
Ką daro mūsų rašytojai ir 
poetai? šį klausimą keliu to
dėl, kad ne kartą susitikus su 
vienu ar kitu, galinčiu ką nors 
sukurti asmeniu, tenka išgirs
ti: “Nieko negaliu šiuo metu 
rašyti; labai neramūs laikai, 
karas viską ardo . .

Tokiems prieteliams patariu 
pasiskaityti A. Laisvido tele- 
gramą, tilpusią vakar dienos 
“Laisvėje.“ Jie ten matys, 
kaip žmonės kuria, gyvendami 
visai arti karo fronto, karinėje 
atmosferoje.

Jie rašo, kuria,
Jonas Marcinkevičius 

dramatišku veikalu lai-

štai, žymieji Lietuvos rašy
tojai, kuriems pavyko pabėgti 
į Sovietų Sąjungos gilumą ka
ro pradžioje.
dirba.
savo
mėjo pirmutinę dovaną kon- 
teste, kurį buvo paskelbę So
vietų Sąjungos rašytojai. Mar
cinkevičius viršijo ž y m ų j į 
francūzų rašytoją Blochą ir 
italų rašytoją Germanetto.

Kuria Liudas Gira, kuria* 
Korsakas. kuria Venclova, 
Cvirka, Salomėja Neris, Jo
nas Šimkus, J. Žiugžda, ir ki
ti !

Jų kūriniai spausdinami lie
tuvių ir rusų kalbomis. į jų 
darbus kreipiama didelio dė
mesio.

įdomu, kad pavyko iš Lie
tuvos nuo Hitlerio pasišalinti 
žymiausiajam Lietuvos kari
katūristui, Stepui Žukui. Kai 
Lietuva buvo pasiskelbusi ta
rybine respublika, tai Stepas 
Žukas buvo pradėjęs leisti ir 
redaguoti satyros žurnalą 
“Šluota.”

šiuo metu šis žynius piešė- 
jas-karikatūristas, matyt, uo
liai bendradarbiauja rusų 
spaudoje.

Iš Lietuvos muzikų-kompo- 
zitorių, matyt, tesuspėjo pasi
šalinti tik vienas Juozas Ba
naitis.

O Kauno operos dainininkė 
Aleksandra Staskevičiūte ap- 
gastroliavo milžiniškus Sovie
tų Sąjungos plotus, duodama 
koncertus. Dabar ji dainuoja 
per Maskvos radiją.

Skaitant ilgą’A. Laisvido te
legramą- apie lietuvius rašyto
jus ir menininkus, karo pri
verstus pasišalinti iš savo gim
tinės ir dirbančius Sovietų 
Sąjungoje, tarytum kažin kas 
sako mums, amerikiečiams: 
“Kodėl jūs nekuriate? Kodėl 
jūs apsileidžiate? Jūs, kurie 
gyvenate toli nuo karo fronto, 
jūs, kurie gyvenate savo vie
tose ir turite visas galimybes 
rimtesniam darbui dirbti?!”

Neperskaitę A. Laisvido te
legramos, būtinai tą padary
kite. Duokite ją perskaityti ir 
kitiems žmonėms, kurie “Lai
svės“ negauna.

Pereitą savaitę įvykusis vil
niečių bazaras Čikagoje, kaip 

“buvo itinrašo L. Pruseika, 
pasekmingas.” 

Smagu! 
Dabar vilniečiai 

gai ruošiasi prie 
bendrovės dalininkų
vimo, kuris įvyks gegužės 10 
d.

Šiuo suvažiavimu turime ir 
mes, rytiečiai, pasirūpinti!

rūpestin-
“Vilnies“
suvažia-

Rytoj Niūjorke įvyks Earl 
Browderiui išlaisvinti kongre
sas. O sekmadienį—net trys 
masiniai mitingai. Tai bus to 
kongreso užbaiga. Lietuviai 
neprivalo tų mitingų apleisti

Už Browderio išlaisvinimą 
turime darbuotis visi, kuriems 
rūpi žmonių laisvė.

Mūsų karas* yra vedamas 
už laisvę. Jeigu taip, tai ne
turėtų būti laikomi kalėjimuo
se anti-fašistai, kurie kovoja 
prieš fašizmą,—toki kovoto
jai, kaip Browderis.

KRISLAI
Kūryba Karo Audrose. 
Stepas Žukas Gyvas ir

Sveikas.
A. Staskevičiūtei Sekasi.
Vilniečių Bazaras Pavyko. 
Rytoj ir Sekmadienį.
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SOVIETAI ŠTURMUOJA VOKIEČIUS MIESTE STALINO
Amerikiečiai Kirto Triuški 

nantį . Smūgį Japonams
Dviejose Salose
—

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, kovo 25. — Jungtinių Valstijų laivyno 

departmentas išleido sekamą pranešimą:
Vice-admirolas William F. Halsey, kuris komandavo 

mūsų laivyno jėgas, taip sėkmingai užpuolusias japo
nus Marshall salose sausio 31 d., kirto dar smūgius 
dviem priešų pozicijom vandenyne.

Pirma, jis vasario 24 d. smogė japonų užimtai salai 
Wake ir, antra, kovo 4 d. kirto japonams priklausančiai 
salai Marcus.

Nors tose salose priešai neseniai daug veikė, bet šio
mis staigioms ir netikėtoms amerikiečių atakoms japo
nai parodė tik mažai pasipriešinimo, ir atakuojančios 
jėgos terado tik mažą skaičių priešų lėktuvų ir laivų 
tose srityse.

Buvo padaryta gana daug nuostolių pakrantiniams 
priešų įrengimams, apsigynimo pozicijoms, orlaivių 
aikštėms ir didžiuliams vandens bakams, kuomet tuos 
punktus išvien bombardavo amerikiniai orlaiviai ir lai
vai, veikdami tokiu planu, kurį admirolas Halsey taip 
sėkmingai pirmiau panaudojo, atakuodamas Marshall 
salas.

Wake saloje, kuria Jungtinių Valstijų marininkai gy
nė nuo gruodžio 7 d. iki japonai ją užėmė 1941 m. gruo
džio 23 d., priešai dirbo visu įkaitimu, stiprindami jos 
apsigynimus prieš bet kokį užpuolimą. Šiuo žygiu ame
rikiečiai numetė 219 oro bombų ir paleido daug šovinių 
iš savo šarvuotlaivių ir naikintuvų kaųųęlių į pakran-. 
čių įrengimus ir į priešų orlaivių stovyklą. Du japonų 
žvalgybos laivukai tapo nuskandinti, trys dideli jūri
niai orlaiviai, stovintieji ant vandens, liko sunaikinti, ir 
orlaivių pakilimo keliai ir dalis apsigynimo kanuolių 
baterijų buvo sužalota. Amerikiečiai šiuo žygiu prara
do vieną orlaivį. •

Marcus saloje, už 760 mylių į šiaurių vakarus nuo 
Wake salos ir už 990 mylių į pietų rytus nuo Japonijos 
didmiesčio Yokohamos, admirolo Halsey’o jėgos pa- 

(Tąsa 7-tame puslapyje)

Didžiulis Sprogimas
Fabrike ties Eastonu

Sunki Chinų ir Anglų 
Padėtis Burmoje

New Delhi, Indija, kovo 
26. — Japonai Burmoje vis 
ima viršų prieš chinus ir 
kartu su jais veikiančius

Easton, Pa., kovo 26. — 
Įvyko didžiulė eksplozija 
fabrike Lehigh Portland 
Cemento kompanijos, už į 
penkių mylių į šiaurius nuo neskaitlingus anglus. Nau-
Eastono. Nuo oro. sudrebi- jausiomis žiniomis, japonai 
nimo išbyrėjo namų langai perkirto .anglų geležinkelį ir 
per daugelį mylių aplinkui, prasibriovė 12 mylių į šiau

rius nuo Toungoo miesto, 
stovinčio prie to geležinke
lio. Chinų padėtis ten pavo
jinga, kaip pripažįsta ang
lai. ... .

Dauguma chinų kariuo
menės dabar stovi toliau į 
šiaurius ties Mandalay, sau
godama Burmos kelią į Chi- 
niją, o dauguma anglų ka
riuomenės randasi Irrawad
dy upės srityje, pasiruošus 
atmušt japonus, jeigu jie 
per Burma briausis į Indi
ja-

Atimt Amerikos Piliety
bę iš Naciy

Washington. — Generalis 
prokuroras Biddle užvedė byT 
las, reikalaudamas'atimt Ame
rikos pilietybės popieras iš ke
lių desėtkų vokiečių nacių, jų 
Bundo narių.

Per Kelias Savaites Už 
mušta 140,000 Naciu
Maskva. — Sovietai pas

kelbė skaitlines, kad nuo š. 
m. vasario 9 d. iki kovo 25 
d. jie užmušė daugiau kaip 
140 tūkštlančių nacių ka
riuomenės.

Londonl — Anglu orlaiviai 
padarė daug nuostolių naciam 
Ruhr srity j.

Maskva. — 66 vokiečių or
laiviai bombardavo šiaurinį 
Sovietų uostą Murmanską'. So
vietai nušovė 11 nacių orlai
vių.

EF

Karas Gali Būti Šiemet Laimėtas, — Sako Raudonarmiečiai Atakuoja
Sovietų Ambasadorius, - Jei Talkinin

kai Urmu Užpuls Nacius ir Duos Visos 
Galimos Pagalbos Sovietam

Nacius Stalino Gatvėse;
Laimi Leningrado Srityje

Baisūs Mūšiai

Berne, šveic., kovo 26. — 
Čionaitinis New Yorko 

i Times korespondentas tele
fonu perleido savo laikraš-

ATAKUOJA VOKIEČIUS 
CHARKOVO SRITYJ

Šiauriniame gale Doneco 
fronto, arti Charkovo So-

London. — Sovietų Są-'gindamas talkininkus ne-
L 1 - 1 * . Ivan laukti, tarp kitko, sakė: . .

Talkininkai 1943 metais, sekamas žinias, gautas vjeįaj veja audringas ata-
jungos ambasadorius 
Maiski, įteikdamas Lenino 
Ordinus keturiem anglų la
kūnam, kariavusiem Sovie
tų fronte prieš vokiečius, 
pasakė kalbą, ragindamas 
Angliją ir Ameriką kuo 
greičiausiai užpult hitlerie
čius. Jis įspėjo talkininkus 
nelaukti 1943 metų ir tvir
tino, jog karas galėtų būti 
laimėtas šiemet, jeigu talki
ninkai m estų si į kovą su 
viskuom, ką tik jie turi. Tuo 
laiku Sovietų ambasadoj 
buvo Anglijos ministeris 
pirmininkas Winston Chur
chill, anglų orlaivyno mar
šalai Sir Charles Portal, 
Sir Sholto.1 Douglas ir eilė 
aukštu valdininku.

MAISKIO KALBA
Sovietų ambasadorius, ra

Atėmė:išVokiečių
Šimtus Belaisviu v
Staro joj Russo je

Maskva, kovo 2,6. — Ver
da baisūs Raudonosios Ar
mijos mūšiai su naciais 
tarp Novgorodo ir Lenin
grado. Sovietai atmušė vi
sas vokiečių kontr-atakas 
ir audringai atakuoja vokie
čius.

Roma. — Anglų orlaiviai 
skrido per Milaną ir kitus Ita
lijos miestus, bet nemetė bom-

be. abejo, turės daugiau 
tankų ir orlaivių, negu da
bar; bet jeigu tuo tarpu 'komanduojami i 
priešai užgrobs naujus plo- miečiai Doneco srityje su 
tus, kur yra užtikrinimas, kapojo vokiečių 
kad persvara bus talkinin- mus į rytUs nuo 
kų naudai? • plieno i

“Priešai deda visas pas- Stalino, persigrūmė per na- 
tangas, kad. laimėtų 1942 cįų linijas, įsiveržė į Stali- 
metais. Talkininkai taipgi no priemiesčius ir atakuoja 
turi įtempt visas savo jėgas (vokiečius rankinėmis grana- 
šį pavasarį, ir vasarą, kad tomis, kulkasvaidžiais ir 
sumuštų priešus. durtuvais namas nuo namo,

“Dažnai sakoma, kad tai-gatvė nuo gatvės. Siaučia 
kininkai dar neužbaigė sa-|žiaurios kautynės iš abiejų 
vo prisirengimų. Aš abejo-'pusių.
ju, ar bet kada buvo istori
joj toks vyriausias koman- 
dierius, I 
kad viskas jau pilnai pri
ruošta mūšiui.

