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No. 63 LAISVĖS

kū didelis pluoštas poezijos, 
sukurtos pen k iii stambiųjų 
Lietuvos poetu - rašytoju : 
Venclovos, Liūdo Giros, Salo
mėjos Nėries, Korsako ir Jo-

ANTRA LIETUVIU DIVIZIJA RAUDONOJOJ ARMIJOJE$

0
no Šimkaus. I

Poezija sukurta naujose są-! 
lygose—po pereitu metu bir-l 
želio 22 d. Ir tas ją sudaro! 
dar Įdomesne ir skaitytinesne.'

Esant Brooklyne “Vilnies”! 
redaktoriui V. Andruliui, mes, 
“Laisves” ir “šviesos” redakci-

SOVIETAI ŠTURMUOJA 
NACIUS CHARKOVE IR 
DNIEPROPETROVSKE

Anglai Atmetė Japonus 
Atgal Burmoje

ju atstovai, susirinkome ir pri
ėjome bendros išvados, kaip 
geriausiai šią poeziją paskleis
ti Amerikos lietuvių visuome
nėje. Tūli eilėraščiai bus iš
spausdinti “Laisvėje” ir “Vil
nyje,” o patys stambiausieji 
kūriniai pateks “šviesai,” ku
rios greitu laiku bus išleistas 
numeris antras.

Tai bus nepaprastas nume
ris ir jis teks paskleisti juo 
plačiau Amerikos lietuviuose, 
kad kiekvienas galėtu su šia 
poezija susipažinti.

Turime nepamiršti, kad hit
lerininkas Ancevi čius, su 
“Naujiena” ir “Draugo” pa
galba, tūlus šiuos poetus yra' 
labai apmelavęs, apšmeižęs. ■ 
Jis siuntė telegramas ir skel-Į 
bė, būk Salomėją Nėris “bol
ševikai nužudė” tuomet, kai ji 
atsisakiusi bėgti nuo Hitlerio 
j SSSR gilumą. Ji, girdi, norė
jusi pasilikti po Hitleriu!...

Apie Liudą Girą—seninusį j 
lietuviu poetą, hitlerininkas 
Ancevičius rašė, būk jis sėdįs
Vilniaus kalėjime ir jau ban
dąs keisti savo kailį—bandąs 
patapti naciu!

Venclovą tas pats gaivalas 
buvo palikęs “laisvą” Hitlerio 
okupuotoje Lietuvoje!

Kaip kitos Ancevičiaus “ži
nios,” taip ir apie šiuos asme
nis buvo vienas didelis melas, 
viena didelė klasta! Tai buvo 
tiksli hitleriška propaganda, 
kurią apsilaižydama pro-na- 
ciška lietuviškoji spauda sklei
dė !

ALDLD Centro Sekretorius 
ir vienas “Laisvės” redaktorių, 
D. M. Šolomskas, išvyko Į 
Mass. valstiją su prakalbų 
maršrutu.

Šiuo metu yra tiek daug 
svarbių nacijonalinių ir tarp
tautinių klausimu, reikalingų 
aiškinimo! Prakalbose tas ga
lima padaryti, bet reikia pra
kalbos gerai išgarsinti, kad 
lietuviai darbo žmonės apie 
jas žinotų ir susirinktų. Vadi
nasi, tas viskas priklauso nuo 
rengėjų sugabumų ir kruopš
tumo.

Vincas Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius, šiuo metu lankosi 
Brooklyno apylinkėje. Gaila, 
kad čia jam permažai prakal
bų buvo suruošta.

Ši vakar ą (antradienį) 
“Laisvės” salėje jis sakys pa
skutinę kalbą. Reikia susirink
ti skaitlingai, nes gal ne tuoj 
šį svečią galėsime Brooklyne 
išgirsti.

Chinijos kariuomenės orga
nas, “Sao Tang Pao,” dar kar
tą kreipiasi i Jungtines Tau
tas, kad jos nelauktų, kol Hit
leris pradės savo ofensyvą, bet 
kad jos smogtu jam smūgį pir
miau. Pulti Hitlerio jėgos rei
kia dabar, tuojau, rašo šis 
laikraštis. Jam reikia smogti 
smūgis visais frontais ir tuo
jau.

šis laikraštis Įspėja Jungti
nes Tautas, kad jos nelauktų 
to laiko, kai Sovietų Sąjungai 
reikės kariauti ant dviejų 
frontų.

Panašią nuomonę jau yra 
pareiškę visa eilė žymiųjų A- 
merikos politikų ir karo vadų.

Partizanai Susprogdino Vokiečiu Štabo Centrą Charkove;
Prasigrūmė pro Elnią Centr. Fronte

Berne, Šveicarija, kovo
16. — Maršalo 
komanduojama

Timošenko
Raudonoji

|Armija sutriuškino apsigy
nimus vokiečių 294-tos ir 
218-tos divizijų šiauriniame 
gale savo fronto ir pasiruo
šė šturmuot nacius pačiame 
Dniepropetrovske, didžiame 
pramonės centre, — kaip 
telefonuoja Daniel T. Brig
ham, New Yorko Times ko
respondentas, pranešdamas 
naujausias žinias, gautas iš 
Sovietų-vokiečių karo fron
to. Jis taipgi perleidžia se
kamas žinias:

Sovietu kariuomenė dau
žo vokiečių linijas prie 
pat Charkovo didmiesčio, ir 
“Pravda,” Sovietų Komu
nistų Partijos organas, ra
šo, kad “to miesto atvada

Partizanai Sprogdina 
Nacių Kareivines; Žu

do Generolus
Maskva, kovo 16. — Par

tizanai kovotojai Charkove 
sprogdina vokiečių kareivi
nes beveik kasdien.

Jauna Ukraine mergina 
nušovė vokiečių generolą, 
beeinant jam su sargyba į 
automobilį. Naciai vietoje 
nužudė tą merginą.

MASINIAI SKERDIKAI
Pasirodo, jog vos tik už

ėmę Charkovą naciai tuojau 
nužudė 14,000 gyventojų. 
116 jų buvo pakarta gatvė
se.

Dabar dar 1,200 žmonių, 
sumesti į rūsius, yra nacių 
nusmerkti nužudymui.

Sprogdindami v o k i e č ių 
štabo buveinę, partizanai 
užmušė ir nacių generolą 
Brauna, v

Talkininkai Pleškino 
Japonų Lėktuvų Stotis 
Melbourne, Aus t rali j a, 

kovo 16. — Australų orlai
viai yėl bombardavo japo
nų lėktuvų stovyklą Dilli, 
portugališkoje dalyįe Timor 
salos, už ketverto šimtų my
lių nuo Australijos uosto 
Porto Darwino.

Tuo pačiu laiku Amerikos 
ir Autralijos orlaiviai ardė 
ir degino japonu lėktuvų 
stovyklas Rabaul ir Gasma- 
ta, saloje New Britain. Pa
darė stambių nuostolių tom 
priešo stovyklom ir sunaiki
no pustuzinį jų orlaiviu. 
Amerikiečiu orlaiviai sugrį
žo visi sveiki iš tų žygių.

Tas pats sentimentas reiškia
mas ir Anglijoj. Visur viena ir 
ta nati mintis pravedama: 
mušti Hitlerį dabar, mušti jį 
tuojau, užbaigti karą ne 1943 
metais, bet šiemet!

vimas jau tik valandų klau
simas.”

Maskvos radijas sekma
dienį vakare padavė žinias 
jau iš Charkovo vidaus, kur 
sovietiniai partizanai su
sprogdino štabo buveinę 68- 
tos vokiečių divizijos. Visi 
nacių štabo oficieriai tapo 
užmušti. Ta vokiečiu divi
zija gina patį miestą iš vi
daus.

Naciai priešinasi su nau
jomis, pavasarinėmis jėgo
mis ir su baisiu įnirtimu.

Sovietai sėkmingai ata
kavo vokiečius ir Taganro- 
go srityje, arti Azovo Jū
ros, kur užmušė per 650 
nacių ir pagrobė 12 jų ka- 
nuolių, daug kulkasvaidžių, 
du amunicijos sandėlius, ga-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Raudonoji Armija Pra
kirto Vokiečių Linijas 

200 Mylių Fronte
Maskva, kovo 16. — So

vietų kariuomenė prasimu
šė per vokiečių apsitvirtini- 
mo linijas Charkovo-Kurs- 
ko-Oriolo fronte, 200 mylių 
ilgio ir atgriebė nuo priešų 
daugelį kaimų ir miestelių.

NACIU ŽVĖRIŠKUMAI 
CHARKOVE

. I

Sovietai kaltina vokiečius 
už daugmeniškus žvėrišku
mus prieš Charkovo gyven
tojus ir įrodo fotografi
niais paveikslais tuos kalti
nimus. Naciai išžudė jau 
apie 14 tūkstančių rusų 
tame mieste, o 1,200 rusų 
yra sugrūsta į skiepą Tarp
tautinio Viešbučio.

Vokiečiai išsivarė .25 tūk
stančius rusų iš Charkovo 
kur tai į užfrontę, o 5 tūks
tančius lavintų darbininkų 
deportavo į Vokietiją dirbt 
ten pramonėse.

Vokiečiai vis dažniau ir 
s m a r kiau kontr-atakuoja 
Sovietus, naudodami didelį 
skaičių atsarginių kareivių 
iš Francijos, Belgijos ir vi
durinės Vokietijos.

Paimti nelaisvėn vokie
čiai iš 211-tos divizijos sa
ko, kad jiems trūksta me
dicinos reikmenų ir kad 
ūpas nacių armijos šlubuo
ja.

Per dvi paskutines dienas 
raudonarmiečiai Leningra
do fronte užmušė daugiau 
kaip 1,800 vokiečių, šovi
niais iš kanuolių išdaužė 
dar eilę priešų apsitvirtini
mų ir sunaikino 24 orlaivius 
ant ledo.

New Delhi. — Amerikos 
orlaiviai bombarduoja japo
nų pozicijas saloje Sumatro
je.

Mandalay, kovo 16. —An
glai, padarydami staigią 
kontr-ataką prieš japonus 
Burmoje, permetė priešus 
atgal per Sittang upę ir at
ėmė iš japonų miestą Shwe- 
gyin, 100 mylių į šiaurių ry

NACIAI IŠŽUDĖ TŪKS
TANČIUS ŽYDŲ 

LIETUVOJE
Stockholm, Šved., kovo 16. 

— Iš bepusiškų šaltinių pra
nešama, kad hitleriečiai 
pradėjo daugmeniškai žudyt 
žydus Baltgudijoje ir Balti
jos kraštuose.

Pagal nacių slaptosios po
licijos vado Heinr. Himmle- 
rio įsakymą, jau išžudyta 86 
tūkstančiai žydų Minsko 
srityje ir desėtkai tūkstan
čių jų sušaudyta bei pakar
ta Lietuvoj, Latvijoj ir Es
tijoj.

Nugalabinti visi iki vie
nam žydai gyventojai Esti
joj, kur jų buvo 4,500 iš vi
so.

Taip naciai žudo ne tik 
vietinius žydus, bet ir tuos, 
kurie buvo jų deportuoti iš 
Vokietijos, Austrijos ir Če- 
choslovakijos j Baltijos 
kraštus ir į Baltgudiją.

Talkininky Submarinas 
Nuskandino 60,000 
Tonų Priešy Laivy

Perth, Australija. — Vie
nas Jungtiniu Tautų sub
marinas sveikas sugrįžo į 
Australijos uostą po 15 
tūkstančių mylių kelionės, 
kurioje jis nuskandino 60 
tūkstančių tonų Japonijos 
laivų vandenyse Indp-Chi- 
nos, Filipinų ir Malajų. Toj 
kelionėj submarinas pralei
do 60 dienu, v

(Manoma, kad tai Ameri
kos submarinas, nors viešai 
nenurodoma, kuriai šaliai 
jis priklauso.

Stockholm, Šved. — Sako
ma, kad Sovietai ruošią sa
vo jėgas Sibire atremt ja
ponus.

New Delhi, Indija, kovo 
16. — Jungtinės Tautos In
dijoj ir Burmoj gauna vis 
daugiau orlaivių, kuriais 
“neš karą į pačią Japoniją.”

Švedija Teisia J, 
Stalino Šmeižiką

Stockholm, Šved. — Šve
dų teisdarystės ministerija 
nusprendė traukt teisman 
klerikalų laikrašti “Goete- 
borgs Stifts-Tidning” už iš
spausdinimą s t r a i p snio 
“Keisti Laikai,” kur Stali
nas yra vadinamas “masi
nių žmogžudžiu.” Tą laik
raštį leidžia kunigas Ivar 
Rhedin.

tus nuo Rangoono. Kitur 
anglai dasigrūmė iki 80 my
lių nuo Rangoono didmies
čio.

Talkon anglams Burmoje 
atvyko žymus skaičius chi- 
nu kariuomenės. <_

SOVIETŲ TANKAI 
PRAMUŠĖ NACIU 

LINIJA CHARKOVE
Maskva, kovo 16. — In

ternational News Service 
praneša, kad Raudonoji Ar
mija su tankais pralaužė vo
kiečių aptvirtintas linijas 
Charkovo srityje ir visame 
Oriolo - Kursko - Charkovo 
fronte, 200 mylių ilgio. Čia 
Sovietai atėmė iš vokiečių 
dar kelias apgyventas vie
tas.

Amerikiečiai Sunaikino 
1 iki Trijy Fašistu 

Submariny
Washington. — Ameri

kos orlaiviai ir kariniai lai- 
vukai tikrai nuskandino vie
na fašistu submarina ir la
bai galimas daiktas, kad su
naikino net tris priešų sub- 
marinus amerikiniuose van
denyse per 48 valandas.

Sunaikintas Naciy Pasi
priešinimų Centras

Maskva, kovo 16. — Rau
donoji Armija sunaikino vi
są vokiečių pasipriešinimų 
centrą Ramusšo srityje, į 
pietus nuo Ilmen ežero ir 
atėmė iš priešų dar 10 ap
gyventų vietų tenai. 

' -——---------------------- -------------------------

Paminklinė Leninui \ 
Lentelė Londone

London. —Iškilmingai ta
po atidengta paminklinė 
lentelė Vladimirui Iljičui
Leninui su jo paveikslu į- 
dirbtu metale ant sienos na
mo, kur Leninas gyveno 
prie Holford Aikštės, Lon
done. Žmona Ivano M. Mais- 
kio, Sovietų ambasadoriaus 
Anglijai, atidarė tą Lenino 
atminčiai lentelę.

Anglų Finsbury Naminė 
Gvardija sudarė garbės sar
gybą ties keturių aukštų, 
plytiniu namu, kur Leninas 
gyveno. Tas namas dabar 
apdaužytas vokiečių oro 
bombomis.

