas sekasi 
gerai. Gražios čia apylinkės, 
visai ant marių krašto. Atro
do, kad žmonės daugiausia 
daro gyvenimą iš vasarotojų.

Patekus čionai prasidėjo ka
riški rūpesčiai, turėjau užmirš
ti civilinį gyvenimą, ir virsti 
tikru kariu. Dabar jau baigiu 
savo “beis training” ir gausiu

eiti Į mechanikų mokyklą, esu 
paskirtas orlaivių mechaniku. 
Man labai linksma, kad galė
siu padėti bombarduoti Vokie
tiją ir kitus mūsų priešus.

Kariškas gyvenimas man 
labai patinka ir džiaugiuosi, 
kad dalis lietuvių galime prisi
dėti prie Dėdės Šamo armijos 
ir kovoti už laisvę ir švieses
nę ateitį.

Baigdamas šį laišką, siunčiu 
linkėjimų Lietuvių Moterų 
Draugijai plėsti savo veiklą, 
taipgi sveikinu visus draugus 
ir drauges, kurie prisideda 
prie šalies veikimo.

Su pagarba,
John Kalendra.

Adresas: DOE 32782331, 
710 Training Group, A.A.F.T. 
T.C., Atlantic City, N. J.

Scena iš sovietinio judžio “Leningrado Apgula,” ro
domo jau ketvirta savaite Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

Moterų Apšvietos Kliubo ir 
mezgėjų balius - judžiai, reng
ti kovo 7-tą paminėjimui Tarp
tautinės Motorų Dienos, visą 
pelną skiriant Raudonojo Kry
žiaus paramai, puikiai pavy
ko. Publikos prisirinko pilna 
Laisvės salė, smagiai pasilinks
mino ir gausiai parėmė Rau
donąjį Kryžių.

Programą davė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atstovai, 
atsiųsti iš centralinės Brookly- 
no Skyriaus raštinės, 57 Wil
loughby St. Mr. Zimmerman 
rodė judžius iš Raudonojo 
Kryžiaus veiklos gelbėjime 
mūsų, ginkluotoms jėgoms ir iš 
mobilizacijos namų fronte. 
Judžiai gražiai, aiškiai atro
dė, nors buvo rodomi dienos 
metu ir pusė sales buvo neuž
dengtais langais.

Judžių pertraukoje kalbėjo 
Raudonojo Kryžiaus atstovė 
Mrs. Ayers apie svarbą vi
siems kuo nors prisidėti para
mai Raudonojo Kryžiaus, jo 
darbo. O po judžių trumpai 
kalbėjo S. Sasna, prašydama 
susirinkusius atsiliepti sulyg 
geriausia išgale į Raud. Kry
žiaus atstovų kvietimą, taipgi 
papasakojo apie visą Moterų 
Kliubo ir mezgėjų veiklą, 
kviesdama dar nepriklausan
čias moteris prisidėti prie to 
darbo. Susirinkimui parodyta 
So. brooklyniečių M. Kulikle- 
nės ir O. Walmusienes pasiū
tos dvi kaldros Raudonajam

Kryžiui. Tas jų darbas, kaip 
kad ir pranešimas, jog mezgė- ■ 
jos jau pradėjo antrą tūkstan
tį mezginių raudonarmiečiams,! 
iššaukė publikos entuziastišką j 
ovaciją. Visuomenė aukštai [ 
įvertina mūsų moterų darbą.

Po programos, dalyviai eilė
mis apstojo išrašinėtojas R. K. 
narystės korčiukių, Mrs. Emily 
Keras ir Sasna, užsimokėdami 
po dolerį, o tūlas ir po dau
giau narystės duoklių. Trumpu 
laiku turėtos 50 korčiukių iš
sibaigė, pritrūkome. Taipgi už
sirašė norinčių duoti kraujo.

Norintieji užsimokėti po $1 
ar daugiau Į Raud. Kryžiaus 
fondą, tai gali padaryti Lais
vės raštinėj, taipgi pas mote
ris kliubietes. Bus išduoti 
ženkleliai ir vardai paskelbti 
dienraštyje. Įsirašiusieji baliu-

muzikos, kurie savo darbą irgi 
aukojo Raud. Kryžiui. Taipgi 
padirbėjo ir paaukojo balini 
kiti, kuriuos paskelbs komisija 
po suvedimo visų sąskaitų.

Rep.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
oadidinu 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 5-6191

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N.. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Iš Jurginės Baliaus

Maspeth, L. I.
Per V. Karloną buvo dar 

parinkta aukų Rusijos karo 
paramai. Aukavo draugės: V. 
Ribokienė $2, A. Norvaišienė,
J. Karloniūtė ir A. Karionių-! 
tė po $1. Viso $5.

Nesmagi 'Naujiena
Draugės Karlonienės dėdė 

Mikas Marcinonis, maspethie- 
tis, senas Laisvės skaitytojas, 
susižeidė darbe. Karlonų šei
ma velinam jam greito pasvei
kimo. V. K.

šv. Jurgio Draugystė perei
to šeštadienio vakarą turėjo 
balių Grand Paradise salėse. 
Balius, kaip paprastai, buvo 
vaišingas ir smagus, nors ne 

| taip skaitlingas, koki būdavo, 
j Prie to galėjo prisidėti lietin
gas oras ir kitos kliūtys.

Skaitlingi baliuje matėsi vi
sur esantieji, • visų pramogų 
lankytojai aidiečiai, daug Lais
ves skaitytojų ir abelnai nuo
lat lietuvių pramogas lankan
tis svietas. Turėta ir tolimų 
svečių, buvo atvykę net iš 
Conn. P. Baranauskas, J. Ju- 
džentas ir tūli kiti.

Rep.