(Tąsa ant 7-to puslapio)

is Sovietų - vokiečių ion °-j<as, 0 vokiečiai desperatiš- 
Maršalo Simo Timošenko i kai ginasi ir vis dar atlaiko 

r a udonar-|patį miestą. Sovietiniai or- 
i-ilaiviai įnirtusiai atakavo 

tenaitines vokiečių pozici
jas, padarė priešams dide
lių nuostolių ir susprogdino 
amunicijos sandėlį.

Centraliniame fronte vo
kiečiai vis kontr-atakuoja 
rusus ties Syčevka, stengda
miesi išmušt juos iš naujai 

(Tąsa ant 7-to puslapio)

vokiečių apsigyni- 
i svarbaus 

pramonės miesto

sumuštų priešus.
“Dažnai sakoma, kad tai- gatvė nuo gatvės.

Japonai Užėmė Anglu 
Andaman SalasSovietai sumušė tris dide

lius mechanizuotus dalinius 
kuris būtų sakęs, vokiečių kariuomenės, kuri 

mėgino kontr-atakuot rau
donarmiečius toje srityje.

Taipgi verda mūšiai palei įjos įlankoje. — Tos salos 
liniją nuo Stalino iki Pavlo- 
grado ir apylinkėse Novo 
Ekonomiko ir Petropavlov- 
kos, prie Byka upės.

London. — Japonai užė
mė Andaman salas Bengali-

Priešai Smarkiai 
Bombarduoja Ame
rikiečius Filipinuos “Mes Laimėsime,” Sako 

Generolas MacArthur
Maskva, kovo 26. — Rau

donarmiečiai ant či u žiu per 
ledą. Ilmen ežero nučiuožė 
30 mylių, įsiveržė į Staro- 
sios Russos priemiesčius ir 
paliuosavo kelis šimtus so
vietinių kareivių, kurie bu
vo laikomi kaipo vokiečių 
belaisviai vienoje stovyklo
je priemiestyje.

Sovietai per radijo gar
siakalbius atsišaukia į vo
kiečius apsuptus Staro jo j 
Russo j ir apygardoj, kad 
pasiduotų. Jie įspėja vokie
čius, kad “tik keletas dienų 
teliko jums pasirinkti vieną 
iš dvieju: pasiduoti ar mir
ti.”

Jau daugiau kaip pusė iš! . . , . _ .
324 apgyventų vietų toje:&ai i’ankinėtnis granatomis 
srityje atima, iš vokiečių 16- bombardavo vokiečių karei- 
tos armijos, kuri visomis Taganroge, prie Azo- 
pusėmis apgulta ir neatlai- 7° ir atlikę savo dar- 
džiai naikinama. ^3’ pasitraukė is miesto.

Washington, kovo 26. — 
54-ri japonų orlaiviai per 
šešias valandas įnirtusiai 
bombardavo a m erikiečiu 
aptvirtintą salą Corregidor, 
prie įplaukimo į Manilos 
įlanką; taipgi atakavo ame
rikiečių - filipinų pozicijas 
Bataan pusiausalyje.

Ugnim iš priešlėktuvinių 
kanuolių amerikiečiai nu- 
kirto žemyn keturis priešų 'dvasią laisvųjų žmonių prieš
orlaivius.

BOMBARDAVO NACIU KA
REIVINES TAGANROGE

Maskva. — Sovietu žval- v

Maskva. — Mažiukai' So- Burma, kovo 26. ~ Dvi 
vietų submarinai šiaurinėse eilės chinų kariuomenės įsi- 
jūrose sėkmingai veikia, veržė į japonų užimtą Thai- 
naikindami vokiečių laivus I landą. Eina vietiniai susi- 
Norvegijos pakrantėse. kirtimai su japonais.

RYTOJAUS “LAISVĖJE” TILPS SVARBIU 
PAVEIKSLU - DU PUSLAPIAI

šeštadienio (rytojaus) “Laisvėje” tilps du ištisi pus
lapiai paveikslų, parodančiu bestijiškų nacių žiauru
mus, papildytus užimtuose Sovietų Sąjungos plotuose. 
Tai gyvi dokumentai. Tai baisūs dokumentai, parodą 
žmonijos neprietelių barbariškumą, bestijiškurną.

Patariame visiems skaitytojams susimažinti su tais 
paveikslais ir perduoti kitiems, savo pažįstamiems bei 
prieteliams, kad ir jie susipažintų.

Tie, kurie “Laisvę” perkatės ant laikraščių pardavi
nėjimo standų, būtinai įsigykite šeštadienio “Laisvę.”

Beje, rytojaus “Laisvė” išeis astuonių puslapių, — 
padidinta.

randasi už 100 ir daugiau 
mylių nuo Anglų kolonijos 

’Burmos, kurios pietinė da
lis taipgi užimta japonų. Už 
kelių šimtų mylių į vakarus 
nuo Andaman salų v ra 
svarbiausia Anglijos koloni
ja Indija.

Pirm japonam įsiveržiant 
į Andaman salas, iš jų pasi
braukė anglų kariuomenė.

Canberra, Australija, ko
vo 26. — Generolas Douglas 
MacArthur, k a 1 bedamas'Žymi dalis tų salų gyvento
jam suruoštame pokilyje'jų buvo iškraustyta jau ke- 
Australijos seimo rūme, pa-įlies dienos pirmiau, 
reiškė:

“Aš turiu nenugalimą pa
sitikėjimą, kad mes (Jung
tinės Tautos) laimėsime ga
lutiną pergalę. Aš atnešu 
jum šįvakar nepalaužiamą

Praradus anglam Anda
man salas, pasidarė jiem 
sunkiau ginti Burma. Japo
nų įsigalėjimas tose salose 
taip pat gręsia pavojum In
dijai.

amžiną vergiją.
“Mes kovojame už daly

kus, kurie yra teisingi, iri 
smerkiame dalykus, kurie 
yra neteisingi ir blogi. Po 
šia vėliava yra iki mirties! 
susijungę laisvieji pasaulio

Wm. Green ir Murray 
Pasmerkė Unijų Prie

šu Sumanymus
Washington, kovo 26. — 

Žmonės. Mes nedarysime jo-'Amerikos Darbo Federacijos 
kių nuolaidų. Mes laimėsi-'pirmininkas William Green ir 
me ar mirsime.” i CIO generalis pirm. Philip 

! Murray bendrame pareiškime 
aštriai pasmerkė' sumanymą 
kongresmano H. Smitho, kuris 
reikalauja suspenduc^ 10 va
landų darbo savaitės įstatymą, 
uždraust unijų pripažinimą 
kariniuose darbuose ir nemo
kei jokių darbininkam priedų 
už viršlaikius iki 48 valandų

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI VĖL 
BOMBARDUOJA ANGLIJA
London, kovo 26. — Dido

ki būriai vokiečių orlaivių 
jau trečią naktį paeiliui 
bombardavo . pietrytinius ikurS
Anglijos pajūrius .11 vieną pcr savajtę. Jiedu nurodė, kad 
vietą pietvakarinėje Angli- tokie priešdarbininkiški suma- 
joje. Mažai nuostolių tepa-,nylnaj kenkia šalies gynimui, 
darė ir paskutiniu žvėrių, ----------------
DUANGWORO ŽYGIAli Sp,rT0Adi"° JS,. J81?’!?8''

Anglų lakūnai atakavo 
nacių vartojamas laivasta- 
tvklas Le Traite, šiaurinėje 
Francijoje. Anglai numušė 
žemyn du vokiečių 
lėktuvus, o 
vieną.

Be to. bombiniai Anglijos 1 
orlaiviai numetė daug bom-irnsirenee 
bų į pramonės pastatus drabužiais nacių 
Ruhr srityje, 
Vo Įdėti j oje.

Užmušė 198 Hitleriečius
Maskva. — Eksplodavo 

sprogimų skrynios dviejuo
se nacių partijos namuose 

kovos'arti Berlyno ir užmušė 198 
savo prarado hitleriečius, kaip praneša 

-Maskvos radijas.
Pas skrvnias atnešė vyrai 

u n i f orminiais 
smogiku, 

vakarinėje;ir po valandos Įvyko sprogi- 
|mai.
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Šeštakolonistai

Iki šiol mes kalbėdavome apie tuos 
mūsų šalies priešus, kurie buvo vadina
mi penktakolonistais. Penktakolonistai 
yra aiškūs mūsų krašto priešai; aiškūs 
pro-naciai, pro-japonai, pro-fašistai.

Penktakolonistų vardas paeina iš Is
panijos. Bene fašistų generolas Molą, 
laike Ispanijos karo yra pasakęs: Mes 
užpulsime Madridą su keturiomis ka
riuomenės kolonomis, o penktoji kolona 
mus pasitiks Madride, kuri ten veikia. 
Nuo to laiko penktakolonistais vadina
mi visi tie, kurie slapta, iš vidaus dirba 
fašistų naudai. Ryškiausiu ir atviriau
siu penktakolonistų pasirodė Norvegijos 
Kvislingas, padėjęs vokiškiems naciams 
užkariauti Norvegiją. Penktakolonistų, 
pasirodo, buvo ir Lietuvoje; jie padėjo 
Hitleriui paimti Kauną. Penktakolonis
tų yra ir Amerikoje. Jie dirba sušilę, kad 
padėti mūsų krašto priešams. Jie dirba 
slaptai. Tai Vokietijos, Japonijos ir Ita
lijos agentai.

tų Sąjunga. Jie dirba išvien su Hitlerio 
agentais, prisiųstais čionai iš Berlyno,— 
prisiųstais fašistinei smalai virti.

Būkime atsargesni!

Reikia Tik Degtukas Uždegti
Šiomis dienomis angliškasis dienraštis 

“Daily Worker” išspausdino eilę straips
nių, rašytų E. M. Ercolio, Italijos darbi
ninkų vado, apie padėtį Italijoje. Auto
rius nurodė, kad Italijoje padėtis darosi 
kritiška. Italijos fašizmas vos laikosi, 
žmonės jo neapkenčia, o dar labiau neap
kenčia nacių, kuriems itališkas fašizmas 
pardavė Italiją.

Vokiečiai plėšia Italiją, kaip įmanyda
mi. Jie skaito tą šalį savo kolonija. Na
ciai Italijoje yra neapkenčiamiausi žmo
nės. Liaudis, be to, yra išvarginta karo, 
kuris skaudžiai atsiliepia į Italijos eko
nominį ir kultūrinį žmonių gyvenimą.

Kitais žodžiais, Ercolis nurodo, kad 
Italiją galima būtų greit išmušti iš karo. 
Jei šiandien talkininkai, sakysime, pasi- 
motų Italijoje atidaryti antrąjį prieš 
Hitlerį frontą, tai to krašto žmonės ne 
tik neitų prieš Jung. Tautų kariuome
nes kovoti, bet dar joms padėtų, nes ži
notų, kad tos kariuomenės padarys ga
lą nacių viešpatavimui Italijoje.

O jeigu negalima pradėti antrojo fron
to Italijoje, jei tokis frontas būtų bando
mas atidaryti Franci joje arba Norvegi
joje, tai italai visvien labai džiaugtųsi 
ir greičiau sukiltų prieš Mussolinį ir jo 
bosą Hitlerį.