“Tai čia Leninas parašė 
kai kuriuos iš geriausių sa
vo veikalu,” sakė ambasado-
rius Maiskis: “Čia jis išvys
tė ir daugelį idėjų, kurios 
privedė prie Sovietų Sąjun
gos įsteigimo.”

Lenino lentelė, laike jos 
atidarymo apeigų, buvo ap
gobta sovietine Raudonąja 
Vėliava ir Anglijos vėliava.

IŠTISOS LIETUVIŲ ŠEI
MOS STOJA Į NAUJA

SAVO DIVIZIJA
Rašo JONAS MARCINKEVIČIUS

Per Intercontinent žinių Agentūrą
Kuibišev, SSRS, kovo 13. — Lietuvos sūnūs, lietuvių 

darbininkų, valstiečių ir intelektualų vaikai, kurie pa
bėgo iš Lietuvos, užpuolus ją priešams, dabar susijungė 
į naują Lietuvių Diviziją Raudonosios Armijos. Čia jie 
pasiryžę kovot, kol paskutinis įsiveržėlis bus išvytas iš' 
gimtosios lietuvių žemės.

Štai atėjo Jurgis Strazdas įstot į šią Lietuvių Divi
ziją. Smetonos režime jis turėjo keturis hektarus že
mės, o šeimoj buvo šeši sūnūs ir viena duktė. Tarybų 
Valdžia suteikė jam dar aštuonis hektarus žemės.

“Aš noriu tarnauti šioj divizijoj,” jis sako ramiai.
“Kiek amžiaus jūs turite?” klausia komandierius.
“Tiktai 60 metų. Malonėkite priimti mane.” maldau

ja Strazdas: “Aš esu senas kovotojas ir galiu kautis ne 
blogiau už jaunuosius. Visa mano šeima taip pat nori 
įstot į Lietuvių Diviziją.”

Taip sakydamas, tas senas vyras atidaro duris ir 
šaukia:

“Visi Strazdai, eikite šian!”
Keturi sūnūs, žentas ir duktė įeina į raštinę .
“Aš noriu šaudyti apkasų patrankomis,” sako se

niausias sūnus: “Tai yra sėkmingiausias pabūklas prieš 
priešus.”

“Aš esu stiprus ir galiu nešti sužeistuosius iš mū
šių lauko,” sako tėvas.

“Aš noriu būti Raudonojo Kryžiaus. slauge,” tarė 
Strazdo duktė ir įstojo į tarnybą. Įstojo ir jos tėvas.

Strazdas ir jo šeima įsirašė į diviziją.
Sekamas kandidatas atrodo ne daugiau kaip 17 me

tų. Jis užtikrina, kad jis eina jau 20-tus metus amžiaus.
Po jo seka vyras, kuris buvo devynis kartus sužeis

tas, bekovodamas už Ispanijos Respubliką. Keturi kiti 
kandidatai — broliai, visi artileristai.

Jų motina buvo fašistų užmušta ant vieškelio. Jų 
žmonos ir vaikai kamuojami koncentracijos stovyklose. 
Penktas brolis, pakartas miestelyje, kurį fašistai sude
gino.

“Mes neapkenčiame fašistų,” sako vienas brolis, su
sijudinęs. “Mes pasižadėjom neprašant pro šalį.”—“Na, 
tai gerai,” sako divizijos komisaras: “Aš įstatysiu jus 
į tą patį būrį.”

Jie ir šimtai kitų padės padaryti priešam galą ir su
grįš kaip valdovai savosios atvaduotos žemės.

Visi priimtieji alsuoja narsa ir pasitikėjimu laimėti 
pergalę.

Jie niekada neužrtiirš vokiečių plėšikų žvėriškumų. 
Kiekvienas iš šių kovotojų atkreipia minties akis į Lie
tuvą. Ten ant žemlapio yra žaliuojantis kampelis prie 
Baltijos Jūros. Kiekvienas lietuvis kovotojas žino, kad 
Raudonoji Armija grumiasi linkui jo šalies, o su ja— 
Strazdas su savo sūnumis.

Sovietai Turi Ne Mažiau 
Tanky už Nacius

M a s k va. — “Raudonoji 
žvaigždė” rašo, kad Sovie
tai dabar turi jau ne ma
žiau tankų už vokiečius, — 
kaip tą pranešimą perdavė 
radijas New Yorke pirma
dienį.

Gandai apie Japony 
Pavojy Sovietams

London. —: Anglų dien
raštis “Daily Mail” įtalpino 
pranešimą iš Stockholmo, 
kad šimtai japonų “žvejy
bos” laivų ir valčių suspitę
netoli Sovietinio Sibiro, nors mobilių ir trokų “tajeriam” 
nėra panaujinta žvejybos (padangom) pagal keturias 
sutartis tarp Sovietu Sąjun-! rūšis jų genimo—nuo $1.50 
gos ir Japonijos. Tas pats i iki $48.50. Pripumpuoja- 
pranesimas sako, jog Sovie- mom automobilių dūdom - 
tų Sibiro armija, submari-;tubes skirta kaina iki $1.50, 
nai ir t.orpedlaiviai yra pri- o tokiom trokų dūdom — 
ruošti apsigynimui. i iki $14.

Anglai Nuskandino 7 
Nacių Torpedlaivius
London. — Anglijos orlai

viai sekmadienį bombomis 
nuskandino penkis greituo
sius motorinius vokiečių 
torpedlaivius ties Holandi- 
ja. O kariniai anglų laivai 

i nugramzdino du tokius pa
vojingus nacių torpedlai
vius arti Anglijos.

Kaina Padėvėtiems 
Auto. “Tajeriams”

Washington. — Valdiška 
kainų administracija nusta
tė kainas pavartotiem auto
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Is Hitlerio Jau Tik Hitleriukas
Iki šiol, kai Hitleris sakydavo kalbą, 

pasigyrimams ir pasididžiavimams ne
būdavo galo. Jis laimėsiąs karą! Jis su- 
mušiąs visus savo priešus! 1940 metais 
jis sakė, kad tieji metai atneš Vokietijai 
pergalę. 1941 metais, pradžioje, jis sakė, 
kad tie atneš jam pergalę. Pereitų me- 

9 tų pradžioje Hitleris pareiškė, būk Rau
donoji Armija jau nugalėta, būk jinai 
jau sunaikinta, būk jinai jau nebegalė
sianti apginti Sovietų Sąjungą ir, toly
džio, kitas Jungtines Tautas.

Bet štai Hitleris kalba kovo 15 d. Ir 
jau kalba kitaip. Žuvo pas jį tieji pasi
didžiavimai, tieji begaliniai riksmai, at
neša jam laimėjimus. Jau Raudonoji Ar
mija nėra sumušta. Jinai gyvuoja ir dar 
stipri, galinga. Hitleris jau nebekalba, 
kad šiemet jis laimėsiąs karą. Jis dar 
ir dar reikalauja iš Vokietijos žmonių 
pasišventimo, jis sako jiems, kad atei
tis yra sunki.

Ir ši Hitlerio kalba, pesimistinė kalba, 
atrodo nesanti jau Hitlerio, bet tik Hit- 
leriuko. Iš to, ką Hitleris pasakė ir, dar 
labiau, ko jis nepasakė, darome išvadas, 
kad jam yra prastai, kad, jei ir nelabai 
smarkiai, bet pačioje Vokietijoje prade
da žemė drebėti — žmonės pradeda ne
pasitenkinimą reikšti, pradeda judėti.

Tas viskas yra puiku! Tas viskas pa
drąsina kiekvieną žmogų, kuriam rūpi 
matyti hitlerizmą sunaikintą, prie uoles
nio darbo ir didesnio pasišventimo.

Tas viskas, beje, turėtų akstinti kiek
vieną Jungtinių Tautų atsakomingą va
dą prie didesnio pasirįžimo, kad Hitleris 
turi būti sunaikintas ne sekamais me
tais, bet šiemet. O jis bus sunaikintas, 
jei tik Jungtinės Tautos drąsiai atidarys 
pavasario ofensyvą Europoje, ko Hitle
ris visuomet labai bijojosi!

kad Kanados lietuviai turime ką daryti. 
To reikalo vedami ir buvome sušaukę 
Kongresą. Kad tas Kongresas atnešė 
didelę naudą, šiandien nereikia aiškintį. 
Buvo atlikta labai daug, kad padėti Lie
tuvos žmonėms kovoje prieš lietuviškus 
nacius, kurių vadas, kaip paskui paaiš
kėjo, buvo pasirengęs net Hitlerio ar
miją atsikviesti, kad tik išsilaikyti galio
je. Buvo surinkta nemažai aukų, buvo 
plačiai išaiškinta Kanados lietuviams pa
dėtis Lietuvoje. Na, o kaip dabar su 
Lietuva? Ar Lietuvos klausimas jau iš
spręstas? Priešingai. Jis neišspręstas. 
Lietuva dabar randasi dar juodesnių 
priešų rankose.

“Kai kas sako, kad dabar Lietuva prie
šo rankose ir negalima nieko padaryti. 
Toks pasakymas yra labai klaidingas. 
Šiandien galima daugiau padaryti dėl 
Lietuvos labo, šiandien prieš Lietuvos 
pavergėjus kovoja didesnė puse pasaulio, 
tik mes ne visi užtektinai suprantame 
šitą. Labai didelis Kanados lietuvių skai
čius žiūri į šitą kovą, kaip į svetimą. 
Toks atsinešimas žalingas. Toks atsine- 
šimas nepadeda Lietuvai. Kongresas ga
lėtų būti geriausia priemonė šitam klau
simui išaiškinti ir duoti vadovybę vi
siems Kanados lietuviams.

“O kaip su Kanada? Ar visi Kanados 
lietuviai pilnai supranta, kad Kanados 
gyvenimas yra tokia pat pareiga ir visų 
lietuvių, piliečių ar ne piliečių, kaip ir 
kitų? Ar visi Kanados lietuviai pilnai 
supranta, kaip geriau ginti Kanadą? Ne 
visi. Yra tokių, kurie klaidingai žiūri į 
Kanados gynimą. Pas kai kuriuos di
delis nepasitenkinimas dabartiniais au
toritetais. Pas kitus yra klaidingas Ka
nados rolės supratimas. Dar didesnis 
skaičius lietuvių pilnai neįsivaizdina pa
vojau didumo.

“Vienu žodžiu sakant, Kanados lietu
viams reikia daug svarbių klausimų ge
rokai išdiskusuoti ir prieiti aiškaus nu
sistatymo. O kad tam tikslui Kongresas 
būtų tinkamiausia vieta, vargiai galima 
abejoti. Kongresas galėtų ne tik klausi
mus išdiskusuoti, bet ir išvadas padaryti 
ir paskui vadovauti visiems Kanados lie
tuviams. Kanados lietuviams trūksta ir 
vadovybės. Kanados lietuviai neturi vie
no bendro centro. Tokiais laikais, kaip 
dabar, be vienos vadovybės nepraktiška. 
Perdaug bendrų reikalų. Lokaliniai ko
mitetai negali išvystyti atatinkamo judė
jimo. Gali būti pavyzdis medikalė pa
galba Sovietų Sąjungai. Kiek laiko ėmė 
iki buvo galų gale prieita prie darbo. 
O vis dėl to, kad nebuvo centralinio or
gano, kuris galėtų greitai susitarti su 
Raudonuoju Kryžium. ‘Liaudies Balsui,’ 
kuris nėra jokia organizacija, teko grieb
tis tam tikrų žygių, kad duoti progą 
tiems lietuviams, kurie neturi ryšių su 
Raudonojo Kryžiaus skyriais. Ir per 
‘Liaudies Balsą’ Raudonasis Kryžius ga
vo virš $400.”

Tie Šalčiai, Tos Slogos
(Kalba, sakyta per “Laisvės” radijo programą kovę 12)

Didesniam Whitmano Įamžinimui
Kovo 26 dieną sukaks lygiai 50 metų 

nuo mirties žymiojo Amerikos liaudies 
poeto Walt Whitmano. Whitmanas gy
veno ir kūrė tuomet, kai Amerikoje ėjo 
didelės kovos už vergijos panaikinimą— 
Civilinio Karo Metu. Whitmanas yra 
patsai žymiausias amerikinis poetas, ku
rio raštai mėgiami ne tik mūsų krašte, 
bet kurie yra išversti ir išleisti į visą ei
lę kitų kalbų.

Todėl mūsų nuomone “Sunday Worke- 
rio” redakcija labai teisingai patiekia su
manymą, kad liaudies poetas Walt Whit
manas su šiais metais turėtų būti labiau 
įvertinamas, kad, jeigu vasario mėnuo 
Amerikoje minimas kaipo Washington©, 
Lincoln’o ir Douglas’o mėnuo, tai kovo 
mėnuo turėtų būti žinomas, kaipo Walt 
Whitmano mėnuo. Ypačiai tas turėtų 
būti padaryta New Yorke, kur Walt 
Whitmanas gyveno ir kūrė.

Mūsų nuomone, sumanymas labai vie
toj ir būtų gerai, kad jis realizuotųsi.

Kanadiečiai Lietuviai Kalba Apie 
Šaukimą Kongreso

Kanados lietuviuose keliamas klausi
mas, ar nereikėtų dar sekamą pavasarį 
bei vasarą sušaukti to krašto lietuvių 
kongresas bėgamiesiems svarbiems klau
simams* išspręsti. Kanadiečių laikraštis 
“Liaudies Balsas” irgi tuo klausimu pa
sisako. Mes čia paduosime platesnes iš 
“L. Balso” įvedamojo citatas. Laikraš
tis nurodo:

“Kada Lietuvoje buvo susidariusi nėr 
pakenčiama padėtis, kada Lietuvos liau
dis kentė nebepakeliamą vargą ir šaukėsi 
užsienio lietuvių paramos, buvo aiškų.

Įdomi' Padėtis
Iš Maskvos pranešama, kad ten šiomis 

dienomis užsienio reikalų komisaras Mo
lotovas priėmė Laisvosios Prancūzų vy
riausybės atstovą, Roger Garraud.

Anglijoj jau seniai pasilaiko Laisvo
ji Franėūzų vyriausybė su savo atsto
vais.

Bet Jungtinėse Valstijose dar vis pasi
laiko Vichy vyriausybės atstovas, t. v. 
Franci jos ambasadorius.

Visos trys vyriausybės arba visos trys 
šalys priklauso Jungtinėms Tautoms, su
daro Jungtinių Tautų patį branduolį, pa
čią ašį. Tačiau linkui Vichi valdžios jų 
nusistatymas nevienodas.

Ne vienas eilinis pilietis ne sykį už? 
klaus: Kodėl taip yra? Kodėl tokis ne
vienodumas nusistatyme ?

Pirkite Apsigynimo Bonus
War Needs Money—YOURS!

yra tos slogos, sint, bečiaudint arba ir šiaip 
besikalbant.

