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KRISLAI
Mūsų moterys dainuoja. 
Vėl Hitlerio švaksuotojų 

balsas.
Niekšo provokacija.
Vichy valdžia.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių > 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
Vienas dalykas man labai 

patinka, tai, būtent, mūsų mo
terų kliubai ir chorai. Paste-
bėjau, kad ir Detroito progre- 
sistės jau susimetė i chorą ir 
smarkiai dainuoja.

Nežinau kodėl dar Brook
lyne mūsų prietelkos nesusi
meta į chorą. O aš žinau, kad 
čia mes turime draugių su pui
kiais, garsiais' balsais.

Chicaga brooklynietes seniai 
pralenkė. Ten jos jau seniai
turi du ar tris moterų chorus.

Dalykas štai kame: Mūsų 
moterys jau išaugino savo vai
kus. Daugelis 
labai gražaus

jų dabar turi 
laiko . Kūmiš- 
užsiiminėti jos

nenori.
Tat jos dainuoja—linksmi

na svietą ir pačios linksminasi.

Lietuviški Hitlerio pastum
dėliai vėl gavo pluoštą bjau
rios propagandos iš Berlyno 
per Lisboną. Ir sušilę jie da
bar darbuojasi, kad tą pro
pagandą iššinkavoti savo ne
laimingiems pasekėjams.

Hitlerio propagandos biuras 
iškepė Grigaičiui, šimučiui, 
Michelsonui ir kitiems savo 
švaksuotojams naują “bolševi
kų terorą”. Dabar 
pranešė, kad naciai 
Lietuvoje daugybę 
politinių kalinių. Kalnus 
nu radę! c *

Jei tiesa, žinoma, tai 
bas hitlerinių barbarų, 
kad pasitarnauti Hitleriui, tai 
virš minėti parsidavėliai tuos 
lavonų kalnus suverčia ant 
bolševikų.

Berlynas 
i suradę 
nužudytų 

lavo-

dar-
Bet
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AMERIKOS ORLAIVIAI 
PAVOJINGAI SUŽEIDĖ

8 JAPONŲ LAIVUS

Visos Jungtines J autos i 
Bendromis Jėgomis Veda į 
Karą, Sako Prezidentas

RAUDONARMIEČIAI
PERKIRTO SVARBŲJĮ

NACIAM VIEŠKELĮ
Skęsta Du Japonų Laivai, Amerikiečių Sužaloti

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 11. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas savo pranešime šiandien sakė:
Filipinų Sritis — Padėtis Bataan pusiausalyje lieka

si ta pati, be permainų. Per paskutines 24 valandas ne
buvo čia jokių karo veiksmų nei ore, nei ant žemės.

Amerikiečių ir japonų pozicijos, matyt, yra laikinai 
nusistovėjusios.

New Guinea — Astuoni didieji bombiniai orlaiviai 
Jungtinių Valstijų armijos, komanduojami Richard H. 
Carmichaelio, užpuolė japonų laivus Salamaua uoste, 
saloje New Guinea, kovo 10 d. Šie orlaiviai numetė 18 
tonų bombų ant priešų laivu ir taip sužalojo du japo
nų laivus, kad paliko juos beskęstančius, keturis bede
gančius ir vieną ištrenktą krantan*. Visi amerikiečių 
orlaiviai sugrįžo sveiki į savo stovyklas, be jokio su
žeidimo.

Angly Orlaiviai Už
klupo Galingiausią 
Vokiečių Karo Laivą

London. — Anglijos lėk
tuvai su oro torpedomis už
puolė galingiausią, naują 
nacių karo laivą “Tirpitzą,” 
iki 50,000 tonų, kuomet jis 
bandė prasilaužt Norvegi
jos pakrantėmis ir užklupt 
anglų laivus, gabenančius

.* Sovietam karo reikmenis.
Pradėjus anglam mėtyt 

oro torpedas į “Tirpitzą,” 
T i jis paskleidė tirštus dūmus 

ir, slėpdamasis juose, pa
spruko atgal į kokią tai 
|Norvegijos prieplauką. Per 
j tuos dūmus negalima buvo 
.matyt, ar anglų torpedos 
pataikė į “Tirpitzą.” Du 
Anglijos orlaiviai negrįžo iš 

to žygio. a'
Anglija pasiuntė stiprius 

iš Amalgameitų unijos iždo— savo karo laivus prieš “Tir
tos unijos, kuri besąlyginiai pitzą, 
yra pasisakius už rėmimą Su- į platųjį vandenyną 
vienytų Tautų karo prieš hit
lerinį barbarizmą.

Dar vienas liūdnos praeities 
ir beveik visai užmirštas Hit-; 
lerio pastumdėlis atidarė savo 
kakarinę. Aš turiu mintyje 
Amalgameitų unijos disorga- 
nizatorių A. Jankauską.

Kanados “Liaudies Balsas
(kovo 6 d.) sako, kad šis ele
mentas buvo nusibaladojęs net 
į Kanadą ir vasario 23 < 
Montreale viešam susirinkime 
švaksavo Hitlerio kruvinus Če- 
batus.

Girdi, Jankauskas “kad1 
jau pradėjo lieti tulžį prieš 
Sovietų Sąjungą, tai kaip pa
samdytas.“

Ir šitam Hitlerio pastumdė
liui Sidney Hillman moka algą Į

kad jis neištruktų 
skan

dint talkininku laivus.
ANGLŲ LAIVAI NUVE

ŽĖ REIKMENIS SOVIE
TAM

, Anglų radijas pranešė, 
kad būrys Anglijos, laivų 
pristatė Rusijai gabentus 

Papenas Turki. ginkis, amuniciją ir kitus 
suokalbį prieš 'e’knienis.

kad kas nors i 
žinoma, jo ne-1

Hitlerio ambasadoriumi Tur
kijoje yra Franz von Papen. 
Tai tas pats bjaurybė, kuris 
berods 1915 metais buvo iš-i 
vytas iš Amerikos už provo-l 
kacijas.

Dabar šitas 
joje surengė 
save, būtent, 
bombą mestų, 
užkliudant. Taip ir buvo nese
niai padaryta.

Paskui jo agentai pradėjo i 
bliauti, kad tai darbas Sovie- 
tų Sąjungos piliečių.

Japonų Grūmojimas 
Australijai

Tokio. — Japonijos minis- 
teris pirmininkas Tojo sakė 
seimui, kad jeigu Australi- 

Koks gi tikslas tos provoka- > veiks iŠvien SU An.elita 
cijos? Tikslas .
Turkija prieš Sovietų Sąjun-!susilauks tokio hkimo, kaip 
gą. ‘ ‘ Rytinė Rolandų Indija.___

Tai sena hitlerininkų meto-1 Neseniai pranešta, kad ta 
da. Neseniai prezidentas Roo-! valdžia padarė 12,773 kratas 
seveltas persergėjo amerikie- jr suareštavo 5,390 francūzų 
čius prieš panašius Hitlerio', anti-nacių.
agentų darbus Amerikoje. Petain pildo Hitlerio patvar- 

--------— i kymus ir slopina savo tautos 
I rancijos Petain valdžia/ žmones. Kai velnias paims 

kuri yra žinoma kaip “Vichy Hitlerį, velniop turės nešclin- 
valdžia,” nes jos sostinė ran- tis ir tokie Petainai, ir Kvis- 
dasi Vichy mieste, yra tiktai j Ungai su visomis savo kliko- 
Hitlerio įrankis.----------------------mis.

Dieso Komisija Pratę
siama per Nedemo

kratinį Manevrą

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas savo rapor
te kongresui pranešė, jog 
per užibaigusius pirmuosius 
'metus Lend-Lease (pasko- 
llų) programos Amerika pa
rsiuntė $2,570,452,441 pagal
bos savo talkininkams gink
luoti ir maitinti; bet tai 

i “permažai ir toli nuo to, 
'kiek reikia, kad pakreipus 
įkaro eigą linkui pergalės 
I laimėjimo,” sakė preziden- 
! tas:

“Karą tegalima laimėti 
įtik per tiesioginius susidū- 
! rimus su priešais ir per ata
kas prieš juos.

“Ofensyva, kurią Jungti
nes Tautos turi varyti ir va
rys Į pačią (fašistų) Ašies 
širdį, pareikalaus visų jėgų, 
kokias tik mes turime.

“Visos Jungtinių Tautų

Pramušė Vokiečių Linijas Dviejuose FrontuoseTautų armijų, orlaivynų ir 
laivynų.

“Iš to bendro šaltinio, da
liniai Amerikos' oro laivyno, 
armijos ir jūrų laivyno nu
plaukė Į Pietiniai 
nį Pacifiko Vandenyną;! 
Anglijos ir Rusijos kariuo
menė nuvyko i Irįaną (Per
siją); Chinijos kareiviai 
atėjo talkon anglam ginti 
Burmą, ir kiekiai karinių 
reikmenų iš Anglijos at
plaukė. j, vyliausiąjį frontą,n<ad faktinai jau visiškai ap- tvirtinta. 
Rusijoj. įsistojo priešų judėjimas Sovietiniai kovotojai štur-

Prez. Rooseveltas savo' vieškeliu tarp Viazmos ir mavo nacius Oriolo apvlin- 
raporte pastebėjo, jog kong- Smolensko. Tai reikštų, jog kėje ir atėmė dar kelis 
resas yra paskyręs $18,410,- vokiečiai daug maž jau ap- punktus.
000,000 tiesioginės paramos .supti tame ilgame siaurame Sovietai neatlaidžiai nai- 
talkininkams iš Lend-Lease plote tarp Viazmos ir Rže- kiną 16-ta vokiečiu armija,

1 — vo. visomis pusėmis apsuptą
Leningrado fronte sovie--srityje Staraja Russa. Rau- •

London. — Raudonoji Ar- tu s nuo to miesto ir gręsia 
mija perkirto vokiečiams apsupt ir atkirst juos toje 

. vieškelį tarp Smolensko ir srityje.
Vakari-[yįazmos> rpuomį raudonai’- Kalinino fronte, 

imiečiai labai susiaurino išė- šiaurių vakarus 
j imą 
“kišeniaus
Viazmos. Tame kišeniuje liniją, nors Hitleris 
esą šimtai tūkstančių vokie- įsakė žūt-būtinai, iki pasku- 
čių kariuomenės.

Maskvos radijas

toli į 
nuo Mas- 

naciams iš didžiulio kvos raudonarmiečiai pra- 
” tarp Rževo ir kirto vokiečių “Strausso” 
Tame kišeniuje linija, nors Hitleris andai

tinio vyro, gint tą liniją, 
sako, kuri buvo ypač stipriai ap-

fondo ir $29,596,650,000 — 
šios šalies armijai ir laivy
nui su tokia minčia, kad A- fįnė kariuomenė atgriebė donieji lakūnai nušovė že- 
nierikos armija ir laivynasįnuo vok. dar 17 apgyventųįmyn 25 iš 80 ar daugiau na- 

jėgos ir medžiagines gali-.galės pervest daugius savo|Vįetų įr sudaužė 39 priešųjcių orlaivių, kurie stengėsi 
myhės dabar yra subendrin- pabūklų ir reikmenų talki- if ortus ir kitus aptvirtintusjpristatytmaistoiramunici- 
tos, kaip vienas spėkų šalti- ninkams, pagal prezidento jų apsigynimo punktus; i jos apsuptiem ten saviš- 
nis, iš kurio plaukia ginklai; nurodymus. y . i pralaužė nacių linijas į pie-.kiam.
ir kareiviai paglal reikalavi- Už $8,459,027,566 iš tier i_____________________ ' _
mus karinės strategijos. Į sioginiai paskirtų talkinin- i .p . • n *1 1 • I ' T n • • i • m •

išį bendrą šaltinį plaukia kams pinigų jau yra duoti i nltfellS KeikalaUia daf iaiKininkai I 131111013SLl clLCĮ41J| SlOj'Illidl jjclblxli LLl LdlKllllIl“ j 1 e 1 ’ TP II e e I * Tll e

šaltinį plaukia kams pinigų jau yia duotifHitlens Reikalauja dar talkininkai rlanuoja 
ginklai ir amu- užsakymai gamint ir pri-19AAft \J_ _ _  Į]^ lf NaC* Š'

riirėje Norvegijoje

Washington. — Kongreso 
atstovų nirnas^ 331-nu balsu,Lend-Lease ginklai ir amu-uzsaKymai gamini ir pn-1 q pnn nnn ir i. 1

46 mitaiė dai .palaiky- nicija, kartu su visomis ka- statyt jiem įvairius reikme- Z.Uvv-UlItl VCIlffrŲ, italu 
ti Dieso tyrinėjančią komi-įrin6mis jž ig Jungtiniu nis. ' ' . Qi , ir___• • |
siją iki sausio 3 d. ateinan----------- --- ------------------------------------------------------- -- ir MOVakŲ KareiVlll
čių metų. Taip nubalsuota 
žymia dalim todėl, kad at:į 
žagareiviška kongreso tai
syklių komisija užčiaupė lū- į 
pas daugeliui kongresmanų! 
stojančių už panaikinimą: 
Dieso tyrinėjimų. Taisyklių 
komisija skyrė tik vieną va
landą iš viso svarstyt klau
simą, ar palikt Diesą su sė
brais toliau veikti, ar su
stabdyt juos ir neduot jiem 
daugiau lėšų. Pats kongres- 
manas Dies yra narys tai
syklių komisijos, kuri fakti
nai uždarė burną jo prieši
ninkam.

(Tąsa 7-me pusi.)

Vienoj Fronto Daly j 
Sovietai Užmušė Apie 

50,000 Vokiečių
Pagrobė Daugius Nacių Karo Pabūklų

Sovietų Oficialiai Pranešimai

M.

London. — Anglai gavo

išprovokuoti|Prl?s Japonus, tai, girdi, JI,

DAR TŪKSTANČIAI UNIJŲ 
NARIŲ PRAŠO IŠLAIS

VINTI BROWDER!

New York. — Dar keli 
tūkstančiai CIO ir * Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jų narių pasiuntė preziden
tui Rooseveltui prašymus, 
išlaisvint iš kalėjimo Ea^ląi 
Browderį, Komunistų Par
tijos generalį sekretorių, į- 
kalintą ketveriems metams 
dėl pasportinių smulkmenų. 
— Tie prašymai pasiųsti 
prezidentui iš Pennsylvani- 
jos, Ohio, Washington ir ki
tų valstijų, kaip praneša 
Piliečių Komitetas Browde- 
riui Išlaisvinti, esąs New 
Yorke.

Tokio. —Japonijos minis- 
teris pirmininkas Tojo pa
sakojo, būk nuo karo pra
džios Pacifiko Vandenyne 
jie paėmę nelaisvėn . jau 
210,000 Jungtinių Tautų ka
reiviu.

Mhskva. kovo 12. — Sovietų Žinių Biuras vidunaktį 
išleido tokį pranešimą:

Sovietinė kariuomenė kovo 11 d. tebevedė ofensyvos 
mūšius ir padarė sunkįų nuostolių vokiečių kariuome
nei ir įrengimams.

Pagal patikrintus davinius, sovietinės oro jėgos kovo 
9 d. sunaikino ne 30 priešų orlaivių, kaip kad pirmiau 
pranešta, bet 83, tame skaičiuje 39 transporto orlaivius 
Junker S-52 rūšies. Kovo 10 d. buvo sunaikinta 19 vo
kiečių lėktuvų. Sovietai neteko penkių lėktuvų.’
Specialia Pranešimas

Nuo vasario 5 d. iki kovo 8 d. sovietinė kariuomenė i 
(Tąsa 7-me puslapyje)

London, kovo 12. — Pra
dinių, jog Hitleris reikalai!-:nešama, kad vokiečiai ir 
i ja, kad Italija, Vengrija ir j talkininkai buria stambias 
Slovakija pristatytų jam 2 savo karinių laivų ir orlai- 

'milionus 600 tūkstančių ka- vių jėgas dideliam mūšiui 
riuomenės. Naciams reikią vandenyse arti šiaurinės 
tokių pastiprinimų pavasa- Norvegijos.
rinei ofensyvai prieš Sovie
tus. Menama, kad vokiečiai 
iypač ruošiasi briautis per'talkininkai gal rengiasi iš- 
pietinę Ukrainą linkui Kau- ’ 
ikazo žibalo šaltinių.
I SOVIETAI ARDO JŲ 
i PLANUS

Karo temytojai spėja, kad

kelt savo kariuomenę į 
šiaurinę Norvegiją ir tuom 
atidaryt antrą frontą prieš 
nacius. Tuomet mūšiai, esą, 

I išsivystytų ir prieš Finlian-
Beplanuojant naciams to- diją visu frontu iki sovieti- 

ikį žygį, sovietinė karinome-.nes Murmansko prieplau- 
;nė atėmė iš nacių miestą kos. Finliandija galėtų būt 
Novomošovską, tik už 12 greit nušluota, 
mylių nuo svarbiojo pramo
nės centro j 
sko, pietinėje Ukrainoje.1 Ukrainoje ° ’ Sunaikinta 13 Japonu 

; Laivu ties Australija
! Anglai Iškraustė Civi- 
I liūs iš Ceylon Salos

D. M. Šolomsko Prakalbos Mass. Valstijoj sk’Sffiy
Layton, vyriausias čionaiti-

11 ~ " 1 I • 9 « 1 • • •

Literatūros D r a ugijos 
Centro Komiteto sekreto
rius D. M. Šolomskas, vyks
ta su prakalbų mašrutu į 
Mass, valstiją. Jo maršru
tas prasideda ateinantį sek
madienį, kovo 15 d. Jis kal
bės apie karą, kas reikia 
mums daryti, kad greičiau 
sumušus hitlerininkus ir jų 
talkininkus; apie Raudono
sios Armijos laimėjimus, 
kovas Lietuvoj liaudies, na
cių baisų teriojima lietuvių; 
apie tai, kaip reikia Ameri
kos valdžiai ir jos talkinin
kams padėti. Prakalbos į- 
vyksta: '

ĮĮI . 1 U |IĮ0liįįl|IIĮlll IIIĮl IW>ĮIĮ|MI iii ui i i j

nis anglų komandierius, į- 
sakė tuojau išsikraustyt iš 
Ceylono salos visom mote
rim, vaikam ir vyram, ku
rie nėra, reikalingi kari
niams darbams. Ta stambi 
sala yra netoli Indijos, di
džiausios ir svarbiausios 
anglų kolonijos.

įžiūrima, kad janonai ne- i

Melbourne, Australija, ko
vo 12. — Australai skaičiuo
ja, kad jų ir talkininkų or
laiviai nuskandino jau 13 
Japonijos laivų su karei
viais ties New Guinea sala, 
netoli Australijos.

(Japonai pripažįsta, kad 
trys jų transporto laivai ten 
sunaikinti, penki kiti sužeis
ti; tarp sužeistų yra ir jų 
šarvuotlaivis.)

WORCESTER, sekmadie
nį, kovo 15 d., 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St.

SO. BOSTON, sekmadie
nį, kovo 15 d., 7:30 vai. va
kare.