LAISVfi

Chiniečiai kariai renka karinę medžiagą, kurią paliko japonai, kai juos chiniečiai 
smarkiai supliekė netoli čangša miesto. e

Raudonoji Žvaigždė

“Raudonosios žvaigždės” 
korespondentas turi būti ne 
tik rašytojas, bet ir karei
vis, nes jis turi rašyti pra
nešimus mūšio lauke. Kiek
vienas laikraščio štabo na
rys yra buvęs fronte. Jeigu 
pačioje Maskvoje prie lai
kraščio dirba viso labo tik 
apie dvylika žmoynių, tai 
apie penkiasdešimt darbuo
jasi įvairiuose frontuose. 
Redaktorius pats yra buvęs 
fronte kelius sykius — ne 
dėl žingeidumo, bet dėl to, 
kad jis norėjo pasikalbėti su 
kareiviais ir patirti iš jų, 
kaip galima būtų laikraštis 
pagerinti, ko jie nori ir tt. 
Jis sakė, kad daugelis “Rau-

Bet pereitą antradienį, besikalbėda
mas su spaudos atstovais, prezidentas 
Rooseveltas iškėlė aikštėn dar vieną fak
tą ir nukalė vieną pavadinimą, atatinka
mą kitai kategorijai žmonių. Jis paskel
bė, kad Amerikoje veikia ir šeštakolo- 
nistai. Kas gi yra šeštakolonistai?

šeštakolonistais prezidentas pavadino 
tuos žmones, kurie plepa niekus, kurie 
skleidžia nepasitikėjimą Amerika, savo 
kraštų, kurie, išgirdę nedidelį dalykėlį, 
iš jo bando priskaldyti vežimus melų 
ir gandų, pliotkų. Tie žmonės, sakė pre
zidentas, veikia ir per radijo ir per 
spaudą; jų yra prilindusių visur. Jie 
skleidžia nesąmones pokiliuose, arbatė
lėse ir kitokiuose susiėjimuose, šeštako
lonistai žymiai padeda penktakolonis- 
tams, aršiems mūsų krašto priešams. Jei 
nebūtų šeštakolonistų, tai susilpnėtų ir 
penktakolonistai.

Kitais žodžiais, prezidentas Rooseveltas 
vadina šeštakolonistais tuos žmones, ku
rie dažnai per savo žioplumą, per neap
sižiūrėjimą, per silpnumą pasiduoda vi
sokioms įtakoms, visokiems gandams; 
kurie patampa aukomis mūsų krašto 
priešų.

Nereikia manyti, kad šeštakolonistai 
veisiasi tik “paprastuose žmoneliuose”. 
Ne! Jų didžiausi lizdai yra “aukštesnė
se sferose”, “apšviestūnijoje”, valdinin
kuose, t. v. visuomenininkuose. Dažnai 
netikėtai, be tiksliai tie šeštakolonistai 
pasitarnauja priešui, pakenkia mūsų pa
stangoms pakelti gamybą, laimėti karą.

Bet visuopienė, nurodė prezidentas, 
pradeda jau įmatyti, kas per paukščiai 
tie nepasitikėjimo ir gandų sėjikai, kas 
per paukščiai tie šeštakolonistai. Visuo
menė jau pradeda jų neklausyti ir su
prasti, ko klausyti.

Reikia pasakyti, kad lietuviuose taip
gi yra nemažai penktakolonistų, kurie 
turi savo padėjėjų šeštakolonistuose. Vi
suomenė privalo išmokti atskirti grūdus 
nuo pelų. Ji neturi visokių gandų sklei
dėjų klausyti.

Prieš keletą savaičių, pavyzdžiui, Bro- 
oklyno lietuviuose buvo paskleista toki 
gandai: Kas tai matęs, kur tai matęs ar 
girdėjęs, kad į New Yorką pribuvo lai
vas, atgabenęs vien tik žmonių lavonus, 
įdėtus kiekvieną į maišą. Paskui tie lavo
nai buvo išimti ir kažin kur nuvežti. 
Na, ir šis melas buvo gan smarkiai pa
skleistas Didžiojo New Yorko lietuviuo
se. Jis buvo bandomas padaryti tiesa. 
Bet gandų skleidėjams nepavyko. Melas 
susmuko ir išnyko.

Nemažai lietuviškų šeštakolonistų la
bai daug plepa apie Lietuvą, sėdami ne
pasitikėjimą Amerika, Anglija ir Sovie

Kovos Padidės
Sovietų Sąjungos prezidentas Kalini

nas aną dieną pareiškė didvyriškiems 
Sovietų partizanams, kovojantiems prieš 
Hitlerio banditiškas govedas, kad su pa
vasario pradžia padidės ir partizanų ko
vos.

Sovietų kavaleristų komandieriai, kal
bėdamiesi su amerikiniais spaudos at
stovais, taipgi pabrėžė, kad kavalerijai 
veikti yra geriausia dirva pavasarį, o ne 
žiemą.

Kitais žodžiais, Sovietų liaudis, josios 
geriausi kovotojai savo jėgas labiau 
įtemps, eiles sudrūtins ir padidins mū
šius karo fronte. Pavasaris, taigi, atneš 
dar didesnių mūšių, negu jų buvo žiemą.

Ar Jiems MacArthuras Rūpi?
“Vilnis” (iš kovo 24 d.) rašo:
“Tokie laikraščiai, kaip Chicagos “Tri

bune” ir New Yorko “Daily News” dėjo 
didžiausių pastangų, kad sukurstyti Am
erikos žmones prieš prezidento Roosevel- 
to valdžią, kuri, girdi, apleido generolą 
MacArthurą. Tie laikraščiai, kaip ir visi 
izoliacionistai, coughliniečiai ir visa 
penktoji kolona, laukė ir nesulaukė to 
momento, kada generolas MacArthur 
prabils prieš Rooseveltą.

“MacArthur prabilo. Didžiai žmonių 
miniai, kuri jį* pasitiko Melbourne, gene
rolas MacArthur pasakė: “Mano pasise
kimas ar nepasisekimas vyriausiai pri
klausys nuo to, kiek resursų aš gausiu 
iš mūsų valdžių. Aš jom pilniausiai pasi
tikiu.”

“Čia MacArthur kalbėjo apie Ameri
kos, Australijos ir Anglijos valdžias. Jis 
joms pilniausiai pasitiki.

“Tai yra geriausias atsakymas tiems 
politiniams šarlatanams, kurie verda 
smalą, kurie nori pasėti nesutikimą tar
pe vyriausio Amerikos generolo ir Wa- 
shingtono valdžios.

“Jų pikti planai neišdegė. Bet Chicagos 
‘Tribūne’ dar vis blofina, kad tai aciu 
tokiems užaušusiems reakcininkams, 
kaip MacCormįckai ir Fish’ės, generolas 
MacArthur bus nuskirtas vadovauti Au
stralijai.

“Kad jie kur supelėtų su tais savo blo- 
fais!”

Nerūpi tos rūšies spaudai generolas 
MacArthuras. Nerūpi jai nei vienas žmo
gus, kuris smarkiai kovoja prieš Ašies 
valstybes. Jie įmanytų, tai kiekvieną'an- 
ti-fašistą sunaikintų. Gen. MacArthuras 
jiems čia buvo tik tiek reikalingas, kiek 
jie galėtų pakenkti prezidentui Roosevel- 
tui. Įsivaizduokim, kas būtų buvę, jei, 
sakysim, gen. MacArthuras nebūtų galė
jęs išvykti iš Filipinų salų, jei jis būtų 
pakliuvęs į japonų nelaisvę! Kiek jie tuo- 
met būtų pritauškę!

FOR VICTORY
Buy
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“ ‘Raudonoji f
(Red Star”), oficialis Rau- bius įsakymus. Pakol oriai-1 
donosios Armijos organas, vis atlėkė, miestas jau ibu-1 
sako vokiečiai traukiasi cen- 
traliniam fronte... ‘Raudo
noji žvaigždė’ sako, kad So
vietų armija žygiuoja pir
myn... ‘Raudonoji žvaigž
dė’ sako...”

Nuo pradžios karo ryti
niam fronte tūkstančius sy
kių pasaulis yra girdėjęs to
kius ar panašius žodžius. O 
pasaulis iš patyrimo žino, 
kad kuomet “Raudonoji 
Žvaigždė” sako ką nors, tai 
ji žino, ką sako, — joje ne
rasi pusiau keptos tiesos ar
ba abejotinų pranešimų.

Raudonosios Armijos or
ganas yra vienas iš populia- 
riškiausių laikraščių visoje 
šalyje. Jis savo skaityto
jams suteikia žinių ne tik 
iš rytinio fronto, bet taipgi 
šiaip įvairių žinių ir komen
tarų apie militarinę situaci
ją kituose frontuose Euro
poje.
I Apart to, laikraštis talpi
na atsižymėjusių militari- 
nių ekspertų straipsnius 
apie techniškus dalykus ir 
apie partijos gyvenimą

JJ1 Kai kuriuose fronto da
lyse “Raudonoji žvaigždė” 
gaunama tą pačią dieną vė
lai po pietų, o kitose dalyse

žvaigždė suptam mieste labai svar- antra arba trečia diena. Ži- „ I _ | . 1_ • _ 1   T~A 11 ■*
I noma, susidaro keblumų pri- 

' . v--- -- statyti laikraštį į pačias
yo Raudonosios Armijos pa-1pirmąsias fronto linijas. To
lintas. . Vokiečių komanda kiuose atsitikimuose svar- 
apie tai dar nieko nežinojo, besni straipsniai ir editor 
Neužilgo atlėkė kiti jokie- Halai pasiunčiami telegra
mų orlaiviai ir numetė daug ma ir ant vietos fronto lai- 
maisto ir amunicijos į mies- kraščiuose perspausdinami.
tą. Visa tai pateko į sovie
tų armijos rankas”.

Jis mums pasakojo, kad 
visi pranešimai yra kelius 
kartus patikrinami pirma, 
negu pasirodo “Raudonojoj 
žvaigždėje.” Pavyzdžiui, jei
gu kuris vienetas praneša, 
kad tiek ir tiek vokiečių bu
vo užmušta, tuojau prave
damas specialis ištyrimas, 
ar tai tikra tiesa, pirma, ne-1 kraštis 
gu pasirodo laikraštyje.

donosios Žvaigždės” edito- 
rialų yra rezultatas jo pasi
kalbėjimų su Raudonosios 
Armijos kariais.

Vadimov su didele pagar
ba kalbėjo apie “Raudono
sios žvaigždės” korespon
dentus fronte. Jie yra drą
sūs ir pasiryžę kovotojai.

“Štai Alexander Ogin bu
vo mūsų korespondentas,” 
sakė Vadimov. “Jis buvo su 
maža kareivių grupe, kuri 
buvo vokiečių apsupta. Kuo
met grupės komandierius 
tapo užmuštas, jo vietą už
ėmė Oginas ir išvedė grupę 
iš apsupimo, bet tose pas
tangose patsai žuvo. Jo at
minčiai jis buvo apdovano
tas Lenino Ordenu.”

Žinoma, tokie dalykai

Apart to, svarbiausi straips
niai esti išleidžiami lape
liais ir išplatinami tarpe 
kareivių apkasuose.

