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PASIRUOŠĘ
SoVietų sako, 
sumobilizavę,

I , 
(Telegrama iš Clevelando)

Clevelande kovo 7 d. šeš-

m

rio ir kitų politinių kalinių pa- vo dauguma karo reikmenų 
didintą ir pagreitintą. Kova atsiunčiamų Chinijai iŠ A- 
už jų išlaisvinimą yra pirmu-1 merikos ir Anglijos.) 
tinis dienotvarkio punktas.” --------------------------

j amas kalėjime, jis daugiau 
mąstė apie paliuosavimą sa- 

’jvo draugų darbininkų, negu

jo, kad tai 
kvėpė narsias darbininkų 
kovas toje Amerikos dalyje.

Už BROWDERI, KITĄ 
NETEISYBĖS AUKA 
Primindamas, jog Moo-

'ney buvo pirmininkas Pilie-

"Vienintėlis dalykas, kurį 
es galime padaryti dabar, 
i pagerbti mirusįjį ir tęsti 
irbą, kad kitus išlaisvinti...”

Šitaip pasakė Warren K. 
illings, ilgametis mirusiojo

Tom Mooney bičiulis, po Moo
ney mirties. Atsiminkim, Bill
ings buvo podraug areštuotas 
su Mooney (1916 mentis), po
draug nusmerktas kalėti ir iš
kalėjo 23 metus amžiaus vi
siškai nekaltai,z kaip ir miru
sysis. Billings’ui teko tvarkyti 
Mooney palaikų laidojimo 
procedūrą.

čiu Komiteto Earlui Brow-' 
derini paliuosuoti, Bridges 
tarė: “Tomas Mooney mirė, 
būdamas pirmininku komi
teto, kuris darbuojasi iš-

Warren . K. Billings, 
artimiausias Mooney’o 

, kuris 
taipgi buvo nekaltai išlaiky-

/L 'M

tinė kariuomenė faktinai aptvirtintų punktų. Jie jva- 
sunaikino visą 48-tą diviziją re naują gilų kyli į nacių li- 
vokiečių armijos, 15 tūks- nijas toj srityj.
tančių vyrų. Syčevka buvo 
nacių paversta į tvirtumą.
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į vakarus nuo Maskvos, So-įvykių, kur buvo laikomi pa- 
' vietai atkariavo dar devy-imti nelaisvėn raudonarmie- 
nias apgyventas vietas ir ciai ir kiti sovietiniai žmo- 
įsiveržė į vieną kariniai nes.

KRISLAI
Vienintelis Dalykas, kurį 

Mes Galime Padaryti. . .
W. K. Billingso Žodžiai.
Robertas Minoras 

šermenys©.
Tai Buvo 1923* Metais .. .

Rašo R. Mizara
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Dienraštis
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Telkia Australijoj Pasi
priešinimą Japonam
Canberra, Australija, ko

vo 9. — Atvyko Rytinės Ho- 
Bet Billings pasakė dardau- landų Indijos vice-guberna- 

giau ir tas tenka atsiminti | torius van Mook su 
kiekvienam, kuris skaitosi su- Rolandų generolais 
sipratusiu, kuris stovi už dar-1 valdžios nariais. Jie 
bo žmonių reikalus. Jis sake: jsu australais-anglais 

“Tomas visuomet buvo nuo- nizuoja Australijoj 
saikus darbininkų eilėse ko-i priešinimą japonam, 
votojas, ir jis tikėjo į tai, jog 
visos pastangos turi būti deda-1 
mos tęsimui karo prieš Ašį. 
Tomas Mooney, kaip ir J. B. ■ 
McNamara, nuo kurio mirties 
taip artimai suėjo vieneri me
tai su Mooney mirtimi, nieko 
daugiau nenorėtų, kaip gy
venti, kad matyti kampaniją

JAPONAI SAKOSI UŽ
ĖMĘ PEGU

Tokio, kovo 9. — Japonai 
! skelbia, kad jie užėmę Pegu 
miestą, stovintį prie gele
žinkelio, už 40 mylių į šiau
rius nuo Rangoono.

(Per Rangooną plaukda-

Naujas Japoną Koman
dierius Vietoj Pasipjo

vusio Gen. Hommos

O Komunistą Partijos Na
cionalinis Komitetas dėl Moo- i 
ney mirties sako:

“Tomas Mooney buvo nu
smerktas mirti per pašėlusią 
reakciją, kuri buvo sąryšys go
dumo ir darbininką išnaudoji- Washington, 
mo, parsidavimo politikoje ir1 laikomas 
atatinkamo ant vietos tūnoji- 
mo darbininku judėjime. . 
Tom Mooney ėjo pirmyn be 
baimės, kur gręsė kalėjimas ir 
net mirtis už savo pareigos at
likimą savai unijai ir savai 
klasei. Visoje Amerikos darbi
ninką judėjimo istorijoje nėra 
puikesnės epikos, kaip ta ilga, 
ketvirties šimtmečio kova, ku
ri išaugo iš Mooney įsitikini
mą ir iš jo darbo.”

Labai gražiai Komunistų 
Partijos Nacionalinis Komite
tas pasielgė, pasiųsdamas Ro
bertą Minorą dalyvauti Moo
ney’o laidotuvėse'. Kas gi ki
tas ten šiuo metu galėjo ge
riau tikti? Argi ne Minoras 
buvo pirmutinis žmogus, kuris 
pradėjo organizuoti komitetą 
Mooney išlaisvinti, tuojau, kai 
Mooney buvo nekaltai įkalin
tas ir bandomas nužudyti ?

Taip, tai buvo Robert Mino
ras, kuris šiuo metu eina LSA 
Komunistų Partijos generali
nio sekretoriaus pareigas, kai 
Earl Browderis sėdi kalėjime!

kovo 9. — 
patvirtintu 

pranešimas, kad pasipjovė 
ar kitaip nusižudė vyriau
sias japonų komandierius 
Filipinuose, generolas M. 
Homma.

Suprantama, kad jis pasi
darė sau galą todėl, kad 
kelis kartus mažesnis skai
čius amerikiečių ir filipinie
čių kariuomenės, komando
je generolo MacArthuro, vis 
atmuša japonus Bataan pu- 
siausalyje, padalydami ja
ponams tokių didelių nuos
tolių.

Vieton gen. Hommos ta
po paskirtas generolas Ya- 
mashita . kaipo vyriausias 
japonų komandierius Filipi
nuose.

Yamashita yra vadina
mas užkariautojom anglų 
Malajų pusiausalio ir Singa
pore.

Iš rytinių Amerikos valstijų 
lietuvių šitų žodžių rašytojas 
bene buvo pirmutinis, aplan
kęs Tom Mooney $an Quentin 
(Kalifornijoj) kalėjime. Tai 
buvo 1923 m. vasarą, berods 
liepos mėnuo. Geroką pusva
landį laiko praleidau su juo 
besikalbėdamas apie darbinin
kų judėjimo reikalus.

Apie save tuomet šis dide
lis vyras kuomažiausiai kalbė
jo. Jam rūpėjo teirautis apie 
lietuvius, apie kuriuos jis buvo 
tik tegirdėjęs.

Kada aš pasakiau, kad lie
tuviai darbininkai palaiko sa
vo stiprias kultūrines organi
zacijas, kurios nuolat kelia 
reikalavimus, kad Mooney bū
tų išlaisvintas; kada pasakiau, 
kad laikraščiai “Laisvė” ir 
“Vilnis” apie Mooney dažnai 
rašo ir reikalauja jam laisvės, 
tai Mooney labai džiaugėsi ir 
net susijaudino. Atsisveiki-j 
nant, jis prašė perduoti svei
kinimus lietuviams 
k am s.

Tai buvo 1923 
prieš 19-ką metų. 
Mooney dar vis gan gerai at- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Angly Lakūnai Pleškino 
Centrą Nacių Ginklų 

Fabrikų, Esseną
London, kovo 9. — Angli

jos orlaiviai audringai bom
bardavo Esseną, svarbiausią 
centrą karo pabūklų dirbi
mo, vakarinėje Vokietijoje. 
Praneša, kad padarė daug 
nuostolių kariniams nacių 
fabrikams tenai.

Kasyklos Nelaimėje Už
muštas M. Kaspariūnas

Duryea, Pa. — Vasario 27 
d. angliakasy kloję krisdama 
uola užmušė Martiną Kas- 
pariūną, 61-nų metų am
žiaus. Jis palaidotas kovo 2 
d.

Velionis paliko nuliūdime 
moterį, dvi dukteris, dvi po
dukras, du posūnius, vieną 
brolį ir tris seseris čia Ame
rikoj ir vieną seserį Lietu
voj.

AMERIKIEČIAI SUDAUŽĖ Anglai Pakeitė Savo Ko- SOVIETŲ KARIUOMENE 
TUZINUS JAPONŲ TROKŲ mandieriyBnrmoje . ATĖMĖ Iš VOKIEČIŲ

London, kovo 9. — Vietoj i 
iki šiol buvusio vyriausioj . 
anglų komandieriaus B u r- i 
imoj, generolo Huttono tapo; 
! paskirtas generolas Sir H. 
iR<. Alexander. i
i rxrt a D Avrvmvn Maskva. — Raudonoji Ar-'svarbų miestą, kurio UŽGINČIJA RANGOONO dvj di Jauri das neminimas.

PAJEMIMĄ : kautynių atėmė iš nacių 7 ' _ ' /
Washington, kovo .8. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas paskelbė šitokį pranešimą:
Amerikiečių artilerija, iš paslėptų pozicijų staiga 

bombarduodama japonų pulką, betraukiantį į šiaurius 
nuo Abucay, Bataan pusiausalyje, padarė priešams di
delių nuostolių.

Tas pulkas važiavo devyniasdešimčia trokų į frontą; 
matomai, su intencija sustiprint japonų liniją. Mano
ma, kad jis turėjo 2,500 karių. Buvo sunaikinta 29 tro- 
kai su dauguma važiavusių jais.

NUSIŽUDĘS JAPONŲ KOMANDIERIUS 
FILIPINUOSE

Iš įvairių šaltinių, iki šiol laikomų patikimais, gene
rolas MacArthur gavo kartotinus pranešimus, kad lei
tenantas generolas Masaharu Homma, vyriausias ko
mandierius japonų jėgų Filipinuose, nusižudė, padary
damas sau hara-kiri (išsipjaudamas vidurius), — nors 
šiem pranešimam trūksta pilno patvirtinimo. Tie pra
nešimai teigia, jog jis nusižudė todėl, kad gen. Homma, 
turėdamas skaitlingesnes jėgas, neįstengė sunaikint a- 
merikiečių ir filipiniečių besiginančių Bataan pusiau
salyje ir Corregidor saloje.

To japonų komandieriaus laidotuvių apeigos, kaip 
pranešamą, įvyko vasario 26 d., Maniloje, ir jose da
lyvavo asmeniškas atstovas imperatoriaus Hirohito, o 
paskui orlaivis išgabeno generolo Hommos pelenus j 
Japoniją palaidot juos ten tinkamoj šventykloj.

Įdomi ir ironiška tų pranešimų smulkmena teigia, 
kad laidotuvių apeigos buvo atlaikytos Maniloj tuos 
pačiuose viešbučio kambariuose, kur buvo apsistojęs 
generolas MacArthur pirm pasitraukiant amerikiečių 
ir filipinų kariuomenei iš to miesto.

Generolas MacArthur praneša, kad jis ir toliau 
stengiasi įgyt parodymų kas liečia teisingumą ar ne
teisingumą tų pranešimų.

(Washington, kovo 9.— Amerikos karo departmen- 
tas praneša, kad Japonija vieton generolo Hommos 
paskyrė generolą T. Yomashito vyriausiu savo koman- 
dierium Filipinuose.)

VISOMS AIDED KUOPOMS 
IR NARIAMS

Draugės ir Draugai:—
Knyga “Tarybų Galybė,” kurią pilno stovio nariai 

gauna už 1941 metus, jau visoms kuopoms ir pavie
niams nariams išsiuntinėta. Literatūros Draugijos na
rius prašome atsilankyti į jūsų kuopos sekamą susirin
kimą ir knygą atsiimti. Taip pat ir tie nariai, kurie 
skolingi už 1941 metus, ateikite pasimokėti duokles ir 
gaukite šią labai svarbią knygą.

Knygų pasiųsta apie tiek, kiek 1941 metais narių pa- 
simokėjo. Bet reikalui esant bus pasiųsta daugiau. Jei
gu kuri kuopa negavo, — praneškit.

Dabar stojasi klausimai: Kodėl Raudonoji Armija 
sulaikė ir varo atgal Hitlerio ir jo talkininkų jėgas? 
Kas bus pavasarį? Ar bus Hitleris sumuštas 1942 me
tais? Skaitykite šią knygą atydžiai ir jums labai daug 
paaiškės.

Šia proga padarykite didelius kuopų susirinkimus. 
Gaukite naujų narių į organizaciją. Mokėkite savo 
duokles už 1942 m., kad Centro Komitetas galėtų laiku 
išleisti knygą apie Amerikos kovotojus.

D. M. šolomskas,
• 46 Ten Eyck St.

Leningrado fronte per
Anglai užginčija japonų i miestą Šyčevką, prie gele- paskutines savaites raudon- 

pranešimus, kad jie jau už-ižinkelio tarp Rževo ir Viaz- armiečiai užmušė 6,000 vo- 
ėmę Rangooną, svarbiausią|mos. Tuose mūšiuose sovie- kiečių ii’ sunaikino 118 jų 
iBurmos miestą.

Anglijos vyriausybė pri
pažįsta, kad anglų padėtis 
Rangoone labai sunki.

Iš kurių vietų anglai Bur-
moje pasitraukia, tai pir- privarę ir lenkų 
miau :
maisto ir kitų reikmenų.