Slogai prasidedant, esti 
du ligos laipsniai: pirmas, 
kada per plėves pereina slo
gos nuodas “virus,” o an
tras, kada per jas persi- 
skverbia bakterijos. Slogų 
nuodas lengvai pereina per 
plėves, kųorųet jos esti su
sitraukę, pabalę ir sausos. 
O kada paskui neužilgo įsi
skverbia bakterijos, tai plė
vės išpursta, pradeda var- 
vėt iš nosų, snargliuot ir 
skreplįųot.

Slogomis galima apsikręst 
nuo kitų, bet galima apsi- 
krėst ir nuo pat savęs, nuo 
savų bakterijų, kurių visuo
met esti gerklėj. Tokios sa
vos bakterijos žmogų įvei
kia, kuomet jis esti persi
dirbęs, nuvargęs, nepasilsė
jęs, išalkęs, arba ir persi
valgęs netikusio civilizuoto 
maisto, be vitaminų ir mine
ralų, kiek jų būtinai žmogui 
reikia; taipgi, kuomet jis iš
eina staiga iš perpildytų 
kambarių į subiurusį orą.

Kas daryt susirgus sloga? 
Jei turi bent kiek tempera
tūros, tai pat pirma išgerk 
karšto limonado porą stik
lų, šiltai išsimaudyk ir į lo
vą, ger'ai apsiklok, išprakai
tuok. Maistas — vaisiai, 
daržovės ir jų sunka, o 
paskui ir kitkas. Gerai pa
imti po šaukštuką kepamo
sios sodės (“baking sodą,” 
“bicarbonate of soda”) su 
šiltu vandeniu.

Į nosis galima įkvėpuot 
šiltų garų nuo verdančio 
vandens. “Benzedrine In
haler” irgi duoda tokių ga
rų, ką paliuosuoja nosų ti
nimą, ir tada lengviau esti 
kvėpuoti.

Neimk jokių piliulių bei 
tablečių nuo slogos, ries jos 
dažnai padaro dą aršiau, 
užteršia kraują.

Nešniųrkšk nosies per 
smarkiai, nes gali apsikrė- 
timą įvaryti į ausis arba į 
veido olas (“sinus”).

Neapkrėsk kitu slogą: būk 
nuošaliai, nekpsėk ir nečiau- 
dėk kitiems į veidą, nęprisi- 
dengęs nosine. Valgyk tik 
iš savo indų ir gerai juos 
išmazgok karštu vandeniu.

Kaip saugotis slogų? Ne
būk ten, kur esti daug pri-

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

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

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODĄY. " ' J
r. u . ......■ ....... ........ ....... ........

Kas tai 
kurios mus taip dažnai ka
muoja? Į slogas mes visai 
mažai tekreipiame dėmesio. 
O tuo tarpu įvairios slogos 
ir jųjų pasėkos sudaro patį 
didžiausį visų ligų ir nega
lių skaičių, suėda galybes 
laiko, stačiai milionines iš
laidas ir skaudžiai trukdo 
mūsų darbingumą ir gamy
bą.

Šiuo kritinguoju karinįų 
įtempimų laikotarpiu visa 
tai yra ypač svarbu. Slogos 
padaro šaliai daugiau žalos, 
negu visos kitos ligos krū
von suimtos.

Sloga yra tai miglotas 
apsklembimas įvairių apsi- 
krėtimų bei įdegimų viršu
tiniuose kvėpavimo takuose, 
kaip kad nosų ir gerklės 
katarai, gripe, influenza, 
kaulinių veido olų (“sinus”) 
įdegimai, bronchinių vamz
džių įdegimai ir t. p.

Slog|a susirgus, užgula 
nosis, nosys varva, čiaudu
lys ima, gerklę skauda, akis 
ir visą kūną, esti karščio, 
galvą paskauda.

Sloga yra infekcija, apsi- 
krėtimas. Slogos nuodas 
(“virus”) prilimpa nuo kitų, 
kai kiti čiaudi, kosti arba 
kalba arti nuo jūsų, taipgi 
besibučiuojant, v a r tojant 
tuos pačius indus bei stik
lus, muzikos instrumentus 
iš burnos burnom

Gydytojai pripažįsta, kad 
slogos daug priklauso ben
dros nosų ir gerklės būklės 
susirgimo metu.

Nosų vidus gamtos taip 
sudarytas, kad, per nosis 
kvėpuojant, oras sušyla, su- 
drėgsta ir persikošia, apsi
valo nuo dulkių ir bakteri
jų. Čia gamta mums davė 
bent penkias stebėtinas ap
sigynimo pertvaras.

Pati pirmoji priemonė yra 
nosų angoje priaugę plau
kai, kuriuose sukliūva ir už
silaiko didesnės dulkių dale
lės. Antrą gamtinė pertva
ra yra mažulyčiai lyg kokie 
plaukeliai “cilia,” ataugę 
nuo giltinių plėvelių nosyse, 
gerklėj ir bronchų vamz
džiuose. Tie plaukeliai šluo
te šluoja vis į viršų ir su
šluoja įkvėpuojamas dulkes 
į galą gerklės. Trečia per
tvara yra glitės. Glitės ne
tik kad priduoda orui drėg
mės, bet ir apsaugo plėves 
nuo apsikrėtimo bakteriją? 
mis, sulipdo krūvon dulkęs 
ir bakterijas, ir paskui visą 
tai išsikrąnkščią, išsiskrep- 
liuoja iš gerklės. Ketvirtą 
priemonė yra nosų kriauk
lės — ploni suraityti kaulai, 
apdengti plėvėmis, kurios 
tai išpursta, tai suslūgsta. 
Visa tai pravalo ir pritai
ko orą, kad jis, eidamas į 
plaučius, tiktų kūno tempe
ratūrai ir būtų švarus. Jei
gu vis dėlto kaip nors įsi? 
traukia giliau gerklėn kokia 
stambesnė dulkė, tai žmo
gus pradedi čiaudėti, gličių 
tau da daugiau eina, kad 
tuo būdu išpūtus laukan ne
tikusį daiktą.

Jeigu sugenda tos nosų 
pertvaros arba valomosios 
priemonės, tai greičiau įsi
veržia slogų nuodai ir bak
terijos. Staigi įkvėpuojamo
jo oro atmaina, įėjus šalton 
vieton, skęrsvėjas, orvąjjęa, 
taipgi perdaug sausas pras, 
dulkęs, dūmai, cheminiai 
garai silpniną plėves, mą? 
žiną jų atsparumą. O at bu? 
lai — šiitas, drėgnas oras, 
grynas, be dulkių, padedą 
plevęms atsilaikyti prieš 
bakterijas, kurios gali nuo
lat bųtį gerklėj- ąrba gali 
ten patekti, v kitiems bekp-

sikimšę žmonių. Užlaikyk 
gerą bendrą sveikatą. Tam 
tikslui venk didelio nuovar
gio, gerai pasilsėk.

Kambariuose oras neturi 
būti perdaug karštas ir sau
sas. Tegul vely bus vėsiau 
ir drėgniau, bet nereikia ir 
skersvėjų.

Nepersi valgyk. V a r tok 
įvairius gamtinius nesuga
dintus valgius, daugiau vai
sių, daržovių, kiaušinių, pie-j

niškų. Dažniau būk ore, 
saulėj, bet būk apsitaisęs 
pritinkamai, sulyg oru.

Yra daugybė ligų, kurios 
prasideda lyg kad ir "slo
ga: influenza, skarlatina, 
edra, difterija, kokliušas, 
net ir džiova. Jei kosulys 
tęsiasi bent kelias savaites, 
eik pas gydytoją. Daugelis 
jau turi džiovu, o mano sau, 
kad tai tik paprasta sloga.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

SLA Organas Garbina Barbarus Nacius
Bepartyvį mūsų Susivie

nijimą Pildomosios Tarybos 
nariai naudoja savo bjau
rios fašistinės politikos va
rinėjimui. SLA organe “Tė
vynėje” tankiai telpa pro- 
nacinės ir smetoninės pro
pagandos. Tuo metu, kai 
fašistinė ašis paskelbė Ame
rikai karą ir japonai pasa- 
lingai žudė mūsų žmones, 
vokiečiai skandino mūsų lai
vus, tai “Tėvynės” pirma
me puslapyje tilpo ilgas 
pro-nacinis raštas, kuriame, 
tarp kitko, pasakyta: “Lie
tuviai melste meldė, prašy
te prašė karo... Jie pilnai 
pasitikėjo vokiečių ginklu 
ir numanė, kad susirėmus 
bolševikai išdulkės iš mūsų 
krašto. Todėl laukė tik ka
ro pradžios. Ir koks džiaug
smas buvo, kai birželio 22 d. 
švintant sugriaudė parube- 
žyje, pakilo dūmai ir ugnis 
bolševikų aerodromuose ir 
jų ‘velnio darželiuose’ - su- 
sitvirtinimuose. Net beže
miai ir mažažemiai sakė, 
kad tokio linksmo ryto dar 
gyvenime neturėję” (“Tėvy
nės” 50 n., gruodžio 12, 
1941).

Tik pagalvokime visi SLA 
nariai! Hitleris, sunaikinęs 
daugelį Europos valstybių, 
išžudęs šimtus tūkstančių 
žmonių, sutrempęs po savo 
kruvinomis kojomis įvairių 
tautų laisvę, kultūrą, paga
lios užpuolęs ir Lietuvą, 
SLA organe yra gerbiamas, 
kaip Lietuvos “išlaisvinto
jas.” Tie naciai barbarai, 
kurie ir Ameriką puola, 
mus amerikiečius žudo, SLA 
organe dievinami. O SLA 
viršininkai leidžia red. Ba
jorui tokius raštus talpinti.

Ir tai nėra joks pripuola
mas atsitikimas. Jeigu SLA 
prezidentas F. J. Bagočius 
palaiko artimus ryšius su 
pro-naciniais laikraščiais ir

fašistiniais žmonėmis, kaip 
nurodo angliškas laikraštu
kas “The Hour,” tai ko ge
resnio galima tikėtis SLA 
vadovybėje?

Todėl reikia balsuoti už 
pažangius kandidatus: S. 
Masytę, J. žebrį, P. A. Ja- 
tulį ir Dr. J. T. Baltrušai
tienę. Jie apvalys organą 
nuo pro-nacinės propagan
dos.

Pažangiųjų SLA 
Narių Komitetas.

Montello. Mass.
Antano Vasario Išleistuvės 

Gerai Pavyko
L.D.S. jaunuolių kuopa su

rengė išleistuves Antanui Va
sariui, kuris yra pašauktas į 
J. V. armiją. Pokilis įvyko ko
vo 1, 1942, Lietuvių Taut. Na
me. Publikos susirinko vieti
nės ir iš apylinkės trys šimtai 
su viršum. Senimas viršino 
jaunimą. Pirmininkavo J. Or
man, iš Brooklyn, N. Y. Lin
kėjimų trumpas kalbas pasa
kė keletas jaunuolių organi
zacijų veikėjų ir iš senesniųjų 
vietinių organizacijų darbuo
tojų.

Paskiausiai buvo pakviestas 
pakalbėt ir Antanas Vasaris, 
kuris pasakė geriausią prakal
bą, pažymėdamas, kad šito
kius širdies skausmus turėjo 
pergyventi tėvų tėvai, o da
bar turim ir mes pergyventi. 
Ragino pagelbėt Amerikai ko
vot su fašizmu, paremti Rau
donąjį Kryžių.

Aukų dėl Raudonojo Kry
žiaus surinkta $16. Antanas 
Vasaris į armiją išvažiuoja 
kovo 16.

Linkėtina laimingo pasiseki
mo ! Žolynas.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso narė Edi- 
tha N. Rogers įteikė suma
nymą organizuot mdteris į 
pagalbines karui tarnybas.

ŠYPSENOS
SMETON-NACIŲ GUODELĖ

(Tai yra aklas sekimas lietuviškųjų 
Adolfacįų operetės)

Baisų buvo Lietuvoje
Prie valdžios Tarybų, 
Kai liaudis ponus išvijo 
Miškan rauti grybų.
B ego iš ten mūsų vadas,
Zosė ir Jadvyga,
O valstiečiai-darbininkai 
Ponams rodė špygą!
Mūs elitas kentė baimę,
Drebėjo, vaitojo.
Kai “tiys žydai ir du rusai 
Ant klebono jojo”...
Visa mūsų ponų kąsta___
Tarybų nemėgo,— 
Visi, kelnes pasiraitę, 
Bėgo, bėgo, bėgo...
Ir subėgo, sugužėjo
Jie visi į Prūsus,
O subėgę, ąmerkė, keikė
Jie žydus ir rusus:
“Baisu, baisu Lietuvoje!...
Mūs draugai vaitoja...
Ten trys žydai ir du rusai
Ant klebono joja!”
Mūsų dvarus jie ir sodybas 
Pavedę valstiečiams. ė.
Kas gi lieka mums daryti—

Lietuvos piliečiams?...
Mes sudarėm, mes sutvėrėm 
Grupę aktyvistų,
O tam gavom užgyrimą 
Hitlerio fašistų.
Ir visi mes bendru choru 
Ėmėm šaukti, rėkti, 
Kad iš Lietuvos mūs žmonės 
Visi baigia bėgti...
Ir tas mūsų šauksmų šauksmas 
Visur nuaidėjo,
Nes Goebbelsas mūsų Anciui 
Tame daug padėjo.
Ir Hitlerio mes maldavom, 
Kad jis mums gelbėtų
Išskerst žydus, išmušt rusus 
Ir valdžią Sovietų.
Ir Fiurjeris mus paguodė,
Jis mūs pagailėjo,
Ir Sovietus Lietuvoje 
Sudaužyt žadėjo.
Ir jo žodis stojos’ kūnu,—
Kaip sakę, taip buvo:
Jis “išlaisvino” Lietuvą— 
Lietuva nežuvo!
Ką dabar ten naciai daro— 
Te ima ledokas!...
Baigdam’s šią liūdną guodelę,

Sako Jūsų špokas.
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DON’T LET THEM STOP US! . . .. . . . . . . . . . . . . . . by Cropper

Camera Angles Among the Llths . . .
by EDWARD VARUS

FILM IS BEING adapted to a 
myriad of new uses, especially 
in regards to the war campaign.

At William Smith College, a 
girls college, movies are used to 
help correct posture. Miss Marcia 
Winn, Professor of Physical Edu
cation, started this motion picture 
program in 1910 in order to make 
the girls aware of peculiarities they 
unknowingly had developed in 
walking, running, standing, etc. 
These peculiarities have boon 
brought home so dramatically that 
a program of special exercise to de- 
velope better poise, carriage, and 
movement is now enthusiastically 
accepted where before it had only 
been tolerated- Some of the most 
common faults revealed are: awk
ward mechanical use of hip, knee 
and ankle joints, incorrect transfer 
of weight in everyday walking, ex
aggerated or stiff use of the arms, 
round shoulders, forward heads, 
protruding abdomens and hollow 
backs. Girls found it impossible to 
believe their own faults until they 
saw themselves in the movies. Then 
they entered wholeheartedly into 
the corrective program.