MONTELLO, antradienį,
kovo 17 d., 7:30 vai. vakare,-užilgo gali užpult Indiją.
Lietuvių T. Name, Main ir! *-------------------
Vine Sts. i t) tx. i • i . • ! nr i • 4 -r r. iRoma. — Italai be patvir- Washington. — Vichy

(Kokiuose kituose Mass. įtinimo skelbia, kad jie su- Francija užtikrino Ameri- 
miestuose ir kada drg. šo- žeidę tris anglu šarvuotlai- kai, kad neperleis savo sa- 
lomskas kalbės, tai bus pa- vius ir gal nuskandinę vie- los Madagaskaro, ties rvti- 
skelbta kitame ‘‘L”, nume- ną iš jų, Viduržemio Juro-Ine Afrika, i fašistu Ašies 
ryje.)

Canberra, Australija, ko
vo 12. — Japonų laivai sten
giasi iškelt savo kariuome- 
Inę į New Guinea, Australi
jos salą.

je.
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“Dies’as Gaudė Antgalvius, 
Bet ne Šnipus ...”

Šitokius žodžius pareiškė niūjorkiškis 
dienraštis “PM.” Iš tikrųjų! Kongresma- 
nas Dies, leisdamas valstybes lėšas, su
dėtas Amerikos piliečių, gaudė neva mū
sų krašto priešus, bet jų nei vieno nepa- 
gavo. Mūsų krašto priešai, — visoki 
niekšai, naciai, fašistai, japoniški šnipai 
ir jiems panašūs, — siautė ir suokalbia- 
vo, o Dieso komitetas jų nematė. Bet jis 
matė darbininkų unijas. Jis matė žy
miuosius amerikiečius, kurie kada tai pa
sisakė žodį kitą už Sovietų Sąjungą, ar
ba kurių nuomonės bendrai paėmus bu
vo ir yra liberališkos, pažangios. Šiuos 
žmones Dieso komitetas visaip purvino 
ir žemino, o mūsų krašto priešai sau vei
kė.

Pastaruoju laiku p. Dies’paskelbė tam 
tikins neva dokumentus apie japoniškų 
šnipų veiklą, bet, kaip kongresmanas 
Marcantonio parodė, tie dokumentai se
niai buvo atspausdinti brošiūroje ir pla
tinami !

Jeigu iki šiol buvo sugaudyti tūli šni
pai, mūsų krašto neprieteliai, tai jie bu
vo sugaudyti teisingumo departmento, 
kuris, be abejo, juos gaudys ir ateityje, 
ar Dieso komitetas savo gyvenimą tęs ar 
ne. Mes ir tegalime pasitikėti tik teisin
gumo departmentu, o ne Dieso komite
tu, kuris tiek daug Amerikos žmonėms 
žalos yra padaręs.

Yra labai svarbu, kad kongreso nariai 
neduotų daugiau p. Diesui pinigų, kurių 
jis reikalauja. Geriau tuos pinigus pa
aukoti krašto apsigynimo reikalams, 
geriau juos atiduoti Raudonajam Kry
žiui bei kitom įstaigom, kurios yra kraš
tui naudingos.

Tenka pasveikinti ir p. Wendell Will- 
kie, šiomis dienomis pareiškusį savo 
griežtą nusistatymą prieš davimą Die
sui pinigų, prieš palaikymą jo komiteto.

Prezidentas Rooseveltas jau seniai yra 
pareiškęs savo nuomonę; jis priešingas 
šį komitetą palaikyti.

Panašiai mano Amerikos žmonių dau
guma. Panašiai turėtų manyti ir kon
greso narių dauguma.

Carl Sandburg į Kongresą?

Šiuo metu Carl Sandburg yra patsai 
žymiausias Amerikos liaudies poetas. Jis 
dar labiau pagarsėjo savo ilgamečiu li
teratūriniu darbu — Abraomo Lincolno 
biografija, milžinišku 6-šių tomų veikalu. 
Carl Sandburg šiuo metu gyvena Michi- 
gane. Jis turi jau 64 metus amžiaus.

Na, ir štai, organizuoti Michigano dar
bininkai nori, kad šis'poetas sekamą ru
denį kandidatuotų į Jungtinių Valstijų 
kongresą. Jie nori, kad jis rinkimuose 
sumuštų kongresmaną Hoffmaną, didelį 
reakcininką ir organizuotų darbininkų 
priešą. Jei Sandburgas tik kandidatuos, 
tai jis, be abejo, Hoffmaną sumuš, o tas 
labai prisidės prie uždavimo didelio smū
gio visiems reakcininkams.

Reikia atsiminti tas, kad busimieji ru
denį kongreso rinkimai turės labai di
delės reikšmės. Prie jų tenka ruoštis jau 
dabar, galvojant, ką ir kur statyti kan
didatais. Turėtų būti statomi kandida
tais tik patys pažangiausieji žmonės. To
dėl poeto Sandburgo kandidatūra įneštų 
į visą rinkiminę kampaniją daugiau šilu
mos, daugiau šviesos.

Būtų gerai, kad poetas apsiimtų kan
didatuoti !

karos bulvare ir kuri ekspliodavo arti 
nacių ambasadoriaus Papeno, buvo pa
dėta pačių nacių. Vokiečiai padūkusiai 
pradėjo siusti, bandydami suversti kaltę 
ant Sovietų Sąjungos. Bet visiems aišku, 
jog tai nėra tiesa. Kam gi Sovietų Są
junga bandytų daryti provokaciją? Ko
kia SSSR nauda būtų, jei Papenas būtų 
užmuštas, o jo vietoje kitas jam panašus 
nacis padėtas? Jokios! Pagaliau, Sovie
tų Sąjunga troško ir trokšta su Turkija 
palaikyti geriausius, draugiškiausius ry
šius. Jeigu taip, tai kam ji bandys iš
kirsti kokią nors provokaciją?

Bombą padėjo nacių agentai. Jie pa
dėjo ją tiksliai, kad gavus progos prie
kabiauti prie Turkijos vyriausybės. Vo
kietija nori kaip nors įtraukti Turkiją į 
Ašį. O jei Turkija nesiduos gražumu 
įtraukiama, tai naciai bandys tą pada
ryti prievarta, — jie, matyt, ruošiasi per 
Turkiją žygiuoti į Artimuosius Rytus, — 
į Kaukazą, į Persiją, į Iraką.

Mes jau ne kartą esame pareiškę, kad 
Turkijai vienintelė išeitis — ėjimas su 
Jungtinėmis Tautomis. Ji turi sykį ant 
visados griežtai nusistatyti ir, jei tik 
Hitleris pradės prieš ją dūkti, mušti jį 
iš visų jėgų. Jai padės Amerika. Padės 
Anglija. Padės Sovietų Sąjunga. Visos 
išvien jos kariaus ir visos išvien laimės!

Aukos Sovietų Sąjun
gos Pagalbai

Raudonarmiečio Kardas

Turkija Turėtą Saugotis
Dabar dar aiškiau išeina viešumon tas 

faktas, kad bomba, kuri buvo padėta An-

Bestijos
Britanijos užsienio reikalų ministeris 

Antanas Eden iškėlė aikštėn tą faktą, 
kad Japonijos valdovai atlikinėja neap
sakomai žiaurius darbus užkariautuose 
kraštuose Ramiajame Vandenyne. Jis pa
tiekė davinių apie padėtį Hong-Kong, 
kurį japonai jau seniau užkariavo.

Sužvėrėję japoniški militaristai užka
riautuosius žmones žiauriai kąnkina ir 
žudo. Moteris verčia eiti į prostitucijos 
namus, kad patenkinti žvėriškus japonų 
karių lytiškus gašlumus.

Pasirodo, kad japonai elgiasi visiškai 
panašiai, kaip ir Hitlerio govėdos už
kariautuose Sovietų Sąjungos kraštuos. 
Sovietų užsienio reikalų komisaras Mo
lotovas neseniai padarė ilgą pareiškimą 
ir paskelbė visam pasauliui apie tuos 
žiaurumus, kuriuos naciai papildė So
vietų Sąjungoje, ir kuriuos jau pavyko 
Sovietams sužinoti.

Chinijoj japoniški žvėrys jau per de
šimts metų elgiasi panašiai, kaip jie el
giasi Hong-Kong ir kitur.

Šitie vokiškų ir japoniškų bestijų žy
giai privalo paakstinti kiekvieną mūsų 
krašto žmogų daugiau dirbti, geriau 
dirbti, energingiau kovoti, kad juo grei
čiau būtų padarytas galas tiems, kurie 
suruošė šią skerdynę ir kurie atlikinė
ja tokius baisius darbus.

Kaip Jie Jieškosi Durnelią
“Vilnyj” (iš kovo 10 d.) J. Kuodis ra

šo:
“Neseniai girdėjau Vanagaičio radijo 

pamokslą apie nepolitinę politiką. Tuo 
kartu jis siūlė Amerikos lietuviam mest 
savo politit’ikas ir jungtis aplink “prezi
dentą” Smetoną. Kitaip: visi priimkite 
smetoninės klikos politiką, tuomet išnyks 
politika.

“Taip, taip, skamba mišiuginiškai.
“Pereitą ketvirtadienį teko vėl, neti

kėtai, užkliūt už Vanagaičio radijo pro
gramos ir užgirst jo antrą smetonuotą 
pamokslėlį. Ir šiuo kartu jis stengėsi 
įkalbėti Smetonos “prezidentystės” teisė
tumą. Kaip? Ogi jam pakako matyt kur 
tai atspausdintą Smetonos paveikslą su 
parašu “Antanas Smetona, Lietuvos 
prezidentas.”

“Išrodytų lyg tai būtų kalba pasenu
sio ‘beibės.’ Ne liaudies valia, ne visuoti
nas balsavimas, bet atspausdinimas Sme
tonos atvaizdo su parašu “prezidentas” 
Vanagaičiui yra teisėtumas. Smetonos 
barzda jam yra simboliu laisvos Lietu
vos!

“Tačiau Vanagaičio pasenusiu ‘beibe’ 
skaityt netenka. Jis kalba vardu visos 
smetoninės klikos, kuri per eilę metų 
buvo atėmusi Lietuvos liaudžiai balsą, 
kuri buvo išardžiusį visas demokratines 
organizacijas, kuri pat pradžioj savo 
viešpatavimo sušaudė keturis darbinin
kų vadus, kuri prigrūdo kalėjimus lais
vės trokštančiais Lietuvos žmonėmis, 
kuri šaudė ir kalino Suvalkijos valstie
čius, kuri kvietė Lietuvon Hitlerio gau
jas kurios vadai pabėgo pas nacius ir 
kuri ir dabar sau stiprybę ir viltis se
miasi iš Berlyno (per Lisboną), — tai 
dėl šitos savanaudžių klikos interesų Va
nagaitis lošia net pasenusio politinio 
‘beibės’ rolę, kad pasigaut vieną-kitą 
durnelį.”

Drg; J. Zizas, iš Perth 
Amboy, N. J., prisiuntė 
blanką su $20. Vardai tilps 
iždininkės raporte.

Drg. V. Sutkienė, iš San 
Francisco, Calif., prisiuntė 
$50 ir rašo, kad ALDLD 
kuopos suruošė Naujų Me
tų vakarėlį. Aukas paskiria 
sekamai: ALDLD 153 kp., 
San Francisco, Calif. $25 ir 
ALDLD 198 kp., Oakland, 
Calif., $25.

Ona Gendrėnienė, iš Cle
veland, Ohio, prisiuntė blan
ką su $5. Vardai tilps iždi
ninkės raporte.

A. Stripeika, iš Elizabeth, 
N. J., prisiuntė $13 ir pa
skiria aukas sekamai: Pau
lina Rimkienė, Englishtown, 
N. J., $10; P. Nalivaika, 
Elizabeth, N. J., $2 ir V.

Paulauskas, Elizabeth, N. J. 
$1.

Dr. J. N. Simans, iš Cle
veland, O. prisiuntė $49.35, 
tai auka nuo LDS 4-to Aps
kričio.

R. Jarvis, iš Plymouth, 
Pa., prisiuntė blanką su $3, 
vardai tilps iždin. raporte.

A. Gotautas, iš Detroit, 
Mich., prisiuntė laišką ir 
$63.27. Jis rašo, kad ALD
LD 52 kp. surengė prakal
bas drg. A. Bimbai, vasario 
22 d. Prakalbose surinko 
aukų $143.50, išlaidų prie 
surengimo prakalbų buvo 
$16.96. Nutarta likusius pi
nigus $126.54 paskirti pu
siau, Am. Raudonajam Kry
žiui ir Sovietų Sąjungai. 
(Vardai tilpo koresp.)

Lietuvių Komitetas.

Raudonosios Armijos minų mčtytojai darbe.

Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui 

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

Klausimas No. 3:
Ar Sovietų pramonės iš

kėlimas į rytus, kai vokiečiai 
pradėjo veržtis, buvo nule
miamas faktorius dabarti
niam Sovietų pasisekime?
Atsakymas:

Klausimas iškėlimo pra
monių į rytus turi dvi pu
ses, būtent, rusams išėjo 
ant gero, o vokiečiams ant 
blogo. Pamatiniai kėlimas 
pramonių išplaukė iš pama
tinės Sovietų politikos: ne
suteikti jokios paramos 
priešui. Iš antros pusės, iš
kėlimas pramonių buvo rei
kalingas apsaugojimui So
vietų gamybos.

Viskas pavyko gerai ir 
tas prisidėjo prie rusų pasi
sekimo. Labai sunku pasa
kyti, kuris faktorius buvo 
nulemiamas faktorius, bet 
tiek aišku, kad pramonių iš
kėlimas sulošė labai svarbią 
rolę Sovietų karinėse pa
stangose.

Šis perkėlimas dar neda
vė visų vaisių, nes ne visos 
iškeltos pramonės spėjo pil
nai susitvarkyti ir pilnai 
pradėti dirbti ir, žinoma, 
dar ims laiko, kol susitvar
kys ir pradės pilnai dirbti 
tose naujose vietose.

Savaime suprantama, kad

negalima buvo visas pramo
nes pilnai iškelti, bet tiek 
galima pasakyti, kad visos 
stambiosios karinės gamy
bos tapo iškeltos arba su
naikintos — priešui nepate
ko. Pavyzdžiui, visam svie
tui yra gerai žinoma sunai
kinimas didžiojo tvenkinio 
prie Dniepropetrovsko ir 
laivų statymo uostų ant 
Juodųjų Jūrų. Tokiuose at
sitikimuose iškėlimas gamy
bos buvo ’ negalimas. Kur 
pramonės buvo iškeltos, ten 
ir lavintieji darbininkai bu
vo nuvežti, idant gamyba 
galėtų eiti su mažiausia su- 
sitrukdymo.

Sir Stafford Cripps.

I ui • - »Laiškas Laisves
Redakcijai

Kovo 7, 1942 
BINGHAMTON, N. Y.

Gerbiamieji:
Šiuomi pranešu, kad mes 

L.L.D. 20 kp. parengimą kovo 
7 nutarėme garsinti “Laisvėj” 
per 2 skirtingas ypatas. Bū
tent: O. Girnienės prašėme, 
ir aš pati prižadėjau rengimo 
komisijos susirinkime, kad 
tikrai parašysiu, ir ta komisija 
man liepė, kad nepamirščiau 
tatai padaryti. N'a, o penkta
dienio “L-vėj” redakcija atsa
ko Navalinskienei, kad netal
pina, nors aš esu apsiėmusi ko
misijoj dirbt ir garsinti. Dėlko 
nebuvo galima, nežinome. Pas
kiau tie ir kiti žmonės išmeti
nėja, nežinodami, kame da
lykas. Būtų gerai, kad paaiš
kintumėte. Mes kitą sykį žino-

Galima pridėti dar tą, kad ne tik at
viras smetonininkas p. Vanagaitis tokią 
“beibės” rolę.lošia. Ją lošia ir toki, kaip 
“Draugo” redaktorius. Pastarasis į sa- 

■T

Šį aš patyriau ar sapnavau sapne:—
Ten nusidriekė lygumoje dulkių debesys;
Arši kova virė debesio apačioje ar jame.
Kautynėse girdėjosi riksmai, kardų žvangesys:
Raudonarmiečiai ir demokratai savo liniją gynė, 
Kuri, priešo spaudžiama, susiūbavo ir traukėsi atgal. 
Demokratas, talkininkaudamas Darbininkų Tėvynei, 
Bėgo iš kovos manydamas, kad jis kovot negal: 

f

“Mano kardas prasto plieno ir labai atšipęs;
“Raudonarmiečio kardas—aštrus, mėlyno plieno,” 
Galvojo demokratas: “Jam kovot, tai kas kita!” 
Perlaužė kardą, trenkė jį žemėn ir perbėgo sieną. 
Atbėgo raudonarmietis sužeistas, pavargęs, beginklis. 
Pamatė demokrato numestą perlaužtą kardą, 
Kuomet priešas rengė raudonarmiečiui pinkles, 
Mėgindamas sunaikint ne tik jį, bet ir jo vardą.
Raudonarmietis žemėn įsmeigtą kardą stvėrė
Ir šaukdamas jam žinomą kovos obalsį vieną 
Priešus vieną po kitam nulaužtu kardu vėrė, 
Kapojo juos iki laimėjo visą tos kovos dieną.

J. By-nas.

Tai Ne Demokratiška
Demokratija kaujasi su 

fašizmu. Du frontai visame 
pasaulyje. Demokratijos ša
lininkai jau, rodos, nebetu
rėtų tarpusavyj skirstytis į 
tautas bei į rases. Rasinė 
diskriminacija turėtų bent 
šiuo svarbiu momentu būti 
užmiršta. Bet kur tau!

Anądien skaitau žinią 
laikraštyje (savo miesto an
gliškame dienraštyje), jog 
kovo 3 d. negras Charles 
Adams, New Yorke tapo 
nusmerktas už užmušėjystę. 
Reiškia, žmogus už papildy
tą prasikaltimą žymimas ne 
vien vardu ir pavarde, bet 
dar žymimas ir tuo, kad jis 
yra negras. Tuomi, mat, 
norima pasakyti, jog negrai 
yra blogdariai.

Šimtai ir tūkstančiai pra
sikaltimų yra papildoma vi
soje šalyje kasdieną. Jei 
piktadarystė papildyta bal
to žmogaus, tai užtenka žy
mėti tik jo vardą ir pavar
dę, bet jei negro, tai jau 
kergiama ir rasė. Tarsi 
pirštu rodoma, jog tik neg
rai yra blogi žmonės.

Negrai, kaip ir visi šios 
šalies gyventojai, uoliai gi
na demokratiją; jie narsiai 
kariauja prieš mūsų krašto 
užpuolikus, prieš fašizmą.

Bet baltieji mūsų krašto 
laikraštininkai (bent tam 
tikra dalis jų), atžymėdami 
didvyriškus, garbingus pasi
rodymus, pamiršta pasaky
ki, jog tai padarė negrai. 
Kaip vienpusiška!

Kai kumštininkas Joe 
: Louis savo sporto šakoje 
stovi pačiose aukštumose, 
tai prie jo vardo nebereikia 
segti rasinės kilmės. Užten
ka tik vardo ir pavardės. 
Kai kalbama apie žymiuo
sius dainininkus, Paul Ro
beson arba Marian Ander
son, tai prie jų pavardžių 
irgi nebesegama rasinė kil
mė, — nebesakoma, jog jie 
negrai. Bet kai negras pa
pildo piktadarystę, tai jis, 
kaipo piktadaris, rodomas 

i dar ir negru!
Šitokis rodymas pirštu, 

stelbia demokratiją, mažina 
demokratiškai besi valdan
čios šalies garbę, o akstiną 
rasinę neapykantą, keršta
vimą.