SOVIETŲ LAIMĖJIMAI
_ . . . SMOLENSKO SRITYJ
Naciai į ta diviziją buvo:

i kareiviu.' Smolensko provincijoje
sunaikina sandėlius Daugelis lenkų numetė gin- Raudonoji Armija atkaria- 

|kiUS) perbėgo į Sovietų pu- vo Jau 19 apskričių.
--------- Įsę ir stojo kovon išvien su Pirm pabėgant iš miesto 

MifUric Fene Kiipva ;rusais prieš vokiečius. Juchnovo, vokiečiai sudegi-niuens LSįS lujeve, lcrrATTNTAQ vaoavattta !no daugiau kaip 1,600 namų
Planuojąs Pavasario

nfnnoirvrn CCDQ ^pirmininkas, sakoma, pats ATKAKLŪS MŪŠIAIVlCnSyVę piles asmeniškai planuoja plačius; Ukrainos fronte įvyko 
-------- veiksmus ištisame fronte! atkaklių mūšių, per kuriuos 

London. — Pranešimai iš I prieš Hitlerio ’ pavasarinę sovietinė kariuomenė nuko- 
Stockholmo .sako, kad Hit-'ofensyvą, kuriai dabar na-.ve 1,300 fašistų, 
leris atvykęs į Kijevą, ciai rengiasi. įsiveržus raudonar
Ukrainos sosotinę. Jis ten 
steigiąs vokiečių armijos 
centrą, iš kurio naciu ko- 
manda pradėsianti pavasa
rinę ofensyvą prieš Sovie
tus. Teigiama,, kad daugiau 
kaip 5 milionai vokiečių, 
italų, rumunų ir kitų Hitle-jtų, kurie mėgino ištrūkt iš' 
rio talkininkų darysią už-'apsupimo.
puolimo žygius prieš Sovie-( Kalinino fronte, į šiaurių skaičių koncentracijos sto
tų Sąjungą.
SOVIETAI
Žinios iš 

kad jie turi 
išlavinę ir pilnai apginklavę 
367 divizijas naujos kariuo
menės, penkis milionus vy
rų, į savo ofensyvą prieš j 
nacių planuojamą ofensyvą. į

Vichy, Franc. — Naciams Į Berlin. — Naciai oficia
liai garsina, kad jie, esą, vi
so praradę tik pusantro mi- 
liono savo kariuomenės So
vietuose.

(Sovietai skaičiuoja, kad 
jau užmušta, nelaisvėn pa
imta bei sunkiai sužeista 6 
milionai nacių.)

tarnaujanti žinių agentūra 
Interfrance Paryžiuje rei
kalauja areštuot ir nužudyt 
tiek anglų esamų neužimto
je Francijos dalyje, ’kiek 
bus užmušta francūzų per 
tolesnius oro užpuolimus iš 
Anglijos lakūnų pusės.

ciai rengiasi.
Srityje Staraja Russa so- čiams į vieną svarbų mies- 

vietinė kariuomenė vis kie- tą, užvirė nuožmiausi 
čiau užveržia plieno lanką kautynės su vokiečiais 
apie apsuptą šešioliktą vo-i kiekvieno namo. Viena-a 
kiečių armiją ir užėmė darjmeninė bažnyčia kelis kar
du kaimus toje apylinkėje, tus perėjo iš vienų rankų į 
Užmušta dar 450 nacių iš į kitas ir atgal.

Grumdamiesi pirmyn, So
vietai užėmė ir tam tikrą

Anglai vėl Ardė Fabri
kus Nacių Užimtoje 

Francijos Dalyje
London. — Anglijos orlai

viai praeitą sekmadienį , 
bombardavo auto-troku fa
briką Poissy, 8 mylios į va
karus nuo Paryžiaus, ir ki-j 
tas dirbyklas vokiečių užim
toje ' šiaurinėje Franci j oje. 
Tas Poissy fabrikas pasta-' 
tydavo po 20 trokų kasdien 
karinei nacių mašinai. Ang
lų lakūnai taipgi atakavo 
geležinkelius ir ’kitus kariš
kai svarbius pastatus toje 
Francijos srityje. Francūzai 
daugelyje kaimų sveikino 
pralekiančius anglų orlai
vius.

Praeitą antradienį. Angli
jos lakūnai, bombarduodami 
fabrikus Paryžiaus prie
miesčiuose, užmušė 325 as
menis, kaip sako praneši
mas iš Vichy.

Tom Mooney Sakytu: Negali Būti Taikos, 
Kol Fašistai Liks Visiškai Sumušti

San Francisco, Calif. —
Šermenyse Tomo Mooney’o, 
garsaus kovotojo ir kanki
nio už darbininkų reikalus, 
kalbėjo Robertas Minor, 
veikiantysis sekretorius A- laisvinti kitą neteisybės au- 
merikos Komunistų Parti- ka.” 
jos. Jis tarp kitko sakė: m , . .. L

“Tomas Mooney buvo ko-! Tomo Mooney o laidotu- 
svingas vyras. Per ketvirtį :vps. suruos£ Jungtims Dai- 

^’išimtmečio, nekaltai kamuo-Įhmmkų Komitetas^ delei 
1 ' ; Pergalės, susidaręs is Ame

rikos Darbo ' Federacijos, 
i CIO ir geležinkeliečių unijų.

Detroit, Mich. — Federa
te valdžia patvarkė, kad ne
grai turi būti priimami kai
po įnamiai į kambarius So
journer Truth Housing pro
jekto.

ėfe&Ų1

• apie savo paties išlaisvini- &i° komiteto pirmininkas
* buvo Warren-K. Billings,
“Jeigu Mooney dabar ga_ a r t i m iausias . ■

lėtu pakilti iš grabo ir atsa- draugas kovotojas,
# , 4- •• I-x* •« t ▼ z-v w /X Irn I r n »kyti tiem, kurie kalba apie - - x 

taiką per derybas su f ašis- ^as metus kalėjime, 
tais, jis pasakytu: negali

' Mirė Ona Petrauskiene
KOVOTOJO PAGARBA 

KOVOTOJUI
Mooney o laidotuvėse kak tadionj, mirė Ona Petraus- 

bejo ir Harry Bridges, CIO kienė phiiadelphiečio A. J. 
vadas vakariniame Amen- Smito sesuo> žmona Domi. 
kos pakraštyje. Jis pazyme- nįnko Petrausko. Bus palai- 

dota šį trečiadienį, kovo li
tą

Jt*
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Trys Mėnesiai Laimėjimų 
ir Pralaimėjimų

Visi laikraščiai davė straipsnių ir edi- 
torialų apie trijų mėnesių sukaktį nuo 
Amerikos įstojimo į karą. Visi pabrėžė 
didelius mūsų krašto ir Anglijos pralai
mėjimus per tuos tris mėnesius. Iš tiesų 
tie pralaimėjimai labai dideli. Aplaikyti 
smūgiai labai skaudūs.

O kas pikčiausia, kad tuos smūgius 
šioms dviems galingoms šalims uždavė 
kaip tik “silpniausias” fašistinės Ašies 
partneris, tai yra, Japonija. Taip buvo 
amerikinės spaudos žmonėms įkalbėta, 
kad Japonija yra silpniausia Ašies dalis.

Bet, žinoma, Japonijai pavyko tik to
dėl, kad mūsų kraštas nebuvo pasirengęs 
užpuolimui iš tos pusės. Amerika nesiti
kėjo Japonijos agresijos. Priešas užpuor 
lė iš pasalų.

Tačiau negalima kalbėti tiktai apie 
pralaimėjimus per šiuos tris karo mėne
sius. Yra ir milžiniškų laimėjimų. Jų ne
matome, nes jie nepadaryti karo fron
tuose.

Didžiausias mūsų šalies laimėjimas 
yra tas, kad pagaliau šis gigantas pradė
jo išsijudinti. Visa šalis jau pajuto karo 
pavojų. Mūsų galingoji pramonė pradė
jo smarkiau dirbti karo pabūklus. Ir kas
dien gamybos tempas didėja. Iš dirbtu
vių ir iš uostų didele ., griovė* pradeda 
plaukti tankai, kanuolės, orlaiviai ir lai
vai.

Šita Amerikos galybė neužilgo turės 
pasireikšti ir karo frontuose. Amerika ir 
visos kitos Suvienytos Tautos turės per
eiti į ofensyvą prieš Ašį, pasekti pėdomis 
didvyringosios Raudonosios Armijos.

Moteriškės Protingi Žodžiai
Kolumnistė Dorothy Thompson “New 

York Poste” išreiškė labai gražių, teisin
gų ir sveikų minčių apie kovą su parda- 
vikais ir penktakolonistais. Ji mano, kad 
valdžios taip vadinamas Federal Bureau 
of Investigation vienas negali apsidirbti 
su tais naminiais priešais. O kad tų prie
šų yra daug, tai visiems žinoma. Jos su
pratimu, visokios įvairiaspalvės fašisti
nės organizacijos yra Amerikos priešas.

Tai kaip gi kovoti su tuo priešu? Pa
nelė Thompson siūlo masinį būdą. Ji sa
ko, kad Amerikos žmonės yra puikiai or
ganizuoti — tų organizacijų yra daugy
bė. Ypatingai tame gali puikiai pasitar
nauti galingos darbo unijos. Bet jos tu
ri būti įtrauktos į kovą su -sabotažnin- 
kais ir Ašies agentais.

Įtraukimas organizuotų masių į tą ko
vą padarytų ir kitą gerą dalyką, būtent, 
neleistų išsiplėtoti biurokratijai, kurią 
sudaro įvairūs valdžios organai, kada jie 
būna prikimšti samdytais žmonėmis. 
Liuosanoris masių veikimas geriausia 
apsauga nuo biurokratizmo. “Karus laimi 
žmonės, veikią žmonės,” baigia savo pas
tabas šita kolumnistė-laikraštininke.

Pradžia Puiki!
New Yorke Federalis teismas teisė ir 

rado kaltais šešis nacių šnipus. Visi jie 
Amerikos piliečiai, bet vokiškos kilmės. 
Tiems niekšams grūmoja dvidešimties 
metų kalėjimas. Vėliname jiems tiek ir 
gauti.

Tai pirmas šitos rūšies teismas nuo A- 
merikos įstojimo į karą. Pradžia padary
ta labai gera. Iš visur ir visi Ašies šni
pai turi būti sumedžioti ir aštriausiai nu
bausti.

Pilietis A ir Pilietis B
t ' l

Astuoniems Milijonams Cery Amerikiečiu Grūmoja Būti Nu
žiūrimais, Jeigu Tam Tikras Bilius, Įneštas Jungtiniu 

Valstijų Kongresan Ir Jau Priimtas Atstovu 
Buto, Taptų Įstatymu.
Rašo Adv. A. UNGER

Neseniai Kongreso Atsto- nes neturi teisės būti mūsų 
vų Buto priimtas vienas bi- šalies piliečiais, 
liūs parodo pasikeitimą įs-

Latviai Laukia Išlaisvinimo
Kaip Estonija ir Lietuva, taip Latvija 

vaitoja po kruvina nacių letena. Bet jos 
išlaisvinimo diena artėja. Prieš kelias 
dienas spaudoje buvo pranešta, kad Mas
kvoje latviai atlaikė entuziastišką susi
rinkimą. Ten dalyvavo ir Latvijos Sovie
tinės Valdžios žmonės. Kaip kitų Balti
jos kraštų, taip Latvijos Sovietinė Val
džia yra pasitraukus į Maskvą.

Šiam susirinkimui buvo pranešta, kad 
Raudonoji Armija artinasi prie Latvijos 
rubežiaus, kad latviški ^Raudonosios Ar
mijos skyriai jau nebetoli nuo rubežiaus, 
kad Latvijos išlaisvinimo valanda arti
nasi. Šitą žinią susirinkę latviai pasitiko 
audringu džiaugsmu. Jis ištroškę sugrįž
ti į laisvą Latviją ir vėl imtis už socialis
tinės kūrybos darbo.
• Tokiu pat troškimu persiėmę estonai 
ir lietuviai, kurie pasitraukė į Sovietų 
Sąjungą, kai Hitlerio barbariškos gaujos 
užplūdo ir pavergė jų kraštus. Estoni- 
jos ir Lietuvos sovietinės vyriausybės

Nerimas Nacių Užfrontyje
Pereitą šeštadienį ir vėl prabilo nacių 

propagandos ministeris Goebbels. Kalbė
jo į Vokietijos žmones. Skundėsi, kad ga
myba eina prastai, kad žmonės karo ne
paiso. Reikalavo iš visų daugiau darbo 
ir ištikimybės Hitleriui.

Tas tik parodo, kad Vokietijos žmonės 
prastai žiūri į šį karą. Raudonosios Ar
mijos smūgiai nacių gaujoms pradeda 
tiems žmonėms akis atidaryti ir juos pa
drąsinti. Matyt, tą jaučia nacių partijos 
šulai. Už tai Goebbels išdrožė šitą spy- 
čių. •

Mūsų Jūrininkai
Amerikos laivynas vis smarkiau pra

deda kirsti japonams. Bet iš kitos pusės, 
priešas irgi nesnaudžia. Kaip Japonijos, 
taip Vokietijos submarinai daro daug 
žalos mūsų laivams. Neseniai vienas A- 
merikos laivas tapo paskandintas netoli 
New Jersey pakraščio. Su juomi žuvo 
daugiau kaip šimtas jūrininkų. Pereitą 
šeštadienį Laivyno Departmentas prane
šė, kad priešui pavyko dar keturis mūsų 
laivus nuskandinti. Su jais žuvo apie 95 
jūrininkai. Priešo užpuolime ant Perlų 
Uosto pereitais metais gruodžio 7 dieną 
taipgi žuvo daug jūrininkų.