Redaktorius mums pasa
kojo, kad esančios dedamos 
visos pastangos pasiųsti į 
apkasus tiek daug kopijų, 
kiek tik galima. Vieną ko
piją skaito keli kareiviai, yra labai liūdni,” sako re- 
Kai vienuose apkasuose lai- daktorius, “bet laikraštinin- 

esti perskaitytas,;kai irgi kariauja. Darbas 
. I jį kareiviai apvynioja aplin-!prie laikraščio negali būti

As buvau vienam fron- akmenį arba apie kavai- atskirtas nuo karo.
to sektoriuje,” sakė Vadi-1 
mov, “kuomet grupė sovie
tinių orlaivininkų sugrįžo 
iš mūšio. Jie pranešė, kad 
jie nušovė keturius priešo 
orlaivius. Ten buvo ir penk
tas orlaivis ir orlaivininkai 
beveik buvo tikri, kad ir jis 
tapo nukirstas, nes jie ma
tė jį dingstant miškuose. 
Bet pakol mes tikrai suži-

ką sniego ir numeta į kitus 
apkasus.

n
Janet Weaver

Maskva, Kovo 17, 1942

Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui na ekonominėje sistemoje, 

Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps . . . - in]<ioq- ^bpionės
sugrįžus namo buvo pastatyta 20 ntld JOKIOS dDCJones, 
klausimų apie tą socialistinį kraštą į kad 1’USai ' norėtų, kad ta 

permaina ateitų revoliucinė
mis metodomis, kaip ir dau-

ir jo rolę šiame kare. Jis i juos at-j 
sako trumpai, bet esmingai. Čia 
mes tuos klausimus ir Crippso atsa-

(Raudonosios Armijos dali
niuose.

i Mes turėjome pasikalbėji
mą su žmogum, kuris šitą 
laikraštį redaguoja — lai- 

Ikraštį, kuris yra skaitomas 
civilinių gyventojų gatvėse 
ir kareivių tranšėjose su ly
giu entuziazmu ir susidomė
jimu.

j Jis yra 37 metų amžiaus. 
Jo vardas David Vadimov, 
kuris nuo pirmos dienos ka-
ro, kuomet jis buvo paskir
tas “Raudonosios žvaigž
dės” redaktoriumi, visą sa
vo laiką pašvenčia tam dar
bui.

“Objektyve tiesa yra vie
nas iš tų principų, ant ku
rių ‘Raudonoji žvaigždė’ 
yra paremta,” mums paaiš
kino redaktorius Vadimov. 
“Nors mes spausdiname tik
tai tą, kaš’tiesa, tačiau yra 
daug daiktų, kurie yra tei
singi, bet kuyių .fries ne
spausdiname ir negalime 
spausdinti dėl visai aiškių 
priežasčių. Mes pasakome 
viską, kas tik galima nesu
teikiant priešui reikalihgų
informacijų.”

Mes tuojau atsiminėme 
“kaimas B, punktas S. upė 
K” ir panašius terminus, 

; kurie taip dažnai skamba 
“Raudonosios žvaigždės” 
pranešimuose. O tas žmo
gų labai erzina, kuomet tu 
nori žinoti tikrus vardus tų 
vietų, kurias Raudonoji Ar
mija paima. Bet, kaip Vadi
mov mums paaiškino, tam 
lyra rimtų priežasčių. Ji sa
ko: “Kai traukiasi atgal vo
kiečiai dažnai pameta susi
siekimus su savo kitais vie
netais. Pavyzdžiui, buvo 
toks atsitikimas, kuomet 
buvo pasiųstas vokiečių or
laivis nunešti ir numesti 

| vokiečių garnizonui tūlam 
Raudonosios Armijos ap

nojome, kas su tuo orlaiviu 
atsitiko, mes paskelbėme, 
kad mūsų orlaivininkai nu
kirto tik keturius priešo or
laivius.” •

Antras principas, ant ku
rio “Raudonoji žvaigždė” 
paremta, yra tas, kad jinai 
savo skaitytojams išaiškina 
militarinę situaciją ir iš
lukštena fronte įvykius. Pa
vyzdžiui, sako Vadimov, na
ciai padidino savo kontr-
ofensyvą. Dabar ‘Raudono
ji Žvaigždė’ deda visą eilę 
straipsnių, nurodančių, ką 
tas ofensyvas reiškia ir ko
kios metodos yra vartoja-tikime, 
mos jo atmušimui. Gi tuo' 
laiku, kai Raudonoji Armija 
traukosi atgal, mes pariMi- 
dojome laikraštį išaiškini
mui, kam tas pasitraukimas 
reikalingas ir kaip jis yra
pravedamas.”

Kaip visų kitų sovietinių 
laikraščių, taip “Raudono
sios žvaigždės” vienas iš 
svarbi ausiu tikslų yra 
mokinti savo skaitytojus. Ji 
mokina armiją. Ji yra Rau
donosios Armijos įrankis,
kurto pagalba duodamos ka
reiviams instrukcijos ir in
formacijos apie vokiečių 
metodas. Nors, žinoma, ne
galima kiekvienam piliečiui 
gauti laikraščio kopiją, bet 
kas liečia Raudonąją Armi
ją, tai nėra tokio vieneto, 
kuris negautų kasdien ma
žiausia vienos kopijos. Fron- 
tan laikraštis pristatomas 
orlaiviais ir traukiniais. Kas 
liečia Leningradą, tai pa
siunčiami “metrical” ir nuo 
jų laikraštis ten atspausdi
namas. Laikraščio kopijos 
pasiekia frontą vakare. Va
dimov sakė, kad nebuvo to
kios dienos, kuomet Lenin
gradas būtų neturėjęs “Rau
donosios žvaigždės” per vi
są karo laikotarpį.

kymus paduodame, po vieną kas
dien.—RED.

Klausimas No. 14:
Iki kokio laipsnio Rusija 

tebesilaiko pasaulines revo
liucijos tikslo?
Atsakymas:

Aiškus dalykas, kad kiek
vienas žmogus, kuris mano 
arba tiki, kad jis surado ge- 
riausį būdą tvarkymui arba 
valdymui visuomenės reika-
lų, nori išplėsti tą būdą taip 
plačiai kaip galima. Mes vi
si esame misijonieriai (skel
bėjai) tų idėjų, į kurias mes

Rusai komunistai tiki, kad 
jie surado geriausį būdą su
organizavimui visuomenės, 
kad padidinus jos laimę. 
Tuo būdu jie nori paskleis
ti tą civilizuojančią įtaką 
per visą pasaulį, kaipo ide
ologijos dalyką, kaip kad 
mes bandome pertikrinti 
pasaulį, kad Vakarų Demo
kratija nepaprastai geras ir 
vertingas dalykas. Jeigu tu
rėtų būti pamatinė permai-

gelis kitų žmonių norėtų.
Bet tas nė truputį nereiš

kia, kad jie nori panaudo
ti savo politinę įtaką pra
dėjimui revoliucijos kitose 
šalyse. Iš tiesų kaip tik 
priešingai. Tai aš tikrai 
teigiu. Tai yra man tiesio
giniai pasakęs pats Stalinas 
ir taip yra daugiau negu 
vieną sykį Sovietų valdžios 
pareikšta paskutiniais lai
kais.

Rusai nenori kištis į kitų 
įšaliu vidujinius reikalus. Jie 
nori laikytis politikos: gy
venk pats ir leisk kitiem gy
venti. Jie yra pasirengę 
remtis savo atsiekimų ir 
savo sistemos gerumo pa
vyzdžiu, idant pertikrinti 
kitus apie tos sistemos ver
tybę ir priimtinumą.

Aš noriu šitą faktą taip 
storai pabrėžti, kaip tik ga
lima nes Hitleris ir Penk
takolonistai visuomet ban
do panaudoti baimę taip va
dinamo Europos “subolše- 
vizavimo,” idant susilpninus 
savo oponentų vienybę.

Amerikoje gamintas tankas M-3 Anglijoje; jie pasi
rodo ten ląbąi gerai.
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KAS ARŠIAU - CHOLERA AR TIFAS?
Naciam užėmus Lietuvą, I 

netrukus, kaip žinoma, pa
plito joje šlykšti, mirtinga 
apkrečiamoji liga ii fa s. Bu
vo pranešimų, kad hitlerie- 
čiai net šaudė tifo ligonius 
įvairiuose savo užgrobtuose 
kraštuose, suprantama, ir 
Lietuvoje.

Mokslinė Rock efellerio 
Fundacija savo pranešime 
kovo 19 d. apie karą ir ap
krečiamas ligas paduoda ši
tokią nuomonę tų ligų žino
vo Hanso Zinsserio:

“Tifas yra tragiška ne
laimė žmonijai, nei kiek ne 
mažesnė už bubonišką ma
rą ar cholerą.

“Daugumoje praeities ka
lni daugiau žmonių mirė 
nuo tifo, negu krito karo 
laukuose. Tifas jau ir da
bar veikia daugelyje vietų 
Europoje; jis p r a deda 
siausti ir pietinėje Ispanijo
je. Kiti didieji tifo lizdai 
susidarė Lenkijoj, Rumuni
joj ir kaimyniškuose kraš
tuose.” — Buvo žinių, jog 
tifas plinta paties Berlyno

Kišeninis Radijo 
Telefonas

priemiesčiuose ir net vaka
rinėje Vokietijoje, Franci- 
jos pasienyje.

“Tifo klausimas, tai jau 
šimtmečių klausimas, o vis 
dėl to, labai permažai ta li
ga tėra pažįstama. Bendrai 
mes žinome, kad kūno utė
lės nuo vieno žmogaus per
neša ją kitam; kad ta liga 
sparčiai išsivysto ir sklei
džia pražūtį, kur žmonės 
tirštai susibrukę, gyvena 
nesveikose sąlygose ir kada 
tarp jų atsiranda daug kū
no utėlių. Mes tain pat ži
nome, jog kartą tifu persir
gęs ii* išlikęs gyvas asmuo 
daugumoje atsitikimų jau 
neapsikrės šia liga ateity
je. Mes turime kiek pavir
šutinio supratimo, kaip 
trukdyt tifo plitimą — vis
ką apvalant nuo utėlių ir 
atitveriant sergančius ta li
ga (kvarantinuoiant juos). 
Bet mes nežinome, kaip su
laikyt arba panaikint utėlė1 
veisimasi karinėse sąlygose. 
Nėra dar atrasta jokio tik
ro būdo skiepijimais ar ki
tokiomis priemonėmis ap
saugot žmones nuo ansikn"- 
timo tifu. Be to in- 
kio specialio gydvmo nuo ti
fo, kada žmogus jau suser-

Iga juom.”
Weltronic korporacija De- (Praeitą penktadienį šia- 

troite gamina mažiukus ra- me skyriuje tilpo straipsnis 
dijo prietaisus, per kuriuos i iš Sovietų fronto anie griež- 
galima perleist savo kalbą tą švaros prižiūrėjimą Rau- 
ir girdėt kito kalba. Toks'donojoj Armijoj, ir iki šiol 
abiem pusėm veikiąs radi ioį nebuvo matyt nei girdėt 
prietaisas vadinamas Wel-jjokio pranešimo, kad tifgs 
tronic Tran-Ceiver, naudoja butui bet kur pasirodęs So- 
labai trumpas oro bangas: vietų valdomoj žemėj. An-
sveria tik keturis svarus ir 
nuneša bei parneša kalbas 
per penketą mylių atviroje 
vietoje; tiek pat jis siekia ir 
aukštyn. Taigi per šį prie
taisą galima būtų susikal
bėt ir su beveik visais le
kiančiais orlaiviai, jeigu jie 
turėtų tokios pat rūšies

Yra vertus, amerikinei'' 
!spaudoje buvo jau daug ži
nių apie tifą vokiečių ar
mijoj, ypač šiauriniame ir 
centraliniame frontuose.

Girdėjimas Dalykų, Kurių 
Tikrumoj Nėra

prietaisą arba jeigu jų ra-, 
dijas būtu nustatytas veik Mississippi Universitete 

buvo padarytas toks bandy-
ti tokiomis.bangomis. Tarp mas Muzikos instrumentu 
aukštų namu tas radijukas,, buvo duodamas garsas re- 
zinoma, nesiekia penkių my- I guiiariai kas pusė minutės 
lių tolio. Jis dirba sausomis į jr pakartotas 30 sykių. Pra

džioj jis palengva skambėjo,• elektros bate ri jukomis. „
Praktiškame vartojime bet laipsniškai buvo didina- 

*?utl P° s.ltoki 1 a(kJuką ;mas, o paskui vėl palaips- 
is abiejų pusių — pas tą,, njuj mažinamas, iki visiškai 
kas per jį kalba, ir pas tą, Justojo. Tada profesorius 

Duoglas G. Ellson užklausė 
studentus: Kurie dar gir
dite garsą, o kurie ne? Ir 
pusė studentų atsakė, kad 
jie girdi tą garsa, kuomet 
jo jau nebuvo. Taigi pas 50 
procentų studentu susidarė 
haliucinacija. — Tuo žodžiu 
yra vadinama įsivaizdavi
mas. kad asmuo mato ar 
girdi tai, ko tikrumoj nėra.