At Pembroke College, and Brown 
University, microfilm is being used 
in the teaching of English compo
sition. The method was begun as 
an experiment last Fall at Pem
broke College and was so success
ful that some professors in Brown 
University have also adopted it. 
The new technique is based on the 
theory that a visual as well as an 
auditory approach is needed for 
effective teaching of composition. 
Each week several student themes 
are photographed on microfilm. At 
the next class meeting these themes 
are projected, one page at a time, 
on a screen, to be corrected by the 
students with water soluble colored 
chalk. As each page is corrected, 
the markings are erased from the 
screen.

The Red Cross has prepared a 
motion picture to help teach first 
aid. Titled, ‘‘Before the Doctor 
Comes”, the film demonstrated dif
ferent first aid procedures. It is 
to be used in conjunction with the 
instructor training courses now 
being conducted by the Red Cross 
and will be available to local Red 
Cross chapters, and other organi
zations for use in the regular pub
lic standard and advance first aid

ARMY NOTES: — Drafted only a short time ago, Ernest 
Duben is now a private assigned to a heavy machine gun com
pany at Fort Jackson, S. .C.... Walter Berenis, pianist with one 
of the Lith. orchestras, is serving Uncle Sam at Fort Sill, Okla
homa ... A farewell party was held last Saturday for 'Edward 
Taskey, leaving for the army.. .

Anthony Vasaris, 2nd vice-president of the LDS, -was in
ducted into the army on March 16th .... Martin Steven Ches-
niek is at the Naval Training Station at Newport, R. I.... Buf
falo’s Pvt. Joe Domb)auskas is at Fort Ord., California...

Peter Zajankauskas of New York was also among those draft
ed for service last week . .

Book Report’.—The ALDLD has just published a 30 page 
booklet, “Jaunimas ir Karas,” which gives excerpts from the 
speeches of outstanding young people in America and Russia on 
their stand on the war. It’s a splendid anti-fascist booklet. ..

• • •
At a Russian War Relief program held last month in Balti

more, girl members of the Lyros Chorus acted as ushers dressed 
in Lithuanian national costumes. Flags of the 27 nations now 
battling the Axis were dramatically placed on the stage...

Dr. J. J. Kaskiaucius gave on talk on health over Laisve’s 
radio program on W B Y N last Thursday. The doctor 
is also the translator of “Tarybų Galybe,” rapidly becoming a 
best-seller among Lithuanians . . .

• o •
Vincent Bovinas, secretary of the LMS, announced that this 

year’s “SONG FESTIVAL” is planned for September. In ad
dition to inviting out of town choruses, the committee plans 
other features for the cultural event...

F. Andrulis, editor of the Chicago Lithuanian Daily “Vilnis,” 
arrived in New York Thursday and will go on a speaking tour 
among Lithuanian colonies in the East. Spurring Lithuanian- 
American participation in the war effort will be the main stress 
in his talks ...

The Brooklyn Aido Chorus celebrated its 30th birthday with a 
Banquet held last Saturday. When the chorus was founded in 1912 
only a handful of its members were born in the U. S., all the 
others came from Lithuania. Today 90% of the chorus is com
posed of American born Lithuanians — a significant change!...

D. M. šolomskas, secretary of the Lithuanian Literary League, 
began his speaking tour through Massachusetts last Sunday. 
Liths in the cities he will visit should avail themselves of this

courses.
The Federal Security Agency has 

prepared a sound movie to teach 
effective typing. Entitled, ‘‘Know 
Your Typewriter,” the movie de
monstrated the proper methods of 
inserting paper into a typewriter, 
setting the tabular keys, changing 
the ribbon, writing on small labels, 
the proper touch for a noiseless 
machine, touch control, and insert
ing an extra character. The movie 
consists of three reels of 16 film 
and is available in color or in black 
ai.d wait?. Cupio.' mu> be obtained 
by writing to the Division of Per
sonnel Supervision and Management, 
Training Section, Federal Security 
Agency, 1724 F Street, - N. W„

opportunity to learn of the fascist terror established by Hitler in
Lithuania, and of the efforts < 
themselves of Nazi occupation ..

Washington, D. C.
The U. S. Office of Education is 

producing movies to speed defense 
training in war industries. Entitled, 
“Text Books In Celluloid,” fifty 
reels have been planned of which 
18 have already been released. For
ty of the films will give detailed in
struction in machine shop classes. 
The films will be made available in 
16 size at low cost to defense 
training centers, vocational schools, 
and industries offering apprentice
ship training.

Nazis Terrorize 
And Murder the 
Lithuanian People

Forty two Lithuanian parti
sans were murdered by the Na
zis on March 7 in the city of 
Kaunas, Lithuania. Among 
those executed were a number 
of women. In order to terrorize 
the Lithuanians of Kaunas 
thousands of people were as
sembled in the main street by 
the Nazis and forced to wit
ness the executions.

Until the last second of their 
lives the doomed Lithuanian 
partisans were courageous. 
They urged those that remained 
to continue the battle unrelent- 
lessly for, though the Nazis 
were inhumanly brutal, they 
could not wipe out every Lith
uanian. Nor were the Lithua
nians alone, with them in the 
war were the people of the So
viet Union, 200,000,000 people.

Several such mass execu
tions were already held in So
viet Lithuania by the Nazis 
but this was the most brutal 
of them all. The Nazi-owned 
press of Kaunas called the ex
ecuted “saboteurs.”

Must Carry Registra
tion Card With You

WASHINGTON. — A Department 
of Justice official said today that 
regulations issued under the Selec
tive Service Act provided that any 
law officer might demand presenta
tion of the registration card which 
all men subject to the draft law 
must carry.

The statement was made in re
sponse about a case in Houston, 
Texas, in which a Federal judge 
directed the acquittal of a man ar
rested for not having his registra
tion card and said that the arrest 
was illegal because an officer stop
ped him on a public street and 
asked for identification.

Unless (hey wish to know their 
order number as soon as the re
sults of the national lottery ini 
Washington are announced by radio! 
Tuesday evening, men enrolled in 
the third registration for Selective 
Service will not have to visit their 
local draft boards beforehand to as
certain their serial numbers.

Cards will be mailed by the lo
cal boards to all registrants within 
one week after the St. Patrick's 
Day lottery, advising them of both 
their serial and order numbers, it, 
was announced.

Pro-Nazis Can Never Speak in the Name of 
Loyal Lithuanian American Citizens

The accusation that “Keleivis,” a Lith
uanian weekly, spouts the Hitler line of 
“confuse and disunite the democracies,” is 
a charge that no Lithuanian American can 
quietly ignore.

For quite some time the average pa
triotic Lith-American has been familiar 
with the aims and purposes of various Na
zi phile Lith papers which opened their 
pages to propaganda, from Berlin and used 
their columns to drive a wedge between the 
United States and its allies in this war.

The fact that “Keleivis,” only one of 
these pro-Nazi sheets, has caught the at
tention of those who are on the look-out 
for un-democratic activities is of serious 
import to Lithuanians. The activities of 
these fascist boot-lickers is damaging to the

good name of the average Lithuanian Ame
rican. We must make it plain that the 
opinions and acts of such papers as “Ke
leivis” are not representative of the Lith- 
American public as a whole.

The pro-Nazis form a small number, 
composed of malcontents and innocent 
dupes. The “Keleivis” claim of 40,000 read
ers is a tremendous exaggeration, to say 
the least.

Lithuanian Americans, through their va
rious fraternal organizations, through such 
newspapers as “Laisve” and “Vilnis,” are 
supporting and aiding the war effort of the 
United' States. In mass meetings, in resolu
tions, in editorials and articles they have 
time and again renounced those who aid 
and abet Nazi propaganda in America.

Pro-Nazi Lithuanian Newspaper 
Still Published in Boston

This startling expose of the fas
cist leanings shown by the noto
rious weekly “Keleivis,” is re
printed from the Mareli 7th is
sue of “Tile Hour.” It is publish
ed each week by The Hour Pub
lishing Co., Inc. at 100 E 42nd 
St., New York. Subscription is 
$5.00 per year and $3.00 for six 
months. Editorial consultants on 
“The Hour” are Prof. F. L. Schu
man, Johannes Steel, Leland 
Stowe and Wythe Williams.

LET’S FOLLOW THE 
ROAD FOR AMERICA

$

The days are getting longer, and 
the sun shines more brightly. The 
grass will soon turn green, but it 
won’t be in the countries where 
tanks and guns are plowing the 
fields.

Everyone in America should raise 
food so there may be some for the 
men in the army. We must not 
waste food. I’ve seen quite a few 
ladies throwing away good food that 
is left over from a meal into the 
garbage can. Buy less and save 
more. The poor farmers in the old 
country don’t know what to ex
pect, ,so they can’t plant vegetables 
for food. They starve.

Day after day we are waiting for 
the time when the war will stop 
with Victory for us.

Every day after school I rush to 
collect waste papers and iron to 
give to Uncle Sam so he can make 
more of the things he needs, such 
as tanks, airplanes 'and guns. •

—Ellita Žilinskaite.

Great Neck’s Pirmyn Holds Party for Teacher, 
To Take Part in Russian War Relief Program

Some say that silence is golden. 
If that is so, I fear that I shall die 
a pauper. Many things one sees are 
too interesting not to repeat (at 
least once), especially if one sees 
these things occuring in that lively 
little town of Great Neck.

As you perhaps remember (if you 
don’t it is my sacred duty to re
mind you) Great Neck is ready to 
welcome its guests with open arms 
to the Chow Mein Dinner Party 
the Pirmyn Chorus has cooked-up 
for you all on March 22nd. For a 
droll evening that you’ll long re
member you must come to this 
Pirmyn Chorus affair. It is really 
going to be fun. No, I’m not hand
ing out a pipe-line of gas through 
my hat, I really mean it when I 
say that you will enjoy this party. 
Again I repeat (memorize this, 
folks) March 22, at Kasmočius’ 
Hall, 91 Steamboat Rd., Great Neck 
at 5 p. m. I’m sure I’ll see you 
there (I can hope can’t I?).
An Aside to Chorus members Only:

Rehearsal next Monday night, 
March 23 for Russian War Relief 
program. Come with costume, at 
8:30 p. m., to Community Church, 
Stoner Ave. and 3rd St. Great 
Neck. Also regular Chorus rehear
sal will take place Wednesday in
stead of Thursday, as the girls are 
scheduled to sing on the Laisvė 
Radio Program, Thursday eve. at 
6:30.

Now for some really snappy 
chatter. It seems that the girls ar
ranged a surprise party after Cho
rus rehearsals for their teacher, 
Georgie Kazakevich. What for? 
Why, his birthday of course.

“Bobbie” cooked up the surprise 
of the evening with a “dummy” 
cake for the host. It was certainly 
the daintiest loaf of rye bread I've 
ever seen, candle and all. Georgie 
seemed not to notice the difference 
too much as he hacked off slices of 
“cake” and served them with ham, 
or did he? Later he was rewarded 
for his good sportsmanship by a 
real cake at top of which the 
candles formed a musical note to 
honor our prodigal s6n.
i Vince Ulchikas and Tony Navi-

kas seemed to enjoy “Bobbie’s” new 
“Waddle Step” as much as did 
everyone who glimpsed it.

Our good Samaritans, "Ricky” and 
“Frappie” were entertaining every
one in general while “Lucky” was 
playing “buttinsky” on all male 
conversations.

“Abbie” didn’t fall all evening 
but seems to have contracted a sud
den case of rheumatism in her leg 
nevertheless, who kicked you 
“Abbie?" I know it couldn’t have 
been Johnny. Incidently Johnny 
Blass seems to be a vociferous 
young chap all of a sudden. What 
a voice young man, just a little 
more training and you’ll be an ex
pert ... hog-caller.

Our two young Russian lassies, 
Annie and Lena had a quiet and 
lengthy conversation with Zene and 
Tony Yakštis. Must have been wery, 
wery interesting.

Frances Lideikis’s presence made 
us all feel Connie’s absence less . .. 
I wonder if Connie passed the

“Keleivis” Considered as One of the Leading
Nazi Propaganda Mediums Among Lithuanians;

It is Sympathetic With Hitler and Anti-Semitic
Outstanding among foreign-language publications which have 

served as Nazi propaganda agencies in the United States is 
KELEIVIS (“Traveler”), a Lithuanian-language weekly still 
published at 253 West Broadway, South Boston, Mass. The 
newspaper is edited by a Lithuanian-American fascist, Stanley 
Michelson. It has a circulation of approximately 40,000.

KELEIVIS has made little®---------------------------------------
attempt th conceal its sympa-
pathy for Hitler’s cause. Not only 
have its editors openly expressed 
profound admiration for the Quis
ling regime established in Lithuania 
by the Third Reich; but they have 
regularly featured dispatches from 
Nazi-endorsed correspondents in 
Kaunas, reprinted numerous articles 
from the Nazi-Lithuanian press and 
published lengthy extracts from 
speeches delivered over the Goeb
bels-controlled Kaunas radio station.

When Hitler attacked Lithuania 
in June, 1941, Keleivis enthusiastic
ally welcomed the invasion as the 
“liberation” of the Baltic state. 
Echoing, the cynical claims of the 
Propaganda Ministry of the Third 
Reich, the fascist Boston paper de
scribed the Lithuanian people as 
wildly rejoicing when the Nazis 
marched into their homeland. Ty
pical of this Hitlerite journalism 
was the following passage from an 
article appearing in Keleivis on Ju
ly 9, 1941:

“When the Germans began Io 
inarch upon Russia, a wave of 
happiness began to rise for eve
ry Lithuanian ... In all of Lith- 
auania is was fully believed 
that no one else could or would 
free the Baltic, nations from 
communist slavery if Germany 
did not do it. . . not one of the 
large democratic states were 
hearty friends of the Lith
uanians ... Those overpraised 
and overhonored European de
mocracies, that is France and 
England, even held up Lith
uania’s legalization of the Me- 
mel territory... Therefore, for 
the Lithuanians, it would be 
hopeless work to wait for the 
democracies to free the Baltic 
states from Bolshevik slavery.”

exam she was cramming for Thurs
day eve.

The old folks enjoyed the party 
as much as the youngsters did, I’m 
sure.

Now the girls are thinking of 
giving another of their famous par
ties at Hotel Imperial, the tentative 
date is March 28. But more will be 
said about that another time.

Until we all meet at Pirmyn 
Chorus’s affair on the 22nd, be as 
good as you can be; if you don’t, 
find out how to be . ..

—-“Wolfbait 1st.”