Karo laivynas yra svarbi ranka šiame 
kare prieš Ašį. Jisai turi nugabenti mū
sų armiją ir karo pabūklus į frontus ir 
palaikyti blokadą prieš Vokietiją, Japo
niją ir Italiją. Jisai turi veikti abiejuose 
okeanuose — Atlantike ir Pacifike.

Amerikos jūrininkai pasirodė drąsiais 
ir puikiais'kovotojais.

Baltimore, MA
Pagelba Sovietų Sąjungos 

Kovotojams

Vietos Russian War Relief 
skyrius vasario 25 d., Lyric 
Teatre buvo surengęs koncer
tą ir prakalbas, kad sukėlus 
finansų nupirkti medikališkų 
instrumentų Sov. Sąjungai, ku
rių pavyzdys buvo išstatytas 
estradoje. žinoma, jis buvo 
skolintu iš Murray-Baumgart- 
ner Instrument Company. Bet 
kad toki ir tam panašūs ins
trumentai rastųsi Raudonosios 
Armijos kovos fronte, tai su
sirinkusieji, kurių buvo 3,500, 
suaukavo $11,500. Graži pa
rama.

Puikiai pasirodė Lietuvių 
Moterų Mezgėjų Kliubas, pa

aukodamas ne tik savo darbą 
gaminant šiltas drapanas, bet 
dar $40 pinigais tame vakare.

Vietinio Lyros Choro narės 
tautinėse drapanose buvo sve
čių patarnautojomis (usher).

Programa - buvo irgi įvairi. 
Dvidešimts septynių tautų vė
liavos, nešamos jaunuolių tau
tinėse drapanose, perstatė 
tautų, istoriją, kurios kovos, 
kad hitlerizmas būtų nušluo
tas nuo žemės kamuolio.

Kaip buvo tikėtasi, Suvie
nytos Tautos, k. t.: Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Sovietų Są
junga ir Chinija susilaukė 
gausingiausių aplodismentų. 
Ir Raudonajai Vėliavai, su 
jos nešėju raudonarmiečio 
uniformoje vaikinu, aplodis
mentų nepasigailėta.

Perstatytas veikalukas “Rus
sian Fantasy”, rusų kostiu

muose, baleto formoje. Įspū
dinga buvo. Muzika—John 
Hopkins orchestra. Baletas— 
Peabody Ballet.

Daktaras Adolf Meyer, 
Maurice Hindus buvo kalbėto
jais, kuriuos perstatė Dr. Hen
ry Sigerist.

’ Piano solo—Gardner , Jenks 
suskambino du kavalku. Gu
bernatorius Herbert O’Connor 
perstatė ambasadoriaus žmo
ną Ivy Litvinoff, kurios pra
kalbą radio transliavo 15 mi- 
nutų laikotarpiu.

Garsusis šokikas; Paul Dra
per ant tiek publikai savo šo
kiais ir gestais patiko, kad 
aplodismentų verčiamas dar 4 
šokius pridėjo. Gabus šokikas.

Rusų liaudies dainomis, ku
rias sklandžiai ir suvienytas 
rusų-ukrainų ir rusų šv. Tre
jybės bažnytinis choras sudai-

tatymdavinių problemų, ku
rias sutvėrė dabartinis ka
ras. Tą bilių įnešė repre- 
zentatas Dickstein, kuris sie
kia pataisyti taip vadinamą 
Nationality Act. Jis vadina
si HR 6250. Nors dauguma 
tų siūlomų pataisymų netu
ri d i d e 1 ės visuomeninės 
svarbos, bet du iš jų yra 
labai svarbūs ir paliečia dL 
deles amerikiečių mases. 
Vienok, Atstovų Butas šitą 
bilių priėmė beveik be jokių 
diskusijų. Nuo to laiko pla
čioji visuomenė sužinojo 
apie šį bilių.ir tikimasi, kad 
Senate Immigration Com
mittee, kuris dabar studi
juoja šitą bilių, laikys vie
šą apklausinėjimą ir at
kreips daugiau dėmesio į tų 
įvairių pataisymų tikrąją 
prasmę.

Dicksteino biliaus (HR 
6250) Section 3 leistų sve- 
turgimiams, sulaukusiems 
penkių dešimtų metų am
žiaus ir i š g y venusiems 
Jungtinėse Valstijose šešio- 
liką metų, tapti šios šalies 
piliečiais, nors jeigu nepa
jėgtų pereiti dabar reika
laujamo raštiškumo kvoti
mo. Tai, žinoma, geras da
lykas ir jis parodo 'pažangą 
atsinešime linkui sveturgi- 
mių, kurią pagimdė šis anti
fašistinis karas. Pripažini
mas esamo mūsų tautiniam 
gyvenimui pavojaus pagel
bėjo nušviesti svarbą tauti
nės vienybės. Šis suprati
mas veda prie naujo atsine- 
šimo linkui ateivių, kurie 
negali tapti piliečiais tik to
dėl, kad neturi formalio 
mokslo.

Bet šitie, sveturgimiai a- 
merikiečiai neturi to moks
lo ne iš savo kaltės. Daugu
moje atsitikimų reikalas 
pasidaryti pragyvenimą sau 
ir savo šeimai nedavė jiems 
progos prasilavinti.* Tuo 
tarpu šiandien aiškiai žino
ma, kad stoka to raštišku
mo dar nereiškia, jog žmo
gus negali būti nuoširdžiu, 
ištikimu amerikiečiu. Šitas 
pataisymas ir Kongreso pri
pažinimas, kad amerikani- 
zacijai galima padėti ne dis
kriminuojant prieš ateivius, 
bet palengvinant ateiviams 
tapti piliečiais, paakstins 
milijonus ateivių su dides
ne energija darbuotis tautos 
gerovei.

Tačiau, iš kitos pusės, ši
tas Dicksteino bilius turi ki
tą punktą, kuris faktinai 
nubraukia Section 3 progre- 
syvę prasmę. Nes Section 8 
nori pataisyti Nationality 
Act Section 4888 (a) taip, 
kad būtų atimama piliety
bė kiekvienam haturalizuo- 
tam amerikiečiui, jeigu pasi
rodytų, kad jo “išsireiški
mai, rašymas; veikla arba 
užsilaikymas parodytų, kad 
jo politinė ištikimybė pri
klauso užsienio valstybei bei 
soverenitėtui?, \ Paviršuti
niai žiūrint atrodo, kad šis 
pataisymas priklauso -tai 
pačiai kategorijai, kaip ir 
Section 3, neš jis nukreip
tas prieš žmones, kurie tu
ri ištikimybę užsienio val- 
tybei. Aišku, jog tokie žmo- 
navo—buvo baigta vakaro 
programa.

Orchestra finale sugrojo 
“Stars and stripes forever”.

vlnco Duktė.

Betgi tikrenybėje šitas 
pataisymas kerta smūgį aš- 
tuoniems milijonams gerų a- 
merikiečių, kurie yra gimę 
svetur, bet tapo piliečiais 
išsiimdami pilietines popie- 
ras. Nedarų jokio skirtu
mo, ar šitie žmonės tapo pi
liečiais prieš vieną dieną, 
prieš vienus metus, ar prieš 
dvidešimts metų. Jeigu bet 
kuris iš jų pasakytų pra
kalbą (“išsireikštų”), arba 
parašytų straipsnį arba pri
klausytų prie organizacijos, 
kas būtų paskaitoma “poli
tine ištikimybe” užsienio 
valdžiai — nežiūrint, ar ta 
valdžia būtų fašistinio prie
šo, ar demokratinio talki
ninko — Section 8 grūmoja 
jam netekimu pilietybės! Iš- 
tiesų šitas pataisymas uždė
tų ant visų naturalizuotų a- 
merikiečių Quislingu dėmę, 
duodant suprasti, kad par- 
davikų reikia jieškoti tiktai 
tarpe tokių amerikiečių.

Pamatinė šio pataisymo 
blogybė glūdi tame, kad ji
sai kenksmingai veikia ant 
amerikinės pilietybės. Nie
kados pirmiau; nuo pat pir
mųjų mūsų šalies dienų, ne
būdavo daroma skirtumo 
tarpe naturalizuotų piliečių 
ir čia gimusių piliečių, išsky
rus tą, kad prezidentas tu
ri būti čiagimis. Dar 1824 
metais Aukščiausio Teismo 
pirmsėdis teisėjas John 
Marshall pasakė apie natu- 
ralizuotą pilietį:

“Jis tampa visuomenes 
nariu su visomis čiagimlo 
piliečio teisėmis ir Konsti
tucijos supratimu yra toly
gus čia gimusiam amerikie
čiui. Konstitucija neduoda 
teisės Kongresui praplėsti 
arba susiaurinti tas tei
ses... Jis niekuom nesiski
ria nuo čia gimusio piliečio, 
apart to skirtumo, kurį pa
dare Konstitucija. Įstaty
mai nedaro jokio skirtumo.”

O 1941 metais Aukščiau
sio Teismo teisėjas William 
O. Douglas pasakė: “šioje 
šalyje negali atsirasti jokios 
antros ar ketvirtos Idasės 
pilietybes, šioje šalyje tė
ra viena pilietybes klasė.”

Ar tas reiškia, kad mes 
esame bejėgiai suvaldyti ne
ištikimus, naturalizuotus pi
liečius? šis klausimas iške
lia viršun minėto biliaus ap
dengtą prasmę, būtent, kad 
ištikimybę Amerikai nusa-. 
ko žmogaus gimimo vieta. 
Bet tai gryna netiesa, kaip 
mums pasako mūsų praei
ties istorija ir paskutinių 
laikų įvykiai. Generolas Be
nedict Arnold, vice-prezi- 
dentas Aaron Burr ir kon- 
gresmanas V a 1 landigham 
buvo Amerikoje gimę, bet 
jie buvo pardavikai. žmo
nės, kurie išdavė Franci ją, 
buvo Francijoj gimę ir au
gę. Quislingas yra Norvegi
joje gimęs ir tie rusai bal
tagvardiečiai, kurie kariau
ja Hitlerio armijoje, yra 
Rusijoje gimę, taip, kaip 
Rūsijoje buvo gimę Leonas 
Trockis ir generolas ’ Tuka- 
čevskis. Atsargus ištyrimas 
šių dienų Amerikos Penkto
sios Kolonos, mums atrodo, 
parodytų mažiausia vieną 
buvusį generolą, vieną bu
vusį pulkininką ir porą kon- 
gresmanų! Visi jie Ameri
koje gimę.

(Daugiau bus)

Tankas iškeliamas iš laivo ant sausžemio—kažin kur 
Filipinuose, tuojau prieš japonų užpuolimą ant Ameri
kos.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humnoldt 2-7964

Pusėtinai Išsemtas 
Organizmas

Gerb. daktare, aš norėčiau 
gauti patarimą per “Laisvę”. 
Esu vyras 33 metų amžiaus, 
sveriu 175 sv., 6 pėdų ūgio, 
vedęs. /

Aš manau, kad mano ner
vai susigadinę. Aš labai greit 
supykstu, net drebėt pradedu. 
Man galvą skauda, akys reib- 
sta, visas kaip sudaužytas. Ir, 
kai aš miegu, aš nežinau, ar 
aš miegu ar ne. Neturiu nie 
jokio poilsio. Rytą kai atsike
liu, dar labiau pavargęs, ne
gu gult eidamas. Ir aš, miego
damas, tankiai trukčioju. Ro
dos, ko išsigandęs. Mano gys
las pradeda tampyte tampyt. 
Ir kai kada aš dantimis grie
žiu ir vis su lūpom lyg ką sa- 

«kau, judinu. Taip sako mano 
pati.

Ir man kojas skauda per 
pakinklius, lyg kas su adatom 
badytų. Ir jaučiu labai silp
nas. Ir mano kojos labai ne
gražiai atsiduoda. Aš dažnai 
košėj u ir sprengsiu skrepliais, 
nes aš dirbu fabrike, dulkių 
daug prigeriu ir aš dirbu nak
tim. Apetito valgyt neturiu. 
Visa kas negardu, lyg surū
gę. Ant pačios aš tankiai ba
ruos, kad valgyt nebemoka 
pataisyt, bet aš paskiau atsi
menu, kad mano burna sko
nio nepažįsta, tai turiu atsi
prašyt, o atsiprašyt negaliu, 
labai piktas.

Buvau pas daktarą. Dan
tys, sako, geri. Nesurado jo
kios ligos.

Aš rūkau nelabai daug ir 
mažai tegeriu. Ir kavos po 
puodelį kas dien išgeriu, sal
džiai.

Gal mano valgis negeras, 
nes aš daug daržovių neval
gau. Aš jaučiu, kad ant bur
nos aš daraus labai susirau
kęs, ir juoktis nebemoku. O, 
kai aš pradedu mislyti, tai 
paskui nebegaliu ir atsikraty
ti. Ir kartais akis įspyręs lai
kau, rodos, akys pasidaro ne
judamos.-

Aš nevartoju vaistų, kaip 
tik nuo galvos skaudėjimo ir 
tuos, ką užmigdo, nes aš la
bai nemiegu.

Atsakymas
Tai jums, Drauge, tie vais

tai nuo galvos sopsto ir nemie- 
go nieko gera nepadaro, o tik 
da aršiau—apsvaigina, ap
kvaišina, ir einate paskui, 
kaip visas nesavas, akis stul
pu pastatęs ir pastingusiu pro
tu. Meskite tuos nuodus: jie 
visai subalados. Ir rūkymą 
meskite visai: kam save gyvą

nuodyt colis po coliui?
Kad puoduką kavos, gerai 

užsaldytos, išgeriat, tai čia 
nieko bloga. Jums, be abejo, 
saldžių daiktų reikia daugiau 
vartoti. Nebūtinai tuos negy
vus pyragaičius, bet saldžių 
vaisių, uogų, riešutų, rudojo 
cukraus, siropo (unsulphured 
molasses), medaus. Džiovintos 
bei konservuotos uogos ir vai
siai Jums naudinga vaitot: 
energijos, gyvumo duos dau
giau. Finikai arba daktiliai 
(dates), razinkos, figos, ana
nasai ir jų sunka, greta apel
sinų ir saldžiųjų obuolių : visa 
/tai duos Jums tūlų vitaminų 
ir mineralinių druskų ir padės 
atpildyt išsemtą organizmą.