Kada kitame bandyme iš 
pat pradžios buvo smarkiai 
duotas garsas, tokiu pat sti-z 
prumu pakartotas 30 sykių 
ir staiga sustabdytas, ro

ndos, visi galėjo pastebėti, 
kad jau nėra to garso; bet 

■ir tai pusdevinto procento 
visų studentų tvirtino, kad 

American - Marietta kom- garsas dar skamba, kuomet 
panija paskelbė, kad ji dir- jis buvo jau visai nutilęs, 
ba pagerintas maliavas, ne- į Tuos tyrimus profesorius 
turinčias dvoko, Pirm suni- j Ellson pranešė suvažiavi- 
lant maliavą į dėžes, iš jos mui Amerikiečių Mokslo 

Pažangos Susivienijimo.

kuris klausosi ir atsako.
Tas radijukas naudingas 

perleidinėt patvarkymus di
desniuose statybos darbuo
se; pasakyt geležinkelio sto
tyse traukiniams, kuria va
landa ir minute turi vienas 
bei kitas traukinys išva
žiuot; pranešinėt anie nu
žiūrimus sabotažo veiksmus 
fabrikuose ir anie pastebi
mus priešų orlaivius, gais
rus ir t.t. Jis taipgi tinka 
susikalbėt farmeriams tarp 
savęs arba su biznieriais 
artimame miestelyje, vietoj 
telefono naudojimo.

MALIAVA BE DVOKO

lant maliavą į dėžes, iš jos 
pašalina dvoką tam tikrais 
cheminiais būdais: taigi ją
ja galima prie uždarų durų 
maliavot kambarius krau
tuvių. ligoninių ir kitu įstai
gų. Ta maliava visiškai iš
džiūsta per 12 iki 15 valan
dų. Ji v vadinama Valdura 
No-Odor paint.

Aleksejus Bachas — Gyvenimas Pašvęstas
Mokslui ir Visuomenes Labui •

Nežiūrint karo, visa So
vietų Sąjunga per savaitę 
nuo kovo 21 iki 28 d. gar
bingai mini 85-ių metų am
žiaus sukaktį didžio savo 
mokslininko ir revoliucio
nieriaus, akademiko Alekse
jaus Bacho.

Tarp kitų Bacho moksli
nių darbų buvo ir išvysty
mas augalų, duodančiu me
džiagą gumai - robui dirbti. 
Tuom Bacho pasiekimu su
sidomėjo ir Washingtonas, 
kuomet dabar japonai už
kirto Amerikai gavimą 
gamtinės gumos iš Rytinės 
Holandų Indijos.

Bachas visą subrendusį 
savo amžių pašventė moks
lui. Jis tapo išrinktas na
riu Sovietų Sąjungos Aukš
čiausio Sovieto (seimo) ir 
1938 metais pirmininkavo 
pirmai, atidaromajam to So
vieto sesijai.

Tedą jis savo kalboj sa
kė:

“Mes norime taikos, bet 
jeigu kas mus užpuls, • tai 
mes pakilsime visi, kaip vie
nas, ginti savo socialistinę 
šalį — ir bus mūsų priešams 
nelaimė.”

Aleksejus Bachas ištisus 
60 metų savo amžiaus paau
kojo moksliniam ir kartu 
revoliuciniam darbui. Tai 
dabar Sovietų žemėje var
das akademiko Bacho skam
ba kaip ženklas tarnavimo 
mokslui ir socialistinei kū
rybai.

Būdamas 16 metų berniu
kas, Bachas įstojo į revoliu
cinio jaunimo eiles. 1878 
metais, dėl “studentų maiš
tų Kijevo Universitete,” ca
ro valdžia ištrėmė studentą 
Bachą. Nuo tada jis nieka
da neiškrypo iš revoliucinio 
kelio, tuo pačiu laiku dary
damas vis gilesnius tyrimus 
srityje augalų ir gyvių che
mijos.

Kai kurie iš didžiausių

mokslinio tyrinėjimo insti
tutų Sovietų Sąjungoje ta
po įsteigti pagal Bacho su
manymus.

Tarp daugelio kitų Ba
cho mokslinių pasiekimų 
yra šie: teorija, aiškinanti, 
kaip medžiagos perdega 
(oksiduojasi) augaluose ir 
gyvūnuose; cheminis išaiš
kinimas kvėpavimo ir rūgi
mo (fermentacijos) vyks
mų; anglies (carbono) ir 
azoto (nitrogeno) eiga gam
toje ratu; cheminiai pasi
keitimai gyvių ir augalų or
ganizmuose ir tt.

Akademikui Bachui už 
nuopelnus moksle buvo su
teiktas Lenino Ordinas ir 
Raudonosios Darbo Vėlia
vos Ordinas, o pernai jam 
duota pirmoji Stalino dova
na už aukščiausius pasižy
mėjimus moksle gyviu ir 
augalų chemijos.

N. M

IŠ KUR AUGALAI GAUNA VITAMINŲ?
Vitaminus mes gauname VITAMINAI NE VISKAS 

iš augalų ir gyvulinių pro- Amerikos Gydytojų Drau-
dūktų — mėsos, pieno, kiau
šinių, žuvies. Gyvuliai dau
giausia vitaminų gauna iš 
augalų.

Bet iš kur augalai ima 
vitaminų? — Jie patys pasi
dirba sau vitaminus iš van
dens, saulės šviesos, oro du
jų ir mineralų, esamų žemė
je.

Tuomi augalai, kaip vita
minų gamintojai, vis dar 
pralenkia mokslininkus che
mikus. '

Mokslininkai, tiesa, padir
ba kai kuriuos vitaminus, 
suderindami tam tikras che
mines medžiagas ir sujung
dami jas krūvon. Bet dar 
nebuvo chemiko, kuris su
taisytų vitaminą iŠ tokiu, 
mišrių medžiagų, kaip van
duo, oras ir dirvožemyj ran
dami mineralai.

Augalam taip reikalingi 
vitaminai, kaip ir mum. Bet 
kada žemėje trūksta tam 
tikrų mineralų, augalai nc-

gijos Taryba Maisto ir Svei
katos Klausimais plačiai ty
rinėjo, kaip amerikiečių 
dauguomenė maitinasi, ir 
neseniai išdavė raportą, ku
ris parodo, jog bent pusės 
žmonių mityba nepatenkina 
sveikatos reikalavimų. Ta 
medicinos mokslininkų ta
ryba ypač pabrėžė, jog dirb
tini vitaminai, perkami vai
stinėse, negali pavaduot ža
lių daržovių, vaisių, kiau
šinių, pieno, sviesto, mėsos, 
čielų grūdų valgiu ir mm0- 
ralų esamų natūraliuose 
per fabrikavimus nnoii/,o>’- 
kytuose maisto produktuo
se.

Bet. vitaminai gali pagel
bėt ligose, kurios atsirado 
dėl jų stokos maiste. Jie 
taipgi naudingi karo fronte 
ir kituose atsitikimuose, 
kur negalima gaut šviežiu 
daržovių, pieno, kiaušiniu ir 
kitu maisto dalukų su rei
kiamais vitaminais.

N. M.
gali pasigamint ir savo kū-NUMUŠAMA S

Naciai, per devynerius 
metus besiruošdami karui 
visuomet žiūrėjo į radi j a 
kaip karo įrankį—dvasiniai 
prirengt vokiečius, o ypač 
sukurstyti svetimas tautas 
vieną prieš kitą, kad Hitle
riui būtų lengviau laimėH.

Pradėjus karą prieš Fran
ci ją, nacių radijas francūzr 
kalba nuolat statė klausi
mą: “O kur yra anglai?” 
arba deklamavo: “Anglai

Žaibai Veikia Kaip 
Žemes Tręšejai

Žaibas viso trenkia .į že
mės mitulį bei į pastatus, 
medžius ir kt. du bilionus 
kartų per metus; tad išeina 
apie septyni trenkimai kiek
vienai ketvirtainei myliai 
žemės paviršiaus, kaip skai
čiuoja žurnalas “Westing
house Engineer.”

Kas sekunda kur nors 
yra apie 50 žaibo trenkimų; 
ir vien Jungtinėse Valstijo
se jis užmuša apie 400 žmo
nių per metus. Iš to atrody
tų, kad žaibas yra žmogaus 
priešas, bet tikrumoje jis 
n e p a 1 yginamai didesnis 
žmonijos tarnas ir gerada
ris. > •

Dėl to “Westinghouse En
gineer” štai ką sako:

Žaibas, lėkdamas per orą 
su 60 milionu mylių grei
čiu per valandą paliuosuoja 
nitrogeną (azotą) iš oro. 
Tas nitrogenas, pavidale ni- 
trinės rūkšties, krisdamas 
žemyn su lietaus lašais pra
turtina žemę. Vien tik šiuo 
būdu žaibai per metus pa
gamina apie 100 milionu to
nų nitrinės rūkšties, o tai 
daugiau žemei trąšos, negu 
visi dabartiniai trąšu fabri
kai pasaulyje pagamina per 
metus.

Be to, žaibai trenkdami 
sugrąžina žemei elektrą,
kuri nuolat “gainioja” iš jos
į debesis. Tokiu būdu žaibai

E NUO NA2
duoda mašinas, o francūzai 
—savo gyvybes.”

Nacių propagandos mi- 
nisteris Goebbels pastato 
prie trumpų bangų radijo 
tokius kalbėtojus, kurie 
'amerikiniai - angliška kalba 
šneka Jungtinių Valstijų 
žmonėms apie “šėtoniškus” 
Anglijos planus prieš Ame
riką. Jie tvirtina, kad, gir
di, “Anglija niekina visas 
kitas tautas, bet labiausiai 
amerikiečius.” Tos kalbos 
beveik visuomet baigiasi pa
našiu klausimu: “Argi Am
erikos jaunuoliai turėtų liet 
savo brangų kraują, kad iš
gelbėt piktą ir supuvusią 
diktatūrą Churchillio” (An
glijos ministerio pirminin
ko) ? Jie taipgi skelbia, kad 
Anglija, girdi> buvo, yra ir 
bus Amerikos priešas.

Kai naciu submarinas 
1940 metų rugsėjo mėnesį 
nuskandino anglų laivą su 
gabenamais Amerikon vai
kais, nacių radijas įvairio
mis kalbomis paskelbė, kad 
tai, esą, patys anglai nus
kandinę tą laivą, norėdami 
pakurstyti Ameriką karan 
prieš Vokietiją.

Elektra Užrekorduoja Negi
musio Širdies Tvaksėjimą
Yale Universiteto medici

nos profesoriai išrado elek
trinį prietaisą, kuris tuojau 
parodo, ar moteris yra nėš
čia. O iki šiol vartojami ty
rimo būdai dažnai neatskir- 
davo, ar moteris nėščia, ar 
turi skilvio vėžį ar nesvei
kų mėsų-skaudulių priaugi
mą viduriuose.

Yra nėščių moterų, ku
rios spėja bei nužiūri, kad 
galėsią būt dvynukai. Tai 
Yale Universiteto moksli
ninkų atradimas, užrekor- 
duodamas negimusių kūdi
kių širdies tvaksėjimus, pa
sakys anksčiau, negu bile 
kuri kita priemonė, ko mo
teris turi laukti, ar vieno ar 
dvieili kūdikių.

Darant tyrimą, plokšti-

Nacių radijas visada sten
giasi perstatyti Angliją kai
po melagę, pats sužiniai me
luodamas. Taip antai, atsi
lanko Berlynan koks veng
ru laikraštininkas. Naciai 
tyčia jam pakužda, būk Hit
leris nužudęs savo užsieni
nį ministerį Ribbentropą. 
Vengrų laikraštis išspaus
dina tą neva žinią. Ją pra
neša anglų radijas. Tuomet 
h i 11 erininkai per savo

(Tąsa 7-me pusi.)