Šitokį atžymėjimą reikėtų 
smerkti visur. Tiems laik
raštininkams, kurie linkę 

i plėsti rasinę neapykantą, 
; reikėtų patarti arba ir pa
reikalauti susivaldyti, nes 
'tai yra priešinga demokrati
niams principams!

Josephus.

tume, ką daryti. O šiaip visi 
nori, kad būtų garsinama dau
giau negu sykis per “Laisvę”. 
Jeigu nežinos, rengimo komi
sija tada išmetinėja ant dien
raščio “Laisvės” už tai, arba, 
ant tų, kurie yra apsiėmę pa
garsinti.

Draugiškai,
J. K. Navalinskienė,

rengimo komisijos narė.
Nuo Redakcijos. Priežastį 

neįtalpinimo Jūsų minimo pra
nešimo jau esame pasakę,— 
įtalpinome pirmiau gautąjį. 
Gaila, drauge, kad jūsiškis 
pranešimėlis taip supuolė su 
d. O. G;. pranešimėliu, ir veik 
tuo pačiu laiku prisiųstas. Be 
to, mažai mums buvo duota 
laiko, kad būt galima jis pa
kartoti kitose laidose. Pasi
elgėm taip, kaip geriausia ga
lėjom. Norint, kad tas pats 
pranešimas ar garsinimas tilp
tų laikraštyje daugiau negu 
sykį, reikia pažymėt, kad jis 
skiriamas garsinimų skyriui— 
“Pranešimai Iš Kitur,” o tuo
met pageidavimas būna išpil
domas.

MAKE 
EVERY 

PAYDAY

BOND DAY

vo laikraštį įdėjo, jog-pereitais metais 
“vienu žymiausiųjų įvykių” buvo tas, 
kad “prezidentas” Smetona pamatė pre
zidentą Rooseveltą. Ar gi tai ne “išmin
ties pažiba”?!

Philadelphia, Pa.
Visi j didįjį “Laisvės” nau

dai parengimą šį sekmadienį. 
Pamatykite gražią komediją 
“Atvažiavo Su Kraičiu”, išgir
skite gerų prakalbų ir paval
gykite skanią vakarienę.

Antanas Bimba, 
“Laisvės” Redaktorius, sakys 

prakalbą.
Teatras ir bankietas bus šį 

sekmadienį, kovo-March 15 d., 
Savoy Plaza salėje, 835 N. 
Broad St., Philadelphia, Pa. 
Lošimas prasidės 4-tą vai. die
ną. Vakarienė bus duodama
6- ta vai. vakare. Šokiai nuo
7- tos valandos.

Maskva. — Sovietai atka
riavo vieną kaimą arti Theo- 
dosijos, Krime.
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Levo Tolstojaus 
“Karas ir Taika”

Kurie Btiuušė Hitlerį Ar Turėtų Bent 
Kas Mini dėl

ustralija ir Japonai

♦

veikale 
Andrius 

Bolkonskis kalbėjosi su Pe
tru išvakarėse Borodino 
mūšio. “Pergalė,” sakė Bol
konskis, “niekada nėra lai
mima per vienokią ar kito
kią poziciją; ji nėra laimi
ma skaičium ginklų nei jų 
kokybėmis — bent jau ne 
pozicijomis yra pergalė lai
mima.”

“Kuom gi tad pergalė yra 
laimima?” užklausė Petras, 
o Andrius atsakė:

“Ją laimi jausmas many
je ir jame,” tarė Bolkonskis, 
rodydamas į Timochiną, 
“jausmas kiekviename ka
reivyje.”

Šį pasikalbėjimą iš Tols
tojaus kūrinio primena Ral- 
phas Parker, New Yorko 
Times korespondentas So
vietuose, ir jis sekamai ap
rašo raudonarmieti, žurna- 
linėje to laikraščio dalyje 
praeitą sekmadienį:

“Jūs galite keliauti labai 
toli, tėmydami dvasią rusų 
kareivio — vyresniojo ofi- 
cieriaus, leitenanto, eilinio 
Raudonosios Armijos karei- [ ;‘fnk„ Vlasis” 
vio, per 18 šimtų mylių nuo 
rupių uolų Žvejų pusiausa-' 
lio prie Lediniuotojo Vande-I 
nyno iki Sevastopolio aukš- raj ne vien tik laiks nuo 
tumų, apstatytų cementi- laiko i 
niais-plieniniais fortukais. kalbas. Jų darbas yra pla- 
Visur pagal tą besivingiuo- tinti protinį kareivių reg- 
jančią frpnto liniją jūs gali-! ^atį^ žiūrėti, kad jie gerai 
te rasti ____
šaudančius slapta iš pušų, _ ±_____ __
šiaurėje, bombarduojančius [veiksmai ir kodėl vartoja- šeima ir ar namų frontas 

ma tokia, o ne kitokia tak- pilnai deda pastangas karui

E
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K įįg.

Apendiko?nužudytus Rostove, apie nuomonė, 
baisią betvarkę palei kelią, reiviai 
kur sužaloti tankai riogso nemąstą ir aklai klausą įsa

kymų. Taip pat be jokio 
pagrindo yra kai kurių žmo
nių manymas, kad tos šalies 
vyriausioji komanda, turė
dama tokį didelį skaičių ka
reivių, tai, girdi, nepaisanti, Jungtinėse Valstijose, o per 
kiek jų žus.

Raudonarmietis turi vie-
J7CIOX VAXXV7 OUVCUgUOHlO UV V IV“ i 

tų Rusijos partizanus kovo- [ 
tojus priekaimiuose, kur jie; 
per žiemą iškastose žemėje 
lindynėse slapstėsi nuo prie
šu, c

grioviuose ir iš vokiečių 
štabo oficierių automobilių 
verčiasi laukan daugybė do
kumentų. Kitas prisimena, 
kaip pulko vėliavos nešėjas 
ant žirgo lėkė su Raudoną
ja Vėliava pro raudonar
miečių eiles, kada jų pulkas 
pasitiko suvargusius Sovie-1

Raudonosios Armijos vy
ras, neskiriant tautu — ar I vtai butu ukrainas, ar turko- 
manas, ar kraujais aptašky
ti kazokai, ar oficieriai, ar 
technikai tam tikromis ma
šinomis atrandanti minas— 
Raudonosios Armijos vyras, 
nežiūrint tokių skirtumų, 
turi vieną, bendrą pamatinį 
charakterį.

Visų pirma, jis iš esmės 
yra paprastas Sovietų pilie
tis. Sovietuose nėra kari- 

, atsitvėrusios 
[nuo šiaip gyventojų.

Politiniai armijos komisa-

pasako drąsinančias

raudonarmiečius dalykus žinotų ir išaiškinti, 
kodėl daroma vieni ar kiti

iš kanuolių sustatytų pa
miškėje, daužančius vokie
čių fortus apie Leningradą, 
besivejančius priešą atgal 
per liūdną, balotą lygumą ir 
bučiuojančius a t v a d uotą 
Rusijos žemę; kaip griaus
mas jojančius ant liesų, bė-

tika.

esą vaikiško būdo,

Dieną ir naktį kas minutę 
yra daroma operacija dėl 
apendiko (aklažarnės) už
degimo, po 10 tūkstančių to
kių operacijų kas savaitė

metus miršta 25 tūkstančiai 
žmonių visoje šalyje nuo tos

na pamatinį tikslą, bet jis |T‘gos nors neturėtų nuo jos
nėra lengvatikis ar vaikiš
kas. Jis protiškai apsukrus 
ir atodairos; visas jo dėme
sys nukreiptas į kovos tiks
lą, ir jis neturi jokių abe
jonių apie tą reikalą.

Jis lygiai kritiškai žiūri į 
karo vedimą, kaip kad jis 
mato karą savojoj fronto 
dalyj. Revoliucinė discipli
na rymo vien tik ant nuo
pelno pripažinimo, ir vyres
nysis oficierius visuomet 
gali susilaukti kritiškų pa
stabu, c

Taupyt kareivius yra pa
matinis dalykas sovietinėje 
strategijoje. Šaltame ore 
buvo atsiųsta daugiau Vyrų 
nešt sužeistus kareivius iš 
mūšio lauko, ir gydytojai 
skubiai naujoviškai aptaiso 
žaizdas arčiausiose tam sto
tyse, ir tokiu būdu išgelbė
ja nesuskaitomą daugybę 
kareivių nuo peilio.

Kitur kareivis fronto li
nijoj paprastai turi du rū
pesčius — kaip gyvena jo

laimėti. Tų rūpesčių neturi
Sovietų Rusijos kareivis.

Japonai jau pradeda iš o- 
ro atakuot Australijos prie
plaukas ir, matyt, rengiasi 
šturmuot patį Australijos 
žemyną, nors dar nežinia, 
ką jie pirmiau daugmeniš- 
kai užpuls, ar Indiją ar 
Australiją.

Anglija ir kitos Jungti
nės Tautos laiko Australiją 
savo tvirtuma ir arsenalu j žmonių, pradinių Australi- 
pietiniai-vakarinėje dalyje;' 
Pacifiko Vandenyno.

Kas gi yra ta Australija?
Politiniai Australija yra 

dalis Anglijos imperijos, de
mokratinis kraštas su pla
čiausia savivaldyba, viena 
iš Anglijos dominijų. Aus-, 
tralijos sostamiestis — Can
berra.

Geografiniai Australija 
yra milžiniška sala-žemy- 
nas, kitaip vadinamas kon
tinentas, o dar kitaip — 
penktoji pasaulio dalis. Au
stralija turi 2,974,581-ną 
ketvirtainę mylią ploto; tai 
būtų tiek, kaip Jungtinės 
Valstijos, apart Alaskos pu- 
siausalio ir įvairių salų. Bet 
skaičius Australijos gyven
tojų palyginti mažas — tik
tai 7 milionai 16 tūkstančių 
449, mažiau kaip viena 
Pennsylvanijos valstija, ku
ri turi virš 8,660,000 gyven
tojų.

Rytinėje Australijos daly
je kalnai siekia apie 7,000 
pėdų aukščio. Vidurinė Aps

tonos papūgos, kurios laks-Jus iš Australijos buvo iš-
to būriais; dideli skaičiai 
laukinių ančių ir žąsų, ku
rios milžiniškais pulkais 
plauko po ežerus ir didžią
sias balas, ir t.t.

PIRMYKŠČIAI ŽMONĖS
Šiaurinėje Australijos da

lyje yra gentės toliausiai at
silikusių nuo civilizacijos

vežama ir užsieniuose par
duodama vilnų už apie 200 
mil. dolerių, kviečių — 60 
mil. dolerių; įvairios mėsos 
— 45 mik dol.; sviesto — 
50 mil. dolerių; išdirbtų ir 
žalių odų — už apie 20 mik 
dol.; aukso už apie 90 mi- 
lionu doleriu.

Australija yra turtinga 
kasyklomis aukso, sidabro, 
vario, švino, cinos ir ang
lies.

jos to krašto gyventojų. Jie 
gyvena kaip visiški klajok- 
liai-nomadai, be pastovios 
vietos; pasidaro ugnies, 
brūžuodami sausus pagaliu
kus vieną į kitą, ir maitina
si mėsa kangaru ir kitų lau
kinių gyvūnų, kuriuos jie 
medžioja jėtimis (ragotinė
mis). Tokių pirmykščių 
žmonių jau telikę Australi
joj tik keletas desėtkų tūks
tančių. Jų kalba neturtinga 
žodžiais. Abelnai jie nepa
vojingi baltiesiem žmonėm 
apart vienoje srityje, kuri 
vadinama “Niekad-Niekad” 
žeme.

GYVENTOJAI
Milžiniška dauguma Aus

tralijos gyventojų yra bal
tosios veislės žmonės. Jie 
didžiumoje apgyveno 
kraštą jau nuo 150 metų at
gal, daugiausiai anglų ir ai- 
rių. Tais laikais Anglijos' žiniV agentūros galva, kuris, 
valdžia tremdavo ir dange- sako Federated Press žinių 
lį tariamu nusikaltėliu j [Centura, nori paversti AP j 
Australija. Dažnai tai buvo -"onopol.st.nę (Staiga, apre- 

t . . . . .v į piancią visas žinias ir paveiks-rehgmiai nusikaltimai pries 7 . . .gaminimo ir platinimo įs- 
v •> x taigas.

palų bažnyčią. Tokiu būdu__________
ir daugelis airių katalikų n r ... p • • 
anais laikais buvo išbugdyti [ 1 F01680031 If F 3f 1116031 
i Australiia kaip, esą, reli- XT T . . A ..
Kiniai nusikaltėliai tik todėl, i N,or h_. JuTds?n miest,e11? 
kad jie buvo katalikai. I apylinkėje, Indianos valsti- 

, , . . . i joj, nuo nepamenamu laikųBet po to jau seniai pa- paupiais pl^ai> a*
-- -- --- ....... rode, bjauraus, niekam ne-

mirt daugiau kaip dešimta
dalis to skaičiaus, jeigu bū
tų pavartotas naujasis pa
dėjėjas operacijos peilio. 
Tas padėjėjas, tai vaistas 
su 1 f an ila m i du r ū šies.

Pavojingiausia, kai pra
trūksta uždegimo apimta 
aklažarnė; tuomet iš jos pa
sipila bilionai žmogžudžių, 
tai įvairių ligų bakterijų, 
nuo kurių išsivysto perito
nitis, kaip kad vadinama 
pilvo plėvės uždegimas. Ta- 
,da nors ir padaroma pavė
duota operacija, vis tiek trys 
[iš kiekvienų keturių ligonių 
'miršta, jeigu nėra vartoja- 
jina sulfanilamidas.

Pirmiausiai šį vaistą pra
dėjo plačiau varto t Phila- 
delphijos daktaras Isidoras 
Ravdin’as ir jo draugai chi
rurgai, darydami apendiko 
operacijas Pennsylvanijos 
[Universiteto Ligoninėj. Tai 
[buvo šeši metai atgal. Jo 
vartojimas buvo tobulina
mas, ir 1940 metais mirė 
jau tik vienas iš 257-nių li
gonių su pavojingai sugedu
siais apendikais, kuriem da
rant operaciją buvo panau
dotas ir sulfanilamidas.

Dr. J. Gordon Dees, Ten
nessee Universiteto profe- i 
sorius, tais pat metais iš

ta

Kent Cooper, Associated Precs

tralijos dalislyguma, kol :vaistybinę Anglijos epiško
ji pakyla į aukštumas vaka
riniame pajūryje, 
šia Australijos 
Murray, kuria 
plaukioja per 2,000 mylių. 
Oras pietiniame Australijos 
šone yra vidutinis, o ši apri

Žymiau- 
upė yra 
garlaiviai

Sovietų pilietis, vis tiek, į šioj socialistinėj šalyj žmo- 
ar su kareivio uniforma ar|n§s laiko savaime supranta- 
be jos, dega troškimu žino-|mu dalyku, kad valstybė pil- 
jimo. Ir tas troškimas me-|nai rūpinasi gerove savo 
tąsi akin, kuomet matai, [žmonių, ir nors per dabar-

> a »izv-\ i 4- t r** 1 m ’ i • ♦ "I • "I v • 1 • v •i didžiulius žmonių 
[persikraustymus iš pafron- 

Jiem patinka pasilinks- čių, daugelis šeimų nesusiži- 
papasakoti ino su savo nariais, tačiaus 

istorijas,” pa-1 kareiviui nėra dėl to rūpės-

gančių arklių skersai su- kaip raudonarmietis pralei-: tinius 1 i • — T T 1 r • 1 i \ I i rv T v t I 4 » i I >• • *1tremptų šiaurinės Ukrainos džia laisvą laiką, 
sniegų, iki juosmens brai 
dančius lediniuose Juodosios minti muzika, 
Jūros vandenyse, kur jie i nuotikius ir “ 
krauna reikmenis ant Kri- i šokti, padainuoti smagias, 
mo krantų. 1 trumpas, narsias Raudono-

-:- -:- |sios Armijos daineles, tiesa,
Bet nereikia net iš Mask-: dažnai kitaip skambančias, 

vos išvažiuoti—čia irgi ma- negu daugelis jo senuolių 
tomas fronto linijų ūpas, ir i dainų.
čia galima patirt, ką Rau-j Viena iš pareigų jaunuo- 
donosios Armijos kareivis [ liams poetams, bendradar- 
turi mintyje, ir sužinot jo'Liaujantiems pulkų laikraš- 
įsitikinimus ir dvasią, kasyčiuose, tai yra rašyti eiles- 
labiau suardė vokiečių pla- dainas apie vietinių didvy- 
nus, negu jų i 
mas rusiškai žiemai.

Štai jaunuolis, kuris jau 
yra mūšių fronto veteranas, 
su giliomis akimis, pilnomis 
atsiminimo apie f r o ntą, karžygiai yra žinomi, 
vaikščioja su grupe savo 
draugų po miestą; leitenan-; armietis praleidžia apšvie
tus, sėdėdamas baleto-šokių Jai savo laisvalaikį. Jis la- 
teatre, laiko šautuvą tarpjbai domisi technikos klausi- 
kelių, kad delnais galėtų mais, ir jeigu jūs užklausi- 
ploti; politinis komisaras suite sovietinį tankistą, ką jis 
draugiškai ramia veido iš- mano apie Anglijoj statytus 
raiška pažįstamiem ir nepa- tankus, ar užklausite sovie- 
žįstamiem, kuris keletui die- tinį lakūną,

gautą iš Amerikos lėktuvą, 
jis apie tai kalbės su karštu 
žingeidumu ir smulkmeniš
kai aiškins tų mašinų geru
mus ir trūkumus. Jeigu jūs 
užklausite sužeistą raudon
armietį, kaip jis tapo su
žeistas, jis ne tik pasakvs.

eio, — ne tai, kad jis ne
paisytų savo šeimos narių, 
bet todėl, s kad jis pasitiki 
savo vyriausybe.

pjovė pratrukusius apendi- ,niame karštas, tropiškas. naikinti Australijoj skirtu- , ..... ... v. • i uut, tj lain auo, jiicrxciiii nu-mai tarp religijų ir piliečiai inkamį Q’ Tatai 
nniTHrnnoi I n t m r\ m i o tat O/awti c # A ■*

’’ mijo Purdue Universiteto 
[žemdirbystės profesoriai F. 
! Gaylord, K. Ellis ir R. Fra
ser, ir šiaip taip įsisiūlė vie
nam kitam farmeriui pada
ryt tą purvą naudingu. Jie 
ištyrė, kokių trąšų reikia 
tai vadinamai bergždžiai že- 

[mei, ir dabar ten vidutiniai 
[išauginama po 400 iki 625

kus dvidešimt penkiem ligo
niam, kada jiem buvo prisi- 
metęs jau uždegimas pilvo 
daubos plėvių; apibarstė 
sulfanilamide milteliais ope
racijos žaizdas, taipgi priei
namas pilvo plėves, ir jau 
tiktai vienas temirė iš ti? 
dvidešimt penkių žmonių.

Dar pasekmingesnis buvo 
to vaisto išbandymas Rod- 
sevelto Ligoninėje New 
Yorke, kur gydytojai Wm.