Būtinai gaukite ir stropiai 
vartokite mieles: Brewers 
yeast tablets (Squibb), bent 
po 15 tablečių ryto metu, pie
tų ir vakare, su maistu, tai po 
45 kas diena. Mielės yra geras 
ir nebrangus vitamino B miši
nio šaltinis. Tas vitaminas 
ypač daug padės atgaut Jūsų 
nervus ir visą muziką. Patai
sys apetitą.

Gerai imti ir žuvų aliejaus 
kapsules, bejnt po 3 su maistu, 
tai po 9 kas diena. Tai duos 
Jums vitaminą A ir D, kurie 
greičiau prašalins Jums tą ko
sulį ir gerklės slogą. Imkite 
iodino po lašą kas diena ar 
kas antra diena.

Ot Jums daug žalos daro 
tas naktinis darbas. Pasisten
kite gauti dienos darbą, o nak
timis miegoti. Dulkės, garai 
sverkatos irgi, žinoma, netaiso. 
Jei gautute švaresnį darbą, 
kad ir sunkų, bet be smarvės, 
be dulkių, būtų Jums geriau. 
Būkite dažniau ore, saulėj, 
pasivaikščiokite. Šiltai pasi- 
maudykite prieš gult eisiant.

Silpnas Japony Veiki- J|
mas Bataan Pusiausalyj |

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo departmentas 
praneša, kad japonų artile
rija tik silpnai veikė prieš * 
amerikiečius ir filipinus Ba
taan pusiausalyje. Priešų 
orlaiviai tuo tarpu padare 
tik vieną užpuolimą, ir tas 
pats buvo nesėkmingas.

Japonų laivai iškėlė nedi
delį skaičių savo kariuome
nės į Filipinų salą Mindoro.

Kariniai priešų laivai 
bombardavo kelis miestus 
rytiniame tos salos pakraš- m 
tyje. A|
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Among the laths
An eight-pounder, with all the charm inherent in the 

younger generation, was born to Mr. and Mrs. Vete Zablac- 
kas last week. Members of the Brooklyn Builders, LDS branch 
to which the mother belongs, almost had the pleasure of 
having a new LDS member born at their business meeting. 
Tentative name, we hear, is Peter. . .

Nick Pakalniškis, secretary of the L.M.S. Theatre Commit
tee inform us that the Lithuanian Fine Arts League will soon 
announce a contest for plays based on Lithuanian American 
life. Comfortably large prizes will be given to the winners. 
Plays may be either in English or Lithuanian. . .

B. L. šalinaitc, chorus teacher and compose]’, was felled 
last week by the East’s changeable weather. Hopes for a 
quick recovery, Bunnr!...

There seems to be an epidemic 
Americans at the present time!
and Mrs, Vincent Degutis . .

of births among Lithuanian 
A son was also born to Mr.

of Binghamton who tied the 
now in Chester, Pa., where

Mr. and Mrs. Leonard Girnis 
marriage knot last month, are 
Leonard works in a defense industry. . . Lieutenant čižauskas, 
same city, has found his one and only and married her. . .

)

Two Lithuanians Captured by Japanese

Joseph Bond (Bendinskas)-and John Jaspilis 
(Jasputis), two Chicago Lithuanian-Ameri- 
cans in the United States Marines, captured 
by the Japanese according to a U. S. govern
ment report. Both were serving with the 
Marines in a Pacific outpost.

—Chicago Sun photo.

Tfe&as Puslapis

Defense will not Win the War; Victory Comes 
to the One Who Hits the Hardest, Quickest

Vincent Uuchikas, Maspeth Cavalcader, is being called to 
the colors, following in the footsteps of Peter Chepas, first 
from his LDS branch to be in the service. Vincent has his 
eyes on the Air Corps and is taking several tests. . .

Vytautas Bacevičius, Lithuanian composer, wrote a “War 
Symphony” on Nazi aggression which some smart conductor

Antanas Smetona, Notorious Lith 
Ex-Dictator, Dodges Philadelphia to

Avoid an Unfriendly Reception

The recent RAF bombings of Paris facto- 
ies and the landing of American boys in Ire
land are happy indications that a change in 
English and American tactics is in the offing. 
With the retreat of the Nazis in Russia 
the next few months are offering a glorious 
opportunity to strike in Europe while the 
iron is red hot. More and more officials now 
realize, with Roosevelt, Willkie and Stimson, 
that ATTACK-ATTACK-ATTACK is the road 
to victory.

Defense will not win the war—nor will pa
tient plodding and hoping that 1943 or 1944 
will turn the tide. The bastions in the Pacific 
are falling and the Japanese an$ Nazis hold 
the intiative. It is now our chance to wrtst 
that intiative from them and plunge through 
to victory. The heart of the Axis is in Eu
rope—it is our turn to stab the dagger into 
its heart.

Let no one think of Europe in terms of 
“hostile territory” for its oppressed people 
will spring eagerly to the banners of any 
army that fights Hitlerism. Our armies would

fight with millions of friends helping us and 
sniping at the enemy. A Western Front,open
ed now, is the road to sure victory.

It is understandable that tactical reasons 
may postpone, for a short time, the day of the 
attack. But let us not be lulled by those who 
would use such reasons to encourage inact
ivity and complacency. Such propaganda will 
try to make us forget Hitler in order to “con
centrate” on Japan, while German Fascism 
prepares for another attack. It is up to us to 
nip those plans in the bud—in Berlin. It is 
time to act now.

We slumbered at Pearl Harbor and we/ 
slumbered at Singapore. Let us not fall asleep 
again while the gates are open at Vichy-held 
islands off South America, at Madagascar, at 
Dakar. These potential bases for an attack 
against us must be seized. Now. “Listening 
posts” which spy upon us must be closed. The 
Vichy, Finnish and Franco embassies in 
Washington, as well as the Lithuanian Lega
tion, are more interested in the fortunes of 
fascism, rather than the fate of America.

The decks must be cleared for action.

should pick up and present to the American public. . .•
Antanas Bimba, feature writer for “Laisve”, spoke with 

Tom Mooney during his trip to the Pacific Coast. On the day 
that Bimba finished an article on Mooney, news came of the 
great labor martyr’s death. . .

Stephanie Sasna spoke over the radio for the first time 
when she told the WBYN Lithuanian Radio Program’s listen
ers about the activity of Lithuanian women in civilian defense 
and war production. . .

Baltimore’s Alfred Jekevičius is now at Scott Field, Ill., 
training to be an airman. Here’s hoping the Lith knocks down 
a couple Nazis. . .

Lithuanian workers of Bayonne’s Standard Oil Co. received 
the thanks of President Roosevelt for their pledge of full co
operation with the government’s war effort. . .

From Coal Centre, Pa., the following Lithuanian youth 
have joined the U. S. Army: John Veveris, Joseph Veveris, 
John Varnelis, Walter Durša, Albert Bielskis, Paul Kubilskis 
and Peter Mitkus

The “Lithuanian Citizen’s Committee” says, Elsie Gasiunas, 
one of its volunteer workers, is participating in the national 
campaign to free Earl Browder, imprisoned anti-Nazi lead
er. . .

By MATT SHOLOMSKAS
PHILADELPHIA, — Bewildered and curious Lithuanians 

who are wondering why Antanas Smetona failed to make a pub
lic appearance, if any at all, in this city, will be interested if
not pleased to know that his “excellency” was not appreciated 
by anti-Nazi Lithuanians here and that even Philadelphia’s
officialdom ignored him.

Scheduled to address a Lith
uanian Independence Day rally

“Tarybų Galybė,” the Lithuanian translation of the pheno- 
jiemal best seller, “The Soviet Power”, has just been released 
by the ALDLD. The translation was done by Dr. Jonas Kaš- 
kai,is- ' ’! ;»i MIRT

Lithuanians in the USSR Working Like 
Stakhanovites In the Production Battle
Against the Invading Forces of Hitlerism

by JONAS MARCINKEVIČIUS 
(Wireless to Inter-Continent News)

A RECENT ISSUE OF “PRAVDA” carried a photograph of 
*** a group of munitions workers who distinguished themselves 
on their jobs. Among them was a young countryman of ours, 
Kavaliūnas by name. He is one0------------------------------------ —

at the Lithuanian Musical Hall 
here on Sunday, February 15, “mu
su tautos vadas” was strangely ab
sent.

Though advanced publicity for the 
rally did not specifically mention 
that Smetona would appear here, 
announcement that prominent Lith
uanian “refugees” would be present 
is cause enough to believe that 
certain beguiled admirers anxiously 
awaited and expected him.

That some depended on his pre
sence at this meeting was disclosed 
by a slip of the tongue of one 
Ivanauskas, chairman of the meet
ing, who lamentingly asked, “kodėl 
jis (Smetona) nepribuvo?”.

From unimpeachable sources, your 
correspondent has been able to learn 
that Smetona’s absence from this 
city was more than an accidental 
quirk of fate.

Liths Angry at Plan 
To Greet Quisling

My informant told me that many 
weeks before Smetona’s scheduled 
appearance here, patriotic Lithua
nians were aroused to anger at the 
thought of a Hitler spokesman 
coming here. Irate housewives were 
reported so inęensed over the inci
dent they were preparing to picket 
any meeting at which Smetona 
would speak. ,

So stirred were loyal Lithua
nians Americans. Many, it was | 
learned, protested to Mayor Samuel 
and Superintendent of Safety Sut
ton was forewarned of a possible 
altercation if Smetona were permit
ted to speak in Philadelphia. Simul
taneously the metropolitan press 
was informed of the real mission 
of Antanas Smetona.

Meanwhile, the name and pur
pose of Smetona had become so un
savory, that the Lithuanian Cham
ber of Commerce refused to have 
anything to do with a meeting

sponsored for the “refugee” to Ber
lin.

Officially, so as not to stain, the 
name of the organization, the 
Chamber dropped the idea as a bad 
penny. Yet, unofficially, it is strong
ly suspected, some of the members 
of the Chamber in their personal 
capacity were involved in candles- 
tine preparations to welcome “mu
su vadas” to the city.

Fearing the unpopular label of 
pro-Nazi, even the radio publicity 
for the meeting was carefully wor
ded.. It was deceptive in character, 
purporting to bo innocent adver
tisement for a Lithuanian Independ
ence Day rally, but actually a veiled 
invitation to a meeting where An
tanas Smetona was expected to 
speak.

Antanas Žigas, conductor of Phi
ladelphia’s sole radio program, told 
his listeners that the meeting would 
feature prominent “refugees” from 
Lithuania.

Though some may yet wonder at 
Smetona’s "mysterious” absence, 
appropriately enough this defiler of 
liberty and freedom in Lithuania 
did not get the opportunity to pro
fane these truths in the cradle of 
American liberty by his pseudo-de
mocratic utterances of fealty. Like 
the Benedict Arnold that he is, he 
has well earned the scorn of his 
Lithuaian kinsmen.

AIDO CHORUS MEMO
BROOKLYN, N. Y. — The Ai

do Chorus’s ANNUAL BAN
QUET takes place this coming 
Saturday, March 14, at the Lith- 
American Citizens Club, 280 
Union Ave. Tickets for the Din
ner and Dance at $1.50 and are 
being sold by all chorus members 
and by the “Laisve” office.

of many thousands Soviet Lith
uanian citizens who are work
ing the mills and factories, col
lective and state farms and of
fices of the Soviet Union.

Many of them are doing fine 
work. Kavaliūnas, for example, 
turns out 200% of his schedul
ed norm of output. In a glass 
factory in the Penza region 
there are several dozen young 
Lithuanians, the majority of 
whom are regularly exceeding 
production plans. Some of them 
are Stakhanovites, as for ex
ample Buivydas, Moželienė and 
Kučinskas who are turning out 
500% of their norm and over. 
They issue their own wall news
paper, have a club, arrange 
lectures and talks.

In Kuibyshev the other day 
the local radio described the 
splendid work of two Lithua
nian metal workers, Semaško 
and Kraskauskas, who made 
some valuable suggestions for 
improvements and devised some 
new appliances for machining 
parts.

The district newspaper in 
the Lomov Penza region refer
red time and again to the good

work done in a local statefarm 
by Antanas Butkus, ‘member of 
the Supreme Soviet Lithuanian 
SSR who has been awarded se
veral prizes and the ' Honor 
Roll.

In Sarotov I was told of two 
Lithuanians, Jeasiuniene and 
Waineraite, who had been 
awarded prizes and Honor 
Rolls for good work. These are 
but a few examples which 
show how the evacuated popu
lation of Soviet Lithuania are 
working enthusiastically to help 
strengthen the might of the 
Soviet Union, making their 
contribution towards victory 
over the enemy.

Good work is also done by 
Lithuanian intellectuals—writ
ers, doctors, engineers, agrono
mists, professors.

Slight Misunderstanding

"Did you say the man was shot 
in the woods, doctor?”

"No; I said he was shot in the 
lumbar region.”

BUY A SHARE IN AMERICA

Show Movies of 
LDS Activity at 

Builders Meeting
BROOKLYN, N. Y. — Movies of 

the LDS Sorority’s activity were 
shown at a Social following the 
last business meeting of the Build
ers. The pictures were taken by 
Vote Zablackas (now a proud fa
ther, by the way) and,, considering 
that they were his first attempt, 
came out remarkably well. Some of 
the members later suggested that a 
fund be raised in order to make a 
“movie short” of Builders activity 
to present at the LDS convention in 
Chicago in July.