PREVIEW —Armed with aspirin, adding machine, pencil and an 
Instruction book, pretty Mary Ann Mercer, pert singer on the NBC- 
Red Network’s “Uncle Walter’s Doghouse” program, Is doing what 
hundreds of other Americans are doing—making out her Income tax.

Mary Ann la glad to pay taxes to halo smash tha axis. . < ,

In true Nazi style, Keleivis is 
scurrilously anti-Semite. Jews are 
referred* to as “stinking kikes,” and 
the Hitlerite canard of “Jewish- 
Bolshevism” is a favorite subject of 
discussion. After soviets were es
tablished in Lithuania in July, 
1940, Keleivis launched a campaign 
of vitriolic slander against the Jew
ish people, asserting that "Jew 
Communists” had seized the Lith
uanian government. Some charac
teristic headlines were: “Jews Will 
Have Shirts—Lithuanians Won’t” 
(issue of January 8, 1941); “Jews 
Will Control Meat” (issue of Feb
ruary 1, 1941); “Jew’s and Russians 
—Real Rulęrs of Lithuania” (issue 
of June 4, 1941). The political si
tuation in Lithuania w’as summar
ized in Keleivis as follows:

“Reports it will not be clear to 
America’s Lithuanians why the 
people of Lithuania are electing 
Jews, and Russians as their re-) 
presentatives insead of Lith
uanians? It is so because the 
Lithuanian people cannot elect 
whom they want but have to 
vote for those candidates who 
are put up by the agents of 
Moscow... If the Lithuanian 
people had freedom, they would 
not elect Jew’ Communists as 
their representatives.”
On June 25, 1941, immediately af

ter ’the Nazis invaded Lithuania, 
Keleivis asked: “Where is Paleckis 
now with all his Jewish commis
sars? Did they run through the 
mud to Stalin? Or maybe they are 
already sitting in jail.” And the 
editors of the Naziphile sheet 
gloated: “Good, good, the Jews are 
chased out of Lithuania!”

Keleivis, Bagocius, and the Com
mittee for the Promotion of 

Democracy.
On December 13, 1941, in an ar

ticle on the so-called Committee 
for the Promotion of Democracy, 
The Hour reported that F. J. Ba
gocius, one of the founders of the 
Committee, was closely associated 
with the pro-Nazi paper, Keleivis. 
(Bagocius acted as spokesman for 
the Committee for the Promotion of 
Democracy when this group sent a 
delegation to the Department of 
State last fall.)

Bagocius, who is a lawyer, helped 
draw up the statement of ownership 
of Keleivis. His office is located at 
the same address as the publication, 
and he is frequent contributor to 
this pro-Nazi, anti-Semitic sheet. 
The paper in turn gives enthusiast
ic publicity to his various activities; 
reprints his speeches, and regularly 
supports him as candidate for the 
presidency of the Lithuanian 
Alliance of America. Lithuanian- 
American circles refer to Bagocius 
as “the brains behind “Keleivis.”

While Bagocius was helping orga
nize the Committe for the Promo
tion of Democracy, Keleivis publish
ed articles warmly praising the 
aims of that organization. When 
The Hour exposed leading members 
of the Committee, Keleivis accused 
our newsletter of taking part in a 
“plot” against “patriots.” The pro- 
Nazi, anti-Semitic Lithuanian press 
as a whole rallied to the defense of 
Bagocius’ organization. The fact 
that these Fifth Column publica
tions so ardrntly champion the 
Committee for the Promotion of 
Democracy is indicative of just how 
“democratic” arc the • Committee’s 
aims.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 28

CIVILINIU APSIGYNIMO RAŠTINE 
PRIEŠ DISKRIMINACIJĄ

(Tąsa)
Kordušas pastatė akis ir ilgai žiūrėjo 

į Andrių be žodžių.

ri? Ar visiems pasigyrei?
— Dievas, tamsta ir aš žinome.
— O jei aš nežinau?
— Prisiek prieš Dievą! — užsikūrė 

Mortos akys.
— Glupstvo... Sėsk.
Valandėlei nutilo. Nervingais judesiais 

timptelėjo suknelę ir šluostydama veidą, 
ėmė pasakoti:

Latvijoj gyvenau, visą pasvietį išvaži
nėjau, kad tik nereikėtų būti arti žmo
gaus, kuris nekenčia ... Tik neseniai šio
se apylinkėse. Jei nebūtų duktė susipaži
nusi, Dievas danguje, nė už ką nebūčiau 
čion grįžusi... Erškėčiais šitos vietos 
sužėlusios.

— Tik neverk. Tyliau. Tsss! Psiakrev!
— Netikėjau, kad būsi toks bedūšis. 

Supratau, kad ponui prasta merga ne po
ra, bet aš gi jauna, kvailiukė buvau, po
nia, amžiną atilsį, nė popiergalio neda
vė, išgujo... Bent už tas kančias, už tai, 
kad užauginau be grašio pagalbos — 
padėtum prieš vestuves. Prisiekiu prieš 
altorių — iškaksiu ir čia niekas, nie
kas. ..

Kordušui Mortos pagailo. Pranyko bai
mė prieš dukterį, nusmulko netikėtai 
baisus įspūdis. Priprato jau Kordušas 
prie smūgių. Dar kartą paprašė ją sėsti 
ir pats prisislinko arčiau. Blaivesnėm 
akim įsisiurbė į Mortos veidą. Ak, nebe 
ta, Morta. Nė lašelio veide gyvybės, 
spindėjusios prieš dvidešimtį metų. 
Vargšė Zuzana, dėl šito amūro ji dar 
kentėjo.

Ūsus krutindamas, sagstė jis Mortą ir 
šventai įsitikino, kad čia ne miražas. 
Minkštėjo. Patiko.jam, kad jį ponu vadi
na, nesiplūsta. Mužike, bet ne mužikiškai 
elgiasi, — ėmė ramiau galvoti Benjami
nas... Vis dėlto, ar aš galėjau ją bent 
kiek mylėti? Begėdis, begėdis, — vos ne
išsitarė balsu.

— Matai, šeima, dvidešimt metų nesi- 
rodei. Kavalierių, tu r būt, turėjai tiek, 
kad ir kazokai neišgąudytų. E-he...

Šyptelėjo, bet susigriebė. Negerai da
rau, negalimą, kaip lygus su lygiu. Daug 
kas prieš dvidešimt metų buvo?

— Ne tas man rūpėjo, — kryptelėjo lū
pom Morta.

— Na, na, na! Pažįstu moteris. Kodėl 
dukterį taip negražiai pakrikštinai, a? 
Mi-k-a-a-sė. Reikėjo karališku vardu.
•— Kas iš to, Benjaminai. Vardas kara
liškas, o gyvenimas ubagiškas.

Kordušas buvo besirengiąs pakutenti 
Mortai pasmakrį, pajuokauti, plačiau pa
kamantinėti, kaip ji gyvena, ypač 
knietė vieną kitą žodį paklausti apie duk
terį — užsikirto. Pakito išgirdęs, kad 
Morta jį jau vardu kalbina.

— Ubagiškai? — net suriko. — Aš ne
buvau elegeta! Kiek tau, dobrodziejko, 
reikia, a?

— Žentas neturtingas. Galėtum duk
teriai pasogėlę... Juk pirmą gal ir pas
kutinį kartą.

— Matūza šelmis, cha... bolševikas! 
Jis turi tik nagines ir žvairas akis. 300 
litų duosiu! Tris šimtus... — vėl kilo 
siaubas, baimė ir pyktis Kordušo širdy.

— Bet Matūza širdį turi.:.
Kordušas pašoko, pustekinis pribėgo 

prie stalčiaus, išsitraukė ir skaičiavo. 
Morta žiūrėjo į jo nugarą ir vėl jai ėmė 
riedėti ašaros.

Štai koks jis! Susenęs, pražilęs. Gaila 
man jo. Nėra moteriškės ir ponas varg
šelis. Neišgali mano širdis ant tavęs pyk
ti, ne, — pagalvojo Morta. Tris šimtęlius 
teduoda — neturi biedniokas. Ir dėl tų 
surdutas dreba. Surūdijo ir tavo auksi
nės dienelės.

— Labai prašau, — grūste įgrūdo Kor
dušas pinigus į rankas. — Moteriške, 
aš... aš nieko nežinau.... Tavęs nepa
žįstu! Sudie!

— Benjaminai...
— Kordušas esu, velniui rautų! Tik be 

ašarų, nepakenčiu. Nepažįstu!
Išbalusi, virpančiom, net pamėlynavu

siom lūpom, ūmai nusaususiom akim, 
stabtelėjo Morta prie durų ir norėjo kaž
ką sakyti. Kordušas atsuko radiją. .Ne
girdėjo klykiančios muzikos, jo rankos 
šokinėjo, lyg pirmą kartą pagauto nusi
kaltėlio, veidai buvo krakmolintos api- 
kaklės spdlvoš. Kai Morta trinktelėjo 
duris, jis išgirdo. Atsigręžęs ilgai žiū
rėjo į duris, tartum laukdamas, ar ji ne
grįš. Morta negrįžo.

(Bus daugiau)

Civilinių Apsigynimo ofiso 
apygardų (regionai) direkto
riai buvo James M. Landis, vy
riausio direktoriaus, pakviesti 
kreipti dėmesį valstijų ir vieti
nių apsigynimo tarybų į prob
lemas, kylančias daugumoje 
apylinkių kaip pasekmė atleidi
mo iš pramonių lojalių ameri
kiečių, kurie yra ateiviai arba 
piliečiai svetimos kilmės.

Direktorius Landis kreipia 
ypatingą dėmesį visų apygardų 
direktorių į neseniai išduotus 
pareiškimus prezidento Roose- 
velto, generalinio prokuroro, ir 
karo sekretoriaus padėjėjo. Tie 
pareiškimai nurodė, kad galime 
pavojingai kenkti mūsų gamy
bos pastangom, jeigu įvyktų 
generalinis atleidimas ateivių 
ir svetimšalių piliečių iš fab
rikinio darbo.

aštriai pa- 
į ją akim,

manęs '

subangavo,

— Tu vėl girtas, Andriau. Jeigu taip 
bus, sakau, kitą ūkvedį samdysiu.

— Pono valia, bet aš ir papūst galė
čiau. Blaivas esu.

— Ko ji nori? Kaimietė?
— Švariai apsirengus, nežinau.
— Ar su skrybėle, su bateliais?
— Senatvė, vielnjožny panie, man vis- 

tiek. Bobos balsas, ir boba.
Kordušas pakilo nuo stalo ir priėjo 

prie lango. Nieko nematė, tik liepos pa
slaptingai šlamėjo.

— Gal, sakau, naujieną kokią... Tik 
kad vielmožny ponas nesupyktumėt. Ro
dos, kad ta boba čia kada pas mus tar
navo.

— Na, tai įleisk.
Tyliai duris praverdama, įėjo Morta ir 

nė prie durų nesustojus, prislinko prie 
Kordušo. Jos žvilgsnyje buvo viskas: ir 
baimė, netikrumas, švelnumas ir pykčio 
ugnelės. Jos žvilgsnyje buvo visa ji, Mor
ta. Tamsiai melsvas sijonas šiek tiek ro
dė blauzdų sprindį, dar juodi nepražilę 
plaukai kyšojo iš po šilkinės skarelės, 
krūtys kilojosi.

— Ko tamstai reikia? — 
klausė Kordušas, įsikabinęs 
kaip vanagas į savo auką.

— Tai ponas nebepažįstat
— Neturiu garbės...

Mortos krūtinė dar labiau
veidai pablyško, susiliejo su skarelės 
spalva.

— Aš Morta.
Kordušas tylėjo, kaip pritrenktas.
— Morta!!! Ta...
— Šitoji pati. Atėjau pažiūrėt, kaip... 

ponas gyvena.
Jos lūpos virpėjo, taikė šypseną, o 

Kordušas tartum į kamuolį susirietė. Jo 
veidas pasidarė baisiai šlykštus.

— Tai ką?
— Nieko ponas.
— Išeik!!
— Mane, kaip kalę? Už ką?
— Neturiu garbės... nepažįstu!
— Manęs ponas gali nepažint. Jau bus 

devyniolika metų, kai aš neatėjau. Bent 
savo dukterį pažink!

:— Mano duktė, mano?? Miražas. Kas 
čia yr? Ko tu iš manęs nori? — trypė 
Kordušas vietoje, bet viesulu prabėgo 
pro jo akis jauna gražuolė Morta, bu
vusi Zuzanos tarnaitė, saldžiu skausmu 
nusmelkė per širdį meilės vakaras toks 
audringas, bet trumpas, kaip vienas ma- 
zūras. Ta pati, ta pati, matau, prisimenu, 
— galvojo Kordušas neberasdamas žo
džių, pasielgimo.

— Kur duktė? — tyliau paklausė ir 
dar arčiau priėjo prie jos.

•—^Čia... Kitą sekmadienį išteka. Už 
Matuzos.

Kordušas klektelėjo į krėslą.
Morta stovėjo. Neprašė jos sėsti.
Karšta pykčio banga smaigė jos širdį. 

Staiga ašaros viena po kitos ėmė papsėti 
ant veido, krūtinės, grindų...

— Tai ko... ponas taip išsigandai?
— Tyliau, ty-liau!
— Aš dvidešimt metų vargau su ja... 

Atsimeni, išvarei mane. Dvidešimt me- 
tų!

Iš Mortos karštų, sielvartingų žodžių 
reikėjo manyti, kad ji savo pasiaukojimą 
baigė. Išsitiesė ir leido savo žvilgsnį tie
siog -Kordušui į širdį.

— Anksčiau argi aš būčiau drįsusi 
ateiti? šunim mane užpiudytum...

Kordušas be žado žiūrėjo į ją, ir tar
tum nagai žalojo jos širdį. Visokių sap
nų yra sapnavęs, bet šitokio — ne. Ne
smagiausių dienų buvo sulaukęs, tik... 
šitokios amžiais nesitikėjo. Kaip ji drį
so? Stovi štai, kaip lygus su lygiu, — 
buvo begalvojus Kordušas. — Ne tik ly
gus — pranašesnis. Sako, aš ją nuskriau
dęs o ji buvo gailestinga. Kaip Dievas 
danguje... Vadinas, aš sliekas, ji asme
nybė. Mano garbė suminta vienu jos 
žvilgsniu. Kas čia daros?

Merga... Na, buvo, tarnavo merga... 
ir viskas. Argi dabar už jaunatvės amū
rus aš turiu atsakyti? Kas to reikalau
ja? Ji, merga??

— Tsss!!!
— Kaip kalė kokia patvoriuos gulėda

vau... Visi. pirštais badydavo, akis svi
lindavo. Pailsėjau, kai Mikasė jau bandą 
ganė... Juk jei būčiau pasiskundusi.