Cassebaum, Stirlino'

GYVŪNAI IR AUGALAI
Australija yra žemė keis

tų augalų ir gyvių. Tarp 
laukinių jos žvėriukų yra 
savotiška meškutė kchla, 
kuri suaugus sveria tik 20 
iki 25 svarų. Koala niekad 
negeria ir gauna reikalin
gos sau drėgmės iš jaunu 
eukalypto lapų, kuriais ji
nai minta. Keisčiausi Aus
tralijos gyvūnai, tai platy
pus ir skruzdės ėdanti dy
gliakiaule, kitaip vadinama 
echidna (arba porcupine). 
Platypus yra mišinys žu
vies, paukščio ir keturkojo 
gyvūno ir lygiai gyvena ant 
žemės ir vandenyje, kaip 
namie. Tai vienas iš dviejų 
mokslui žinomų gyvių, ku
rie deda kiaušinius, o išsiri- 
tusius iš jų savo vaikus žin
do krūtimis. Dygliakiaulė 
taipgi deda kiaušinius ir sa
vo pienu peni išsiritusius iš 
kiaušiniu vaikus.

Australijoje gyvena ir 
daug kitų ypatingų žvėriu-

naudojasi lygiomis teisėmis 
nežiūrint, kokių tikybų jie 
laikytųsi.

Daugiau kaip 96 procen
tai visų Australijos gvven- 
tojų yra anglu, škotų ir ai
rių kilmės, virš trejetas pro
centų — kitų europiečių-at- 
eiviu ir keli tuzinai tūks
tančių chinų, japonų, indu 
singalų, malaj iečių ! 
Pagal religijas, episkopalu 
bažnyčia skaito virš 44 pro
centų gyventojų savo sali- bulviu derlius dešimteriopai 
ninku, katalikų bažnyčia— apsimoka

Raudonarmietis yra vyras 
pilkomis akimis ir rūsčia 
kakta. Bet jis juokiasi, kada'H. 
pamato nusigandusią vištą Mueller ir bendradarbiai iš
bėgant nuo jo tanko. Jis su- ~
sijaudina iki ašarų, kuomet 
kaime, į kurį ateina vokie
čiai, jis turi atsisakyti pavė
žinti norinčią pasišalint mo
tiną su dviem mažais ber
niukais, įkibusiais į jos si
joną, ir su mažyčiu kūdikiu 
ant rankų. Jis yra šalto ir 
įveržto būdo, kada jis, kaip 
dalgiu, kerta priešus. Jam 
paprastas, natūralus daly
kas prižiūrėt savo arklį, su- 
dainuot dainą ir eit į mūšį. 
Jis žino šiek tiek poezijos— 
iis mėgsta deklamuot Puš- 

vairuojantį ;kino eiles — ir jis atsimena 
dainą, kurią jis girdėjo ju
damųjų paveikslu teatre, 
kur jis paskiausiai buvo. Jis 
tikisi, kad jam aiškiai pa
skirs pareigą komandierius, 
kurį jis gerbia už tikrus jo 
nuopelnus. Raudonarmiečio

kf [bušelių bulvių ant kiekvie-
no akro tokios užtręštos že
mės. Trąšos kaštuoja, bet

pjovė jau p r a t r ūkusius 
apendikus 204-riem žmonėm 
užpernai, taipgi panaudoda
mi sulfanilamido miltelius 
panašiai, kaip dr. Gordon 
Dees, ir nei vienas iš tų li
gonių nemirė, nors 59 iš jų 
jau turėjo pilvo plėvių įde
gimą.

1941 metais daktarai J. E. 
Thompson, J. A. Brabson ir 
J. M. Walker padarė 331 - 
na operaciją, išpjaudami 
įdegusius apendikus, ir po 
kiekvienos operacijos ne tik kųi^kurmis/ kuris‘yra’ ak- 
apibarstė pilvo plėves sulf-haS) kurčias ir visai nebylvs; 
anilamido milteliais, bet ir [velniavilkis; lojantieji drie- 
pilvo daubos sienas. Pasė
kos buvo tokios, kad visi iki 
vienam pasveiko.

Bet, deja, dar ir dabar tik 
nedidelis skaičius gydytojų 
te varto j a šį vaistą, daryda- 

x __  . mi apendiko operacijas, ir
jausmai kuopiasi apie pa-1tūkstančiai žmonių miršta, 

kaip tatai jam asmeniškai įprastus dalykus, kaip kad’’ 
berželis, saulėtekis, mažas 
vaikutis, voveraitė. Jis aky
lai permato žmogaus būdą 
ir labai gerbia asmeninę 
narsą. O raudonarmiečio 
žingeidumas neturi jokių 

(Tąsa ant 7-to puslapio)

nepasirengi- rių žygius, ir tos dainos dai- 
__ 1. Anuojamos ne tik armijoj, 

bet ir tarp žmonių užfron
tėje — jos tampa liaudies 
dainomis kaimuose, kur tie

Bet bendrai, tai raudon-

nų, tarp dviejų mūšių, pa- 
liuosuotas iš fronto, kad ga
lėtų sostinėje pasiklausyti 
paskaitų; antai sužeistieji 
ligoninėje apsako savo pa
tyrimus ir nekantriai laukia 
sugrįžt frontam

Vienas jų atsimena, kaip 
ratas vokiečių motorinio 
dviračio vis dar sukosi, kuo
met nušautas važiuotojas 
nusirito priekin nuo jo. Ki- 

. tas pasakoja apie šviežią 
sniegą, krintantį ant veidų 
nekariškiams gyventojams,! Kartais užsieniuose girdi- 
kuriuos jis rado vokiečiųma visiškai klaidingiausią

atsitiko, bet supratingai 
parodys, koks tai buvo kari
nis veiksmas, jo tikslai ir 
taktika .

kuomet galima būtų* sutau- 
pyt jų gyvybę. Jie miršta 
daugiausia todėl, kad peril
gai gaišavo; kad pajutę 
keistus pilvo skausmus, ne
sikreipė į gydytoją, bet va
le sau vidurius, gerdami 
įvairius vaistus jiem paliuo-

lijo j verstinas ir dovanai 
teikiamas. Viduriniam mok
slui yra daug high school’ių, 
o aukštajam — šeši univer
sitetai.

APSIGYNIMAS
Verstina karinė tarnyba 

įvesta 1929 metais jauniem 
vyram nuo 18 iki 26 metu 
amžiaus. 1939 m. Austra
lija turėjo 42,895 kariuome- 

Ižai; kangaru, kuri vaikščio-; n?s ’ stambesnius^ kari- 
ja šokdama paskutinėmis 
kojomis ir nešiojasi kūdi
kius gamtiniame maišelyje- 
sterblėje; laukiniai buivolai- 
taurai; namelius sau statan- 

žvėriukai graužikai ir 
skaitlingų rūšių lauki- 
paukščiai su skaisčio- 
spalvinėmis plunksno-

niai
mis
mis; raudonos, žalios ir gel-

suoti, iki apendikas trūko ir 
operacija buvo jau pervėly- 
ba.

N. M.

■ ............... ............... in į i.į.. ■■ ................... 1 *' į ...... .....................................1.. ""'"T".1.

virs 23 procentu, presbyte- Visose Jungtinėse Valsti- 
rionų ir methodistų 24 pro- |joge vidutinis derlius bulvių 
centai, ir t.t. yra |20 bušelių ant akro.

Pradinis mokslas Austrą- ' Riti farmeriai toj India-

nius laivus - šarvuotlaivius 
po 10,000 tonų, tris po 7,000 
tonu ir kelis mažesnius ko
vos laivus, taipgi eilę nai
kintuvų, minų graibstyto jų 
ir t.t. Nuo to laiko labai pa
didėjo karinės krašto jėgos 
ir dabar yra vykdoma jo 
apsigynimo programa kaš
tuojanti apie 2 bilionus dol.

Gamyboje Australija pa
matiniai yra lauko ūkio ša
lis, kuri daugiau pagamina 
vilnų, negu bet, kuris kitas1 
kraštas pasaulyje. Per me-

dirbt tariamą netinkamą 
žemę, naudodamiesi profeso
rių patarimais, ir visi liko 
patenkinti vaisiais. Dabar 
farmeriai tarp savęs kalba
si, kad ir profesoriai kam 
nors naudingi.

The Quickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 
War ...

—

Buy
Defense BONDS—STAMPS

Now!
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REASON—
Being inspired by attending a 

very helpful meeting of the Laisve 
Board of Directors, I hereby have 
decided to do my bit (?) by bang
ing out a weekly column on New 
York and New Jersey news .. . Eve
rybody happy?... All donations will 
be gratefully accepted!

•■’is®- 
RED CROSS—

For quite some time now, the 
Moterų Apšvietos Kliubas together 
with the Lambda Delta Sigmas, 
Builders Chapter, have been at
tempting to organize a Red Cross 
Class. Everything has been running 
successfully except that there hap
pens to be a shortage of teachers. 
However, the Williamsburg Defense 
Council informs us that soon teach
ers will be available, and the Red 
Cross Class can be begun. All who 
possibly can should attend these 
classes. Mary Sineus is the Sorori
ty’s "official” registrar .. .
AIDO CHORUS BANQUET—

This Saturday, March 14th, the' 
Aido Chorus is sponsoring their an
nual banquet featuring good food 
and (important too) an excellent 
program and* orchestra. Tickets are 
$1.50 a piece and are being sold by 
all chorus members and at Laisve’s 
office. If you haven’t yet gotten a) 
ticket, take time out this instant Į 
and get yours.
DRAFTEES—

When Selective Service was just 
beginning, all LDS branches and 
other organizations made quite ex
tensive plans and sincere resolutions 
to give those boys who were called, 
"Good send-offs.” Some lived up to 
them, and others did not... In some 
cases it was impossible ...

NOVELTY DANCE—
Sometime, in April—the dale is 

not yet decided—the BuiLDerS are 
going to hold a novelty dance... 
The cat will not be let out of the 
bag as yet, but we promis you a 
peek at it in our next column . ..
“OUR” ENGLISH SECTION—

A word now about OUR English] 
Section... This is OUR paper. We; 
are the ones who read it, and WE 
should be the ones who write it. All ‘ 
of our LDS branches and choral 
groups have official correspondents, 
many of whom don’t function. We 
want to improve this sheet and 
make it of interest to all of us. So, j 
besides writing to our DRAFTEES, i 
write to this paper... We want to i 
know what you are doing ...

BROOKLYN AIDO 
CHORUS

ANNUAL BANQUET—
Takes place this coming Satur

day, March 14, at the Lithuanian 
American Citizens’ Club, 280 Union 
Ave., Brooklyn. Tickets are being 
sold by all chorus members and by 
the "Laisve” office. Dinner and 
Dance tickets are $1.50 per, while 
tickets for dancing only are 50c. 
Dinner to be served promptly at 8 
p. m. To those of you who have not 
as yet purchased your tickets, the 
committee wishes to state that in 
order to avoid a "food shortage” at 
the banquet all those who expect to 
attend should purchase their tickets 
before Friday nite so that the com
mittee may provide plentifully.

A patriotic duty these days is to preserve rubber goods. Song
stress Marylin Duke with Bob Hawk’s program shows how she 
prolongs the life of her hot water bottle by first draining and 
drying it, then blowing air into it and screwing on cap. Before 
storing, she always hangs up her raincoat to dry, cleans her 
rubber boots, thoroughly dries gloves and sprinkles them with 
talcum powder, and stuffs her bathing cap with tissue.

The Courage to Attack is Needed if We are 
To See Victory Established Over the Nazis

Spring’ is here.
Aside from warm weather and the bursting 

of life from the ground, it brings with it far 
more deadly things. Spring is the time, not 
of romance, but of offensives, attacks and 
raids.

In the past few months we have seen for 
the first time a courageous army not only 
stop but beat back Hitler. The Red Army, 
through this evil winter, has been the only 
force that is bright on the military horizon 
of the United Nations.

But the defeatsi that Hitler has suffered in 
Russia, though critical, arc not fatal. In the 
past we have time and again underestimated 
the strength of the Nazis. Let us not make 
the same error again* and expect Russia to 
finish our battle for us.

The fascist reverses in the past few months 
have been used to build another gigantic army 
in preparation for another desperate offen
sive. The factories of Europe have been issu
ing guns, tanks and planes in preparation for 
another “Great Day’’ which the Axis is an
xiously awaiting.

The Nazis plan to smash through Russian 
resistance to the Near East where they can 
meet with the Japanese coming through India. 
Should this plan succed the Axis would have 
the strength enough to meet the United States

and Britain on their own terms. The fday of 
victory for the democracies would be post
poned many decades.

The fascist plan for an all-out offensive 
this Spring to consolidate and unite German, 
Japanese and Italian positions is predicated 
upon a single gamble — that Britain and the 
United States will not take the offensive and 
invade the Axis on its own ground—Europe.

We cannot win this war by defense alone. 
Precious days and months spent idly waiting 
for the Axis to choose its battlefield may 
spell disaster.

Victory belongs to the nations that have 
the courage to grasp it. Too long we have 
been content with using shields instead of 
swords. The hand that parries a blow must; 
also be prepared to strike—and strike hard.

Are we to sit idly by and watch victory af
ter victory fall to the Axis because we lack 
the courage to reach for the banner? That 
cannot be, for far too much is at stake in 
this war. We are fighting, not only for the 
future of civilization — but for our very lives. 
Victory can and will be ours — but only if 
we fight for it. We have the implements of 
war, the men and the machines. The opportu
nity is here — before the Axis again makes 
its own choice of the battlefield.

The dagger is in our hands—we must strike 
1 NOW - NOW - NOW.

BUT now that many of our boys 
are in the Service, they would like 
to hear from you ... not necessarily 
long drawn out masterpieces of good 
English, but just short chummy 
notes which let them know that 
they are not forgotten ...

To quote one of our Massachu-1 
setts LDSers: "It’s swell receiving; 
gifts, but what the fellows really; 
relish is letters!”

So there you have it, people, 
write! If you don’t know the ad
dress of some one of our LDSers 
at camp, drop us a line and we’ll 
do our best to help...
LDS CONVENTION—

For two years (almost) everyone’s 
been looking forward to the LDS 
Convention being held in Chicago . .. 
Being a member of the Brooklyn 
BuiLDerS, I know that we’ve been 
working—and how—to dig up the 
gold. How are you others doing? 
Only four months to go so better 
put a hustle on it... We’re all 
going—have to be—represented . ..

NEW MEMBERS—
During the month of February 

two new members (sopranos) Alda 
K. Orman and Lea Kairys, joined 
the chorus.

During this month alone already 
two more new members (also sop
ranos) joined, Anna Sineus and her 
cousin. Both of the young ladies are 
friends of our new member, Lena 
Meškenas.
CALL TO THE COLORS—

Have already been answered by 
Peter Čepas and Vincent Kazake
vich while Vincent Ulchikas is an
swering the call this week. A group 
of chorus members joined in to
gether at Donnie’s home Saturday 
nite in Vincent’s honor.
BLESSED EVENT—

Yes, the first in years.. The lucky 
parents are Vitty and Helen (Kau- 
nuk) Zablackas. The boy, why of 
course it’s a boy—Peter. Congratu
lations and best wishes were ex
pressed by the chorus through a 
"bouquet.”

—“Franya.”

HERE AND THERE
The clamor for the opening of a| 

Western Front is gaining momen-j 
turn in England with the same sen-1 
timents being increasingly voiced1 
on many sides in that country, in-1 
eluding Members of Parliament.] 
Evidence of this fact is a speech by; 
Lord Strabolgi made on behalf of 
the Russian Red Cross in which he] 
urged a British offensive in West-: 
cm Europe while the expected; 
Spring campaign on the Russian 
Front was still hanging in the1 
balance. The impetus which has] 
started the ball rolling to end the į 
“All Quiet on the Western Front”. 
seems to have come from the arri
val in Ireland of American troops. ■ 
The demand is growing that Britain] 
strike at Germany either via oc- Į 
cupicd France or the low countries | 
or through Italy. Their contention 
is that England is now in a better, 
position than ever before to attempt! 
establishing a "bridgehead” in Eu-i 
rope.

We hope this outburst is not 
just another "flash in the pan” bit,1 
of enthusiasm which will die down 
after letting off a little steam. It 
should increase in frenzy until it is 
a veritable bridge over which the 
Allied armies can cross and get at 
Herr Hitler’s neck.

• • •
Besides helping to maintain public 

morale by supplying the public with 
continuous entertainment, Radio is 
also actually fighting by using the 
short wave medium to do a des
tructive job in Europe by breaking 
down faith in Hitler. As good an 
example as any is the Short Wave 
unit of the Columbia Broadcasting 
System.

To begin with, it entails the ser
vices of 96 people who speak ten 
different languages from Arabic to 
Swedish. They come from every 
walk of life - students, professors, 
ex-diplomats, and underground 
workers from Europe. First they 
listen to the Axis radio propaganda 
which among things describes Ame
ricans as heathens who get married 
by just writing a letter to the 
marriage bureau. They rant at 
America that England will fight to 
the last American and roar at 
England that America will fight to 
the* last Englishman.

In return CBS offsets this "bunk” 
with just plain facts. To Latin 
America they give swing music and 
serious American music. The Latins 
have always compared our cowboys 
to their gauchos. We also use 
Hollywood whenever possible be

cause nothing the Axis has can; 
deter the following American movies' 
have South of the Border.

For Europe and Germany the I 
idea is to make look Hitler look 
silly. This is accomplished by de-] 
scribing his frozen soldiers in1 
Russia, wearing cast off petticoats, ’ 
blankets, and rags. Right now the1 
Europeans are also being reminded | 
that Hitler promised victory in 1940, 
alibied his failure to achieve it in 
1941, and stopped making promises 
in 1942. Proof that this powerful 
weapon of American propaganda is 
reaching its goal in occupied Europe 
is to be found in many letters which 
are smuggled out of the Continent. 
One such letter begs CBS to coor
dinate their programs with the 
British so that the writer wont have 
to listen to both and so risk his 
neck twice.

• • •
THINKING OUT LOUD:—

With the forthcoming curtailment 
of material for civilian clothing 
making it necessary for the public 
to wear less, I must admit that this 
is one "hardship” I won’t mind un
dergoing. Now, please don’t get me 
wrong. This is no campaign for the 
Association of Nudists, Inc.—if such 
a thing there be—nor is it a plea 
for the hard pressed burlesquers. 
It is merely my way of saying that 
I never, for the life of me, could 
understand why a jacket, shirt, and 
tie were considered proper wear 
even during the warm months. Per
haps the shortage will make those 
who determine “what the well 
dressed man' will wear” realize that 
a wilted starched collar does not 
contribute very much to man’s sar
torial splendor. This coming summer 
should sec a new era in the career 
of the cool polo shirt. It might be 
asking too much to have the Al 
Taylors and Lucius Beebes endorse 
tie-less wear for evenings but we 
certainly hope they will break down 
enough to give their blessings . to 
the polo shirt—with or without the 
jacket—for daytime attire during 
business hours. Of course, nobody 
cares what you wear when you are 
home. It’s what you have to work 
in that counts. And working in a 
jacket, shirt, and tie during the 
sweltering months has never been 
my idea of something I’d like to do. 
Besides, as long as we are in a 
conserving mood, we ought to save 
our sweat for the important job 
of winning the war.