Adam Stupor, with a magic-lan
tern contraption, presented a series 
of colored slides of outdoor scenes 
and Lithuanian youth to a chorus 
of oh’s and ah’s from the audience.

Both Adam and Vete, together 
with Emily Klimas and Aldana Bar- 
not, acted as the “Guest Experts” 
in the INFORMATION PLEASE 
program which followed the busi
ness meeting with Walter Kubilius 
m. C.’ing. Questions ranged from 
mathematical brain teasers to "who 
killed Cock Robin and why?” (All 
right, wise guy, WHY?)

Hot chocolate and cookies ended 
the evening on a pleasant satisfied 
note. —See.

Dinner and War 
Relief on Pirmyn 
Chorus’ s Calendar

GREAT NECK, L. I., N. Y.—Pir
myn Chorus is looking for its place 
in .the sun again. Georgie Kazake
vich, our second “Billy Rose,” has 
some new surprises in store, we 
hear. If the birdie’s whisperings 
are correct, it has something to do 
with the girls singing over the ra
dio (what, again?).

The Russian War Relięf of Great 
Neck has invited our choVus to sing 
at its benėfit on March 24, Tuesday 
evening, at the Community Church.

The chorus is also planning an
other lovely affair for all its 
friends? A deliciously prepared Chow 
Mein Dinner, followed by dancing, 
will take place Sunday, March 22, 
5 P. M., at the well-known meeting 
place of all Great Neck Lithuanians, 
Kasmpčius Hall, 91 Steamboat Rd.

The chorus is offering a delight
ful program for everyone to enjoy 
with their meal. Admission to this 
evening of fun is just $1.00. What 
more can one ask for?

Everyone is cordially invited to 
attend our affair and a grand time 
is assured for all. —Pirmyn Sec’y.

Cut Time for the 
Induction Period

WASHINGTON. — Selective Ser
vice headquarters announced that 
the normal wait of about 10 days 
between the time a prospective se
lectee is examine^ by Army physi
cians and the time he actually is 
inducted, has been eliminated to 
speed up expansion of the Army.

Hereafter, it was disclosed, reg
istrants wiil be ordered to report 
for induction after they have passed 
the “screening” examination by 
local draft boards. When they re
port in^compliance' with this notice, 
they will be gone over by Army 
doctors and, if accepted, inducted 
immediately.

Officials explained, however, that 
"in cases where the immediate in
duction would cause undue hard
ship to the registrant he will be 
given an immediate furlough to ad
just his civilian affairs.” They said 
local boards still will conduct 
"screening” examinations tb elim
inate "obviously physically unfit 
men.”

A Nazi Love Story
MOSCOW. — Three letters found on a dead German soldier 

contain nothing about the war, not a single word about fascist 
brutality. These are letters about humdrum German life, about 
ordinary everyday things and that is what makes them so sinister.

The German soldier in question was called H#ns and he came
from 
sweetheart, Inga, who has just 
turned nineteen.

Hans and Inga were very much 
in love and planned to marry as 
soon as the war was over. To all 
appearances, these are very ordina
ry German people, hailing from a 
working family.

In early Augpst Hans received a 
letter from Inga, who wrote:

“My darling Hans, I often try to 
recall your features but my thoughts 
somehow cannot bring them back... 
I appeared before the Commission 
today. I asked the Oberfclomeister 
what would happen to me and he 
said is was all very clear—I had 
no father nor mother.

“After that I tried to hide so 
they wouldn’t find me. But there 
was no hiding from them. Horst 
was appointed Senior Sergeant Ma
jor from August 1st. Horst and his 
sweetheart are trying to get me 
into this filthy place. When you 
receive this letter I will already be 
there. But I cannot run away from 
here, my dear. What else can I 
tell you? I love you. Your Inga.”

The correspondence shows that 
Hans immediately wrote to his 
father. Evidently he asked him to 
intervene and save Inga who accord
ing to fascist law, which compels 
German women to bear children, 
was being sent to a mating center.

Inga shared the lot of many 
German women. She was the victim 
of some Hitler bully.

Her second letter breathes of de
spair:

“I saw the doctor today for I 
could not bear this any longer. He 
told me I was suffering not from 
appendicitis but from a venereal 
disease. I refuse to believe this. 
As I am writing this letter I feel 
worse than a dog. But never mind 
Hans, your Inga is like an animal 
and can stand anything.

“My condition is terrible. I must 
lie in bed and have frightful head
aches. I see things as if through a 
fog. A thousand kisses. Lovingly, 
Inga.”

Hans wrote back that the only 
thing left to him was to find death 
on the battlefield. He received a 
letter from his father who had 
learned all the details, pitied Inga, 
but thought that now she could 
never become the wife of an honest 
German.

Hans wrote about this to Inga. 
He did not blame her nor did he 
complain. Any protest would be 
futile.

Inga writes in a* third letter: “I 
am not to blame but still I must 
answer for everything myself. But 
I shall not fight and beg your love. 
If you feel that after what has 
happened you still love me and 
want to marry me, then the initia
tive must come from you. I love 
you more than life itself. Things 
are bad now but perhaps these 
sufferings will help us be happy 
one day.”

The correspondence breaks off 
here. But Hans did not tear up 
these letters or discard them. He 
kept them to his very death. These 
three letters from an unkown Ger
man girl show what the Nazis have 
done to the code of marriage and 
the family in Germany. They have 
desecrated everything that human
ity has been accustomed to regard 
as lofty and sacred. More terrible 
still is the submission with which 
the German people accept their 
compulsory conversion into pigs.'

Inga is not indignant. Like a 
slave, deprived of all feeling of 
human dignity, she meekly submits 
to insults. Sergeant Major Horst 
rapes her on the base of the law. 
This fascist swine has ruined her 
youth and left his filthy traces. '

But then, all this is part of Ger
man life. And with the same

where he left his^
meekness, the young German Sol
dier Hans submits to his fate.

His sweetheart has been dishonor
ed but he dares not protest for he 
would be considered a bad German. 
With these Swinish conceptions of 
woman, the fascists broke into our 
country where the dignity of 
wdmanhood is held in such high 
esteem, where love is so sacred and 
where all slavish laws militating 
against women, have been abolished 
and where a cynical attitude to
wards women and woman’s honor is 
a severely punished crime.

Inga’s letters are documents. ex
posing the danger of German fas
cism which inpcrils the world like 
a pernicious disease. Fascism must 
be destroyed, wiped out, just the 
same as such sicknesses are. Europe 
and the world must be cleansed of 
this contamination, of the people 
rotting alive, of all these Sergeant 
Major Horsts.

Only a thorough disinfection of 
Germany, will enable it to regain 
its place in cultural society without 
danger of infecting that society 
with fascist swinishness.

Churchill, Roosevelt 
Fighting Speeches 
Ready on Records
Washington, March 9th. — The 

famous speech that Prime Minister 
Winston Churchill delivered ‘before 
a joint session of Congress on De
cember 26th, has been released by 
Columbia Recordings for the public. 
This speech was carried by all radio 
networks and rated as the most 
important address in world history 
is available in a special four-record 
album. No home with a phono
graph should be without the famous 
speech of Prime Minister Winston 
Churchill, which not only marks a 
high point in his life, but is also 
important to the history of the two 
great English speaking nations.

This epoch-making speech declar
ed in the Senate Chamber of our 
Congress by a Prime Minister _ of 
England should be preserved in 
every home as an everlasting me
mory of friendship and unity. Co
lumbia’s recordings of Winston 
Churchill’s address is bound in a co
lorful four record album carrying 
the “thumb up” for victory on the 
cover.

Another Columbia recording gain
ing favorable sales every day is 
President Roosevelt’s stirring ad
dress, delivered within 24 hours of 
the Japanese attack on Pearl Har- 
bor. This address, the most his
toric of all times, delivered by the 
Chief Executive—is a must for 
every home phonograph. This 
record is the answer to the critics 
of our administration, who are 
working with all efforts to defeat 
Hitler and the axis powers. No 
home with a phonograph should be 
without Columbia's addresses of 
Prime Minister Winston ChurchiU 
and President Roosevelt’s War Mes
sage.

—Louis Weintraub.

The Tamer Tamed
Pedro, the lion-tamer, was ill and 

unable to take his performance at 
the circus that night, so his wife 
applied for the job.

“Do you think you can manage 
the animals?” asked the circus pro
prietor.

“Did Pedro manage them all 
right?” she asked.

“Most successfully,” said the 
other wonderingly.

“Well, that’s all right, then,” she 
returned. “I can manage Pedro.”
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — a42 — 23
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(Tąsa)
— Sėdim mes visi prie stalo, pati gra

fienė kalbasi su svečiu, o sūnus prieina 
įr sveikinasi su visais, lietuvių kariuome
nės puskarininkio uniformoj! Grafienė 
apalpo iš gėdos. Mes visi pasipiktinom. 
Tarnauji — tarnauk, bet vis dėlto prie 
bajorų stalo eiti su ta...

— Psiakrev! — garsiai šūktelėjo Kor
dušas.

— Cha cha cha! Parabeliam... Tai gal 
jis su granatom buvo? — nusijuokė gra
fas.-

— Mosci grafas visuomet juokauji. 
Bet... su mumis blogai, — vėl prakalbo 
Survila. — Karininkai priimami kaip ku
nigaikščiai ...

— Pirma atsiklausk dukters, pone ba
jore, ką ji pasakys — vis juokavo Przi- 
dirsis.

Survilaitė nuraudo iki pat ausų. Jos 
mėlynos šviesios akys prisidengė vokais. 
Survilienė piktai metė akis į dukterį ir 
grafui atsakė.

— Atsiprašau, pone grafe, mano duk
tė ne Kritinskaitės.

O kuo blogos Kritinskaitės? Už di
rektorių ištekėjo, kitą dvarą nusipirko, 
dvejus metus užsieny gyveno.

— Aš žinau, kad ponas grafas juokau
ji, bet man ir.lie juokai skaudūs. Lietu
viškas direktorius... Jo gi tėvas pas Ty- 
zerį sargu buvo.-

Survila garsiai nusijuokė, tuo pagir- 
damas savoįžmoną.

— Sargas,’’ pone, garbingas žmogus. Ir 
danguj sargų yra, — įsiterpė Stančikas, 
bet tuojau susigėdo, nes niekas jam ne
atsakė.

— Velmožne panowie. Mosci ponas 
grafas visuomet geros nuotaikos... — 
buvo bepradedąs kalbėti Raiskis, bet kle
bonas ėmė pasakoti anekdotą iš šv. Au-X 
gustino gvenimo, ir jis nutilo.

Benediktino mažėjo. Visų veidai įkai
to, akys siaurėjo, apsitraukė linksma 
miglele.

Staiga visi be išimties pradėjo skųstis, 
nedrąsiai pasakoti savo vargus, tik apie 
kišenių reikalus nė vienas neprasitarė. 
Prie šio stalo, ypač šią minutę, jie gyve
no garsiojo veto laikus. Ir arkliai jų bu
vo staininiai, ir kardai lenkti, ir lenkėsi 
jiems mužikėlis į baronką. Tačiau ta va
landėlė praskrido greitai ir tyliai, kaip 
bitė, ir Raiskis vėl drožė nutrauktą kai- 
bą:

— Kiek mokyklų uždarė. Baisu pasa
kyt, ponai bajorai, visi žinot.

— Kovoti! — šūktelėjo Makovskis.
— O kaip? — pastatė ūsus Kordušas.

Kaip kovosi su tais chamais, kad jie 
užgulė ant šulinių ir atėmė viską, kas 
gražiausia.

— Silpnesnįjį pastumk, pribaik, rodos, 
taip sakė Nietzche, pone Benjaminai! — 
šypsodamasis sužiuro Przidirskis.

— Teisybė, pone grafe, tik ne mus.
— O ką? ,— kryptelėjo galvą ir metė 

akis į Survilaitę, nuraudusią, skaistveidę, 
tarp senių nuobodžiaujančią merginą.

— Juos!
— Gerai. Bet šautuvas jų rankose.
— Šautuvus ir banditai turi.
— Kai banditai turi šautuvus, tai jie 

ir stipresni, pone Benjaminai.
— Stiprybė dvasioje, kultūroje, pone 

grafe. Ar tiesą, mosci panovie sakau?
— Kaip Dievas danguj, tiesą, — atsi

liepė Survila, ir pastūmė nuo savęs lėkš
tę su paršeliu.

— Imputat! Bet kur ta dvasia?
— Mumyse, pone grafe, — nuraudo 

Makovskis.
— Gal būt, ponas Makovskis ją turi, 

nes jo trys vyrai neapkabintų, — juokda
masis žvilgterėjo Przidirskis į Makovs- 
kio stuomenį.

Visi susijuokė.
— Retai besu važiuojam, mosci panovie 

bajorai, — vėl iškilmingai pradėjo Rais- , 
kis. — Reikia kas nors daryti. Smaugia 
mus. Naujoji valdžia jau, rodos, tuoj pri
ims įstatymą, kad mums miškais bent 
kiek atlygintų. Kažin ar teisybė?

— Ir aš girdėjau, — susidomėjo Kor
dušas.

— Kai kurie jau gavo, — įsiterpė Sur
vilienė. — Montvila, sako, gavo ir už 
40,000 litų pardavė.

— Pasaka, — papurtė galvą Kordu
šas. — Tokios sumos jie neduos!

Kilo ginčai, įrodinėjimai, pakvipo pini
gu, kurio jie pradžioj visai nenorėjo pri
pažinti. Kordušas tylėjo ir klausėsi. Ir 
kilo jo galvoj slaptas planas, ką jis dary
tų gavęs miško. Skolas išmokėtų, Pa- 
chodnės mokyklą įkurtų ir nusipirktų du
kart geresnį už Przidirskio arklį. Pažiū
rėčiau tuomet, kokia kalba tu prakalbė
tum, mane pamatęs! Net šyptelėjo nuo 
tokios saldžios minties.