— Sakyk, dobrodziejko, aiškiai, ko no

Waterbury, Conn.
Apsivienijusiy Organizacijų 

Prakalbos Pavyko

Kovo 8 d. įvyko čionai pra
kalbos, kurias suruošė vietos 
lietuvių susitarusios bendrai 
organizacijos mūsų šalies gy
nimo reikalais.

Tąjį masinį suėjimą prade
dant, Vilijos Choras sugiedojo 
mūsti šalies himną. Buvo su
dainuota ir dar keletą daine
lių, vadovybėje B. Rasimavi- 
čiutės.

Kalbėtojų buvo 5 —- trys 
anglų kalboje, o du lietuvių.

Pirmutinis kalbėjo mūsų 
miesto majoras p. Vincent A. 
Scully; antruoju buvo James 
Moran, vietos civilinio apsigy
nimo pirmininkas; trečiuoju 
kalbėtojom buvo John S. Mo- 
nagan, šio miesto aldermanų 
pirmininkas. Jie gyrė lietuvius 
už vieningumą šioj valandoj, 
kai pasaulis yra užpultas fa
šistų ; ragino visus vieningai 
veikti, kol užpuolikai-fašistai 
bus pergalėti. Nurodė būtiną 
reikalą pasišvęsti ir dėti vi
sas galimas pastangas šalies 
gynime.

Lietuviškai kalbėjo d. D. M. 
Šolomskas. Jis nurodė, kaip 
plėšrūs japonai iš pasalų už
puolė šią šalį, pradėdami bom
barduoti Perlų Uostą dar ta
da, kai Japonijos neva taikos 
delegacija buvo Washingtone.

Draugas šolomskas plačiai 
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aiškino būtiną reikalą mums, 
lietuviams, dėti visas pastan
gas rėmimui mūs šalies ir jos 
valdžios visų planų ir darbų, 
kurie yra reikalingi sumuši
mui 'agresorių-fašistų. Taipgi 
jis plačiai aiškino, kaip Sovie
tų Raudonoji Armija didvy- 
ringai kovoja, kad sutriuškin
ti Hitlerio militarines jėgas, 
kurios siekiasi užkariauti visą 
pasaulį. Draugo šolomsko kal
ba klausovams labai patiko.

Turėta pertrauka rinkliavai 
paramos Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Surinkta $105.

Paskutiniu kalbėtojum buvo 
F. J. Bagočius. Jis pradėjo 
nuo Atlantiko čarterio, kuris 
sudarytas Roose vėl to ir Chur- 
chillio, ir kuriame gvarantuo- 
jama teisė po karo visoms tau
toms laisvai apsispręsti savo 
valdymosi formas.

Pasigyrė Bagočius ir tuomi, 
kad jis vyko Washingtonan 
kaip delegatas’ (niekeno ne
rinktas) ir ten kalbėjęs r su 
prezidentu Rooseveltu Lietu
vos nepriklausomybes reika
lais. Bagočius pageidauja, kad 
Lietuva po karo vėl liktų to
kia, kokia ji buvo prieš įsi
jungiant į Sovietų Sąjungos 
tautų šeimą. Į Sovietų Sąjun
gos reikalus, girdi, jis savo 
nosies nekišiąš; tautos, kurios 
jau suėjusios į Sovietų Sąjun
gą, jeigu joms tas patinka, te
gu sau būnančios. Bet Estoni- 
ja, Latvija ir Lietuva, tai ten, 
pasak jo, neprivalančios būti. 
Joms Sovietai, esą, “no good.” 
—Jam nepatinka. Lietuva tu
rinti būti nepriklausoina. Ką

“Mes priversti šiuose svar
biuose laikuose vartoti pasi
šventimą ir patarnavimą kiek
vieno lojalaus amerikiečio, ir 
žmogaus svetimas gimimas ne
privalo vesti prie diskriminaci
jos,” Dean Landis pareiškė Wa
shingtone. Persekiojimas atei
vių arba svetimšalių piliečių 
yra ne amerikinis žygis, ir vie
nas, kuris gali vesti prie tokio 
suskaldymo, prie kokio totali
tarinės jėgos norėtų raginti.

“Aš vėl raginu jus pakreipti 
dėmesį valstijų ir vietinių apsi
gynimo tarybų, viltyje, kad jie 
naudos jų plačią įtekmę šiame 
reikale. Apsaugojimas lojalių 
ateivių arba svetimšalių ameri
kiečių yra viena dalis civilių 
apsigynimo darbo.”

Civil. Apsig. Ofisas.

jis vadina “nepriklausoma”, 
galas jį ten žino—gal nepri
klausoma nuo liaudies, kaip 
prie Smetonos buvo.

Gerai, kad rengėjai • rink
liavą padarė pirm Bagočiaus 
kalbos, tai dar.gauta pinigų; 
kitaip, žmonės galėjo būt su
pykinti ir išeiti laukan. Dau
gelis taip būtų ir padarę, jei
gu ne Raudonojo Kryžiaus fil
mą būt rodyta po prakalbų.

Prakalbose Buvęs.

San Francisco, Calif.
Tom J. Mooney Netekus

Kovo 6 dieną apskrido visą 
civilizuotąjį pasaulį žinia: 
“Mirė Tom J. Mooney.”

Toji žinia užgavo širdis 
kaip Amerikos, taip ir visos 
darbininkų klasės visam pa
saulyje.

Mirė darbo klasės kovoto
jas,—kovotojas, kuris darbi
ninkų klasės priešų buvo pū
domas virš 22 metų San Quen
tin basti'lijoje, Kalifornijoj, li
ti k po 22 metų, buvo dovano
ta “kaltė”, ir paleistas jis lais
vėn. Bet. . . paleistas jau su 
sunaikinta sveikata, paliegęs.

Virš 16 mėnesių St. Luke’s 
ligoninėj, Californijoj, Tom 
Mooney kovojo su liga — 
skausminga liga. Galop, jis tu
rėjo pasiduoti operacijai, kuri' 
buvo daryta ant vidurių. Bet 
Tom’as, būdamas jau menkos 
sveikatos, chirurgo peilio ne
atlaikė—mirė.
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į Kovo 7 Tom Mooney kūnas 
buvo pašarvotas koplyčioj ant 
Van Ness Ave. Jo pagarbai 
buvo daugybė gyvų gelių vai
nikų nuo darbininkų organiza
cijų; sale karsto, apart Ame
rikos vėliavos, buvo įvairių 
darbo unijų skyrių vėliavos 
bei ženklai. Velionio kūną ap
lankė tūkstančiai darbininkų 
šioje koplyčioje.

Kovo 8 Tom Mooney kūnas 
buvo perkeltas į Civic Audi- 
toriumą. čionai suėjo apie 
10 tūkstančių žmonių. Buvo 
6 kalbėtojai, kurie aiškino 
Tom Mooney gyvenimą ir jo. 
nuveiktus darbus savo klasės 
labui. Jie šaukė darbininkus 
prie solidarumo, ragino juos 
organizuotis į unijas ir rauti 
fašizmą iš pat jo šaknų. Visų 
kalbos buvo įspūdingos ir 
klausovų sutiktos griausmin
gais aplodismentais. Tarp ki
tų, kalbėjo Harry Bridges, 
Robert Minor, Gejorge Davis 
ir Warren K. Billings. Pasta
rasis ragino darbininkus ko
voti už paliuosavimą iš kalė
jimo Earl Browderj, Ameri
kos Komunistų Partijos gene
ralinį sekretorių, kuris pa
siųstas 4 metams kalėti už 
menkniekius.

Atidarant ceremonijas, skai
tlingas Darbininkų Choras 
sugiedojo “Internacionalą”, 
sykiu giedant ir visai publikai.

Anna Mooney (Tom Moo
ney našlė), Rena W. K. Bill
ings ir advokatas George T. 
Davis dėkojo masinei publikai 
už atsilankymą pagerbti di
dįjį darbininkų vadą.

Kovo 9:10 vai. ryte, Tom 
Mooney kūnas buvo palydėtas 
į Kaiman kapines, masiniai jį 
ten palydint.

Drulenų Bemokslis.

WILKES BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apylinkes 

Lietuvių Žiniai
Kovo 22-rą dieną vietos 

L.L.D. 43 kuopa rengia labai 
svarbias prakalbas. Kalbėto
jas bus draugas V. Andrulis 
iš Chicagos.

Prakalboms svetainė pavy
ko gaut labai tinkamą dieną, 
tai yra, sekmadienį, visi ir vi
sos turi liuosą laiką dalyvauti. 
Prasidės antrą valandą po 
pietų, 325 East Market St.

43 kuopos nariai ir narės! 
Mūsų visų pareiga gerai iš
garsinti šias prakalbas, nes 
jos bus labai svarbios. Drg. 
V. Andrulis nušvies mums

NEW MASSES
-161 Fourth Ave. QI in O
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Tad pasidarbuokim, kad 
turėtume skaitlingas prakal
bas. Taipgi kviečiame drau- 
gus-ges ir iš toliau dalyvauti.

Beje, čia reikia tarti kele
tą žodžių į tų vietų draugus 
bei drauges, kur buvo\ atsisa
kyta nuo prakalbų rengimo 
dėl tam tikrų aplinkybių. — 
Kažin, kad draugai tų vietų, 
pasitarę tarp savęs, susišauk
tų namuose pasikalbėjimą? 
Draugas V. Andrulis galėtų 
dalyvauti tokiam susirinkimė- 
lyj, ir iš to būtų daug naudos. 
Draugas V. Andrulis šioje 
apylinkėje turės liuosas die
nas kovd 20, 21 ir 23.

Norintieji tą padaryti, pra
neškite ypatiškai ar laišku 
L.L.D. 12-to Apskričio Rašti
ninkui.

J. T. Visockis,
26 N. Welles St.
Wilkes Barre, Pa.

Antradienis, Kovo 17, 1942

daug visokių dalykų—apie da
bartinį karą, apie Lietuvos da
bartinę padėtį ir kitus daly
kus, apie kuriuos mums būti
nai reikia daugiau žinoti.

Hillside, N. J.
Gimtadienio Pokilis, Parama 

Laisvės Radijo Programai 
Draugės Agnės Jurevičienės 

gimtadienio sukakties proga, 
buvo suruoštas surpryzo poki
lis, Tai buvo kovo 7 d., drau
gų Kudirkų namuose, Hillside, 
N. J.

Besisvečiuojant ir linksmai 
leidžiant laiką, kilo sumany
mas, tąja pačia proga paremt 
kokį nors visuomenišką reika
lą. Draugė B. Makutėnienė ir 
d. Stripeika sugestavo, kad 
būt duota parama “Laisvės” 
Radijo Programai. Taip ir pa
daryta : ant vietos sudėta 
$12.00. Pinigus pasiųs d. Stri
peika, nes jis turi su “L.” Ra
diju ir daugiau reikalų.

Šio pokilio dalyviai, kurie 
sudėjo virš minėtą sumą 
($12.00) išreiškė pageidavi
mą, kad Laisvės Radijo arti
miausioj programoj būtų pa
minėta apie šį pokilį.

Aukavusiųjų vardai-pavar- 
dės bus paskelbta vėliau dien
raštyje “L.”

Rep.

Red. Pastaba. Gaila, kad 
dėl radijo stoties tam tikrų 
techniškų patvarkymų nebuvo 
galima pereito ketvirtadienio 
programoje tas atžymėti. Ta
tai bus padaryta sekantį ket
virtadienį.

NEW MASSES .\.
161 Fourth Ave. I
N. Y. CITY
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Antradienis, Kovo |7, 1942

Sovietų Oficialiai Pranešimai Worcester, Mass.
Maskva, kovo 15. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas, 

sako: 1
Naktį kovo 14 į 15 d. fronte neįvyko jokių svarbių 

permainų.
Sovietų kariuomenės daliniai, veikdami vienoje vieto

je pietiniai-vakarinio fronto, per žiaurius* mūšius pa
darė didelių nuostolių vokiečių kariuomenei ir įrengi
mams. Pagal dar nepilnas skaitlines, per vienos dienos 
mūšius ten liko užmušta 650 hitleriečių ir, suprantama, 
daugelis jų kareivių ir oficierių paimta į nelaisvę.

Viename sektoriuje pietinio fronto priešai daug kar
tų mėgino kontr-atakuot, mesdami į kautynes pėstinin
kus, remiamus tankais. Visos tos kontr-atakos buvo 
atmuštos su sunkiais vokiečiams nuostoliais. Priešai 
mūšio lauke paliko šimtus saviškių užmuštų. Tapo su
naikinta 16 vokiečiu tanku.

SOVIETAI<11JRMUOJA 
NACIUS CHARKOVE IR
DNIEPROPETROVSKE

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
žolino sandėlį ir suėmė tam 
tikra skaičių priešų;

Pusiau oficialiai praneša
ma, kad Raudonoji Armija 
Dorogobužo srityje prasi
grūmė pro Elnią, nužygiavo 
17 mylių pirmyn ir pastatė 
pavojun vokiečių susisieki
mus su Viazma.

Valdiškas Sovietų prane
šėjas teigė, kad raudonar
miečiai turėjo labai didelių 
laimėjimų per 72 valandas 
šioje fronto dalyje. Sovieti
niai parašiutistai sunaikino 
daugiau kaip aštuonis ap-

|tvirtintus vokiečių punktus 
ir užmušė virš 500 nacių 
vienose kautynėse.

Staroje Russoje ir apylin
kėje dar priešinasi likučiai 
16-tos vokiečių armijos, ku
ri ten jau 19 dienų apgulta 
visomis pusėmis. Raudono
ji Armija ir iš pietų pusės 
pasmarkino naikinimą ap
suptų nacių. Vokiečius iš 
tos pusės šturmavo 7-ta 
raudonarmiečių divizija, ku
rią vokiečiai pirmiau sakėsi 
“sunaikinę.” Tai ta neva su
naikinta divizija atėmė iš 
nacių aptvirtintą Ramuse- 
vo miestelį prie Lovat upės.

Iš Motery Veiklos
Kovo 9 įvyko L.L.D. 155 kp. 

Moterų Skyriaus susirinkimas.
Perskaičius pereito susirin

kimo užrašus ir juos priėmus, 
išreikšta gedulo pagarba tik 
ka mirusiam Amerikos darbi
ninkų vadui Tom Mooney.

Paimta svarstymui Earl 
Browderio išlaisvinimo klausi
mas. Tuo reikalu patiekta re
zoliucija, kurioje šis susirinki
mas prašo p-nios Rooseveltie- 
nės, kad ir ji tartų žodį pre
zidentui Franklin D. Roosevel- 
tui už išlaisvinimą Earl Brow- 
derio. Rezoliucija priimta 
vienbalsiai. Tam reikalui pa
aukota $5.

Priėjus prie labdariškų da
lykų svarstymo, nutarta pa
skirti $25 medikalei pagalbai 
Sovietų Sąjungos.