Kodėl Plaukai Neišven
giamai Pražyla?

Jauname kūne gerai per
dega (oksiduojasi) medžia
gos gaunamos iš maisto. Iš 
tokio perdegimo susidaro 
dažai — juodi, rudi ar gel
toni — ir jie vadinasi me
lanin (nuo graikiško žodžio 
“melas,” reiškia, juodas). 
Tuos dažus kraujas perneša 
į plaukus.

Einant senyn,- perdegimo 
vyksmai žmoguje silpnėja; 
mažiau ir mažiau susidaro 
tų dažų; žmogus žyla ir, ga
lų gale, tampa visišku balta
galviu, jeigu gana ilgai gy
vena.

Taip žilimą aiškino profe
sorius dr. Ales Hrdlcka, na
rys Smithsonian Instituto 
Washingtone, duodamas sa
vo raportą Amerikos Gydy
tojų Susivienijimui.

Dr. Hrdlcka abejoja, kad 
dėl kokio išgąsčio, gilaus 
gailesčio ar didelio rūpesčio 
galėtų žmogus per naktį 
pražilti, kaip kad pasakoja
ma. Jis taipgi netiki, kad 
vitaminais galima būtų pa
stoviai sugrąžint žilai gal
vai buvusią jauną plaukų 
spalvą ir visada ją palaikyt. 
Bet dr. Hrdlcka daleidžia, 
kad žilimo pradžioje galima 
būtų vitaminais atgaut tam 
tikram laikui juodus, rudus 
ar geltonus plaukus. Ale, sa
ko, jie paskui vėl žiltų; rei
kėtų vartot daugiau ir dau-

nuose susikraut nUtmkr’nm 
vitaminų. Tuomet piųml ii 
serga vadinamomis “i rūko
mo” ligomis; jie nedaauga 
ir skursta dėl stokos vitami
nų; blogai tada išsiw tu 
šaknys ir jos būna !;p t - 
Jeigu, pavyzdžiui ° " 1 
negauna medžiagos, iš k • 
rios "alėtu pn^Tg^m’^t '’’t--. 
mino R. turn'° 
si ran.d ' 15"° 1
ri pas žm~" 
pellagra. St /U ’ ' 
medžiagų r -
tiems vitaminams., au.gala: 
serga panašiai, kaip ir žmo
nės bei gyvuliai, kurie ne
gauna tokių vitaminų.

Bizniai, kurie verčiasi gė
lių auginimu, todėl, pasku
tiniais laikais pradėjo lašint 
į pašaknius atitinkamų vi
taminų pagal mokslinių dar
žininkų nurodymus, jeigu 
matyt, kad žemėje nėra pa
na medžiagų, iš kurių gėlės 
galėtų pasigamint sau rei
kalingų vitaminų.

Nauja Cheminė Apsauga 
Grūdam ir Miltam

New Hampshire Univer
sitetas paskelbė, kad jo 
mokslininkai išrado naują 
cheminę medžiagą, kuri len
gvai užmuša atsirandančius 
supiltuose grūduose bei mil
tuose vabalus, kirmėlaites ir 
visokias bakterijas, bet, sa
ko, žmogui visai nekenkia. 
Tą medžiagą jie pavadino 
chlorinated nitroethane.

Tas chemikalas atrodo 
panašus į vandenį, turi sa
votišką dvoką, bet jis nė
ra nemalonus.

Atidarius šio skystimo dė
žę patalpoje, kur laikomi 
grūdai ar miltai, skystimas 
sparčiai garuoja ir tie ga
rai kiaurai persiverržia per 
visus supiltus grūdus bei 
miltus, jeigu patalpa akli
nai uždara, kad tas chemi
kalas negalėtu per nlyšiu^ i 
atvirą orą išgaruoti. J:s 
esąs praktiškas savo pigu
mu.

Atidarius patalpą, to che
mikalo dvokas greitai oran 
išgaruoja ir jau neužuodžia-

Guma Ameri’ ai iš 
Sovretn Sūkiu?

ar,n’r)b] Snvipf°i -
didžiuma paretino^ np”TMrt<’

Dm Kol41 canvas d1 rekto
rius J. E. Seagram and 
Sons ]oboi*r>^r»1’iin Vnn. 
areqO Hrw'hi Vnd tnc! °n- 

rirplrtn b" B pn^innrnnc!
42-se valctiioso šinie 
AZid^finipi iš akro z^m^s 
užsodintos kok-s41"^Įi
ma būtu paut 150 iki 200 
SVarU PUmnS. Tr i^inn-i worn 
būtu r,ž°odiyitr‘ 7 OOO 000 
m. +f»i i* in išHtn 000 Hiks. 
tančr1 ton11 piw n^r mo
tus. To užtektu ir karo rei
kalams ir šiajn automobi
liams. Tai būtu perą žinia 
milionams Amerikos auto
mobilistu.

Išklausius tu parodymu, 
kon^resmanas Aupustas H. 
Andersen parašė laišką 
valstvbės sekretoriui Cor
dell Hull’ui. rapindamas pa
prašyt Sovietu valdžia, kad 
tuo i aus atsiustų Amerikai 
10 tonų kok-sapyzo sėklų 
tain, kad farmeriai įvairio
se Amerikos dalyse iau ši 
pavasari palėtu nrisodint 
iu. JunPtiniu Valstijų žem
dirbystės denartmentas kar
tu turėtu gaut nurodymu iš 
Sovietu kas liečia kok-sagy- 
zu sodinimą, tręšima, augi
nimą ir j u sėklų ir šaknų 
suėmimą: o tuos nurodvmus 
valdžios žmonės perleistų su 
sėklomis farmeriams.

Sovietu pilietis L Filino- 
vas išrado ir tinkama maši
na kok-sagyzų derliui suva
lyti.

niai to instrumento elektro- kol, pagaliaus,
giau vitaminų prieš žįlima. ma jokių jo pėdsakų. Jis

žmogus vi° taipgi nepaliekąs jokių nuo-

MAKE EVERY 
PAY DAY 

BOND DAY
palaiko žemę tinkamai už- dai pridedami prie moteries tiek pražiltų, nepaisant jo- dų miltuose ar grūduose, 
taisytą elektra. ' N. pilvo. S. S. kių vitaminų. J. C. K.

JOIN THE PAY-ROLL
* SAVINGS PLAN *•
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LITHUANIAN YOUTH FORCED TO BE CANNON FODDER FOR NAZIS■!» F

Coughlin’s Fascist Propaganda Attempts
To Seduce Lithuanian American Catholics

smatterings of
METROPOLITAN NEWS

A large proportion of the Lithuanian 
American public is composed of Roman Ca
tholics. As such they have more than once 
come under the influence of the seditious 
propaganda issued by Father Coughlin in 
the pages of “Social Justice.”

When oftr nation is involved in the great
est war in all history such echoes of Goeb
bels as “Social Justice” cannot be ignored. 
They are dangerous. They represent an at
tempt by the Axis to plant fascist propa
ganda into the minds of Americans by 
using the cloak of (Catholicism. Lithuanian 
American Catholics are also the object of 
this propaganda.

We are in a war—a democratic war. 
We are fighting not only for the liberation

Lithuanians Attending Congress to Call for MOTOR CITY NEWS Naujiems Draugas & Ke|eivis Dlip|i(.ate
The Release of Earl Browder from Prison

Lithuanian organizations in the pretext. The penalty has 
Brooklyn this week elected been fixed at approximately 
delegates to the “Free Brow- fifteen times the severity of
der Congress” being held in 
Nevz York on Saturday and 
Sunday. Lithuanian delegates 
from out of town organiza
tions have arrived in N. Y. 
yesterday.'

Three rallies will be held 
Sunday at Manhattan Center, 
the C o s m opolitan Opera 
House and the Royal Windsor. 
The public meetings will 
serve as the closing sessions 
of the Congress which opens 
on Saturday at 2 p. m. at 
Manhattan Center.

Speakers who will address 
the three rallies include War
ren K. Billings, who spent 23 
years together with Tom Moo
ney in prison on a frame-up, 
and Representative Vito Mar- 
cantonio.
..Earl Browder has already 
spent one year in prison. A 
single word writen in answer 
to an ambiguous question of 
doubtful meaning and no im
portance, in a passport appli
cation blank six years before 
the trial, and long ago barred 
by time but revived by a thin 
construction of legal. subter
fuge, served as the excuse for. 
an imprisonment that was de-j 
sired prior to the finding of |

HERE AND THERE
Russian War Relief, Inc., which 

is the avenue through which thous
ands of Americans have contributed 
to the magnificent showing being 
made by the Red Army, is launch
ing a "Spring Offensive” to raise 
funds for medical and humanitarian 
relief to the Soviets. The drive will 
begin with a city-wide conference on 
April 11 in the Hotel Commodore. 
It will end with a rally in Madison 
Sq. Garden on May 20.

Using the slogan “For Victory > 
This Year, Help Russia This j 
Spring!” Russian War Relief has > 
sent invitations to five thousand or-1 
ganizations to send delegates. Pres-! 
iding at the conference will be Bish
op Francis J. McConnell who will 
introduce among others Edmund C. 
Carter, head of Russian War Re
lief, Jan Masaryk, and the Rev. A. 
Clayton Powell. The conference will 
be followed by a six week campaign 
including a luncheon in the hon
or of Mrs. Roosevelt and Mme. Ivy 
Litvinoff, a concert and ball on 
April 17, and a three day street 
collection in May, in which 10,000 
collectors are expected to take part.

In announcing its program, Rus
sian War Relief said: “Within the 
span of a few months we have pur
chased, assembled and shipped large 
quantities of medical and surgical 
supplies, clothing, and food to Rus
sia. The tempo of our aid is mount
ing but we must do more and do 
it now!”

Thinking Out Loud

Yes, they have finally got around 
to it. Once again Labor is being 
blamed for the trouble we’re in. The 
Smith-Herring bill now before Con
gress implies that we can produce 
more goods if we suspend all laws 
limiting hours of work, eliminate 
overtime pay, invalidate existing 
contracts between boss and worker, 
prohibit the closed union shop and 
place a 6 per’cent limit on profits
in defense contracts. (Wonder how Representative Smith and his fel-

sentences given to other per
sons in comparable cases.

EARL BROWDER
Neither the ends of justice, 

nor the interest of the nation 
in this crisis will be served by 
the continued imprisonment of I 
Mr. Browder. Millions of Am-1 
ericans call upon Washington; 
to correct the injustice of a!

• four-year sentence—a sent-'
ence which should not be per
mitted to mar our national re-; 
cord. Earl Browder, anti-Fa- j 
scist leader, is needed by Am
erica.

that last one got in there).
In much of the material presented 

in support of abolishing the forty- 
hour law an erroneous impression 
has been created that workers at 
present are allowed to work only 
forty hours a week. This is not 
true. The fact is that in the ma
jority of war industries they are 
working more than forty hours. 
But the law says that Labor must 
be paid time and a half for all 
hours worked beyond forty. Thus 
it is clear that the real and nasty 
purpose of the Smith-Herring bill 
is to do away with the extra pay.

The popular slogans of getting 
every one to sacrifice and work his 
hardest make an excellent flag-wav
ing device to conceal this real pur
pose and the public, confused by the 
facts, is often easily taken in. Is 
it not reasonable that, in view of 
the large profits being reaped even 
after taxes are deducted or whittled 
away in bonuses to secretaries, 
that workers should get time and a 
half for overtime?

Furthermore, the fallacy of the 
theory that increasing greatly the 
number of hours worked will in
crease production was proven in the 
last war when production fell off 
sharply after a moderate schedule 
of work was abandoned in favor of 
an unreasonable increase in working 
hours.