—Mux Weintraub.

Party Held in Honor of Tony Vasaris, Pop
ular Lithuanian Youth Leader, On Eve 
Of Going to Serve in U. S. Armed Forces

Detroit Gives Data on 
Midwest Bowlers

SUBSCRIPTIONS TO
THE DAILY "LAISVE”

Worcester to Join in 
Discussion Group

BROCKTON, Mass. — Three hund
red Lithuanian-Americans feted An
thony Vasaris, one of the leading 
American-born active members of 
the LDS in the country, at a send- 
off party given in his honor by the 
Montello Gliders at Lithuanian Na
tional Hall. Vasaris will be induct
ed into the United States Army this 
month. Among the guests present 
were representatives of the organi
zations in which Mr. Vasaris has 
been active for 15 years.

John Orman, secretary of the LDS 
National Youth committee ®Jl' Brook
lyn, was toastmaster. Among the 
persons called upon to extend their 
good wishes to their fellow mem
bers were Frank Olson of South 
Boston, chairman of the Bay Stale 
LDS Youth Council, of which Mr. 
Vasaris is secretary; George Shi- 
maitis, president of the Lithuanian 
National Hall; George Stevens, di
rector of the Freedom Art Circle 
Chorus; Edward Sklut, president of 
the Montello Gliders; Mr. Sauka,

It’s a Great Laugh, but
Nat on Hitler

TO BE OR NOT TO BE, An Ernst 
Lubitsch comedy with Carole Lom
bard and Jack Benny. United Art
ists Picture current at the Rivoli 
Theatre.

OMEDY IS GREAT STUFF — 
this reviewer is all for it. But,

like ess eee eks and a number of 
other things, it may be hard to en
joy it leisurely, as it should be en
joyed, when the mind can be sum
marily distracted by bursting bombs 
and the crushing might of dictato
rial terror. Lubitsch is a great co
median, a saucy one too; but we 
wish he had chosen a somewhat dif
ferent field for his talent. We have 
no argument with laughter at the 
expense of the enemy—but in this 
case the laughter is stuck in our 
throat when we sec the bombed 
streets of Warsaw and the dreaded 
tramp of soldier feet.

The fault then is not in Lu- 
bitsch’s stars, but in his choice of 
their setting that "To Be Or Not 
To Be” turns out to be an under
ling. They shine brightly, but I’m 
afraid the night of fascism is much 
too dark.

The story opens with the efforts 
of a group of actors to outwit the 
Gestapo’s attempts to crush the 
underground. Their pre-war cos
tumes for an Anti-nazi play come 
in handy as they romp through 
Gestapo offices blithely impersonat
ing secret agents, officers, soldiers 
and’ the entire hierachy of the nazis 
including the Lord himself, Heil 
Hitler.

The late Lombard, with smooth 
shoulders and low-cut gown and 
with all the skill of an actress born 
to raise laughs, pulls the wool over 
the eyes of Nazi wolves. Jack Ben
ny, with or without mustaches, in 
or out of uniform, cuckold or not, 
glories in the portrait of a ham ac
tor and, despite the pangs of cons
cience and our better judgement, 
manages to be amusing and enter
taining. In other words, he’s pretty 

.good.
But when all ik said and done, 

it jars loo much on eyes that have 
seen the pictures of death and ears 
that have heard bombs. Laughter 
must be placed well. Lubitsch does 
not know his place.

—Walter Kubilius.

president of the local adult branch 
of the LDS; Louis Lapinski, Jo
sephine Ross, August Baronas, Mrs. 
Stygas, Frank Gecevich, one of the 
first members of( the Gliders to be 
inducted into the U. S. Army, who 
was present in uniform. All of these 
people were close associates of Mr. 
Vasaris in his activities among the 
Lithuanian-Americans.

Members of Gliders who worked 
at the party and were in charge of 
all preparations include: Dimic 
Bartkus, Albert Vasaris, Edward 
Sklut, Adam Kamaris, Mildred Cas
per, Marian Casper, Lavina Kama- 
ris, Albcna Miknis, Elizabeth Tamu- 
levich, Bertha Jacobs, Louis La
pinskas, Louise Constantine, Vin
cent Miknis, Jessie Miknis, Bertha 
Copp, Virginia Klimas, Ann Elksnin 
and George Shimaitis.

Mr. Vasaris received many gifts 
from his personal friends as well as 
from the group assembled at the 
party.

After the speeches were com
pleted, one of the group suggested 
that a collection be taken up for 
the American Red Cross War Fund 
to show the Lithuanian-American 
solidarity with the war efforts of 
this, country. A collection was im
mediately taken up > and $16 was 
collected and will be presented to 
the local chapter of the American 
Red Cross.

The party ended at about 10 with 
everyone wishing Mr. Vasaris well 
and expressing the hope that he 
will be back with, the group in the 
shortest possible time, after the vic
tory of our country over the axis 
aggressors.

DEEP RED LIGHT IS BEST FOR 
BLACKOUT

Recent War Department tests of 
illumination under blackout condi
tions conclusively demonstrated 
that blue illumination is more easi
ly seen from air by experienced ob
servers and less helpful to ground
activity than any other color.

Deep red illumination is least
visible from the air, most helpful
on the ground, and best suited to 
preserving dark adaptation of eyes.

Where color must be used in or
der to lower intensity of lights deep 
red will be used, the OCD states. 
Consideration must be given to fact 
that red illumination is not normal 
and if improperly used may betray 
the installation it proposes to con
ceal.

Power will intoxicate the best 
hearts, as wine the strongest heads. 
—-Colton.

Quite noticeable in the Lith papers 
is the question: What is being done 
about the LDS Bowling Tourney? 
Well Detroit has taken some steps 
to get things rolling and to this 
time everything is in good order. 
The uppermost question in the 
minds of the Detroiters is: how 
many teams will they have to pre
pare for? ATTENTION all LDS 
branches who wish to participate in 
this tourney, please write to Joe 
Adams, 8763 Lane Ave., Detroit . Į 
To accomodate the LDSers properly 
the tourney committee would like 
to know at present approximately 
how many teams you will bo. able 
to send. Please write as soon as 
possible, as the bowling will take 
place either the first or the third 
weekend of May. Entry blanks will 
bo sent out to the clubs just as 
soon as wo receive their reply. To 
have this tourney run smoothly we 
ask the cooperation of the entire 
group of participants to got their 
end of the business out in good 
order.

Surprising as it may seem but 
the keglors of this town still are at 
almost a deadlock after over 50 
games of bowling. Here are the 
standings of the Men’s teams, as 
of March 1st.

Season’s high games: S. Gugas 
235; S. Tavaska 228; W. Gugas 
228; S. Gugas 225; F. Rye 224.

Season’s high series: W. Gugas 
601; A. Litvin 590; Alb. Rye 583; 
A. Litvin 574; T. Adams 571.

Team high game: Fordson The
atre 964; Felix Bar 941; Fordson 
Theatre 926; Fordson Theatre 894; 
Felix Bar 892.

Team series: Felix Bai' 2602; 
Fordson Theatre 2581; Fordson 
Theatre 2534; Fordson Theatre 
2512; Porter Bar 2493.

Team standings March 1st
Won Lost 

Felix Bar 35 ’ 28
Fordson Theatre 34 29
Manila Bar 29 34
Porter Bar 28* 35

Alfons Janulis, one of our bow
lers and an LDS member is leaving 
for the army this month, so the 
fellow members all wish him the 
best of luck and get a Jap for us, 
fellow. We lost another bowler when 
Nick Goich left us two months ago 
to go to the navy and liowl those 
axis into the ashes. All of the 
younger men arc leaving one by one 
but we who stay at home can 
help in this fight for freedom by 
buying defense bonds and stamps. 
Make every payday BOND DAY! 
See you next week—

Dropaline.

Chicago, Ill. 
Dear Editor:

Would you please inform me of 
the price of a subscription to the 
Laisve English Section? 1 am very 
much interested in subscribing to it. 
I would appreciate it very much if 
you would send me this information 
very soon.

Very truly yours,
Frances Yurgil.

EDITOR’S NOTE: — At present 
there is no separate subscription for 
the English Section apart from the 
Lithuanian Daily Laisve.'The Board 
of Directors have considered it ad
visable to keep the English Section 
as an' integral part of the Lithua
nian pages. Subscriptions to the 
Daily Laisve are $6.00 a year and 
$3.25 for six months. The English 
Section makes a full-page appear
ance on Fridays and Tuesdays. Send 
subs to Laisve, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

MOTOR CITY NEWS

The Quickest, Surest' Way 
YOU Can Help Win This

DETROIT, Mich. — We are very 
proud of the mothers and grand
mothers, members of the Women’s 
Chorus who made history in the 
Detroit Lithuanian circles of culture 
promotion. The Lithuanian Hall 
was packed to hear the women in 
their first concert. Mrs. Altschuler 
deserves high praise for the direc
torship of the Women’s Chorus. 
Loads of success to these hard
working mothers and wives in their 
musical venture!

The ladies initiated, their navy 
gowns and wore corsages for this 
auspicious occasion, while the Girls 
Ensemble, who also appeared on 
the program, wore their aquamarine 
gowns. That’s that, on the fashion 
angle as to who wore what.

The Aido Chorus bids a sincere 
welcome to the former members of 
the Aido Chorus who responded to 
the appeal for increasing the mem
bership. We would like to see more 
of the ex-members turn out to our 
rehearsals.

All hands on deck to make our 
appearance at the State Fair Coli
seum on March 22 a credit to the 
name of the organization. This prog
ram is the first of its kind to take 
place in Detroit, the arsenal of de
mocracy. Mr. Paul Dcac of the 
Detroit Free Press is in charge of 
the immense undertaking of enlist
ing the support of a thousand voices 
and 50 nationalities.

Tickets are now on sale for the 
play, "Išvyta Duktė,” Mr. J. J. 
Butkus’s brain child. Detroiters will 
really enjoy seeing this play which 
has a touch of tragedy but includes 
enough comedy to suit our theatre 
audience. Another part of the play 
will be broadcasted next Sunday.

Little Judy Gugas stole the show 
in the Dance of the Flowers. I see 
where we have prospective talent in 
Carol and Judy Gugas, daughters 
of our director.

Pin News! Anno Tvaska hit the 
high game in bowling for the girls 
this Sunday. She almost made 200 
—199 to be exact. • Anne Adams 
had a very good game—193. Nice 
going girls! Bowling seems to have 
its ups and downs—downs as far 
as I’m concerned. I understand that 
Alphonse Rye will have an article 
on the Bowling Tournament this 
week. No doubt Chicago and other 
cities have been wondering.

Blue Monday Reporter
—A. V. L.

WORCESTER, Mass. — Now our 
party is over and quite a success 
it was. Everyone was delighted and 
satisfied, thanks to the committee 
and the other chorus members who 
worked hard to make it so. Wasn’t 
the soloist wonderful? She is quite 
a “find.” All I can say is MORE! 
Here’s to seeing and hearing more 
of you, Miss Peloquin.

Mr. Subalauskas and Mr. Tuma- 
nis sang, and some very good pieces 
played by Vickie M., accompanied 
by Dolores, completed the program. 
Very good, folks!
ECHOES:—

A very good school is being start
ed by the Y.C.L. It is to be a dis
cussion group on present affairs, 
etc. All those interested, ask Ona D. 
or Aldona D. It certainly would be 
fine if we could give them a fine 
showing. What say, all out for the 
new school ?

Woe is me! What is happening? 
One week we have no basses, and 
the next we have more basses than 
tenors? Welcome Joe N. and Ri
chard K„ we are glad to see you 
with us.

—Echoetta.

Glory is a shroud that posterity 
often tears from the shoulders of 
those who wore it when living.— 
Beranger.

Music Notes

BUI' DEFENSE BONDS TODAY

Philharmonic Symphony Program 
At Carnegie Hall

With John Barbirolli conducting, 
there will be three soloists with the 
Philharmonic - Symphony this week 
at Carnegie Hall: Zino Francescatti 
this Sunday afternoon playing the 
Lalo "Symphonic Espagnole”; Ru
dolf Serkin Thursday and Friday in 
the Brahms Piano Concerto No. 2 
and returning next Sunday after
noon in the Schumann Concerto; 
and John Corigliano, soloist Satur
day night in Saint-Sacns’ Violin 
Concerto No. 3.

There are three works on the 
program this Sunday afternoon: the 
Castelnuovo-Tedesco Overture, the 
Lalo "Symphonic Espagnole,” and 
the Brahms Fourth. From Beverly 
Hills, California, the Italian com
poser wrote to the Philharmonic 
last summer of the overture which 
he did for the orchestra’s Centen
nial and dedicated to John Barbi
rolli.

"It is the seventh of my ‘Shakes
peare Overtures’ (the first six being 
'The Taming of the Shrew,’ ‘Twelfth 
Night,’ ‘Julius Ceasar,’ ‘A Winter’s 
Talc’ and ‘Midsummer Night's 
Dream’—the last one, quite recent 
still in manuscript and unperform
ed) and is entitled ‘King John.’ 
(What could be bettci’ than to de
dicate ‘King John’ to John?)

" ‘King John’ is one of the ‘minor’ 
Shakespeare historical dramas but 
it has, as always, some beautiful 
scenes and, although I didn't try to 
follow the plot of the drama, I 
found, just at the end, the follow
ing lines which seemed prophetic 
and which really inspired me. This 
is the quotation:

“ ‘This England never did nor 
never shall,

Lie at the proud foot of a 
uonqueror,

But when it first did help to 
wound itself.

Now these, her princes, are come 
home again,

Come the three corners of the 
world In arms,

And we shall shock them: nought 
shall make us rue

If England to itself do rest but 
true’.”

.. ........   -"i" ......... .
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Detroito Žinios
Penktas Puslapis

Detroito Kalendorius
Kovo 15 d., 10 vai. ryte, 

Lietuvių Literatūros Draugijos 
52 kuopos susirinkimas po nr. 
4097 Porter St. Visi nariai ma
lonėsite būti susirinkime, nes 
jau atėjo iš spaudos knyga — 
“Tarybų Galybė.” Nariai, ma
lonėsite pasiimti ją.
pietų, Hamtramcko Lietuvių 
Piliečių Kliubo susirinkimas 
Veteranų svetainėje; visi na
riai dalyvaukite.

Kovo 19 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo susirinkimas; bus ra
portas iš įvykusio parengimo 
kovo 8 d. ir t.t. Narės malo
nėsite sueiti, 4097 Porter St. 
svetainėje, ketvirtadienio va
kare.

Aido choro pamokos penk
tadienio vakarais ir sekma
dieniais 1:30 vai. po pietų, 
4097 Porter St. Visus narius ir 
simpatikus kviečiame dalyvau
ti.
Detroite Kalbės Litvinovienė

Kovo 28 d. Detroite kalbės 
draugė Litvinoff — Litvi
novienė, Amerikoj Sovietų 
ambasadoriaus žmona. Ji va
žinėja po plačią Ameriką su 
prakalbų maršrutu ir darbuo
jasi dėl Sovietų Karo Pagal
bos Fondo sukėlimui finansų. 
Todėl ji ir čion atvyks, į De
troitą, ir turės masines pra
kalbas Olympia svetainėj, 
Grand River ir kampas Mc
Graw Ave. Bus Hollywoodo 
artistų programoje, ir daug ki
tų įspūdingų dalykų. Mes, lie
tuviai, būtinai turime gausiai 
prisidėti prie minėto parengi
mo Lietuviai turime paėmę 
100 tikietų ir būtinai mes juos 
turime išplatinti, paremti mi
nėtą parengimą.

Tiksėtai iš anksto parsiduo
da po $1.10, kam reikalas, 
klauskite draugės J. Butėnie
nės, 2687 Hooker St., arba 
per telefoną: Tyler 5-9713. 
Taipgi pas M. Alvinienę ir ki
tus organizacijų narius gali
ma nusipirkti. Svetainėj bus 
brangesni tikietai. Pirkite da
bar.

Apie 52 Kuopos Reikalus
Draugai ir draugės, kurie 

esate nariais LLD 52 kp., 
stengkitės susidomėti tos or
ganizacijos veikla ir jos susi
rinkimais. Sekamą sekmadie
nį, kovo 15 d., 10 vai. ryte 
įvyks susirinkimas, po num. 
4097 Porter st. svetainėje. Jau 
yra atėję knygos — “Tarybų 
Galybė” ir visi nariai, kurie 
tik yra užsimokėję už 1941 
metus, gaus minėtą knygą vel
tui. Todėl, kurie dar nesate 
mokėję už pereitą metą, tai 
malonėsite būti sekmadienį, 
užsimokėti duokles mūsų susi
rinkime, ir gausite dovanų 
knygą; sykiu galėsime svars
tyti visus reikalus.

Apie “Vilnies” Bazarą
Mes, detroitiečiai, esame la

bai prielankūs mūsų, dienraš
čiui “Vilniai” ir daugelis yra 
nusitarę pasidarbuoti jos ba- 
zarui, kuris įvyks kovo 20-21 
ir 22 dd., Chicagoj. Todėl, ku
rie aukojote ar aukosite ba- 
zarui kokius daiktus ar pini
gais, reikia pažymėti į kolek- 
tos lakštus. Jau laikas tas 
darbas baigti. Kas norit pri
duoti kokią dovaną, pridubki- 
te. Atneškite šį sekmadienį į 
Porter St. svetainę nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų. Bus 
kas paima, ir bus pristatyti į 
vietą.

Girdėjau, kad jaunuolė F. 
Krakaičiūtė turi pagaminus 
savo darbo piešinių, kurie bus 
paaukoti bazarui. Taipgi ke
letą mezginių ir šiaip gražių 
dovanų turi paskyrę aukoti. 
Nesivėluokite, priduokite juos 
šį sekmadienį į 4097 Porter 
svetainę dd. M. Alvinienei, A. 
Gotautui, — 'komisijos na
riams.

Pastabos arba Klaidos
Vasario 22 d., renkant au

kas d. A. Bimbos prakalbose 
aukų užrašytojai gal neaiškiai 
nugirdę, buvo pažymėję klai

dingai aukotojų pavardes, 
taipgi pora nebuvo visai pa
žymėta. šiuomi pataisau klai
dą. Į surašą nebuvo pažymė
ta aukavę po $1: J. Zamis ir 
Staskonis. Vietoj Jakimavi
čiaus, buvo pažymėtą Jakau- 
čius, aukavęs $1; ir vietoj Ša
kienė, buvo pažymėta Sebli- 
nienė, aukavus 50c.

Atleiskite, draugai, už klai
das, bet aš už jas atsakomy
bės neimu, nes taip man buvo 
priduota per aukų rinkėjus ir 
aš taip padaviau į laikraštį. 
Bile klaidą as sutinku patai
syti. Ačiū už pastabas.

Vajininkų Pagerbimui 
Bankietas

Kovo 29 d. westsjdes orga
nizacijos rengiasi padaryti iš
kilmę dėl mūsų veikėjų ir va
jaus dalyvių pagerbimui va
karą su dailia programa ir už
kandžiais. Bus 4097 Porter 
svetainėje. Buvo manyta to- 
kis parengimas turėti kovo 14, 
d., bet laikas neleido tinka
mai prisirengti, todėl yra nu
keltas.