Drg. D. Plakštienė pranešė, 
kad kitas Rummage Sale jau 
yra ruošiamas. Jis įvyks ba
landžio 20 d. Dd. Plakštienė 
ir Dvąreckienė sakė, jau tu
rinčios surinkusios ir daiktų 
tam išpardavimui. Jos pra
šė, kad ir kitos draugės (na
rės ar ne narės) prisidėtų 
prie to darbo, nes tas yra visų 
reikalas.

Į moterų suvažiavimą, ku
ris įvyks Montelįoj (gaila, 
kad nepasakyta kada), pa
skirtos delegatėmis dd. 11. Ja- 
nulienė ir M. šupienė.

Velykose nutarta turėti mar
gučių pokilį, kuriame mano
ma draugiškai praleisti vaka
ras. Margučių, manoma, bus 
pakankamai.

Kliubo Susirinkimas

Hitleris Ginasi, kad 
Galutinai Sumušus
Sovietus Vasarą

Berlin. — Hitleris, kalbė
damas minėjime žuvusių ka
re vokiečių, kovo 15 d. gy
rėsi, kad naciai tikrai su
mušiu Rusiją ir “visiškai 
sunaikinsią bolševizmą” at
einančią vasarą.

(Jau pernai spalių 21 d. 
Hitleris paskelbė, kad vo
kiečiai “sunaikinę” Sovietų 
karinę galybę ir, girdi, Ru
sija esanti parblokšta taip, 
kad-ji jau niekada nepakil
sianti.)

Dabartinėje savo kalboje 
Hitleris teisinosi, kad, esą,

“Ištisomis savai temis 
anksčiau atėjusi žiema, ku
rios negalėjo įspėt jokie pir
mesni patyrimai nei moks
liniai numatymai, ir tuo bū
du priešai (Sovietai) gavo 
keturis mėnesius laiko, per 
kurį jie galėjo pakreipt tą 
baisią kovą prieš vokiečius.”

Bet, girdi,
“Bolševikai, kurie nepajė

gė sumušt vokiečių kariuo
menę ir jų talkininkus per 
vieną žiemą, bus naikinan
čiai sumušti ateinančią va
sarą.”

Hitleris deklamavo prieš 
prez. Roosevelto tariamą 
“kišimąsi” į Europos daly
kus; vadino save visos Eu
ropos atstovu, gąsdino pa
saulį komunizmu, gyrė Ja
ponijos žygius ir italus, ir 
kritikavo Vichy Francijos 
valdžią, kad jinai teisia bu
vusius savo ministęrius ir 
komandierius tik už nepri- 
sirengimą karui prieš na- 
ęius. Pasak Hitlerio, tai jie 
turėtų būt teisiami už patį 
ėjimą į karą prieš Vokieti
ją

MIRTIS IR KALĖJIMAS 
VAGIMS

Kuibįšev, So v. — Už 21- 
no maišo miltų ir kiekio al
koholio išvogimą iš trauki
nio penki asmenys tapo nu- 
smerkti sušaudyt, o kiti as
tuoni nuteisti 10 metų kalėk

Priešų Submarinas Nu
skandino Amer. Laivą
Charleston, S. Carolina.— 

Priešų submarinas torpeda- 
vo ir nuskandino stambų 
naują žibalinį laivą Ameri
kinės Atlantic Refining 
kompanijos už poros desėt- 
kų mylių nuo Amerikos 
krantų. 16 jūrininkų žuvo, 
15 be žinios dingo, o 11 iš
gelbėta.

KARO PRODUKCIJOS 
TARYBA ŠAUKIA KON

FERENCIJĄ
Nacionalė Karo Produkcijos 

Taryba (W.P.B.) po visą šalį 
šauks 31 apylinkių konferen
ciją, į kurias kviečiama darbi
ninkų ir industrijos savininkų- 
vedėjų atstovai.

Didžiojo New Yorko ir apy
linkių tokia konferencija įvyks 
šį ketvirtadienį, kovo’ 19-tą, 
Engineering Societies Bildinge, 
29 W. 39th St., New Yorko 
mieste. Tikimasi dalyvausiant 
apie 800 darbo ir industrijos 
atstovų.

Unijos, nors laiku oficialiai 
nebuvo pakviestos, tačiau tu
rėsiančios pilną savo atstovybę 
konferencijoj.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Mot. Pažangos Kliu

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį 
kovo (March) 19 d., 8 vai. vakare, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Porter St. 
Turim daug svarbių reikalų svars
tymui. Nares būtinai dalyvaukit, o 
norinčios įsirašyti į mūsų kliubą 
ateikit ir būsit maloniai priimtos.—■ 
Kliubo Raštininkė. (63-64)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo (Mareli) 18 d., 408 
Court St., 8 vai. vakare. Visi nariai 
būkite, nes susirinkimas bus svar
bus. Nepamirškite užsimokėti duok
les šiame susirinkime. Visi nariai 
gaus knygą, “Tarybų Galybę.“ 
Sekr A. S. (63-64)

EAJSVE

Methuen, lass

IF. W. Siūdins

Cliffside, N. J

visos Law-

J. Chulada.

e 
e

Vas. 15 d. mūs mieste turė
jo kultūrinį vakarėlį Lietuvių 
Radijo Programos vedėjas p.

LLD. 77 kuopa pasveikino 
“Laisvę” su $5; buvo paauko
ta $2 “Liaudies Balsui.”

#<■ ; 
fe

je, kad tuomi galėtume suteik
ti daugiau paramos Raudona
jam Kryžiui.

Ratkus. Kaip vaikinai, taip 
ir merginos cliffsidiečius sma
giai palinksmino dainomis. 
Gaila, kad klausovų mažai tu
rėta.

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskai 

UNDERTAKER

vese renkant aukas 
tams medikalei 
žmonės tam rodo 
duosnumo.

Rochester, N, Y.

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

CHARLES'
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Kalbės Drg. D. M.
Šolomskas 

as mus labai reta'

rint skirtingumų
Laikas tam baliui 
balandžio 18-toji, š.
vakare, 267 Wolkes

Prašome visų gerai įsitėmy- 
ti tą dieną ir dalyvauti balių-

BRIDGEPORT, CONN

J B

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRĄBORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir pž prieinamą kainą. 
Puikiai jrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N, Y.

Renkant Aukas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti

Sovietų Sąjungos pagalbai į 
trumpą laiką surinkau $37.00. 
Pasiunčiau per Lietuvių Ko
mitetą. (Mums pranešta, kad 
pinigai aplaikyti ir aukotojų 
vardai-pavardės bus paskelb
ta spaudoje prie pirmos pro
gos.—“L.” Red.)

Linksma yra, kad žmonės 
gausiai aukoja. Aukoja ne tik 
lietuviai, o ir kitų tautų žmo
nės. Mat, dabar Sovietų Są
jungai jau daugelis pritaria. 
Rinkau dirbtuvėse ir eidamas 
per stubas.

Labai gražios paramos So
vietų Sąjungai gavau drg. 
Grinkevičių namuose. Ten ga
vau net $15. Labai dėkingas 
esu draugam Grinkevičiam ir 
jų šeimai, už tokią gražią au
ką. Jie yra pavyzdžiu ki
tiems.

Neblogai sekėsi ir dirbtu-
Sovie-

pagalbai. 
nemenko

Balandžio 26 d. 
rence pažangios organizacijos, 
ruošia šaunią vakarienę Maple 
Parke dėl medikalės pagalbos
Sovietų Sąjungai.

Toji pramoga įvyks 2 vai. 
po pietų.

Visi ir visos prašomi daly
vauti.

Penktas Puslapis

prakalbos. O juk ir mums no
risi žinoti, kokia dabar padė
tis taip baisiai neramiam pa
saulyje. Mes ir gi norim tu
rėti perspektyvas apie siau
čiantį pasaulinį karą ir kuom 
jis gali baigtis. Ir mums nori
si žinoti: Ką turi daryti dar
bininkai, kad greičiau būtų 
sutriuškintas pasaulio pabaisa 
—fašizmas ?

Kad su tuom kiek plačiau 
apsipažinus, tai čionai įvyks 
prakalbos, kuriose bus išaiš
kinta daugelis mums neaiškių 
dalykų.

Tokios prakalbos įvyks ko
vo (March) 27 dieną, š. m., 
po nr. 575 Joseph Avenue. 
Prakalbų pradžių—7 :30 vai. 
vakare.

Pasinaudokime proga—-viri 
ir visos būkime prakalbose!

Prakalbų Mėgėjas.

Daugelis dabar yra šaukia
mų jaunų vyrų į J. V. armiją. 
Nemenkai ir lietuvių jaunuo
lių išeina. Pereitą mėnesį iš
ėjo A. Bakūnas, o kovo 4 iš
ėjo ir jo brolis—J. Bakūnas. 
Jiem abiem buvo surengtos 
išleistuvės, kur suėjo jų gimL 
nes ir draugai. Abu jaunuoliai 
buvo LDS ir LLD nariai ir jose 
darbavosi.

Linkime jiems geriausio pa
sisekimo ir laimingai vėl grįž
ti pas savo artimuosius.

Pastaruoju laiku čionai 
daugelis dirbtuvių gerai dir
ba. Tik cukernės, tai nepilną 
laiką tedirba. Mat, karui ki
lus, negaunama cukraus ap
dirbimui reikalingų medžiagų, 
tai darbininkai už tai turi nu
kentėti.

Iš Lietuvių Veiklos
Pas mus yra ruošiamas ba

lius sukėlimui pinigų Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. Ba
lius ruošiamas bendrai visi^ 
Cliffsidės organizacijų, nežiū- 

pažiūrose. 
paskirtas 

m., 8 vai. 
St.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVęrgreen 8-9770

LIETUVIŠKA *

Kovo 9 d. Liet. Am. ,Pilie
čių Kliubas turėjo savo susi
rinkimą. šis kliubas, manoma, 
yra turtingiausia lietuvių or
ganizacija Worcesteryj. Prieš 
kiek laiko tas kliubas yra pa-1 
aukavęs $100 Am. Raudona
jam Kryžiui ir nupirkęs už 
$7,000 valstybės bonų.

šiaip bendraisiais visuome
niškais reikalais bei darbinin
kiška apšvieta kliubas mažai 
įdomauja, tarytum jis suside
da ne iš darbininkų. Nepasiro
do nė kultūros jokiame dar
be.

S. Veikcntis.

Melbourne, Austr. — Vie
nas Jungtinių Tautų sub
marinas nuskandino 7 japo-- 
nu laivus ir laimingai su
grįžo į vieną prieplauką 
Australijoje.

London, — Anglų ir ame
rikiečių orlaiviai neatlai- 
džiai pleškina japonus už 80 
mylių nuo Rangoono, Bur- 
moje.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 

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

Vainikėlis, jaunuomenes knygelė 5c 
Ta pati, juodos skūrelčs minkš
tais viršais ...................... $1.25

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

25 paveikslais .......................... • 50c
Mikaktos ■ pranašavimas ........... 25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c 
Astronomijos knygelė apie Dangų,

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

sūdijo Jėzų ............................. 10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to su 25 paveikslais .......  25c
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosia .....  10c
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Vieną. 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
mo 85c; Nuo cukrines ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Pląukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandenines ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynerios 60c; Nuo 
užsisenėjusio kataro bei hąy 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. ’

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 
: r- LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
e 
0

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

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams iries parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-377!)
. P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

___________ ;___2...................................... ........................... . . ■ - ■ • ■ --------

Rhcingold Extra Dry Ahis 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPH-ZEDOAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

! Le VANDA
’ I

t
! i

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. Nami> BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

• kepta paršiena.

Gaspadorlškal 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 Kūro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame ap r o kavinius be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

sooooooocxxx:

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o no už išrodymu

JuS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNA1

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 7-8151 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
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Vakaras

Vincas Andrulis Duos Įdomią Aido Choras Suruošė Tikrai
Prelekciją Šaunų Bankietą

Gavę progą dar kartą pa
sinaudoti tolimo svečio Vinco 
Andrulio pribuvimu, williams- 
burgiečiai ant greitųjų nusita
rė, apart prakalbų turėti ir 
prelekciją. Ji Įvyks šio antra
dienio vakarą, kovo 17, Lais
vės salėj, 419 Lorimer Street, 
Brooklyne. Pradžia 7:30 vai.

V. Andrulis pasižadėjo kal
bėti temoje: “Apie mokslą— 
kas yra mokytas žmogus?”

Tai iš tiesų Įdomi tema. Juk 
dabar yra žmonių, kurie vi
saip tituluojasi, o kaip nušne
ka ar parašo, tai paprasti 
žmonės sako: “Gal iš didelio 
rašto išėjo iš krašto.” Įdomu 
bus išgirsti, ką svečias prakal- 
bininkas ir kritikas pasakys 
apie tai.

Prelekcijos p a s i k kuisyti 
kviečiami visi. Įžanga nemo
kama.

Pereito šeštadienio vakarą 
brooklyniečiai ir keli atstovin- 
gi iš apylinkių svečiai gražiai 
ir smagiai pabaliavojo Aido 
Choro bankieto, Piliečių Kliu- 
bo salėj’.

Aukotojų Vardai Surinktų 
Aukų Prakalbose Penkta

dienį, Kovo 13-tą

New Yorko Airiai Pasisako 
Už Sumušimą Hitlerizmo 

Ir Prieš Jo Sėbrus
Po $1 aukojo: Liepienė, I.

J. B., Grikštas, ir X. Po 50c.: 
Vinikaitis, St. Worth, J. Rin
kevičius, St. Aleliūnas, J. Za- 
jankauskas, J. Weiss, Lopšys, 
Leo Jakštas, Varesonas, Bal
čiūnienė, Kraujalis, P. Buknys 
ir J. Dainius.

Po 25c.: D. šo) Omskas, Kai- 
rukštienė, Kairukštis, B. Brie- 
dukas, Babarskas, S. Griškus, 
Kvietkus, P. Lileikis, Kala- 
kauskienė, Pranė Smith, A. 
Navikas, Sinkevičienė, J. Ma
teika, Kmieliauskas, J. Adei- 
kis, V. Bunkus, Lopato, An
driuškevičius, J. Liutvinskas, 
Bernotas, J. Siurba, P. Venta,
K. Jakštis, Kalvaitis, Bepirš
tis, F. Bepirštis, Kanadietis, 
Jeskevičiūtė, Ramoška, Lin
kus, Jr., Gustaitis, Grybas, 
Kraujalienė, Levanas, Viš- 
niauskienė, Velička, Zaka
rauskas, P. Mingila, A. Bim
ba, Rakštelis, Grinys, A. Bal
čiūnas, Mary, Masiulis ir Sas- 
na.

Viso surinkta $35.47.