If Smith and Herring really want 
to increase production let them pre
sent a bill calling for a larger pro
gram for the training of workers— 
especially women, the elimination of 
job discrimantion against Negroes, 
the more rapid development of our 
resources, and more serious consi
deration of the plans which have 
been offered by labor for securing 
maximum efficiency in the use of 
our indust rial capacity. Working men 
have been led to think that they 
have a stake in the war. No surer 
way to disillusion them can be 
found than to follow the lead of

of Europe (Tom slavery, but for our own 
liberation irom racial hatred, intolerance 
and other spawning grounds of fascism. 
Catholic, Protestant, Jew, Negro and white, 
must all fight together to expose traitorous 
elements which try to break America’s na
tional unity in older to make our country 
an easy prey for the Axis.

Catholic churches and groups in Germany 
found out, when too late, that Hitler’s ap
peals in the name of Catholicism were de
magogic. They were lies dished out in or
der to place the whip in Hitler’s hand.

Father Coughlin is using the same lies, 
the same techniques of propaganda. The 
robe of sanctimonity which he wraps 
around himself is Made in Berlin. Lithua
nian American Catholics must realize this.

DETROIT, Mich. — This was a 
hectic week-end for us. After a par
ade in the snow flurries, the chor
us was fully assembled in the huge 
Coliseum.

What a program! Speakers galore, 
while our group was fidgeting
around hoping that they would speed 
it up so - that we could sing and 
leave to attend to our play. It 
never fails. We always have two 
or three affairs to attend to in one 
day. They disappointed us also in 
the fact that they did not record 
more than two choral groups. Of 
course, we know that radio time 
is very hard to get.

I shall devote a special paragraph 
to Annabella and Tyrone Power 
who made their appearance as 
guest speakers. They stole the 
show. The crowd, especially the 
girls, (I could name a few) were 
all a-dither. After that, I am sorry 
to say that no attention was paid 
to the speeches that were made by 
the prominent men who were listed 
on the program.

The curtain finally went up on 
the play Išvyta Duktė after a mad 
rush to get to Finnish Hall, have 
make-up applied, and dress for the 
parts. Whee! I’m just getting over 
it. I know (hat Antoinette did 
more than /her share of chasing 
around. I won’t dwell on the indi
vidual merits of the plhyers--1 
shall leave that to our elders. I 
knovy that our public liked it, I 
mean the play.

You know how these plays go— 
the door gets stuck, the book-case 
topples over nearly injuring the act
ors -we had our share of that. An
other thing, the telephone didn’t 
ring. To err is human—and are we 
human? Or shouldn’t I ask that?

Mr. Žilinskas, Aldona Žilinskas’s 
brother from Brooklyn, came to the 
play. It seems that he? is a civilian 
mechanic al. Selfridge Field at Mt. 
Clemens. Your brother gets around, 
Aldona. We hope to see more of

I him..
Blue Monday Correspondent

—A. V. L.

Mail Out Job 
Questionnaires to 
Service Registrants •

WASHINGTON. —• The first of 
' the questionnaires which will deter
mine where and how an estimated 
47,000,000 men can contribute most 
efficiently to the war effort were 
mailed this week.

Selective service headquarters 
said local draft boards would send 
questionnaires first to the 9,000,000 
men between 35 and 44 who regis
tered last Feb. 16, and eventually to 
all registrants.

The questionnaire is four pages 
long, printed on yellow cardboard.

The hidden skills which it will 
uncover working at jobs of no di
rect value to the war effort will aid 
immeasurably in locating workers 
needed by war industries.

The data will be sent to the na
tional roster of scientific and spe
cialized personnel, which is collect
ing information on persons with 
professional and scientific ability, 
and to the employment service, 
which is assuming the same rela
tionship to industrial manpower al
location as selective service to the 
needs of the armed forces.

Most important feature of the 
questionnaire is a check list of 200 
occupations, ranging from babbitcr, 
deep sea diver and policeman to 
parachute rigger, construction esti
mator and airplane pilot. Every 
skill listed is needed in war indus
tries.

’Tis heaven itself that points out 
an hereafter, and intimates eternity 
to man.

lows to clamp down repressive laws 
which will produce only resentment 
and loss of morale.

—Max Weintraub.

RED CROSS
The Red Cross classes organized 

by the Moterų Apšvietos Kliubas 
and the Brooklyn Builders Sorority 
has finally come into being. The 
first class was held Tuesday, March 
24th. The class meets at the Health 
Center at Graham Ave. aųd Maujer 
Street. It was quite inspiring to 
see the excellent turn-out. *

GREAT NECK
Many of our B’klyn people con

sider Great Neck too far away to 
attend their affairs. They don’t 
know what they’re missing. Great 
Neck (in comparison with other 
Lith. communities) . is small—but 
what those folks accomplish is 
truly GREAT!

Honors should be awarded Gcorgie 
Kazakevich—Pirmyn Chorus’s teach
er, for his wonderful originality in 
presenting the program at the Chow 
Mein Dinner last Sunday. Each and 
every member of the Great Neck

Propaganda Technique of Native Fifth 
Column; Undermine Confidence in Allies
The March 21st issue of “The 

Hour”, weekly bulletin on fascist 
activities in the United States, con
tains these accusations against 
pro-Nazi newspapers among Lithua
nian Americans:

Of all the pro-Axis foreign-lang
uage publications, those in Lithua
nian arc perhaps the most out
spoken.

A number of them, likę the two 
Chicago dailies “Naujienos“ and 
“Draugas,” regularly feature cables 
from Dr. P. Ancevičius, the pro-Nazi 
Lithuanian journalist appointed by 
the Berlin Propaganda Ministry to 
supervise the Nazi-Lithuanian pro
paganda apparatus which has been 
established in Kaunas, Lithuania.

These dispatches of Ancevičius 
describe in glowing terms Hitler’s 
“liberation of Lithuania.” (It is not 
without significance that “Draugas” 
is edited by Reverend Prunskis, a 
recent arrival from Berlin, where he 
headed the Lithuanian Citizens 
League, a fascist Lithuanian organi
zation operating under the direction 
of the Third Reich.)

When the Nazis first invaded 
Lithuania, “Vienybė” a fascist Lith
uanian weekly published in Brook
lyn, N. Y., brought out a special 
edition with a banner headline an
nouncing “Lithuania Is Free!”; and 
“Jaunimas”, a Chicago publication, 
carried such statements as the fol
lowing:

“.. .let us admit it, a sudden crazy 
twist of the war lias placed us in a 
position where in spite of our 
heads, our heiirts urge us to give 
three cheers for Hitler and his un
believably efficient legions.”

All of these fifth column sheets 
specialize in vitriolic anti-Semitism. 
For example, “Keleivis”, a week
ly newspaper published in Boston, 
regularly refers to the Jews as 
“stinking kikes.”

Since Pearl Harbor, when com
munications with Berlin were cut, 
the above mentioned newspapers for 
a time no longer received their 
“news” of Lithuania and the Ance
vičius propaganda was completely 
cut off. \

Lately, however, these papers hkve 
been using pro-Nazi Lisbon “šour-

Camera Angles
by EDWARD YARDS 

*Film Censorship
The distribution and censorship 

of pictures produced by the Signal. 
Corps and Air Corps is done by 
the War Department Bureau of 
Public Relations headed by Lieuten
ant Colonel William M. Wright, Jr. 
The purpose of censorship in the 
U.S. Army today is not to hide 
from the public unfavorable publici
ty but to keep valuable military 
scores from the enemy. The Bu
reau of Public Relations can pre
vent the publication of any photo 
which might reveal the location of 
defense outposts, or give an idea 
of the extent of casualties or the 
units in which they might occur. 
Bureau bears no relation to, nor has 
it functions similar to those of the 
George Creel Committee on Public 
Information of 1917-18, which was 
admittedly a propaganda agency. 
The Bureau exists only to prevent 
the publication of military informa
tion that may be of use to the 
enemy.

The Office of Emergency Mana‘- 
gement also has a photographic 
unit. The job of this unit is to put 
before the public, in the most ef
fective manner the civillian aspects 
of the war effort. Price control, 
priorities, conservation of war ma
terials, and civilian defense are sub
jects explained in pictures by this 
department. Many of the air raid 
pictures appearing in the newspa
pers were from the files of the 
OEM .photographic unit. 

group deserves mention for the way 
all pitch in with the work!

CABARET NIGHT
On Saturday, April 25th, the 

Brooklyn Builders will hold a hon- 
cst-to-goodness “cabaret night.” 
There will be more mention of this 
in another column, so look!

CORRESPONDENCE
Right along our correspondents 

have been getting more conscienti-, 
ous—so we’ve been getting more 
news. But we still want more! Send 
in your items about parties, events, 
engagements, marriages, births, etc. 
A penny, postcard will do.

SIETYNO’S OPERETTA
On Saturday, May 9, Sietyno 

Chorus of Newark, N. . will present 
their first production this year. We 
have been told to pass on to you 
that it will be good! So don’t miss 
it—mark the date on your calendar 
now.

ces” for “news.” Recently, as well, 
reams of propaganda from Nazi 
newspapers in Kaunas were re
printed in the above papers. Speech
es over the Goebbels controlled ra
dio station in Kaunas have been 
published in the above papers. Of 
course, this is done without com
ment by the editors. Naujienos, 
particularly “cleverly” puts anti
Nazi headlines on Nazi articles— 
new technique to sell Lithuanian 
Americans the Nazi propaganda.

In publishing reprints from Nazi 
papers, the name of the paper is 
sometimes mentioned, or the radio 
station over which the broadcast 
was -made is mentioned, but the 
fact that both the Kaunas and Vil
nius newspapers are Nazi organs 
and that the radio is Goebbels-dom
inated is not even hinted.

The • content of the propaganda 
runs from praising the Nazi admin
istration openly and subtly, to list
ing of the Lithuanian names of var
ious Quislings—while under Soviet 
Lithuania, they picked out occasion
al Jewish and Russian names for 
listing, saying that Lithuanians 
haven’t got a chance to get into of
fice. They also have a tendency to 
show how the Lithuanian people 
“love” the Nazi invaders. This is 
Nazi propaganda. The propaganda 
does not mention the atrocities and 
murders committed by the Nazi ad
ministration.

The dominant theme of the pro
paganda is the “Hate Russia” cam
paign. Many of the falsifications 
and contradictions in the propagan
da have been exposed by the Laisve 
and other anti-Nazi papers, and this 
will be continued in the future.

Meticulosity
In one of the towns of the Pa

cific Coast a distinct earthquake 
shock was felt recently and when 
the municipal buildings rocked per
ceptibly the city fathers, M.hen in 
session, left without bothering about 
the usual formalities.

The clerk, a man of rules and re
gulations, was hard put to give his 
minutes the proper official tone. 
Finally he evolved this masterpiece:

“On motion of the city hall, the 
council adjourned.”

* >:« *
Not Much Sound

First comedian — And did the 
audience applaud?

Second Comedian—Applaud! They 
made about as .much noise as a rub
ber heel on a feather bed.

Penny Sense—Good Defense"

Stockings and socks pulled 
on and off by the toes wear 

longer than when tugged by their 
tops. Teach the “littlcst one” to

* treat socks gently—

Careful handling of stockings will 
ease the strain on silk supplies 
and save you money to invest in 
DEFENSE SAVINGS STAMP^J War 

Needs Money!

Men and Women Sent to Slave 
In Germany; Lith Patriots
Join the Guerilla Fighters

■by JONAS ŠIMKUS
(by wireless to Inter Continent News)

IT WILL SOON be nine months since the Hitlerites have es- 
1 tablished their brutal rule in our native Lithuania. They have 
ruined and destroyed many of our cities and villages. They have 
thrown patriots into prison and concentration camps. But they 
have not been able to break the determination of the Lithuanians 
to resist the invaders just as they were not able to break the 
will of our heroic fathers and0---------------------------------------
forefathers in their struggle 
against the German conquerors.