Dvarininkai kalbėjosi ilgai, ginčijosi, 
titulavo vienas *kitą švelniausiais, garbin
giausiais titulais, bet nežinia buvo, dėl 
ko jie ginčijasi nei apie ką kalba. Kiti 
laikai atėjo, kiti. Kiekvienas širdyje tu
rėjo užaugusią opą, visiems žinomą, o 
kai kam ir suprantamą. Bet drąsiai tą 
opą parodyti, atvirai, kaip anksčiau bū
davo, pasikalbėti ir bajorai nebegalėjo. 
Ir jų tarpe jau atsirado tariamų išdavi
kų, saldžialiežuvių, privengia jie vienas 
kito. Jeigu atviriau ir pakalbėtų — visi 
linksniuotų tik Varšuvą, tik tą kraštą, 
kurio kalba iš jų atėmė gyvenimo kryp
tį, gyvenimo sielą.

Tyliai paklausęs, vieną kitą anekdotą' 
papasakojęs, klebonas pakilo eiti. Ko tri
na jau nebenešė ant stalo. Pakilo ir kiti 
svečiai porelėm pasivaikščioti, padūsau
ti Kordušo parke. Tik grafas tempte nu
sitempė Kordušą į kitą kambarį.

(Bus daugiau)
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Montello, Mass lietuvis lietuviui “gražiai” su
meluoja?. . .

Kitas tokis pat štorninkas 
tikieto nepirko, bet ir nemela
vo. Jis sakė negalįs bankiete 
dalyvauti, nestądiėną turi būt 
katalikų ruošiamam Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime ir 
imti dalyvumą vaidinime.

Mūsų kaimynai profesijona- 
lai — daktarai, nors parengime 
ir nedalyvavo, bet turėjo pasi- 
pirkę tikietus. Matomai, jie 
įvertino pagalbą Sovietų Są
jungai. Jie žino, kad tik su 
Raudonosios Armijos pagalba 
hitlerinės govėdos bus išgrūs
tos iš Lietuvos.

“Brocktono Lietuvių Tarybos” 
vardu. >

Kalbėtojais buvo St. Vitai- 
tis, iš N'ew Yofko, ir vietinis 
adv. Antanas Kupka.

Publikos turėjo viso labo 
23.

Tarp kitko, Vitaitis priminė: 
“Nepasirodykim, kad mes 
esam priešingi karui”, sako, 
“bolševikai mus skundžia val
džiai.” Girdi, jo sūnų “iškiki- 
no” iš valdžios darbo, ir dau
giau jis visokių nesąmonių pri
pasakojo komunistų adresu. 
Parengimas “nusisekė”.

Mūsų Verslininkai. Koncertas.
St. Vitaičio “Spyčius”

Tenka dar prisiminti Rus
sian War Relief bankietą, ku
ris čionai įvyko vasario 15 d., 
1942, Lietuvių Tautiškame 
Name.

Vietos maisto krautuvinin
kai (groserninkai) labai gra
žiai pasirodė duosnumu, au
kaudami minėtai pramogai 
maisto produktų. Daugelis tų 
verslininkų dalyvavo ir pa
čiame bankiete. Mačiau, kaip 
vienas jų paklojo net dešimti-

. nę.
Kitaip buvo su drabužinių 

krautuvių savininkais. Pav., 
vienas tokių laiko savo krau
tuvę prieš Liet. Taut. Namą. 
Nemažai pažangiųjų lietuvių 
pas jį perka visokius daiktus; 
bet kuomet jam buvo pasiūly
tas tikietas į minėtą bankietą, 
tai jis atsakė: “Rusų tikietą 
nepirksiu, kam jie nuteriojo 
Lietuvą.” Kitą vakarą K. Be
niulis nuėjo pas jį kai ką pa
sipirkti ir jam ta proga pa
siūlė tikietą, tai jis Beniuliui 

* gražiai pamelavo, sakydamas, 
\ kad tikietą jau pirkęs pas ši- 

\ jnaitį.
Sakoma, kad lietuvis turi 

pirkti pas lietuvį; su tuom rei
kia nųtįkti. Bet kąą daryti, kai

Liuosybės Choras, po vado
vyste G. Steponavičiaus, vasa
rio 21 surengė koncertą ir šo
kius. Buvo Lietuvių Taut. Na
mo svetainėje. Koncerto pro
gramoje dalyvavo Liuosybės 
Choras, t Moterų Apšvietos 
Kliubo dainininkių grupė, so
listės A. Mineikiūtė ir Antoi
nette Steponavičienė ir smui
kininkė Lilija Savas iš Stough
ton, Mass. Visi programos da- 
lyyiai gražiai pasirodė.

Po to, buvo šokiai. Parengi
mas pavyko neblogiausia.

Smetoniniai tautininkai 
rėjo “minėjimą Lietuvos 
priklausomybės” vasario 
Sandaros Svetainėje. Rengė

tu- 
ne- 
33,

Darbai šiuom tarpu čionai 
eina gerai. Mokanti šiaučių 
darbus, galima gauti dirbti. 
Pragyvenimo kainoms pakilus, 
darbininkam irgi pakėlė .algas 
5 nuošimčiais, ^inoma, pragy
venimo reikmenys ir vėl pa
kils.

Žolynas.

Montreal, Canada
Apje Nacių Veikimo Planus

Sakoma: “Tempk siūlo ga
la, o kamuolys pats išsivy
nios.”

Dabar, kada' plačiai kalba
ma apie nacių pavasario kam
panijų prieš Sovietų Sąjungų, 
tai Montreale, kaip nacių vei
kimo centre, tarpe žymesnių 
penktos kolonos agentų pusi-
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Philadelphijos Aftydai!
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2 VAKARIENE
Dienraščio "Laisvės” Naudai

=> Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

SekmadL, Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokinga komedijaapie ka-
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RAS ir ŠOKIAI
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Įžanga 75 Centai 
įskaitant taksas
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Rengia ir Suvaidins
LAISVĖS CHORAS

Maskvoj, ir kitose
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Gerbiama Visuomene! Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti. Komisija 
deda visas pastangas, kad patenkinti publiką, l<aip valgiais, taip ir pro
grama.
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"Atvažiavo su Kraičiu

nį,” pasiduodant jų įtakai.
Kadangi jis buvo vokietis ir, 

matomai, gudrus Hitlerio 
agentas, tai prisiėjo atsargiai 
elgtis tyrime dalykų.

Tarp- kitko, vokietis išsireiš
kė, kad gegužes mėnesį Rusi-

Ja (Sov. Sąjunga) bus “col
lapse.” Reiškia, naciai dar ma
no bandyti Sov. Sąjungą par
blokšti, išvystant pavasario 
ofensyvą, kurį dar negimusį 
pavasario upių potvyniuose 

(Tąsa 5-me pusi.)

ranką. “Javol!” Ir drožia į 
mane vokiškai.Kad nesukėlus publikos dėmesį, vėl visi pradėjome angliškai.Kad geriau juos patirti, stengiausi lošti “svarbų asme-

Parašė Senas Vincas

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

Kalbės A. Bimba “Laisvės” Redaktorius

Laisves Choras, vadovaujamas B. Rasimavičiūtčs, kuris vaidins šia operetę

reiškia jos sekretų simptomai, formoje trumpų išsireiškimų tarpe jų agentų, ypač vokiečių, kada jiems prisieina sunkesnės užduotys atlikti sabotaže ir disorganizacijoj civilinių ir militarinių šalies karo jėgų.Kaipo pavyzdį imu iš vasario 28 d. nakties patyrimų.Miesto centre užėjau viešon vidurinės klasės užeigon, kur nacių veikimui gera dirva. Publikos ūžesy, įtempiau plonus ausų bubnelius ir klausausi. Prie stalo girdisi anglų kalba, bet tos kalbos akcentas ir intonacija grynai vokiška. Čia tai jau, manau, bus tikri “farfliuktai” — vokiečiai. Prie stalo sėdėjo trys vyrai ir buvo viena tuščia kėdė. Atsisėdau jon ir, prie stiklinės rudžio, peržiūrinėju laikraštį.Vienas jų, vidutinio amžiaus žmogus, inteligentiškos išvaizdos, mandagus ir gerai apsirengęs, jau pusiau įkaušęs, švelniu tonu kalbasi su dviem vyrukais religijos klausimu. Anie du — katalikai, o jis — protestonas. Matomai, jie tik čionai “susipažino,” kaip ir aš pats. Tuoj supratau, kame čia eina dalykas. Protestonas kartoja keturias kalbas>; mokadalinai ir rusų kalbos. Laike pereito pasaulinio karo gyvenęs Londone. Buvęs Le n i n gr a d e, Pary ž i u i pasaulio dalyse.Jų kalba nukryporą ir tautybių klausimą. Prie progos “apidžiau”: “O labai malonu girdėt poną žinant tiek daug kalbų! O gal ir lietuviškai ar rusiškai suprantate?”—Da, govoriu nemnožko po ruski (Taip, kalbu biskutį rusiškai). Gerai žinau francūziš- kai ir dalinai lenkiškai. O kas jūs ?—Aš lietuvis; taipgi po bis- kį susipažinęs su keliomis kalbomis ir svieto dalimis. Ar buvote Meksikoj bei Ispanijoj ?—O! ne!—išgąstingai nusipurtė Meksikos.Pratarus kelis žodžius į jį vokiškai, jam net akys nušvito,. karštai paspaudė mano

M W TOM Jo ft

Visi būkime savo miesto 
didžiajame parengime

l\
M'i

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

Tarpe Poplar ir Girard Ave.

Trijų Aktų Komiška Operetė
“Apsigavo”

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE
227 LAWRENCE STREET, HARTFORD, CONN
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Gerbiamieji! Operetė “Apsigavo” labai juokinga. Gi vadovaujant Rasimavičiutei (Lucas) aktoriai 
yra taip išlavinti, jog savo roles atliks kuo puikiausia. O Laisvės Choras, kiek yra vaidinęs operečių, 
visados atliko gerai. Tat ir šiuom kartu viskas bus atlikta profesionališkai.
Pradžia Trečią Valandą Po Pietų
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, kovo 8. — Sovietų Žinių Biuras praneša, kas 

seka:
Sovietinė kariuomenė keliose fronto dalyse vedė 

ofensyvos mūšius prieš vokiečių fašistų kariuomenę.
Per dvi dienas vokiečių pastiprinimai, atvykę iš toli

mos užnugarės, stengėsi atgriebt apgyventą vietą “S” 
(vakariniame fronte), atimtą sovietinės kariuomenės. 
Priešai darė desperatiškas kontr-atakas, bet prakišo. 
Sovietų artilerija ir kulkasvaidžių ugnis privertė vo
kiečius pasitraukt atgal, ir jie mūšio lauke paliko šim
tus negyvų saviškių.

Trečią dieną iš ryto sovietinė kariuomenė pradėjo 
staigią ofensyvą; per įnirtusią ataką atmetė vokiečius 
atgal ir užėmė dvi apgyventas vietas; tuo pačiu laiku 
pagrobė tris vokiečių tankus, devynias kanuoles, tryli- 
ką kulkasvaidžių ir dvidešimt šešis trokus su amunici
ja. Priešai prarado daugiau kaip 650 savo kareivių ir 
oficierių, užmuštų.

Per keturių mėnesių veiksmus keli būriai Ukrainos 
partizanų kovotojų sunaikino 1,674 vokiečių kareivius 
ir 53 oficierius ir nelaisvėn paėmė keturioliką kareivių 
ir septynis oficierius.

Tie sovietiniai patriotai susprogdino daugiau kaip 30 
priešų trokų ir 40 vežimų su amunicija ir kitais reik
menimis, 14 žibalinių trokų, vieną geležinkelio tiltą, 
vieną dinamito sandėlį, dvi vokiečių lauko kepyklas 
ir vieną malūną.

Partizanai sudegino reikmenų sandėlį Devintosios 
vokiečių divizijos. Tarp kitko, jie pagrobė 21-ną kul- 
kasvaidį, 15 trokų ir du automobilius su dokumentais 
vokiečių oficierių štabo.

Kovo 6 buvo sunaikinta 45 vokiečių orlaiviai, o ne 
35, kaip kad pirmiau pranešta.

Kovo 7 d. tapo sunaikinta 29 vokiečių orlaiviai, 6 So
vietai neteko šešių orlaivių.

Kovo 8 d. trys vokiečių lėktuvai buvo nušauti žemyn 
arti Maskvos.

Japonai Įsibriovė į Dvi Japonai Užėmę Holan 
Australijos Salas dp Bandungą

Adelaide, Australija, ko-Melbourne, Australija, ko
vo 9. — Japonų orlaiviai vo 9- — Japonai užėmė ir 
bombarduoja prieplaukas Bandungą, laikinąją sostinę 
Australijos valdomoje salo- Rytines Holandų Indijos, 
je New Guinea, 300 mylių!saloje Javoje. Tatai pripa- 
nuo pačios Australijos, ang- žino to krašto 
lų pusiau-kolonijos.

Japonai užėmė mažą sa- 
liukę Salamauą, arti New 
Guinea.

United Press, amerikiečių 
žinių agentūra, skelbia, kad 
Japonijos laivai iškėlė savo 
kariuomenę į miestą Lae, 
rytiniai-pietinėje dalyje sa
los New Guinea.

Australų valdžia numato, 
kad japonai ruošiasi užpult 
Australiją. Generolas Gor
don Bennett, buvęs australų 
komandierius Malajų pu- buvo) stovykla talkininkų 
siausalyje, pabėgęs po Sin- karinių laivynų rytiniame 
gaporo praradimo, pareiškė gaie salos Javos.

i leitenantas 
gubernatorius Hubertus J. 
Van Mook. Bet jis užginči
jo japonų paskalus, būk ho
landų pasipriešinimas ten 
jau susmukęs.