Alvinas.
Apie Detroito Motery 

Veikimą
Man linksma kalbėti, kada 

matau mūsų darbininkiškas 
organizacijas gražiai veikiant, 
ypatingai linksma, kada mū
sų draugės moterys gerai dar
buojasi ne tik savo kliube, 
bet ir visuomeniniame darbe.

Moterų Pažangos Kliubas 
padarė didelį žingsnį pirmyn, 
sutverdamas savo chorą; jos 
skaitlingai lanko dainų, pamo
kas ir jau gražiai dainuoja. 
Antras žingsnis svarbus, tai 
mezgėjų grupė. Kas savaitė 
sueina trečiadienių vakarais ir 
mezga, dirba. Jau turi numez- 
gusios apie 30 svederių Rau
donajam Kryžiui ir Sovietų 
kariautojams. Draugės pažan- 
gietės už darbštumą vertos 
pagyrimo. Kam laikas leidžia, 
kviečiamos moterys dalyvauti 
prie choro dainuoti ir mezgė
jų grupės padirbėti. Jos turi 
gerą mokytoją dėl mezgėjų 
grupės iš Amer. Raudonojo 
Kryžiaus; ir kas nemoka, pa
rodo, kaip dirbti. Tokios pa
mokos būna ketvirtadienių va
karais, 

■'t

Draugė J. Butėnienė labai 
daug yra pasidarbavus pirk
dama medžiagą dėl mezgėjų 
ir įdėjus daug triūso į mezgi
mo darbą. Taipgi ji dalyvau
ja tarptautinėse konferencijo
se Rusų Karo Pagalbos, plati
na Litvinovienės masinių pra
kalbų įžangos tikietus. Ji vie
na paėmė atsakomybę už 
$100 išplatinti minėtų tikietų 
lietuvių tarpe. Tai labai ener
gingas pasišventimas.

Apie Motery 8 Kovo
Malonu buvo dalyvauti Lie

tuvių Moterų Pažangos Kliubo 
parengime, minint Moterų
Tarptautinę Dieną. Pavyko
viskas labai gerai. Scenos
vaizdeliai, muzika, šokiai ir
dainos. Moterų choras pasiro
dė puikiai, vienodom unifor
mom — parėdais, ir sutarti
nai veikė. Baletų šokikės-mer- 
gaitės, sumokytos Ruth Zig- 
mantaitės, gerai atliko savo 
dalį. Vaizdelis “Kalėjime” ir 
“Volga Boatmen” atliktas ge
rai. Taipgi d. Zigmantienė su 
savo dukrele puikiai sudaina
vo duetą; jaunuoliai pašoko 
lietuviškus šokius; buvo ir pu
čiamų instrumentų duetas, ku
ris labai žmonėms patiko.

Abelnai, buvo daug dau
giau, negu aš s čion galiu pa
žymėti. Drg. Ona Krakaitie- 
nė pasakė tinkamą prakalbė- 
lę iš moterų istorijos, žmonių 
buvo pilna svetainė; kėdžių 
neišteko, kurie vėliaus atėjo.

M. Alvinienė.

So. Boston, Mass.
Visy Dėmesiui!

Šių dienų įvykiai mumyse 
kelia klausimą: Kas bus — ką 
susilauksime iš šio karo ? Ir 
ar galima rankas sudėjus 
laukti, kad kas mus išgelbė
tų? Ne, mes patys turime, 
draugai ir draugės, dėti visas 
savo pastangas, kad šis karas 
išeitų mūs visų naudai,—žmo
nijos naudai, o fašizmui pada
rytų galą ir užbaigtų baisiuo
sius karus ant visados. Tik 
veikdami, pasišvęsdami tatai 
galėsime atsiekti.

Dr. J. F. Boriso Paskaita
Kovo 22, 7 vai. vakare, 376 

W. Broadway, So. Bostone tu
rėsim įdomią paskaitą, kurią 
mums skaitys Dr. J. F. Bori
sas. Šis paskaitų vakaras yra 
ruošiamas LLD Moterų Sky
riaus. žinant, kad Dr. Bori
sas visuomet suįdomina klau- 
sovus savo paskaitomis, tai ir 
šį sykį turėsime progą daug 
ką pasimokyti iš jo.

Visi ir visos prašomi daly
vauti.
Kalbės Drg. D. M. Šolomskas

Kovo 15 d. čionai įvyks la
bai svarbios prakalbos. Kal
bės d. D. M. šolomskas, Liet. 
Liter. Draugijos Centro sekre
torius. Kalbėtojas aiškins Li
teratūros Draugijos rolę lietu
vių visuomenėje; taipgi duos 
išvadų apie šių laikų pasauli
nį karą ir kaip jis gali baig
tis. Prakalbos bus vakare.

Pas mus prakalbos ne daž
nai būna, tai nepraleiskite šią 
progą — dalyvaukite. Taipgi 
bus priimami nauji nariai į 
vietinę Lit. Draugijos kuopą.

Priklausyti prie šios apšvie- 
tos organizacijos yra pareiga 
kiekvieno darbininko bei dar
bininkės.

A. Dambrauskienė.

Hartford, Conn.
Matykim Operetę “Apsigavo”

Taip seniai visų laukiamą 
puikią ir juokingą trijų aktų 
operetę “Apsigavo” dabar vi
si turėsime progą pamatyti. 
Tai bus sekantį sekmadienį, 
kovo 15 d., 3 vai. po pietų, 
Kliubo Svetainėje, 227 Law
rence St.

Operetė “Apsigavo,” gali
ma sakyti, viena iš tų kelių 
puikių leidinių, kurį Lietuvių 
Meno Sąjunga išleido 1941 
metais. Laisvės Choras, po va
dovybe Bronės Rasimavičiūtės 
-Lucas, jau daug padėjo dar
bo ir energijos susimokinti šią 
operetę, ir manoma, kad vis
kas bus atlikta kuo geriausiai. 
Tik pažiūrėkime, koki'veikė
jai turi būti vaidinant šį vei
kalą. Personažai: Mikas Kuksa, 
—turtingas miestelėnas, malū
nininkas, našlys, plikas; Ste
ponas Drangaitis,—turtingas 
miestelėnas, šaltkalvis, našlys. 
Abudu apdovanoti gražia šei
myna : vienas turi 7 dukteris, 
o antras “tik” 5-kias. Šie du 
turtingi šeimininkai turi pasi- 
samdę po berną, kurie nuduo
da labai neapkenčią “moteriš
ko sutvėrimo”—merginų. Bet, 
kai tie šeimininkai jų nemato, 
tai dalykas eina visai priešin
gai. Paskiaus, veikia jų duk
terys, valsčiaus raštininkai, 
kaimo jaunimas, lietuviškos 
vestuvės ir t.t. Viskas dedasi 
kluone ir miške.

Laisvės Choras kviečia vi
sus Hartfordo ir apylinkės lie
tuvius pamatyti šią gražią ope
retę—“Apsigavo.”

W. B.

Worcester, Mass.

visiems ji prie širdies. Organi
zatorius drg. Janulis jau šiais 
metais prirašė 3 naujus narius 
į T J.D 11 kp. ir vieną į mote
rų 155 kp.

Dafcjar yra vajus 7-to Aps
kričio ribose. Balandžio 19 d. 
įvyks vajaus bankietas Bosto
ne. Ten gaus dovanų, daugiau 
gavę naujų narių. Norwoodas, 
girdėjau, turi 5 naujus narius; 
Worcesteris pralenks Nor- 
wooda! Ką darote, draugai ki
tų kolonijų?

Kovo (March) 15 d. LLD 
11—155 kuopos bendrai ren
gia prakalbas drg. D. M. šo- 
lomskui, LLD Centro sekreto
riui. Bus 2 vai. po pietų, 29 
Endicott St. svetainėj.

Draugas šolomskas kalbės 
svarbiais klausimais. Jis aiš
kins apie šį pasaulinį karą, 
kurį surengė Vokietijos, Itali
jos ir Japonijos fašistai, ir 
prieš tą kriminališką fašizmą 
dabar kovoja visas civilizuo
tas pasaulis. Hitleris pavergė 
ir Lietuvą, mūsų tėvų žemę. 
Lietuvos liaudis veda kovą 
prieš pavergikųs ir laukia iš
laisvinimo. Raudonoji Armija 
kriušina žmonijos neprietelių 
jėgas ir artinasi prie išlaisvi
nimo Lietuvos. Amerika, mūsų 
kraštas, vienu kartu užpulta iš 
kelių pusių. Kas mums reikia 
daryti, kad Amerika, Sovietų 
Sąjunga, Anglija, Chinija, o 
kartu Lietuva, karą laimėtų ? 
Ateikit į šias prakalbas, ir iš
girskite ! J. M. L.

Mūsų Veikla
Kovo 5 d. LLD 11 kp. susi

rinkime dalyvavo gražus bū
rys mūsų veikėjų. Drg. Plokš
tis išplatino apie $10 vertės 
knygų, — tai mūsų knygius. 
Drg. Bakšys užrašė naujam 
skaitytojui Laisvę ir keletą at
naujino. Drg. Jančius, apsiė
mė parinkti aukų dėl “Vil
nies” bazaro. Nors “Vilnis” 
labai toli nuo mūsų, bet mums

Waterbury, Conn.
Visiems Žinotina

Kovo 22 d., 1942 m., ALD 
LD 28 kp. ir Vilijos Choras 
ruošiasi perstatyti labai gra
žius du veikalus — “Atvažia
vo Su Kraičiu” ir “Koks Tė
vas, Toks ir Vaikas.” Vaidins 
New Haveno teatralė grupė, 
103 Green St., Waterbury, 
Conn.

Lošimas prasidės 4 vai. po 
pietų. Muzika prasidės, dėl" 
šokių, 6 vai; vakare.

Gerbiami waterburieciai ir 
apylinkės lietuviai, nepraleis
kit šios progos, — ateikite pa
matyt virš minėtų veikalų. Tie 
veikalai nėra fantazija, bet 
imti iš lietuvių mainierių gy
venimo, o lietuviai, kurie 
anksčiau yra atvažiavę į šią 
šalį, beveik didžiuma yra dir
bę mainose, ir gerai apsipaži- 
nę su mainierių papročiais ir 
elgesiais. Bus žingeidu pama
tyti mainierių, gyvenimą per
statant scenoje.

Pereitam Vilijos Choro mė
nesiniam susirinkime, nutarta 
susimokinti operetę “Kada 
Kaimas, Miega.” Tai viena šių 
laikų Lietuvių Meno Sąjungos 
gražiausių išleistų Operečių. 
Nors * Vilijos Choras nariais 
nėra didelis, bet daug gero at
lieka, patarnaudamas Water- 
burio publikai įvairiuose pa
rengimuose. Ir dabar Vilijos 
Choras yra nusitaręs dainuoti 
parengime visų lietuvių drau
gijų, kurios prisidėjo surengi
mui masinio mitingo dėl civili
nio apsigynimo. Tai yra užsi- 
t a r n a u j antis darbas nuo 
Waterburio publikos.

Vasarinių parengimų komi
sija nutarė parandavot parką 
dėl piknikų ateinančios vasa
ros. Pirmas piknikas, vietinių 
draugijų naudai, įvyks gegu
žės 24 d. Antras išvažiavimas, 
įvyks apskričių naudai, birže
lio 28 d., 1942/

Dainų Diena, kaip ir pap
rastai, atslbūna pirmą nedėl- 
diehį rugpjūčio mėn., šiemet 
papuola 2 dieną.

Visi virš minėti piknikai į- 
vyks Lietuvių Parke, už Lake
wood, Waterbury, Conn.

Virš minėtose dienose, Conn, 
valstijos draugijų prašome nie
ko nerengti. Tomis dienomis 
prašome visus dalyvauti pik
nikuose.

Žingeiduolis.

London. — Raudonoji Ar
mija atėmė iš nacių dar 7 ap-
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LoweD, Mass.
Du Svarbūs Dalykai; {vykdy

kime Juos su Geru 
Pasisekimu

Ateinantį šeštadienį kovo I 
14 dieną L.D.Š. vietinė 110-ta 
kuopa, bendrai su Liet. Pilie
čių Kliubu, rengia šokių va
karą Kliubo patalpose, 338 
Central Street.

Visas pelnas skiriamas Am
erikos Raudonajam Kryžiui. 
Reikia visiems dalyvauti, kad 
padaryti gerai pelno ir tuo- 
mi pagelbėti finansiniai šiai 
šaliai sunkioje kovoje prieš 
neprietelius užpuolikus.

Vakaras bus smagus: muzi
ka ir kitokis pasilinksminimas 
patiks visiems, todėl dalyvau- 
kim, kad pagelbėti Jungti
nėms Valstijoms.

Rengiamos Labai Svarbios 
Prakalbos

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 44-ta kuopa rengia svar
bias prakalbas kovo 22 d., 2 
vai. po pietų, L. P. Kliubo 
Svetainėje, 33 Central Street, 
Lowell, Mass. Kalbės labai 
geras kalbėtojas ir karo pa
dėties žinovas drg. D. M. šo
lomskas iš Brooklyn, N. Y. 
Kiekvienas lietuvis turėtų susi
domėti ir dalyvauti šiose pra
kalbose, nes čia bus aiškinama 
labai svarbūs karo dalykai. O, 
mums lietuviams apart visų 
kitų klausimų be galo svarbu 
sužinoti ir apie Lietuvos liki
mą.

Mes tankiai girdime visokių, 
paskalų ir pranašavimų, ypač 
iš nedraugų laisvosios Lietu
vos; bet tikrą dalyką sužino
sime tik šiose prakalbose iš 
lūpų draugo šolomsko, kuris, 
aiškins dalykus, surištus su 
tikrenybe ir faktais paremtus.,

L.D.S. 110-ta kuopa savo, 
mėn. susirinkime pereitą šeš
tadienį priėmė vienbalsiai 
prašymo rezoliuciją preziden
tui F. D. Rooseveltui, kurioje, 
prašoma, kad prezidentas 
teiktųsi paliuosuoti iš kalėji
mo stiprų antifašistinį kovo
toją E ari Browderj.

Po tam,—jau susirinkimui 
užsibaigus, pakeltas klausi
mas, kad ir finansiniai kiek 
paremti E. Browderio išliuo- 
savimo darbą. Ant vietos žmo-1

gyventas vietas Oriolo srityje, 
nės sumetė $6.50.

Draugų Pareiga
Vieną iš svarbiausių parei

gų mūsų draugai turi žinoti ir 
gerai atlikti,- tai draugo šo
lomsko prakalbų plakatus kuo

plačiausia paskleisti. Prakal
bų pasisekimas priklausys nuo 
to, kaip draugai pasistengs iš
garsinti jas po visą koloniją.

Draugai, pasirūpinkime tuo* 
m i kuo geriausia.

J. M. K. ;

WATERBURY, CONN.

Lietuvių Literatūros Draugijos 28 kuopa ir Vilijos 
Choras stato scenoje du veikalus:

“Atvažiavo Su Kraičiu”
“Koks Tėvas, Toks ir Vaikas”

Suvaidins artistų grupė iš New Haven

Įvyks Sekmadienį, Kovo 22 March
Vaidinimas prasidės 4 valandą dieną.
Muzika šokiams nuo 6 vai. vakare.

VENTA SALEJE
103 GREEN STREET, WATERBURY, CONN.

Pamatykit virš minėtus, naujus Lietuvių Meno Sąjun
gos išleistus veikalus, šie veikalai, tai nėra fantazija, tai 
yra tikras lietuvių mainierių gyvenimas. O lietuviai, ku
rie. anksčiau atvažiavo į šią šalį, beveik didžiuma yra dir
bę mainose, ir gerai apsipažinę su mainierių papročiais, 
ir elgesiu, bus žingeidu pamatyti mainierių gyvenimą lo
šimo formoj.

ANDRULIOPRAKALBOS
Didžiojo New Yorko Apylinkėje

KOVO-MARCH 13 D.
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBO SALEJE 

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
Pradžia 8 valandą vakare

KOVO - MARCH 15 D.
LIBERTY HALL

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

KOVO-MARCH 16 D. 
CHARLES GREEN SALEJE 

267 Walker Street, Cliffside, N. J.

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

325 E. Market Street, Wilkes-Barre, Pa.
Pradžia 2 valandą po pietų 

---------------------------------.  -------------- —,_____________________________ __ I

Philadelphijos Atydai!
R

I
*

4*
Visi būkime savo miesto 
didžiajame parengime

VAKARIENE
TEATRAS ir ŠOKIAI

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

K

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

"Atvažiavo su Kraičiu”
Parašė Senas Vincas 

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

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

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

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

Varpe Poplar ir Girard Ave.

a
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2—10 — 42 — 26

(Tąsa)

ninkai, net stambesni ūkininkai. Matūza 
buvo virtęs gegužės didvyriu. Toks jis ir 
jautės. Kad ir nevaikščiojo gėlėm krūti
nę iškaišęs, bet laimės akyse, rimto 
džiaugsmingo susikaupimo veide nepa
slėpė.

Jis buvo seniai šioje apylinkėj žino
mas. Jo tėvas turėjo tris ha žemės ir ei
davo į dvarą dirbti. 1920 m. mirė tėvas, 
mirė tuomet, kada jis kovojo ties Širvin- 
tais. Savanoris buvo Matūza. Tris kulkas 
gavo į kūną, Vyties kryžių ant krūtinės 
ir 16 ha iš Kordušo dvaro. Smulkaus vei
do, įdubusiom, truputį žvairom akim, jis 
neturėjo gero garso jaunų mergelių 
draugijoj. O vesti jis troško. Jam reikė
jo šeimininkės, bet reikėjo ir širdies. Nu
važiavo pas kovų draugą už 25 kilome
trų į svečius, susipažino su Mikase ir pa
milo ją taip karštai, kad tučtuojau pa
siūlė save, savo širdį ir ūkį. Graži, rau
donskruostė Mikasė sutiko. Kas įsis
kverbs į jos širdį jauną, dvidešimties me
tų širdį. Gal ir ji Matūza pamilo. Parsi
vežė ją drauge su motina pas save ir vi
są apylinkę sukėlė ant kojų, nuskambino 
savo vardu.

Mergos dukra. Kad ir neaiškiai, bet 
žinojo Mikasė, kad tai tiesa. Nepažino ji 
tėvo ir dėl to daug karčių pajuokos žo
džių teko jai girdėti iš vyrų. Dėl to ir 
pasisekimo ūkininkaičių tarpe ji nesulau
kė.

Sekmadienį Matūza nuėjo su Mikase 
į bažnyčią pasimelsti, o vėliau jau į kle
boniją su klebonu pasikalbėti. Pusė baž
nyčios žvilgčiojo į juos ir, jei ne mišios, 
ne pamokslas, tai būtų šnibždėję visi ir 
pirštais juodu rodę. Mergos dukra tebėra 
dar mūsų kaime didelių šnektų objektas.

Seni ūkininkai dilbtelėdavo į Vyties 
kryžiaus kavalierių nustebę ir pasipikti
nę samprotaudami, kad jis vėjo vaikas, 
padauža, jei veda moterį į ūkį be pasogos 
ir dar be gero vardo. Draugai akyse kad 

- - ir nieko nesakė, nedrįso sakyti, bet už 
akių gerokai malė liežuviais ir juokėsi, 
kad Matūza veda žmoną ne sau, bet... 
visiems. Tokia straina ir graži mergiotė, 
ar ji tą žvairį mylės! Juokų darbas.