Iš Savišvietos Vakaro

Gaudami pėdę neužmirškite n 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Amerikai nepritrūksią deg
tukų, bet jie daromi trumpes
ni.

LAISVES BAZARAS
šiemet Laisvė turės bazarą savo salėje, nes ta 
salė, kur visada laikydavo bazarus, užsidarė 

iki karo laimėjimo.

Laisves Bazaras Bus

Antrasis šį sezoną savišvie
tos vakaras įvyko kovo 8-tos 
vakarą, Laisvės salėje. D. M. 
Šolomskas, Lietuvių Literatū
ros Draugijos Centro sekreto
rius, pasakė įvadinę kalbą 
apie daugeriopus mūsų krašto 
ir mūsų talkininkų frontus, 
juose svarbiausius įvykius pa
starosiomis dienomis ir to 
reikšmę mūsų politiniame gy
venime.

Tiems frontams, o taip pat 
ir namų frontui, sakė kalbėto
jas, geriausia pasitarnausime 
tik būdami stipriai organizuoti 
ir sulyg išgalės veiklūs. Jis ra
gino stoti į pažangias, kovin
gas organizacijas.

Po jo kalbos buvo daug 
klausimų, taipgi diskusijų ir 
atėjus laikui susirinkimą baig
ti dar radosi daug norinčių 
kai ko klausti ir ką pasakyti 
kalbėtais klausimais. Tai ma
tydami rengėjai paskelbė, kad 
už poros savaičių pirmadienį 
ir vėl įvyks kitas savišvietos 
susirinkimas. Į jų pageidavi
mą rodo ir tas faktas, kad 
lankytojai skaitlingėja, nežiū
rint pasitaikančio, tarsi ant 
užsakymo, kokio nors nelabo 
oro savišvietai skirtais vaka
rais. R.

Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė kovo mėnesį šiais 
metais Raudonojo Kryžiaus 
vajui, kada Raudonojo Kry
žiaus Karo Fondas iš $125,- 
000,000 bus sukeltas. Aukos 
šiam fondui garantuoja už
laikymą Raudonojo Kry
žiaus veikimij ginkluotoms 
pajėgoms namie, užsieny ir 
civiliame fronte. Atlikite 
savo dalį!

(■}—------------------------------------------------------ 0

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. V.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7170 
db------------------------------------- -——a
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Balandžio 3 ir 4 April

ABU VAKARU BUS ŠOKIAI 
Gros Pavidis Orkestrą

Prašome bazarui dovanų ir prašome nesivė
linti jas priduoti. Svarbu iš anksto žinoti, 
kiek jų bus.

Visi rūpinkimės, kad bazaras pavyktų. Kiek
vienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo kuom nors prisidėti prie bazaro.

LAISVES SVETAINĖJE
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Kepėjų Unijos Lok al as 50- 
tas pradėjo telegramų ofensy- 
vą prieš tuos kongresmanus, 
kurie neatlieka; pareigų mobi
lizacijoj už pergalę ant fašiz
mo.

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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja po 3 ir 4 kamba

rius. Už tris kambarius $24 ir auk
štyn, o už 4 kambarius, po $28 ir 
aukštyn j mėnesį. Garu šildomi, 
karštas vanduo per ištisus metus. 
Taipgi visi vėliausi įtaisymai kartu 
ir . Combination Sink. Prašome 
kreiptis pas prižiūrėtoją: 677-679 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y., 
Apt. 4A. (58-63)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

Gerai Patyrę Barberini

<!>

<

<!>

Išdirbame ir Parduodame
Geriausios Rūšies Rakandus

Iš priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas.

M. Petraitiene ir Sūnai
409 ir 417 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-8451.

<♦>

<♦>

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyrų dirbti prie Fold

ing Box Co., kaipo “Strippers,” Ge
ra alga. Nuolatinis darbas. Kreipki
tės: Standard Folding Cartons, 85 
Ingraham St.', Brooklyn, N. Y. Tele
fonas EV. 8-1617. (58-60)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, kovo 11-tą, 7:30 v. 
vakaro, Laisvės svetainėj. Jis bus 
labai svarbus, todėl visi nariai da
lyvaukite. Atsiveskite ir savo drau
gus įrašyti į tą didžiulę lietuvių ap- 
švietos organizaciją. Katrie dar ne
turite knygos “Amerikos Demokra
tijos Steigėjai” malonėkite būti su
sirinkime ir atsiimkite tą puikią 
Amerikos istorijos knygą. O šių 
metų knyga iš Lietuvos istorijos 
jau perduota į spaudą ir artimoje 
ateityje nariai ją gaus už 1943 me
tus. — 1 Kuopos Organizatorius.

(57-59)

C. BROOKLYN, N. Y.
/LDS 46 kp. ir LLD 24 kp. susi

rinkimas įvyks trečiadienį, kovo 10 
d., 7:30 v. v., Liet. Neprigulmingo 
Kliubo kambariuose, 269 Front St. 
Visi nariai būkite laiku, t— Kuopos 
Valdyba. (56-58)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas 

įvyks 11 d. kovo, 8 v. v., Zabelskio 
salėje. Prašomą narius dalyvauti.— 
Kom. (58-59)

PARDAVIMAI
Mahogany baras, 12 pėdų, coil 

box, 3-jų spiketų ir sinka.., Visai ma
žai vartoti. Parduodu ir po vieną 
už labai prieinamą kainą. John Sto- 
klos, 417 Poplar St., Philadelphia, 
Pa. Tel. Market 4045. (56-61)

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius—Undertaker

NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Tel. STagg 2-0788

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

* LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Rheingold E^tra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

<♦><!>

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY
PUBLIC

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

TELEPHONE
STAGG 2-5048

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.
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