PRIEŠŲ PRANEŠIMAS
Tokio, kovo 9. — Japonų 

komanda skelbia, kad jiem, 
girdi, “besąlyginiai pasida
vę” 93 tūks. holandų kariuo
menės ir 5 tūkst. anglų ir a- 
merikiečių kariui “apylinkė
se Bandungo ir Surabay- 

' os.” — Surabaya yra (ar

dabar per radiją, kad Aus
tralija turi vest ofensyvą 
prieš Japoniją.

Niekas kitas nepatvirtina 
šio japonų pranešimo.

EXI3VE
Stt

Penktas Puslapis
1

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

rodė, dar nebuvo pražilęs; ka
lėjimo gyvenimas dar nebuvo 
jo sveikatos pakirtęs.

Naciai Giriasi Ofensyva

Filipinai. — Per susikirti
mą su japonų orlaiviais 
virš Pacifiko Vandenyno, 
amerikietis lakūnas Įeit. Ed. 
H. O’Hare nušovė 6 priešų 
orlaivius.

Helsinki. — Sovietų orlai
viai antrą dieną pagrečiui 
bombardavo Helsinkį, Fin- 
liandijos sostinę (supranta
ma, taikydami į karui svar
bius punktus).

Cairo, Egiptas. — Laisvų
jų Prancūzų kariuomenė iš
daužė tris aptvirtintas italų 
pozicijas Fezzane, Libijoj.

Berlin. — Nacių komanda 
skelbia, kad fašistai nu
skandinę prekinį anglų lai
vą, 3,000 tonų, ir tris laivu- 
kus Tobruko uoste.*____________

Sakoma, kad japonų lėk
tuvai visiškai viešpatauja 
Javos ore, ir ištraukta esą 
iš ten didieji bombiniai 
Amerikos orlaiviai, nes ne
gana lengvųjų, greitųjų ko
vos lėktuvų tiem bombinin- 
kam ginti.

Philadelphia, Pa
“Mergina Iš Leningrado” Bus 

Rodoma Philadelphijoj
• Tik 5 Dienas

New Yorke rodė keletą mė
nesių pagarsėjusį judį—“Mer
gina Iš Leningrado” Stanley 
Teatre. Šį veikalą taip mėgsta 
žmonės, kad nekurie eina ma
tyti antrą sykį.

Jį pradės rodyti kovo 12 
dieną, ketvirtadienį, Studio 
Teatre, Market ir 16-tos gat
vės.

Tie, kurie norėsite įsigyti 
tikietus, ir tuomi pagelbėti 
Sovietų Sąjungos medikalei 
pagalbai, ateikite kovo 11-tą 
dieną į Liaudies Namą, 735 
Fairmount Avenue, 8 valandą 
vakare, kur bus drg. Audru- į 
lio prakalbos, tai galėsit tikie
tus įsigyti.

Pirm tos dienos, galite pa
šaukti per telefoną A. J. Smi
tą—Weverly 2538 dėlei infor
macijų.

Nepraleiskite šios progos. 
Tikietų iš anksto niekas ne
parduos,—kaip tik tą dieną, 
kovo 11 dieną, ateinantį tre
čiadienį, bus atnešti tikietai ir 
bus geri bile dienai.

vės” stalai jau išvežti į naują 
parką, ir jie bus ten sutaisyti.

Bus vėliau daugiau praneš
ta apie šį parką.

Rep.

Montreal, Canada
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

Raudonoji Armija, kaltais, ga
li palaidoti.

Nacių ruošimasis pavasario 
kampanijai atspindi jų užsie
ninių agentų veikloje ir duoda 
mums suprasti, kad nacių jė
gos dar neparblokštos, — kad 
skubiai ir gerai reikia prisi
ruošti pavasario kampanijai,

visiems aliantams.
Japonijos puolimo iš Rytų 

ant Sov. Sąjungos, pasak to 
“diplomato”, nebus. “Ameri
ka maišosi.” Tai slaptas na
cių Ašies manevras, kurį jie 
dar sykį išbandys prieš mirtį...

Gamtamylis.

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni

Jauskitės Smarkūs, Švieži, Daug Jaunesni 
Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stiprylai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.—kū
nam, stingąntiem geležies, kalkių phosphate. 
Vitamino BĮ. 73 metų amžinus daktaras ra
šo: "Tas lab:> patarnavo mano ligoniam. Aš 
pats jį vartojau. Pasekmės puikios." Specia- 
lis supažindinantis kiekis Oatrex Tonic Tab
lets tik 35c. Pradėk jaustis smarkesnis ir 
jaunesnis nuo šios pat dienos. Parsiduoda 
visose gerose vaistinėse.

SKELRKITES LAISVĖJE t

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

Dabartiniais laikais daug žmo
nių nebėdavoja, kad trūksta 
cukraus. Nes jie vietoje cukraus 
naudoja medų. O medus yra 
dešimti kartų sveikiau valgyti 
negu cukrus.

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

j
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Vėliau tam pačiam kalėji
me Mooney aplankė L. Prūsei- 
ka.‘O vėliausiai jį ligoninėje 
aplankė A. Bimba, kai jis lan
kėsi San Francisco mieste. Be 
abejo, jį dažniau buvo aplan
kę Kalifornijos draugai ir 

, draugės, kaip Ks. Karosienė, 
ir kt.

šiandien mes tegalime Bill- 
ingso žodžiais pasakyti: Gerb
dami mirusįjį Mooney, dau
giau darbuokimės už išlaisvi
nimą Earl Browderio ir kitų 
politinių kalinių. Daugiau dar
buokimės, kad sumušti fašisti-

Berlin. — Nacių komanda 
skelbia, kad, jie, girdi, pra
dėję ofensyvą prieš Sovie
tus vienoje fronto dalyje ir 
atėmę kelias pozicijas nuo 
rusų, kurie “kietai priešino
si.”

Hitleriečiai pasakoja, kad 
jie užmušę per 3,000 rau
donarmiečių ir paėmę ne
laisvėn divizijos komąndie- 
rių.

Pasak nacių, tai jie atmu- 
šę Sovietų atakas į rytus 
nuo Charkovo, Ukrainoj. 
Hitleriečiai taip pat garsi
nasi, kad jie sunaikinę 31-ną 
Sovietų orlaivį.

Kalbės Dj-g. V. Andrulis
Ateinantį trečiadienį, kovo 

11 d., 735 Fairmount Ave., 8 
vai. vakare kalbės “Vilnies” 
redaktorius drg. V. Andrulis 
iš Chicagos, svarbiais pasauli
niais klausimais. Kas dabar 
nesidomi pasauliniais įvy
kiais? Jei bent bukaprotis, 
kuriam mažai apeina žmoni
jos gyvenimas. Drg. V. An
drulis yra g.eras kalbėtojas, ir 
jis išaiškins daug svarbių pa
saulinių nuotikių. /

Tose prakalbose bus išduo
tas trumpas rengiamo “Lais
vės” bankieto raportas.

Philadelphijos draugai ir 
draugės pagelbėkit darbu ir 
talka surengti šį bankietą. 
Bankietas yra garsinamas 
“Laisvėje”.

ivyks
8 vai.

Daugiau kovokime prieš fa
šistus —- Hitlerio talkininkus. 
Kito nieko mirusis iš mūs ir 

, nenorėtų!

f®

PRANEŠIMAI 
J IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadieni, kovo (March) 11,
vakare, LDP Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J.

Draugės ir draugai, visi dalyvau
kite šiame susirinkime nes bus daug 
Svarbių dalykų aptarimui. Taipgi 
turėsime išrinkti darbininkus paren
gimui (teatrui) kuris Įvyks kovo 
22 d. Loš brooklyniečiai, “Atvažiavo 
Su Kraičiu.” Labai graži komedija. 
Sekr. K. Shermalis (56-^58)

ĮVADUOS ŽINIOS
Granby, Mo. — Susikūlus 

dviem traukiniam į kits ki
tą, tapo užmušta 7 žmonės, 
tarp jų ir 4 kareiviai. Su
žeista 28 kiti asmenys.

Los Angeles, kdvo 9. — 
Čia girdėtas Japonijos radi
jas užginčija, kad gen. 
Homma pats nusižudė.

London. — Eina gandai, 
kad apie vidurvasarį Sir 
Stafford Cripps užimsiąs 
vietą Anglijos ministerio 
pirmininko Chtirchilllo*

“Laisvės” Piknikas Šiemet 
Įvyks Naujoj Vietoj

“Laisvės? šiemetinis pikni
kas įvyks New Jersey valsti
joj už 8 mylių -nuo Camdeno, 
N. J. Naujas parkas vadinasi 
“Deer ’Pafk” (Briedžių Par
kas). šiame parke randasi du 
gražūs miškai; graži nauja 
svetainė šokiams; du barai. 
Parkas randasi prie didelio ir 
gražaus kelio No. 40. Šiame 
parko, tai yra N. J. vai. ga
lima išsiimti ant tos dienos 
svaiginančių gėrimų leidimą, 
ir be jokios baimės bus galima 
pasilinksminti. Privažiavimas 
visiems bus labai parankus. 
Tiesa, reikės muitą užsimokė
ti už tiltą; bet užtai iš Phi- 
ladelphijos į šį parką apie 9- 
10 mylių, o į Mikolaičio par
ką—apie 23 mylios. Vadinasi, 
mažiau .suvartotas gesolinas 
užmokės tilto muitą. “Lais-

Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States

BRIDGEPORT, CONN.

*00000000006

N.

Telephone 
STagg 2-5043

.85 
$1.25 
$3.00 
$14.00

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

J0SEPHZE1DAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Brooklyn, N. Y.

Defense Stamps
BondsVėliau jas 

pakeisite į

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

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

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

427
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuve, kurioje parduodama 
daugmenišk.ai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

^ooooooooooc

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
i

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN

, Kvorta stiklinėj, 3 svarai
5 svarai puoduke .............

Galionas, 12 svarų .........
5 Galionai, 60 svarų

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

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

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 BATTERY ST., t NO. ABINGTON, MASS.

Končiaus bitininkystės medaus taipgi galite gauti Brooklyne: 
“LAISVĖJE,” 427 Lorimer Street; pas Vikriką, 123 Grand St., pas 
šimanską-Petkauską, 380 Grand St., ir pas W. Shabūną, 306 Union 
Avenue.

★ LIETUVIŠKA ★ Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

WWIIAWAWMAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAMI

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymų

iii
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ J
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

*

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis. 
________________________________ _______________

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SCNAI



Šeštas Puslapis LAISVĖ Antradienis, Kovo 10, 1942

N w Yorko 'rtioiMtSlA lito
Išgirskite Svarbias 

Prakalbas
Vincas Andrulis, vidurvaka- 

rinių valstijų lietuvių dienraš
čio Vilnies redaktorius, trum
pam laikui atvyksta į rytines 
valstijas. Ta proga jis pasiža
dėjo brooklyniečiams pasakyti 
prakalbą šį penktadienį, ko
vo 13-tą, Pil. Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. Į lietuvius.

Pradžia 7:30 vai. vakare, 
įžanga nemokama. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Apart svečio, taipgi kalbės 
A. Bimba, vienas iš Laisvės 
redaktorių, neseniai sugrįžęs iš 
dviejų menesių kelionės lan
kantis pas vakarinių valstijų

Serga East Newyorkie 
čiai Lietuviai

“Atvažiavo su Kraičiu” 
Bus Vaidinta Elizabethe

šiuomi pranešam’a, jog Lie
tuvių Liaudies Teatras sutiko 
ir uoliai ruošiasi suvaidinti ko
mediją—“Atvažiavo su Krai

čiu,” 
! berty

P. Baniulis, 491 Ridgewood;
Ave., sirginėja jau nuo sau
sio mėnesio, randasi namuose.

I. Skystimas, 76 Milford St., Į 
serga jau nuo pereito lapkri- .
čio mėnesio ir gal dar ilgai !C1U’ K°vo ^2 d., nedelioj, a- 
reikės pasirgti, nes ligos yra ■ Hali, 269 Second Sti., 
dar viena priežastis, tai senat- j Elizabethe. 
vė.

K. Petraitis, 1271 Brooklyn
Ave., susirgo pereitą mėnesį, 
randasi namie.

Ligos priežasties kol kas dar 
nesužinojau.

Reporteris.

LLD 1 Kuopas Nariams

vai. vakare, Laisvės
419 Lorimer Str.,

ir draugės, susirin- 
labai svarbus, to

Liet. Literatūros Draugijos 
1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 12- 
tą, 7:30
svetainėje, 
Brooklyne.

Draugai 
kimas yra
dėl visi ir visos dalyvaukite. 
Pagarsėjusi knyga “Tarybų 
Galybė” jau yra gatava, na
riai galės pasiimti. O ant
ras labai svarbus klausimas, 
LLD 1 kuopa rengia .pietus 
kovo 22-rą, Laisvės svetaitiej. 
Todėl turėsime rinkti darbi
ninkus. Tikietai jau yra gata
vi, turėsime visi juos gerai 
platinti, kad padaryti tą pa
rengimą sėkmingu.

Draugai, katrie dar nemo
kėjote duoklių už 1941 m., 
malonėkite užsimokėti.

Atsiveskite naujų narių įra
šyti į LLD 1 kuopą.

1 Kuopos Organizatorius.

Westchesteryje pereito sek
madienio vakarą buvo praves
tas bandomasis aptemdymas. 
Apskritin įeina eilė New Yor
ko priemiesčių.

IDS 1 Kuopa Rengiasi I 
LDS Seimui

j vyk o

Kas Remia Laisves Radijo 
Programą?