Dairėsi į juos, pasilenkdami žiūrėjo ir 
Mortos niekas nepastebėjo. Morta klūpo
jo" prie pat altoriaus, meldėsi karštai ir, 
kai pakeldavo akis, Dievas Tėvas buvo 
žilas ir griežtas ponas. Ot, rodos, toks 
pat, kaip senasis Kordušas jos kūdikys-

tės laikais. Bažnyčioj visur žibėjo auk
sas, žėrėjo žvakės, stovėjo puokštės rau
donų, popierinių gėlių. Aukso, purpuro 
juostos, lyg vaivorykštės krito ant pono 
Dievo ir apaštalų veidų, bet ji nė vie
name šįkart nematė mielaširdystės’. Rie
dėjo jai ašaros. Rankoje virpėjo malda
knygė, keliai nutirpo beklūpint. Kažin 
ar atleido man Dievas, ar suteiks mano 
dukrelei laimę? — galvojo Morta mels
damos, vis keldama akis į Dievo veidą. 
Nebūsiu tuos kraštuos ilgai, išvyksiu, 
bet pati noriu ją palaiminti ir pamatyti, 
kai kunigai jai užmaus žiedą.

Ramino Mortos širdį tas, kad šioj baž- į 
nyčioj nė vienos moteries ar vyro ji ne
bematė pažįstamo. Aštuoniolika metų 
praėjo nuo to laiko, kai ji iš čia išėjo. 
Išėjo išvyta, su kūdikiu glėbyje, nupūsta 
lyg dulkė. Dulkė neturi širdies, dulkei 
vistiek kur prilipti, bet vargšė Morta, 
kad ir mažytė dulkelytė šio pasaulio sū
kuriuose, turi širdį, turi akis. Ir daug 
teko jai pergyventi. Dar nesusenę jos 
veidai, ji pati dar švitriai žengia basom 
kojom, melsvom akim, šypsodamos. Ta
čiau kai užeina pievą, kai pamato gėles, 
jai liūdna. Kai įeina į grįčią, kur vyras 
su žmona šventadienį vienas kitam kute
na po pažastim, kur vaikai linksmai 
krykštauja ir drąsiai pasako savo pa
vardes, jai suspaudžia širdį taip skau
džiai, kad ji pravirksta. Pravirkdavo 
Morta, tik ašarų niekam nerodydavo. Ki
tą žmonės paguos, paklaus, kas jai skau
da, Mortos gi niekas nepaguosdavo, ne- 
paklausdavo. Žinodavo, ko ji verkia ir 
vietoj meilaus žodžio lazda į ją švystelė
davo.

Baigės pamaldos. Atėjo vakaras. Smu
klė tuštėjo, muzika nutilo, žmonės skirs
tėsi namo ar stovinėjo būreliais prieš 
smuklę, nes vakaras buvo šiltas ir švie
sus. Tik keletas žinomų užverstkepurių 
padaužų dar kabinę josi žydui į krūtinę, 
prašydami šnapso. O negavę, keikdamie
si griuvinėjo per pievas į atskiras grįte- 
les naminės.

Šįkart ir Andrius anksčiau grįžo na
mo. Ir jam, senam žmogui, įgriso vieno
kia aplinka, ir jis jau norėjo poilsio.

Eidamas pro koplytėlę, Andrius staiga 
nutirpo. Prie kampo stovėjo nepažįsta
ma moteris.

— Atstok pikta...
— Nebijokit, aš tikra... ne dvasia.
— Tai kas tu tokia? Ko čia tupinėji?

(Bus daugiau)

Trijų Aktų Komiška Operetė
££ A .----- -------Apsigavo —

Įvyks Sekmad., 15 Kovo-March, 1942
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALEJE

227 LAWRENCE STREET, HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras, vadovaujamas B. Rasimavičiūtes, kuris vaidins šią operetę.

Gerbiamieji! Operetė “Apsigavo” labai juokinga. Gi vadovaujant Rasimavičiutei (Lucas) aktoriai 
yra taip išlavinti, jog savo roles atliks kuo puikiausia. O Ijaisvės Choras, kiek yra vaidines operečių, 
visados atliko gerai. Tat ir šiuom kartu viskas bus atlikta profesionališkai.
Pradžia Trečią Valandą Po Pietų (£!"tai

ATVAŽIAVO SU KRAIČIU'

Hartford, Conn Nutarta šio kliubo konstitu- į
ci.įą bei taisykles atspausdinti 
knygutės formoje lietuvių ir 
anglų kalbose. Minėtos konsti
tucijos sutvarkymui ir spaudos 

j darbo pasirūpi n imu i paskirta 
I komisija iš: P. Yesada, J. Pil
ky ir vieno jaunuolio (jo pa
vardės nesužinojau).

Kliubo pirmininkas paskel-

Iš Organizacijų Darbuotės
Vasario 22 d. įvyko Lietu

vių Amerikos Piliečių Kliubo! 
nepaprastas (extra) susirinki
mas. Narių dalyvavo arti 200. 
Tame susirinkime buvo apkal
bama bei svarstoma pataisy-' 
rnai arba nauji pridėčkai prie i bė susirinkimui visų tų žmo- 
šios organizacijos įstatymų ir nių vardus-pavardes, kurie 
taisyklių. Kadangi susirinki-Į prisidėjo aukomis bei paskolo- 
mas ėjo tvarkingai, tai viskas mis Lietuvių Amerikos Pilie- 
sekmingai atlikta. čių Kliubui dėl įsigijimo nuo-

Didžiojo Lietuvos Kunig. savo namo. Ir ten pat kai ku- 
Vytauto Draugija galutinai Ii- rie skolintojai savo paskolas 
kosi priimta prie šio kliubo, į- 
imant 86 narius ir $4,000 pi
nigais.

Dabar šis kliubas turės du 
(2) skyrius. Prigulint prie 
abiejų tų skyrių, reikės mokė
ti narinių duoklių į mėnesį $1. 
Narys susirgęs, gaus pašalpos 
ligoje $12 savaitėje; nariui 
mirus, jo artimiesiems bus iš
mokama pomirtinės $350. Ge- norite savo 
ram stovyje esančio nario tam tikslui, 
žmonai mirus, pomirtinės jos 
likusiam vyrui išmokama $125. !

Nariams išeinantiems J.A.V. I 
karinėn tarnybon likosi užtik
rintos tos pačios teisės bei tei- statys scenoje 
sėtumai, kokie buvo padaryti, veiksmų operetę — 
priimti bei pritaikyti pereito vo. 
Pasaulinio Karo metu. Nariam lės operetės Laisvės Choras į- 
būnant šios šalies karinėj tar-! dėjo labai daug darbo ir ener- 
nyboje, jokių mokesčių kliu- 
ban mokėti nereikės. Jiems 
grįžus- pilnoje sveikatoje, su 
pirmu užsimokėjimu mėnesi
nę duoklę (už 1 mėnesį) Jie 
tampa pilnateisiais kliubo na
riais.

Kliubas nutarė kai kuriems 
savo valdybos nariams ir di
rektoriams pakelti algas.

koncertas. Ruošia Liet. Sūnų 
ir Dukterų Draugija. Apart 
daug meninių jėgų, programo
je dalyvaus garsi 
Biruta Ramoškaitė 
dras Vasiliauskas.

dainininkė 
ir Aleksan-

įvyks LMSBalandžio 19 d.
Conn, valstijos apskričio me
tinis koncertas. Bus sutrauktos 
geriausios meninės jėgos prog
ramos davimui.

NAUJAI PARUOŠTA IR PILNA JUOKŲ KOMEDIJA
Parašė SENAS VINCAS

STATO SCENOJE LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 3-ČIAS APSKR., 
SUVAIDINS LIETUVIŲ LIAUDIES TE ATRO VAIDINTOJAI, Iš BROOKLYN, N. Y.

kliubui paaukavo.
Taipgi buvo paskelbta visų 

žiniai, kad visų tų asmenų, ku
rie aukomis bei paskolomis 
prisidėjo prie kliubo namo įsi
gijimo, vardai - pavardės bus 
įrašyti gražiai spausdintame 
lakšte, kuris bus įdėtas į puoš
nius rėmus ir laikomas kliubo 
patalpoje atminčiai. Kurie dar 

paskolas aukoti 
praneškite kliubo 

Pilkauskui.

Balandžio 26 d. įvykus Liet. 
Amer. Piliečių Kliubo vaka- 
rienė-bankietas, atžymėjimui 
mūsų kliubo sutuoi^uviu su 
vytautine draugija. Tatai į- 
vyks kliubo svetainėje, 2-trą 
vai. po pietų.

P. GRABAUSKAS

S e k m a d i e u j

Kovo 22 March
1942

Pradžia 6:30 vai. vakarePO VAIDINIUI BUS ŠOKIAI
Prie Geros Orkestros iki Vėlumai Nakties

Nemunas.

'Vilkes Barre. Pa

ST. LENGERDAITfi

LIBERTY SVETAINĖJE 26’”,?TET
I Vaidinimą Įžanga 55 Centai Asmeniui Į Šokius 30 Centą Asmeniui.

pirmininkui J.

Pramogų

Kovo 15 d.

Rengėjams

Laisvės Choras 
labai gražią 3 

Apsiga-
Susimokinimui tos didžiu-

gijos, tai norima, kad būtų ir 
pasekmės. Vietos organizaci
jos labai prašomos minėtoje 
dienoje nieko nerengti, kad 
nepakenkti Laisvės Choro gra
žiam darbui. Dalyvaukime vi
si Laisvės Choro tame didžia
me spektaklyje!

Kovo 29 d. |vyks turiningas

Kalbės V. Andrulis
Labai svarbias prakalbas 

rengia LLD 43 kuopa. Kalbės 
drg. V. Andrulis iš Chicagos, 
labai svarbiais klausimais. 
Prakalbos įvyks kovo 22 die- 

' na, 2 valandą po pietų, L.P.K. 
Svetainėje, 325 E. Market St. ,

Mūsų mieste jau seniai pra
kalbos buvo, tad šios apylin
kės lietuviai turės progą iš
girst draugą V. Andrulį, kuris 
jau čia seniai buvo. Apie drg. 
Andrulį daug kalbėt nereikia, 
nes tai vienas iš gerų kalbėto
ją.

Prakalba bus labai svarbiais 
klausimais — apie karą, Lie
tuva ir kitais darbo klasės rei- 
klais. Tad vietos, ir iš toliaus, 
lietuviai pasinaudokit šia pro
ga, skaitlingai dalyvaukit.

J. T. Visockis.

O. PRANAITIENE

Vaidinime dalyvauja šie asmenys:
Storaičio rolėje . . . .......... J . Lazauskas

Storaitienės ............. . . . . O. Pranaitienė
Katriutės .................. . . . St. Lengerdaitė

Kurapkytės ............ . . . U. Bagdonienė

Jurgaičio .................. .... p. Grabauskas
Ridiko ......................... P. Venta
Mister Kiš ............... . . . . N. Pakalniškis
Beuodegio ............... G. Klimas
Dagio .........................
Tūzo ............................ J. Byronas
Krumplio .................. .......... G . Warisonas

U. BAGDONIENE

Kurie mylite juokus mylite juokingas komedijas, — nepraleiskite šios progos, — pamatykite kome
diją “Atvažiavo su Kraičiu”; pasiliks jūsų atminčiai ant visados. Užkviečia LDS 3-čias Apskr.
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Septintas puslapis

Sovietų Oficialiai Pranešimai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Kalinino fronte pagrobė nuo priešų sekamus pabūklus 
ir įrengimus:

78 tankus, 172 kanuoles įvąirių rūšių, 209 minų mė- 
tytuvus, 824 kulkasvaidžius, 181-ną prieštankinę ka- 
nuolę, 568 automatiškus šautuvus, 3,432 paprastus ka
rinius šautuvus, 1,177 automobilius ir trokus, 13 radi
jo stočių, du geležinkelio garvežius, 9,000 rankinių gra
natų, 10,000 minų, 7,000 kanuolių šovinių, 2,000,000 
šautuvinių kulkų, du sandėlius su amunicija ir du san
dėlius su maistu ir kitais vartojimo reikmenimis. “

Tuo pačiu laikotarpiu buvo sunaikinta 277 vokiečių 
orlaiviai per kautynes ore, priešlėktuvinėmis kanuolė- 
mis ir ant žemės.

Sovietiniai automatiški šauliai susprogdino šarvuotą 
vokiečių traukinį ir sunaikino sekamus pabūklus ir į- 
rengimus: 39 tankus, 142 kanuoles, 70 kulkasvaidžius, 
2,629 automobilius ir trokus, 27 motorinius dviračius, 
1374 vežimus, du geležinkelio garvežimius, 104 geležin
kelio vagonus, 17 trokų su didžiuliais žibalo bakais, 
vieną gazolino sandėlį ir septynis sandėlius kanuolinių 
šovinių.

Nuo vasario 5 iki kovo 3 d. viename apskrityje Ka
linino fronte buvo užmušta 49,700 vokiečių kareivių ir 
oficierių. Tuo tarpu 161-na apgyventa vieta buvo at
griebta nuo vokiečių.

Anglai Burmoje Ruošia- Amerikos Laivynas Ves 
si Dideliam Mūšiui Ofensyvos Karą

London. — Anglų orlai
viai Burmoje antru kartu 
bombardavo Moulmeiną, ja
ponų užimtą prieplaukos 
miestą. Anglų armija ruo
šiama dideliam mūšiui* prieš 
japonus už 150 mylių į šiau
rius nuo Rangoono, Burmo
je.

SUSIAURINS GAZOLINO
VARTOJIMĄ

Washington. — Amerikos 
vidaus reikalų ministeris 
Harold Ickes planuoja ne
užilgo apribot gazolino par
davinėjimą rytinėse valsti
jose, bet tuomi gazolino 
naudojimas būsiąs numuš
tas mažiau negu 25 procen
tais. Paskui bus išleistos 
kortelės, pagal kurias gali
ma bus pirkti tik nustatytas 
kiekis gazolino.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Washington. — Admiro
las King, vyriausias koman- 
dierius Jungtinių Valstijų 
laivyno, pareiškė pasikalbė
jime su laikraščių atstovais, 
kad Amerikos laivynas, kaip 
ir kitos karinės jėgos, puls 
priešus, ne vien tik ginsis. 
Jis sakė, kad apsigynimu 
jokiu būdu negalima būtų 
laimėti karo.

Japonam iš pradžių ge
riau sekėsi, pastebėjo admi
rolas King, vyriausiai todėl, 
kad jie turėjo daugiau or
laivių.

Dieso Komisija Pratę
siama per Nedemo

kratinį Manevrą
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Tačiau keli pažangesni 
kongresmanai paspėjo tart 
žodį kitą prieš Diesą. Kong- 
resmanas Adolph Sabbath 
šakė, kad Dieso komisija 
“neiškėlė aikštėn tikrųjų 
nacių ir fašistų.”

Darbietis kongresmanas 
Marcantonio pareiškė, kad 
jeigu Dieso komisija ir to
liau rodys priešingumą So
vietam ir ves propagandą 
prieš juos, tuomi ji “ardys 
ir draskys Jungtinių Tautų 
vienybę” šiame kare.

Kongr. John Folger už- 
reiškė: Jeigu dar būtų pa
laikoma Dieso komisija, tai 
būtų pavojingas dalykas to
kiu laiku, kada “Rusija yrąį 

į svarbiausias mūsų talkinin- 
|kas.”

Kai kurie kiti kongresma
nai priminė, kad Dieso ko
misija tik persekiojo vadi
namus raudonuosius ir dar
bo unijas, o glostė nacius 

i ir kitus fašistų agentus, vei
kusius prieš Ameriką.

Vyrai, Kurie Atmušė 
Hitlerį

(Tąsa nuo 3-čio puslapio)
rubežių.

— Ką jūs turite galvoj, 
kada lekiat į mūšį? — buvo 
užklaustas vienas kovos 
lėktuvo vairuotojas.

— Man žingeidu, kaip 
priešas atrodo, ir aš noriu 
prisiartint prie jo, kad suži
nočiau, — atsake jis.

Rusų kareivis turi didį 
pasitikėjimą savim, ir kai
tik jis sužino priešo- kovos 
būdus, jis vartoja savo pro
tą išspręst uždavinį, kaip 
reikėtų atsakyt veiksmais į 
priešo veiksmus. Kadangi 
vokiečiai jau negali jokiais 
savo žygiais taip užklupt, 
kad nustebintų jį, todėl 
raudonarmietis jaučia, kad 
jis pilnai gali atsilaikyti 
prieš vokietį. Raudonarmie-
tis kaujasi kaip patriotas, 
gindamas savo motinos že
mę, kaip kad ją gynė Alek
sandras Nevskis, Požarskis, 
Suvorovas ir Kutuzovas; ir 
jis kovoja kaip Sovietų pi
lietis, ginąs sovietinį gyve
nimo būdą prieš fašistų re

Boston, Mass.

akciją, įsitikinęs teisingu
mu savo idėjos taip karštai, 
kaip buvo įsitikinę kovoto
jai Pugačiovo ir (Stepo) 
Razino, sukilėlių prieš seno
vės carus. Jis įsitikinęs ug
ningai, • atkakliai, visiškai 
vertybėmis, kurias jis gina, 
ir už išlaisvinimą ir sugrą
žinimą į Sovietų Sąjungą tų 
tarybinių kraštų, kuriuos 
priešai laikinai užėmė.”

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 

Tilžės spaudimo .................. 60c
Ta pati, gražiais ccluloidos at
spaudais ant viršų .............. 81.60

Vainikėlis, jaunuomenes knygelė 5c 
Ta pati, juodos skūrelčs minkš
tais viršais ...................... 8125

Kantičkos, giesmės, 864 pusi. 81-75
Gydyklos nuo baimes mirties su 

25 paveikslais ...................... 50c
M’ikaldos pranašavimas ........... 25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c 
Astronomijos knygelė apie Dangų,

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

Istorija Seno ir Naujo Testamen
to su i 25 paveikslais ......... 25c

Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c
Kabalas su Saliamono nosia ..... 10c
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Viena. Dalis

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

lančiaus ..................................... 15c
Karves ir Nauda iš Jų ir kaip pa

daryt gardžius sūrius ......... 25c

Žolės Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki-

SKELBKITES “LAISVĖJE

Tikras Bičių Medus
Gaunamas iš Bitininko Končiaus

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

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

Kvorta stiklinėj, 3 svarai..........................85
5 svarai puoduke................................... $1.25
Galionas, 12 svarų .............................. $3.00
5 Galionai, 60 svarų ........................ $14.00

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

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

KONČIAUS BITININKYSTE
57 BATTERY ST., NO. ABINGTON, MASS.

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

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

212 kuopa, rengia prakalbas, svar
biais šių dienų klausimais, sekma
dienį, kovo 15-tą, Liberty Hali, 329 
Broadway, 7:30 valandą vakare. 
Kalbės Vincas Andrulis, dienraščio 
"Vilnies” redaktorius. Visi ateikite 
pasiklausyti. Vincas Andrulis kalbės 
apie Pasaulinį karą. įžanga dykai. 
—Rengėjai. (60-1)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kuopa rengia Koncertą ir 

prakalbas antradienį, kovo (March) 
17 d., 7:30 vai. vakare. Dainuos 
Liuosybės Choras ir kalbės D. M. 
Šolomskas, LLD Centro sekreto
rius, Liet. T. Namo salėje, Main ir 
kampas Vine Sts. Tat skaitlingai 
susirinkite išgirsti svarbių prakalbų 
ir puikios programos. — Rengėjai.