Kėny Rinkliava
Kovo 25 ir 26-tą skelbiama 

mieste rinkliava blėtinių kenų 
apsigynimo medžiagoms. Rink
liavos komitetas prašo taupi- 
nančius kenus išlupti jų abu 
dugnelius ir suploti dėl taupi- 
nimo vietos kenus surenkant.

Pirmesnėj rinkliavoj, sako
ma, buvo surinkta 180 tonų 
metalo.

SUSIRINKIMAI
Ridgewood, N. Y.—Antra

dienio vakare, kovo 17 d., A. 
L.D.L.D. 55 kp. įvyks susirin
kimas, kaip ir visuomet, šapa- 
lo-Vaiginio Svetainėje.

Išvakarėse tradicines šv. 
Patricko Dienos, kovo 17-tos, 
kuri iškilmingai ir masiniai 
apvaikščiojama New Yorke, 
Rossa F. Downing, nacionalis 
Amerikos Airių Apsigynimo 
Sąjungos pirmininkas, atsišau
kė Į visus Amerikos airius 
remti kovą prieš fašizmą.

Rossa savo kalboje begai- 
lestingai akėjo Krikščionių 
Frontininkus, coughliniečius, 
K u K1 uksus ir jų fašistinių ga- 
zietėlių Vindicator ir Social 
Justice platintojus. Jis sakė, 
jog visi padorūs Amerikos ai
riai, kokiais yra milžiniška ai
rių didžiuma, stoja už sumuši
mą Ašies valstybių ir smerkia 
coughliniečius. Jis sakė:

“Amerikos karas yra prieš 
Hitlerį, Hirohito ir Mussolinį. 
Jis taip pat yra prieš Krikš
čionių Frontą, Ku Kluksus, 
Vindicatorių ir Social Justice 
pedliorius.”

Amerikos airiai, sakė jis, 
privalo atiduoti viską laimėji
mui šio karo, taipgi kovoti 
abiejuose frontuose — karo 

! fronte ir namie prieš prohitle- 
rinius elementus, airiškus sme- 

i tonininkus, kurie norėtų airius 
prikergti tarnavimui Ašies rei- 

į kalams.

Apšaudė Dangorežį

Atsitikus kokiems netikslu
mams priešorlaivinės kanuolės 

' mechanizme, pereitą penkta
dienį apšaudyta New Yorko 
miestas. Net astuoni šoviniai 
paleista miesto link. Tačiau, 
laimei, tik vienas pataikė Į 
gana platų ir aukštą cielių — 
Equitable Bildingą, 120 Broad
way ir Cedar St., New Yorke.

East New York ir Richmond 
Hill

Trečiadienį, 18 d. kovo (March), 
8 vai. vakare, Buzelio patalpoj, 
kampas Crescent St. ir Atlantic 
Avė. įvyks ALDLD 185 kp. mėnesi
nis susirinkimas. Nariai malonėki
te dalyvauti, nes gausite knygą “Ta- • 
rybų Galybė.“ -r- V. Paukštys.

(63-64)

BROOKLYNO MOTERŲ 
.ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo ir mez
gėjų susirinkimas įvyks šio ketvir
tadienio vakaro 8 vai., kovo 19-tą, 
419 Lorimer St. Visos būkite. Lite
ratūrom skyriaus narės gaus naują 
knygą. Kviečiame ir ne nares. — 
Valdyba. (63-65)

PAJIEŠKOJIMAI
Senyva moteriške pageidauja dar

bo ant farmos, arba, jei kas pagei
dauja apsivesti, taipgi būtų galima. 
Turi savo gražius 4-rių kambarių 
rakandus. Abu sūnus paėmė į armi
ją, tad vienai nuobodu. Kreiptis:

640 E. 9th St., New York City, 
Apartment Nr. 2.

(62-63)

Pajieškau moterį apsivedimui, 40 
iki 50 metų. Vienam nuobodu. Ne
geriu, turiu namą ir biznį. Aprašy
siu viską per laišką. Baronas, Rd. 1, 
Box 11059, Van Dyke, Mich.

(63-65)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambarių apart- 

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

Kaip pažadėta, taip ir iš
tesėta. Paskirtą valandą, ly
giai 8-tą, iš virtuvės jaunos 
veiterkos pradėjo nešti karštas 
dešras, kepsnius. O ' publikos 
irgi nereikėjo antru kartu pra
šyti, faktinai gerokai prieš aš
tuntą salė jau. buvo priešpil
niai prisėsta svečių. Atsilan
kiusiems neteko skųstis, gar
džių valgių ir alučio buvo vi
siems pakankamai ir atlieka
mai.

Ankstybieji galėjom tik sim
patizuoti vėlesniesiems, kurie 
būriu stovėdami ant laiptų tu
rėjo užvydėti mums, kad mes 
puotaujam, o jie turi laukti, 
kol mes užleisim vieta. Vaišiu C €
užteko ii- jiems, nebuvo nu
skriausti.

Graži Programa
Vakarienei gerokai Įpusėjus, 

Aido Choro pirmininkas Pet
ras Grabauskas pakvietė pub
liką prie dvasinės dalies šio 
bankieto — kalbų ir dainų 
programos. Pakviesta chica- 
gietis svečias V. Andrulis, Vil
nies redaktorius; J. Nalivaika, 
buvęs ilgus metus Aide daini
ninku ir veikėju; Alekas Ve
lička irgi daug metų veikęs su

NEPELNINGAS BIZNIS
Western Union ofice, E. 17 

St., iš po nakties dingo saugio
ji šėpa. Ją rado už mylios to
lio, tuščiame loto, su išlaužtom 
durimis. Išvogta čekiai ir $35 

■pinigais, čekiais, kaip žinia, 
plėšikams ne labai apsimoka 
naudotis, o už $35 pinigais va
gišiams vargiai apsimokėjo ir 
kraustymas tos sunkios šėpos.

Buvusieji tame ir apylinkės 
bildinguose gerokai išsigando 
šūviui trenkus sienon ir ak
mens skeveldroms pradėjus 
lakstyti ir kristi žemyn ant 
gatvės. Ofisuose darbininkai 
kai kur buvę išmesti iš kėdžių. 
Iš apylinkės bildingų kelių ofi
sų darbininkai išbėgiojo kam 
nors pasiskubinus “informuo
ti,” kad anas bildingas išbom- 
barduotas. Pribuvo ir gaisra- 
gesių aparatas, taipgi policija.

Nors bildinguose ir apylin
kėj tuo laiku buvo tūkstančiai 
žmonių, vienok, pasirodo, nie
kas nenukentėjo. Kiek kariš
koji komanda aprokavo, tik 
tas vienas šūvis pataikęs į 
miestą, kiti septyni, menama, 
pataikė kur nors vandenin 
didmiesčio apylinkėse.

Drafto Numerius Atsiųs 
į Namus

Paskiausioj registracijoj ka
riuomenei užsirašiusiems vy
rams nereikės vaikščioti į lo
kalines tarybas sužinoti savo 
numerį. Po loterijos, kuri pra
sidės šį antradienį, Washing
tone, visiems New Yorko re- 
gistrantams korčiukės bus iš
siuntinėtos už apie savaitės 
laiko.

SUSIŽEIDĘS DARBE
Taikėsi sueiti R. židžiūną. 

Pastebėjus aprištą dešinę ran
ką, paklausiau, kas atsitiko. 
Nusiskundė, kad darbe “Ame
rikos” spaustuvėj mašina Įkir
to ir sužalojo pirštą. Ranka 
dar labai skaudi. J. K.

Viršininkas Ragina
Palaikyt Mokyklą

choru, taipgi R. Mizara, Lais
ves redaktorius. Visi jie lin
kėjo chorui gyvuoti ilgiausius 
metus, būti skaitlingam ir gra
žiai dainuoti, visada išlaikyti 
aukštai pakilusio choro tradi
ciją ir visuomet, kaip ir praei
tyje tarnauti lietuvių visuome
nei, lietuvių kultūros išlaiky
me ir kėlimo.

Kalbų-sveikinimų p u blika 
susidomėjusiai išklausė ir en
tuziastiškai joms pritarė.

Pagaliau pakviesta ir pats 
Aido Choras. Merginos, vaiki
nai ir moterys—veiterkos-vei- 
teriai ir gaspadinės skubiai 
lankstė žiurstus, kad tikrai iš
rėdyti artistais. Už minutės 
kitos choras, vadovaujamas sa
vo mokytojos Aldonos Žilins
kaitės ir pianu lydimas Aldo
nos Klimaitės, žavingai daina
vo, publikai atsidėkojant už 
dainas gausiais aplodismen
tais. Paskiausioj dainoj’ “šir
die” dainavo su choru ir Kli- 
maitė.

Užbaigai programos, chor
vede Žilinskaitė pakvietė visą 
publiką dainuoti, o choristės 
padalino visiems atspausdintus 
dainos lapus. Jr kasgi nedai
nuotų — dainavom visi popu
liarią “Kad aš turėjau kaimo 
mergelę,” “Kada noriu ver
kiu,” “Kas subatos vakarėli,” 
“Ant kalno karklai siūbavo.” 
šis programos punktas, kaip ir 
visi kiti, be abejo, buvo visų 
Įvertintas. Tik Aidas sumano 
taip gražiai pravesti savo 
programas.

Po to apatinėj salėj tęsėsi 
antrųjų v a k arieniavimas ir 
linksmos dainos, o viršutinėj 
salėj per visą vakarą turėta 
šokiai.

Atsilankė Tolimų, Svečių
Iš York, Pa., atsilankė Ma

rytė (Browniūtė) ir Francis 
Sibol (Zablackai), buvę veik
lūs aidiečiai. šie jaunuoliai 
niekad neapleidžia svarbiųjų 
choro ir kitų lietuvių Įstaigų 
pramogų. Taipgi dalyvavo po 
grupę Sietyno Choro narių iš 
Newarko-Kearny ir • Pirmyn 
Choro narių iš Great Necko. Iš 
Elizabetho dalyvavo ,Walteris 
Žukas, kadaise buvęs Aido 
chorvedis. Iš Philadelphijos 
lankėsi jaunuolis Matt Sho- 
lomskas. Gal buvo ir daugiau 
tolimų svečių. Malonės atleis
ti už nepastebėjimą, nes ba- 
liavojant ir Reporteriui lemta 
užsimiršti pareigas.

Apie pasidarbavusius šio
Herman F e 1 d man, New 

Yorko Biznio ir Teisiu Admi
nistracijos Miesto Kolegijoj 
viršininkas, smerkia panaiki
nimą Townsend Harris Viduri
nės Mokyklos. Jis sako, kad 
stoka vietos neturi leisti užda
ryti mokyklą.

Minėta mokykla ir kolegija 
randasi viename bildinge, 23 
St. ir Lexington Ave., N. Y.

Feldman sako, kad stoką 
vietos galima išrišti užleidimu 
vietos kolegijos patalpose, kur 
pasidarė erdvu dėl mažesnės 
registracijos.

Viršininkas taip pat protes
tavo, kad permažai atsižvel
giama į mokytojų reikalus pa
naikinant mokyklą.

Minės Įsteigimą Motery 
Liuosnoriu Tarnybos

Sukaktyje vienų metų nuo 
įsteigimo Amerikos Moterų 
Liuosnoriu Tarnybos įvyks iš
kilmingas to įvykio apvaikš- 
čiojimas ant Brooklyn© Bo
rough Hali laiptų šį trečiadie
nį, kovo 18-tą, per pietus. Kal
bės Brooklyno prezidentas 
Cashmore ir kiti valdininkai.

Mieste įvedama griežtos tai
syklės važiuoti ne greičiau 40 
mylių per valandą.

Moteriškų drabužių siuvėjai 
—-1LGWU 4 0-to Lokalo Vie
ningumo Komitetas sušaukė 
special) vakarą apdiskusavi- 
mui kandidatų Į lokalo virši
ninkus ir specialių prieš uniją 
iškilusių problemų.

Masinis siuvėjų mitingas i- 
vyks kovo 17-tos vakaro 6 
vai., Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Ave., Now Yorko, 
tuojau po darbo.

Pažangieji unijistai reko
menduoja lokalui, atatinkamai 
laikams, sudaryti visas grupes 
atstovaujančią valdybą dėl 
vieningesni© darbo. žinoma, 
randasi skaidytojiškų elemen
tų, kurie tam priešingi. Ap- 
vienyto si eito priešakyje kan
didatu Į prezidentus yra Ar
nold Ames. i

Lokalus I O-tas turi 8,000 
nariu.*

Ratai ir Jų Batai Dabar 
Brangiau Vežimo

Mrs. B. Thierman, 2058 
48th St., paliko savo mašiną 
garadžiaus prižiūrėtojo globo
je, o tam įėjus minutei Į ga- 
radžių vagiliai mašiną nuva
žiavo. Sekamą dieną mašiną 
atrado tuščiam lote be ratų ir 
be batų—šynų.

Mrs. S. M. Welch, 2665 
Bedford Ave., Brooklyno, ko
vo 10 d. apvaikščiojo savo 
100-jĮ gimtadienį. Kas sakė, 
kad mieste negalima ilgai gy
venti ? i

Mergaitės “Pasivažinėjo”

Trim 13-15 melų mergaitėm 
iš New Yorko nuvažiavus 
skersai Hudsono Upę Į Hobo
ken, N. J., ir paklausus kelio 
į North Carolina, užklaustasis 
pašaukė policiją. Sulaikius jas 
stotyje, mergaitės suplanavu
sios pabėgimą — padegusios 
matrasus ir jau buvusios pra
dėjusios varpyti sieną. Paga
liau jos atiduota pribuvusioms 
tėvams.

New Yorko neužilgo bus 
pravesti miesto aptemdymų 
pratimai, bot no visame mies
to vienu kartu, tik dalimis.

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

United States

bankieto sėkmingumui ir jo 
aprūpinimui choristus, tikiuo
si, parašys choro koresponden
tas. Rep.

! IT’S rJUST ŪKĖ . ;
FINDING MONEY! 1

Religijinių daiktų departmen-

Anksti sekmadienio rytą iš
kilus gaisrui apartmente, 207 
Amboy St., sunkiai sužeistas 
prižiūrėtojas namo II. Brinca 
su žmona ir vienas gaisrage- 
sis. :t fi 01H

Bronxe sulaikytas J. Luczza, 
pataisom paleistas vagis, atsi
vežęs čionai iš Philadelphijos 
14 metų mergiščią, kad su ja 
apsivesti be tėvų leidimo.

Clement Vokietaitis ;
LIETUVIS ADVOKATAS 

;; 66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET '
Brooklyn, N. Y. į'

Tel. EVergreen 8-7179

Dr. J. J. Karkiančius
Telefonas: IlUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
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
STOKES
St., Brooklyn

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

I

tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirid laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 CHAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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Defense Stamps 
BondsVėliau jas

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

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

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

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

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

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

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

LAISVES ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

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.
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEVŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 South 5th St.
Blokas nuo newes St. elevelterio stoties

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

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