Laisvės Radijo Programa vis 
daugiau įsigyja prietelių tar
pe vietos biznierių ir visuome
nės veikėjų, šių žodžių rašy
tojui teko gauti LSisvės 
d i jo Programai paramos 
sekamų asmenų :

VI. Garšva, užlaikantis 
togią užeigą 3949 Fulton 
Cypress Hills, davė $1.

Antanas
ninkas užeigos 
maica-Nicols Ave’s 
Kiburio užeiga)—$1.

Frank Šimaitis, 
kontraktorius, ' vienas 
šių biznierių,—$1.

Jonas Katilius, saliūno-užei- 
gos savininkas, kampas Ful
ton ir Linden Ave.,—$1.

Ra
mi o

pa
st.,

Daukantas, savi- 
k am pas Ja- 

(buvusi

kriaučių 
rimčiau-

Jonas Beržietis, buvęs geras 
kriaučių kontraktorius,—$1.

Walter Keršulis, Saks Fifth
Avenue, aukštos klasės siu
vyklos meistras, New Yorke,- 
$2.

Petras Kapickas, Saratoga 
Springs užeiga, 32 Ten Eyck 
St.,-—$1.

Jonas Baležentis, “Laisvės” 
kaimynas, kurio užeiga randa
si kampas Ten Eyck ir Lori
mer gatvių,—$1.

Vincas Jankeliūnas, ilgame
tis laisviečių draugas,—$1.

Walter Keršulis,
Laisvės Radijo Programos 

rėmėjas. .
Red. Pastaba. Drg. Keršulis 

taip pat pardavė “L.” Radijo 
valandos tikietų už $2.50.

Su šia komedija Liet. Liau
dies Teatras turėjo puikias pa
sekmes Williamsburge, pas
kiau South Brooklyne; taipgi 
tikimės, kad newjersieciai ne
patingės ir iš kitų miestų at
vykt į Elizabethą—ir be abe
jo, nesigailės atvykę.

Todėl, kurie mylite juokin
gas komedijas — įsitėmykite 
dieną ir vietą ir įsigykite pas 
elizabethiečius bilietą.

L. Liaud. T. Sekr.,
P. B.

E. Stupurienė Turėjo 
Operaciją

stu purienė turėjo opera- 
kovo 5-ta, Medical Cen-

4- fciją
ter, 57th St., New Yorke. Ope
racija, manoma, pavykus, li
gonė stiprėja.

Drg. Stupurienė, o taip pat 
visa Stupurų šeima yra Lais
vės skaitytojai ir pažangiųjų 
organizacijų nariai. Jos abu 
sūnūs dainuoja Aido Chore.

Rep.

Masiulis ir Makola Auto Nelaimės Aukos

Walter Berenis J. V 
Armijoj

Stanley Masiulis su Joseph 
Makola suėjo į pusininkus (į 
partnerius) tavėrno biznyje. 
Jiedu turi pilnus gėrimų lais- 
nius, įstaigai,—518 Grand'St., 
Brooklyn, N. Y.

Šį šeštadienį Stanley Masiu
lis ir Joseph Makola ruošia 
įkurtuvių parę. Kviečia visus 
draugus, prietelius ir pažįsta
mus ateiti į parę, kur visi bū
site pavaišinti skaniais val
giais.

1 Stanley Masiulis ir Joseph 
Makola nori susipažinti su vi
sais Brooklyno lietuviais. Tai
gi, kurie dar neturite pažin
ties su jais, užeikite šį šešta
dienį, kovo (March) 14 d. 
susipažinkite.

Specialiai Rinkimai 
Distriktuose

ir

Brooklyne trys plėšikai su
laikyti po $500,000 kaucijos. dvie-

10-tą

Edith De Antonio, 360 
Chauncey St., užmušta ir kiti 
brooklyniečiai jaunuoliai su
žeisti jų mašinai mirtinai už
gavus praeivį ir tame išgąsty
je susidūrus su kita mašina 
ant 25-to kelio, N. J. Kitoj 
mašinoj buvę 3 jauni žmonės 
iš Trentono irgi sužeisti. Už
muštasis pėstininkas T. F. 
Grady buvęs prieš porą dienų 
pabėgęs iš proto ligonių įstai
gos Philadelphijoj.

Berenių sūnus, Walteris, 
šiomis dienomis išėjo Dėdei 
Šamui tarnauti. Jis randasi 
Fort Sill, Oklahoma valstijo
je.

Jaunasis Walteris yra bai
gęs vidurinę mokyklą (High 
School), Newtown, N. Y. Mu
zikos keturių metų kursą išė
jęs pas Vincent Manes, Spa
nish assist-instructor of the 
Imperial Conservatory of 
France.

Walteris—pijanistas. Daž
nai jis grodavo pijanu orkes- 
trose, kurios aptarnaudavo lie
tuvių įvairius parengimus. 
Walterio tėvas, Vaclovas Be
renis, irgi yra muzikalus 
žmogus ir plačiai žinomas bro- 
oklyniečiams.

Linkime Walteriui Bereniui 
geriausio pasisekimo jo di
džiose pareigose tarnaujant 
savo šaliai! Reiškiama užuo
jauta jo tėvams, išsiskyru
sioms su savo mylimu sūnum.

Rep.
Edwardui laimingai sugrįžti ir 
vėl būt su likusiais kliubie- 
čiais.

Iš merginų pusės buvo su
manyta parinkt kiek aukų Ed
vardui ant cigaretų. Sumesta 
apie 12 dol.

Šios pares surengimu dau
giausiai rūpinosi kliubo valdy
bos nariai: Stanley žurauskas, 
Jonas Jakulevičius ir Ed. Les- 
manavičius. š.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

B

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

nutarė 
tikslas

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

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

Kovo 15-ta yra paskutinė 
diena pasimokėti nuo įplaukų 
taksus už pereitus metus.

Pradžia 7:80 vai. vak.

Vakarienės tikietas $1.50 
Vien šokiams 50c.

Užkviečia,
AIDO CHORAS

MATEVSAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS fSTAIGA

Įvyks šeštadienį

Kovo 14 March

<♦>

<♦>

<♦>

<b

Kuopos susirinkimas 
kovo 5 d., Laisvės svetainėje. 
Valdybos raportai priimti be 
diskusijų. Narių atsilankė ne
daug.

Nesilankantiems į susirinki
mus ir užsimokėjus skubinan
tiems namo nelaukus susirin
kimo nei pradžios būtinai rei
kia žodis kitas pasakyti, kad i jų aludės savininkas 
skubinimu namo neatsieksite, 
neišlaikysite ramybės — na
muose būti nėra ramu. Ę)abar 
mes gyvename tokiame laiko
tarpyje, kur mirties šmėkla 
skraidžioja padangėse visur— 
vienoj ir antroj pusėj žemės 
kamuolio. Kaip niekas nelau
kia mirties, taip'mes, newyor- 
kiečiai, nelaukiame tironų fa
šistų atnešant mirtį. B$t turi
me būti prisirengę nuo jų sau
gotis, apsiginti. Nariams rei
kia dalyvauti susirinkimuose 
ir juose, apart organizacijos 
reikalų, mokintis apsigynimo. 
Valdyba turi pasirūpinti gau
ti mokytojus, o jeigu ji nesirū
pina, nariai turi reikalauti. 
Negalima sėdėti namie. Davi
niai rodo, 'kad kuomet buvo 
barbaro Hitlerio bombanešių 
užpultas. Londonas, Anglijoj, 
daug žmonių žuve ne nuo 
bombų, bet kad nemokėjo ir 
nežinojo 
k oš.

Valdžiai nedavus gana pas
kyrų įsteigimui dantų klinikos 
prie No. 108 Liaudies Mokyk
los, East New Yorko gyvento
jai pradėjo kampaniją patys 
sukelti $1,400.

kuopos narius dalyvauti jų 
parengime kovo 8-tą, Laisvės 
salėjo. To parengimo visas 
pelnas skirta vilnų pirkimo 
fondui, iš kurių mezgama ka
reiviams šilti svedoriai, piršti
nės, kojinės, šalikai.

LDS 1-ma kuopa 
rengti pramogą, kurios
sukelti finansų pasiuntimui de
legatų į būsimą LDS seimą 
ateinančią vasarą, Chicago, 
111. J komisiją išrinkti gabūs ir 
sumanūs trys Petrai: vienas iš 

i Kapic
kas, kiti Grabauskas ir Vaz- 
nis. Pasitikime, kad jie atliks 
savo užduotį iki šimto nuošim
čių. Baliaus laiką ir vietą pa
skelbs komisija.

Kuopos stovis: Eina prie 
susispendavimo 4. Ligonių yra 
5. Finansų sekretorius aiškino, 
kad su 2-iem ligoniais yra kliū
čių, dėl jų prasilenkimo su tai
syklėmis. Kuopos susirinkime 
buvo apkalbama, kad dėl na
rių nesilaikymo taisyklių kal
tė yra ne kuopos, bet pačių 
narių..

J. Grubis perstatė 2 naujus 
narius ir J. Gasiunas vieną. 
Mūsų LDS 1-ma kuopa auga 
skaičiumi narių. Garbė jon 
prisirašyti.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

AIDO CHORO0
METINĖ ~~

VAKARIENE

Liet Amcr. Piliečių Kliu!)
280 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

apsisaugojimo tvar-

Skaitymas: Earl
išlaisvinimo klausi-Browderio 

mu priimta rezoliucija ir pa
siųsta prezidentui F. D. Roo- 
seveltui, Washingtonan, pra
šanti paliuosuoti iš Atlantos 
kalėjimo Earl Browderj, Ko
munistų Paitijos generalį sek
retorių.

Lietuvių mezgėjų grupės 
priimtas laiškas kvietė LDS 1

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

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J

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

“Laisvės” Administracija vėl gavo VILNIES 
KALENDORIŲ. Kurie dar neturite to svarbaus 
metraščio, VILNIES KALENDORIAUS, tuojaus 
prisiųskite pašto ženklais 25c. ir mes prisiusime 
jums VILNIES KALENDORIŲ.

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

Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa
kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad
resuodami sekamai:

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

NAUJA LIETUVIŲ
RESTAURACIJA

Valė Balvočiūtė Savininkė
494 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 

į lūs ir 
I sudarau 
grikoniškais. Rei- 
Bkalui esant ir 
g padidinu tokio
’ dydžio, kokio pa-
■ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
Kada tik užeisite, vėliausia ar anksčiausia—visada 

karšti valgiai jus pasitiks.

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Didžiojo New Yorko 
juose distriktuose kovo 
įvyksta specialiai rinkimai iš
rinkimui dviejų atstovų (as- 

, semblymanų) į New Yorko 
; valstijos seimelį, Albany. Vie- 

New 
vieton rezig- 
A. Wagner,, 

Jr., kuris išėjo J. V. Armijon, 
kiti 3-me Brooklyno distrikte, 
vieton Michael J. Gillen, mi-, 
rūsio vasario 1-mą.

ruo-

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Great Necko Pirmyn Choras 
šia "Chow Mein” vakarienę ir šo
kius kovo (March) 22, Kasmočiaus ni rinkimai bus 16-me 
svetainėje. 91 Steamboat Rd. Vaka
rienė prasidės 5-tą vai. vakare. _ 
vakarienės bus graži programa. Jau- navusio Robert 
nuoliai palinksmins publiką su 
tiškais šokiais. Po programos 
šokiai prie George Kazakevičiaus 
orkestros. Prižadam, kad visi, kurie 
atsilankys, turės linksmą vakarą. 
Įžanga tik $1.00. — Kviečia Komi
tetas. (57-58) (65-66)

Prie

tau- 
bus

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN

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

(56- 58)

j

v*
Valdyba.

REIKALAVIMAI
Reikalingas naktinis porteris maz

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

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

r

Clement Vokietaiti f

York o d įstrik te

Kariuomenėn Išleistu 
vių “Pare”

PARDAVIMAI
PUIKI PROGA

Parsiduoda avalinės krautuvė Shoe 
Store Brooklyne tirštai lietuvių ap
gyventoje vietoje. Didelis sandėlis 
"stock.” Kampinis namas, pačiame 
biznio centre, didelė patalpa ir 
gražūs langai, puikus biznis, gražu? 
pairas Svnroi pardavimo priežastis, 
kurią sužinosite vėliau. Prašome 
kreiptis 1 "Laisvės” raštinę, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (53-58)

Praeito šeštadienio vakare, 
Liet. Dęm. Kliube, po No. 416 
Hooper St., buvo smagi ir skai
tlinga “parė”- išleistuvės kliu
bo nario Edwardo Tuskey- 
Tuskevičiaus į Dėdės Šamo ar
miją. Jaunuolis Edwardas gi
męs ir užaugęs Scrantone, kur 
jojo tėvai ir dabar gyvena. 
Brooklyne jis gyvena jau kelin
ti metai. Taipgi Brooklyne gy
vena dar du Edwardo broliai ii’ 
dvi seserys, — viena vedus š’u 
John Kriaučiūnu.

Atsisveikint su Edwardu pri
sirinko pilna kliubo patalpa; 
grajino trys muzikantai, o susi
rinkę smagiai pašoko. Šokių 
pertraukoj keletas kliubo narių 
pasako atsisveikinimo prakal- 
bėles, — visi linkėjo kliubiečiui

ry

S tat 
adresas:

LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y» 

Tel. EVergreen 8-7179

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET

patricia:

*2475

■ .i, . JiA■ -‘i-‘-Y1- A, VA.

426 South 5th St.
Btokaa nuo Howes St. eleVolterio stoties

CHARLES
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

A LIBERAL
ALLOWANCE

IT’S JUST TIRI 
FINDING MONEY

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

FOR YOUR 
OLD WATCH!

CREDIT, 
TERMS1

CREDIT! 

terms!

Religijinių daiktų* departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

BROOKLYN, N. Y,

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

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

f