(60-62)

WILKES BARRE, PA.
Visų LLD 43 kuopos narių aty- 

dai ir kitiems lietuviams ir lietu
vaitėms. LLD 43 kuopos parengi
mas (vakarienė) įvyks kovo 
(March) 15 d. Pradžia 6-tą vai. va
kare. LPK svetainėje, 325 E. Mar
ket St. Narius ir šios organizacijos 
simpatikus kviečiame skaitlingai da
lyvauti. — Rengimo Komisija.

(59-61)

HARTFORD, CONN.
Labai svarbi žinią dėl Hartfordo 

ir apylinkės lietuvių. Gal kurie jau 
žinote, kad Laisvės choras rengiasi 
sulošti gražią operetę "Apsigavo.” 
Operetė savaime yra juokinga, ko
miška; bet su daug gražių dainelių, 
kurias lošėjai stengsis sudainuoti 
kuo puikiausiai. .Taip pat ir pats 
Choras dalyvaus su dainomis, nes 
teko matyti, kaip choristai mokinosi 
net sušilę. Ta operetė įvyks nedėlio
jo, kovo (March) 15 d., prasidės 3 
vai. po pietų, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo svetainėje, 227 Lawrence St. 
Taigi visi nepraleiskite, nes gailėsi- 
tės. — Matęs. (59-61)

Jie Mulkina Svietą
Kovo 1 d. Bostono radijų, 

kai kurie, komentatoriai rėks- 
ningai prapliupo su “kritiko
mis” prieš Sovietų Sąjungą, 
kam pastaroji nepaskelbia ka
ro Japonijai. Esą, tas turėtų 
būt padaryta tuoj aus. Kitaip, 
pasak jų, Japonija pasigrobs 

' Javą, prasigrums Indijon, ir 
; ten susijungs su nacių Vokieti
jos militarinėmis jėgomis. O 

'tuomet, esą, jau būtų velnia
va... Dabar, esą, nelaikąs 

■ “snausti Stalinui.”
O kas gi “snaudžia” ?
Ir tie radijų komentatoriai- 

mulkintojai rėkalioja prieš. So
vietų Sąjungą, kuomet jos 
Raudonoji Armija kaujasi 

i prieš moderniškiausią irgalin- 
1 giausią nacių Vokietijos armi- 
i ja, imdama viršų ant jos.

O kaip yra su visaip įgar
sintos ir išgarbintos Anglijos 
militarinėmis jėgomis? Kas 
ten yra, kad jų karo frontuo
se pralaimėjimas seka pralai
mėjimą? Anglijos karinės jė
gos lyg tyčia užleidžia strate
gines pozicijas Japonijai bei 
naciams! Ir kodėl tad tie “kri
tikai” komentatoriai rėkalioja 
prieš “Stalino” (Sovietų Są
jungos) “snaudi mą,” kai 
“prasnaudimais” daugiausiai 
pasižymi Anglija? Kam žemi
namas Sovietinių Tautų narys, 
kuris duoda skaudžiausius 
smūgius mūs visų bendram 
priešui — fašizmui? Kam tas 
mulkinimas publikos?

Brazilija Rengiasi 
Paskelbt Karą

Rio de Janeiro, Brazilija, 
kovo 12. — Brazilijos val
džia nusprendė užgrobt ta
me krašte esamus turtus 
Japonijos, Vokietijos, Itali
jos- ir jų piliečių, kada ma
stys tam reikalą. Tai todėl, 
i kad fašistinių kraštų sub-j 
marinai nuskandino jau ke-r 

■ turis prekinius Brazilijos! 
i laivus.

Brazilijos p r e zidentas 
jGetulio Vargas savo įsaky
mu taip pataisė konstituciją, 
kad jis turi teisę paskelbt 
karą.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

PrielanKUb Patarnavimu.
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynerios 60c; Nuo 
užsįsenėjusio kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos .................. 25c

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

* LIETUVIŠKA * *

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150.
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Pažangiųjų Lietuvių Tary
bos Amberland programa iš 
stoties W1IDII kovo 1 d. buvo 
tikrai puiki. Mišri dainininkų 
grupė puikiai dainuoja. Petras 
Šimonis (Dėdė Petras) geras 
garsintojas. Tačiau pasigenda
ma A. Vasiliausko ... Jis pa
šauktas J. V. karinėn tarny-

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.

BRIDGEPORT, CONN.
Gražūs Teatrai. Rengia Liet. Dar

bininkų Susivienijimo 74 kuopa, sek
madienį, kovo .(March) 15 d., 407 
Lafayette St. Pradžia 3:30 vai. po 
pietų. New Haveno grupė lošėjų vai
dins du labai juokingus veikalus: 
"Atvažiavo su Kraičiu” ir "Koks 
Tėvas, Toks ir Vaikas.” Veikalai at
vaizdina atsitikimus iš Lietuvių gy
venimo Amreikoje. Po teatrui bus 
smagūs šokiai. Visus užprašom da
lyvauti. — Rengėjai. (59-61)

bon. Pašauktas ir kitas P.L.T. 
darbuotojas A. Vasaris, kuris 
buvo sumanus taipgi lietuvių 
jaunuolių organizuotojas Nau
jojoj Artglijoj. Manome, kad 
mūsų jaunieji veikėjai paro
dys nemažai sumanumo ir pa
siryžimo kovoje prieš pasaulio 
pabaisą—fašizmą!

D. J.

Clement Vokietaitis :
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 6-3623

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
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

BRIDGEPORT, CONN.
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

NOTARY
PUBLIC

^>0000000000^

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. "Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal 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.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

WIWAWWW

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) .

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

-Brooklyn, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIU 
RAKANDU KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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Aštunta.- puslapis LAISVt t *

Penktadienis, Kovo.48.,. 1942

NowWko^ėž^2imos
Visi į Prakalbas Kovo 13-tos
Vakarą, Pik Kliubo Salėj! į

Taksy Sumokėjimo Laikas 
Baigiasi

Penktadienio vakaro, kovo 
13-tos sulaukę visi patraukite 
i Lietuviu Amerikos Piliečiu 
Kliubo salę, 280 Union Avė., 
Brooklyne, kur įvyks LLD 1 
kuopos apšvietus komisijos 
rengiamos prakalbos.

VINCAS ANDRULIS

Kalbės Vincas Andrulis, lie
tuvių dienraščio Vilnies redak
torius iš Chicagos, ir Antanas

i Bimba, brooklynietis, vienas iš 
dienraščio Laisvės redaktorių.

Kalbėtojai pasakys daug ką 
naujo iš pasaulinio karo ir 
kaip einasi skirtingiems jo 
frontams, taipgi, kokios yra 
artimosios perspektyvos tuose 

i frontuose. Kas mums reikia 
i daryti, kad mūsų šalis ir jos 
I talkininkės laimėtų šį karą ir 
į laimėtų greičiausia, nes tai 
I mūsų visų troškimas.

V. Andrulio šios prakalbos 
bus vienintelės Williamsburge, į 

i kadangi jis neužilgo išvažiuos 
į kitas kolonijas. Tad visi pa
sinaudokite proga išgirsti ro
tai girdimą svečią kalbėtoją, 
taipgi su juo pasimatyti.

Apart informacijų apie ka- 
. ra ir kitų pasaulinių žinių, ti
kimasi, kad A. Bimba pasa- 

j kys ką nors ir apie Ramiojo 
Vandenyno pajūrio lietuvių I 

I >-yvenimą, kurį jis gerokai pa
žino ten lankydamasis per . 
apie du menesius laiko.

Pradžia 7:30 vai. vakare.1 
i įžanga nemokama. Kviečia vi-j 
sus— Rengėjai.

Visi turintieji mokėti nuo tam tikri atrokavimai, kaip, 
įplaukų taksus valdžiai priva- pavyzdin: namo pataisoms, 

labdarybei ir tt.
Uždirbusieji nuo $775 iki 

$3,000 gali pildyti blanką va
dinamą Form 1040A. šią la
bai lengva išpildyti. Uždirbu
sieji viršaus $3,000 per metus 
arba norintieji daryti daug 
įvairių atrokavimų pildo blan
ką Form 1040. ši labiau kom
plikuota, mažiau nusimanan
čiam angliškai sunku susigau
dyti be padėjėjo.

Kiek Moka Taksy?
Neinant į smulkmenas, čia 

paduodame keletą paviršuti
nių pavyzdžių :

Uždirbęs $775 pavienis mo-

Patiko Laisvės Radio Sukniasiuviai Rengias
Dainininkė I Rinkimams I

lo įsitėmyti, jog 15-ta kovo 
yra paskutinė diena. Laiku su
mokėtais yra priskaitomi visi 
tie taksai, kurie jau yra In
ternal Revenue ofise prieš vi
durnaktį tą dieną. Visi nepa
siekę ofiso prieš vidurnaktį 
laikomi pavėluotais.

Kadangi šiemet 15-ta pri
puola sekmadienį, tad per vi
są dieną sekmadienį bus pri
imami taksai. Taip pat skaity
sis legalu sumokėti ir pirma
dienį, kovo 16-tą, bile tik mo
kestis pasieks ofisą (ne paštą) 
iki pusiaunakčio.

Brooklyno ofisai yra: 26 
Court St., 271 Washington St. 
ir 1 Hanson Place. Valandos 
nuo ryto 9 iki 4 po pietų.

Kas Moka Taksus?
Visi pavieniai, kurių meti

nės įplaukos siekia daugiau 
$750. Prasideda nuo $755 ir 
aukštyn, sulyg uždarbio.

Visos poros, kurių uždarbis 
siekė virš $1,500.

Mažiaii čia minėtų sumų 
dirbusiems pavieniams ai
rėms 
dyti.

11
21

50
59
69

uz-
po-

nereikia nei blankų pil- 
Darbdaviam yra patvar- 
dar vasario mėnesį pri- 
valdžiai rekordą visų sa-

Apie mūs programą, įvykti-' 
šią kovo 5-tą, Laisvės Radio 
Programos klausytoja rašo:

Laisvės Radio Programa:
Jūsų Radio Programa per

eitą ketvirtadienį buvo sma
giausia ir labai būtų malonu 
girdėti Suzaną Kazakevičiūtę: 
dainuojant ir vėl artimiausioj . 
ateityje.

S. Swenson.

Laisvės Radio Programos! 
būna kas ketvirtadienio vaka-j 
ro 6:30 iš stoties WBYN, 1430 
klcs. Joje būna pranešamos1 
pasaulinės vėliausios žinios,! 
taipgi įdomių žinių apie Broo-Į 
klyno ir apylinkės lietuvių vei-j 
kimą ir nuotikius. O priedams į 
tankiai būna trumpų prakal-1 
bų ir paskelbusių dainos, muzi
kos talentų, taipgi visai negir
dėtų, netikėtų naujovių meno 
srityje.

I.aisviečiai turėtų paskleisti 
apie tą programą žinių ir ne
skaitantiems Laisvės.

Eina Sveikyn
Lilija Kavaliauskaitė, “L.” 

administracijos t a r n a u toj a, j 
kuriai buvo skaudžiai sužeista | 
koja, ir per virš 9-nias savai-j 
tęs išgulėjo lovoje, dabar jau! 
sveiksta. Jau šiek tiek gali ta 
koja atsistoti. Gal už savaitės! 
jinai jau galės stoti darban.

Tranzito Komisija' atidėjo 
svarstymą pakėlimo L. L gelž- 
kelio fėro iki kovo 25-tos.

AIDO CHORO
METINE

VAKARIENĖ
Įvyks šeštadienį

Kovo 14 March
Liet. Amer. Piliečiu Kliulr 

280 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Didžiausis moteriškų drabu-l 
žiu siuvėjų unijos lokalas 22-i 
ras (1LGWU) rengiasi rinki
mams savo viršininkų. Rinki-1 
mai bus kovo 19-tą.

Ta pačia diena balsuos ir 
Mezgėjų Lokalas 155-tas.

Pasiruošimui rinkimams ei
liniai nariai ruošia eilę mitin
gų ir sueigų. Lokalo 22-ro vei
kėjų susirinkimas sušauktas 
kovo 12-tą, tuojau po darbo.

Mezgėjų Lokale 155-me ei
liniai nariai darbuojasi praša
linti iš vadovybės Louis Nel
son, kurį jie vadina “mažuo-, 
ju diktatoriumi.” Nelsonas yra 
apyserių pataikūnas, Norman 
Thomaso pasekėjas. Jis da
bar yra lokalo manadžeriu. 
Eiliniai nariai stato savo kan
didatu Joc Rapaport.

Majoras Žadėjo Nedaleisti1 
Negrų Diskriminacijos

Mi°sio Ligoninėje
Tinkamos kvalifikacijos ir 

niekas daugiau nespręs parin
kimą daktarų ir slaugių New 
York o ligoninėms, sakė majo
ras LaGuardia, kalbėdamas ce
remonijose padėjimo kertinio 
akmens būsimam klinikos bil- 
dingui prie Harlemo ligoninės, 
New Yorke. Jis sakė:

“Taip ilgai, kaip aš būsiu 
majoru, aš statysiu pareigosna 
geriausius talentus, koki tik 
galima rasti.” Jis sakė, kad 
rasė, tikyba, spalva ar tau
tybė nepastos kelio paskirti 
geriausius medikališkus talen
tus.

Pareiškimą majoras padarė 
po to, kai tose pačiose cere
monijose kalbėdamas Miesto 
Tarybos narys Adam Clayton 
Powell, negras, nusiskundė, 
jog “negrui daktarui neduo
dama progų aukščiau lavintis 
ir jie neįsileidžiami įstaigosna, 
kurios leidžia įsigyti specialių 
praktikų.”

Negres moteris majoras pa
ragino mokintis slaugybos be 
baimės, tikrindamas, kad 
joms bus atdaros ir kitos ligo
ninės, ne vien tik Harlemo.

duoti
vo darbininkų uždarbių šapo- 
se.

Uždarbiais skaitoma ir 
įplaukos rendomis, nuošimčiais 
ir tt. Tačiau yra leidžiam/ h- mo?

800 
900 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500

Poros mokėjimas taksų pra
sideda nuo $1,525, moka $1 ir 
aukštyn pagal uždarbį.

Pora su vienu kūdikiu ar 
kitu užlaikomu asmeniu nuo 
$2,000 įplaukų moka $6 ir 
aukštyn sulyg didėjimo įplau
kų. Kiekvieno sekamo šeimos 
nario užlaikymui išskaitoma 
po $400, kaipo netaksuojarni. 
Skirtingai rokuojama prie šei
mos ir atskirai gyvenančių as

ui 'ėšos.

Kas tai
tapo 
pridėta!

NAUJAI SUŠUKUOTA!
Ji labiau spindi
—neatlaikomai! Lygiai 
kaip rūkytojai atranda 
Old Golds, kai dabar 
kas tai naujo pridėta!

Gimtadienio Parė

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoje

štai kovo 5 d. biznierių 
skelbimai:

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

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

Jonas Balažentis,
Užeiga ir Restaurantas, 
49 Ten Eyck Street.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliukas,
280 Union Ave.

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

Prašome Laisvės radijo pro
gramos rėmėjų remti biznie
rius, kurie garsinasi per mūsų 
programą. Praneškite biznie
riams, kad girdėjote jų garsi
nimus per Laisvės radijo pro
gramą.

Eva T. Mizariene,
Anounceris.

L.. I. Universitete
Nauji Kursai

Long Island Universitetas 
paskelbė dadedąs naujus kur
sus prie jau nuo.seniau buvu
sių eilės nemokamų kursų. 
Jais bus knygvedystė ir statis
tika. Baigusieji vidurinę mo
kyklą asmenys kviečiami užsi
rašyti. Klasės prasidės apie 
23-čią kovo.

Tarpe kitų nemokamų kur
sų yra keli skirtingi kursai 
chemijos srityje, matematika. 
Visi jie tęsis per 12 savaičių, 
po 6 ir iki 10 valandų per 
savaitę. Sesijos yra dieninės ir 
vakarinės, kaip kam prieina
mi au. i

Įdomaujantiem Daržininkyste
šešių pamokų kursas apie 

praktišką daržininkystę prasi
dės kovo 25-tą, centrąlinėse 
YWCA patalpose, 30 Third 
Ave., Brooklyne. Pamokos bus 
nuo 7 :30 iki 8 :30 trečiadienių i 
vakarais.
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Vakarienes tikietas $1.50 
Vien šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ
ŠOKIAMS

Užkviečia, 
AIDO CHORAS.------------------- —- ----------------4

-:- MIRĖ -:-
Mike Takarevich 58 metų, 

256 Osborne St., Brooklyne, 
mirė šeštadienį, kovo 7-tą, 
Kings County ligoninėje. Lai
dos penktadienį, kovo 13-tą, 
šv. Trejybės kapinėse. Pašar
votas grab. J. Garšvos šerme
ninėje, 231 Bedford Ave.

Pietų laiku paskelbtas va
landos ir pusės streikas bil- 
dinge, 509 Madison Ave., New 
Yorke, davė keltuvų operato
riams 10 nuošimčių algų pa
kėlimą.

RANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 5 kambarių apart- 
mentas. Visi kambariai šviesūs, nau
jai išdekoruoti. 126 Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y. Vienas blokas nuo 
14th St. Subway. Randa tik $25 į 
mėnesį. (59-64)

REIKALAVIMAI
Reikalingas džianitorius prižiūrė

jimui 6 šeimynų namo. Dėl mokes- 
ties susitarsime. Šaukite EVergreen 
2-8855. (59-61)

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

Wholesale Bakers, 95-115 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. (55-60)
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Draugės Lee Jurevichienės 
gimtadienio pare įvyks šešta
dienį, kovo (March) 14 d. Ji 
užkviečia visus atsilankyti į 
savo gimtadienio parę. Pavai
šins svečius visokiais skaniais 
valgiais ii- gėrimais, ir dzūkiš
kom dešrom. Įžanga veltui.

Pare bus Cleveland Palace, 
234 Cleveland St., East New 
Yorke (prie Fulton St.). Jos 
telefonas APplegate 7-9718. 
Privažiuoti, imkite Broadway- 
Jamaica Elevated line ir išlip
kite Cleveland stotyje, ant 
Fulton St.

John Jurevich.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

brooklyno lietuviai gydytojai
Dr- A. PETRIKĄ 
dantų gydytojas 
221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte
1- 8 vakaro 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Br. ADAM V. WALMUS 
dantų gydytojas 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.

Tel. SOuth 8-1551
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nauja lietuvių
RESTAURACIJA

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

VISADA GAUSITE TIKRAI GASPADORIŠKAI 
IŠVIRTŲ KOPŪSTŲ

Taipgi puikus pasirinkimas visokių mėsiškų 
ir pieniškų valgių.

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

karšti valgiai jus pasitiks.
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pariš Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne&tnį

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698
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459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

MATEUS AS SIMON AVIMS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui zsu mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki .vėlai.
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426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9608