The Hitlerites have abolished 
the very name of Lithuania and 
now call it part of “Ostland.” 
They have even Germanized the 
name of Kaunas and call it 
“Kauen.”

With the help of a handful 
of perfidious Lithuanian trai
tors the German invaders are 
plundering our country' and ex
terminating the Lithuanian 
people.

Goering has issued orders 
that 20,000 men and women be 
dispatched to Germany for 
work. Older men and women 
are assigned to factories while 
younger people are sent to mi
litary training camps from 
where they are dispatched to 
the Eastern Front as cannon 
fodder.

Although unemployment is 
widespread in the country and 
workers and their families are 
starving, Lithuanians are doing 
everything in their power to 
avoid being shipped to Germa
ny for they know the fate 
awaiting them there.

A few days ago two German 
agents who arrived in Kaunas 
specially for the purpose of re
cruiting L i t h u anians were 
killed. In one of the villages in 
Kretinga peasants set their 
dogs on recruiting agents and 
refused to listen to them.

The Hitlerites are imposing 
enormous exactions on the Li
thuanian peasants. All milk has 
to be delivered to public dairies 
which have been seized by the 
Germans. Peasants who fall 
short in their deliveries are 
threatened with the loss of the 
right to work their farms. 
Compulsory labor has been in
troduced. All land and imple
ments which the peasants have 
received from the Soviet gov
ernment have been taken away 
from them. The land is now 
turned over to “Society for the 
Administration of Lands in 
Ostland,” specially set up for 
the colonization of Lithuania 
by Germans. Every German 
settler is allowed a minimum 
of 125 hectares including farm 
implements?

20,000 peasant farms passed 
under the control of the Hitler
ites. Practically the whole of 
Suvalkia has been seized by 
German colonists.

The fight against Hitlerite 
robbers in our native land is 
spreading and growing. Lith-

Better Dye It!
WASHINGTON.—Dr. Ales Hrdlic- 

ka, Smithsonian Institution curator 
of physical anthropology, said that 
it was “difficult to believe” that any 
treatment could prevent the human 
hair from turning gray, except tem
porarily. The Washington savant, 
after a long study of hair colors 
and forms of various races, has 
come to the conclusion that gray
ing hair means a “damping of the 
fires of life” attendant upon old 
age, and that there is just nothing 
to be done about it.

One of the functions of hair, 
he explained, is to remove from the 
blood dead, inert particles of the 
dark pigment, which is formed as 
one of the products of metabolism 
—the chemical burning of food.

“As one grows older, this process 
is slowed down more and more”, 
said Dr. Hrdlicka. “The process is 
so fundamental that it is difficult 
to believe it can be arrested by any 
treatment, other than temporarily.” 

uanian patriots arc joining the 
ranks of the Guerilla fighters 
and avenging the wrongs in
flicted on our people.

The Germans recently ex
ecuted forty two of our pa
triots. This did not intimidate 
the Lithuanians. On the con
trary, it fanned their hatred 
and increased their determina
tion to win the fight. Hardly 
a day passed without different 
G e r m a n freebooters being 
killed by Lithuanian patriots. 
In Kaunas twenty Hitlerites 
were killed some nights ago. 
Anti-Hitlerite leaflets are wi
dely distributed in Lithuania. 
Lithuanians are eagerly listen
ing to broadcasts from Moscow. 
Confidence is steadily gaining 
among the people that the day 
is not far distant when Lith
uania will be free.

The Top of The World
Who loves coffee without sugar? 

Who can tolerate ham without 
eggs? Aye, for that matter, who 
can ride on Fifth Avenue in New 
York in a bus that isn’t a double- 
decker?

The recent decision of the Fifth 
Avenue bus company to do away 
with the two-floor busses strikes a 
cold mournful note in the soul of 
every New Yorker. For all we 
know, it may be necessary for the 
conservation of materials and bus 
drivers. If so, let the sacrifice be 
made—though it be with a bitter 
heart.

No more the open sky above, 
visible at moments from behind the 
sky-scrapers. No more the trees of 
Central Park reaching out their 
branches to comb your hair as you 
ride by, a king on a motored ele
phant. No more the encircling arm 
that never grows tired, no more the 
hair blowing against your cheek. 
No more! No more! New York 
romance is dead.

4

Without a Song
If some have been born with sil

ver spoons in their mouths, we must 
have been ushered into the world 
with one foot on a picnic table and 
one car listening to a group of 
Lithuanians wailing away some sad, 
unutterably sad, love plaint or nos
talgic melody.

As far as we remember we have 
had those Lithuanian folk songs pres
sed and pounded into our ears. We 
would not (perhaps!) exchange 
those memories for all of Beethoven, 
yes, and Benny Goodman too. Ma
ny Friday evenings have been spent 
in Laisve’s editorial office poring 
over galley proofs, xyith one car 
listening to the rehearsals of the 
LMS Aido Chorus in the hall. Their 
songs have made gossip articles 
read like the inspirations of geniu
ses. ..

And yet — with what anguish we 
hear those same songs, often sung 
by the same people, arrogantly mur
dered, sterilized and wrecked by 
singers at Lithuanian picnics and 
bar rooms! It seems to be a second 
law of nature which forces Lithua
nians to shout, screech, moan, wail, 
burp, gasp and otherwise yell out 
the words of a song. Spend Some 
Friday or Saturday night on Grand 
Street and we daresay you can’t 
walk from Lorimer Street to the 
East River without having “Kai Aš 
Turėjau...” or some other folk song 
blaring out at you and greeting 
you from one corner as soon as the 
words die away from the other as 
you go by.

One is sometimes compelled to 
think that Lithuanian singers off
stage (they arc models of precision 
on the stage) try to outshout one 
another rather than to join one 
another in harmony.

But still, bless their souls, our 
picnic and tavern singers have their 
contribution to aid to the store of 
Lithuanian tradition and culture.
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Lietuva ir Lietuvių Hitlerininkų 
Propaganda Amerikoje

Japonijos ir Italijos fašis
tus, apsaugoti Ameriką nuo 
pavojaus, išgelbėti Lietuvą 
iš nacių vergijos.

D. M. šolomskas.

Liet. Komiteto Pagelbai Sovietų Sąjungai 
Finansinis Raportas

(Pabaiga)
Kada prezidentas Roose- 

veltas paskelbė, kad reikia 
duoti Sovietų Sąjungai pa
galbą kovoj prieš hitleriz
mą, tai “Naujienų” No. 157 
šaukė: “Tiesti ranką krau
ju apsitaškiusiai Stalino 
diktatūrai demokratijos ne
galės.” Ir “Naujienos” iš
galvojo teoriją, kad vis vien 
Raudonoji Armija bus su
mušta, kad jeigu Amerika 
duos Sovietams ginklų, tai 
tie ginklai per rusus pateks 
naciams. Vėliau “N.” No.

“Three Cheers for Hit
ler!”

Kaip Hitleris užpuolė Lie
tuvą, tai “Keleivis” No. 26, 
birželio 25 d., 1941 metais, 
padavė visus nacių pasigy
rimus ir rašė:

“Rusai neteko 2,233 tan
kų, prarado 4,100 orlai
vių. .. Vokiečiai jau įsiver
žė 780 mylių Rusijos gilu
mom” Naciai niekados ir 
niekur nebuvo 780 mylių 
Rusijos gilumoj, o “Kelei
vis” trečią karo dieną juos 
ten nukraustė.

258, 1941, išgalvojo teoriją, 
kad Amerika neprivalo duo
ti Sovietams ir mašinų, nes 
būk ten viešpatauja “chao
sas,” kad būk Sovietai vie
nas mašinas veža toliau nuo 
fronto, o amerikines veža 
arčiau fronto, kad greičiau 
jas perdavus naciams. Taip 
pat’rašė: “Amerikos maši
nos rudy j a Rusijoje.”

“Naujienų” No. 301, 1941, 
net į Sovietų valdžios vi
daus reikalus pradėjo kišti 
snapą, reikalaujant Moloto
vą prašalinti iš užsienio ko
misaro vietos. Kada Japo
nijos, Italijos ir Vokietijos 
fašistai ir naciai užpuolė 
Jungtines Valstijas karu, 
tai “Naujienos” No. 301, 
reikalavo, kad joms būtų iš
duota karo slaptybės; jos 
rašė: “Visuomenė turi žino
ti, kas dedasi tarptautinėj 
politikoj.”

Kad Amerikos lietuvių 
pasipriešinimą s u m a žinti 
hitlerizmui, tai “Naujienos” 
organavo Hitlerio agentui 
Pranui Ancevičiui, kuris 
“N.” birž. 25, 1941 metais 
rašė: “Kauno radio stotis 
paskelbė, kad Lietuvos ka
riuomenės vyriausias šta
bas glaudžiai bendradar
biauja su vokiečių kariuo
menės štabu.”

'Tai buvo nacių propagan
da. Jokios ten lietuviu ka
riuomenės ir štabo nebuvo. 
Tie “sukilėliai” buvo tik 
Hitlerio Penktoji Kolona.

Hitlerio agentas Pranas 
Ancevičius “Naujienose,” 12 
d. rugsėjo, 1941, rašė: “Ties 
Zarasais... su Glovackui 
buvo nušauta ir žymioji Sa
lomėja Nėris, poemos apie 
Staliną autorė.” Kas nušo
vė? Hitlerininkas pasakojo, 
kad patys bolševikai. Tikru
moje Salomėja Nėris sveika 
gyvena ir veikia Sovietų Są
jungoj.

“Keleivis” Organauja 
Hitleriui

Didžiausiu atkaklumu hit-

“Keleivio” No. 27, 1941, 
rašė:

“Už 10 dienų gal bus jau 
paimta ir Maskva.”

“Keleivis” rugsėjo 14 d., 
1941 metais skelbė ilgą li
taniją neva Tarybų Lietu
vos valdžios “sušaudytų.” 
Jų tarpe buvo advokatas 
Zigmas Toliušis. Kada Hit
leris užėmė Lietuvą, tai bol
ševikų “sušaudytas” Zig
mas Toliušis “prisikėlė” ir 
užėmė advokatų tarybos 
pirmininko vietą.

Tame pat “Keleivio” nu
meryje buvo skelbiamas bol
ševikų “sušaudytas” Pranas 
Delinikaitis. Hitleriui Lie
tuvą pavergus ir jis iš nu
mirusių “prisikėlė” ir užė
mė hitleriško laikraščio “Į 
Laisvę” redaktoriaus vietą. 
Atgijo ir kiti.

“Keleivis” atsižymėjo su 
nacių propaganda, talpinda
mas neva laiškus iš Lietu
vos. Taip lapkr. 26, 1941 m., 
“Keleivyj” vienas rašo: 
“Tai visa laimė, kad karas 
prasidėjo, o taip — už sa
vaitės ir mūsų jau nebūtų 
likę.”

“Keleivis” savo laidoje 
nuo rugsėjo 10 d., 1941 m., 
net penkis h i 11 e rininku 

I straipsnius persispausdino 
iš nacių leidžiamų Lietuvoj 
laikraščių. Per kelis mėne
sius laiko nebuvo to nacių 
melo, išmisto, radio kalbos, 
įkuria “Keleivis” būtų neiš- 
l spausdinęs savo špaltose.

Gruodžio 17 d., 1941 me
tais, “Keleivis” štai kaip 
Hitlerio generolus giria, o 

ISovietų Sąjungos peikia:
“Rusams nesiseka dėl to, 

kad jie daug tamsesni, men
kiau išlavinti ir neturi ge
rų vadų. Ar gali tokie Vo- 
rošilovai bei Budionai, kilę 
iš paprastų fetfeihelių, ly- 

! gintis su tokiais kariais pro
fesionalais, baigusiais aukš
tus mokslus ir visą savo gy
venimą šią sritį studijavu
siais?”

lerizmo skleidime pasižymė
jo “Keleivis,” einąs So. Bos
tone. Jis buvo bjauriausias 
niekintojas Tarybų Lietu
vos, jis virto atkakliausiu 
Hitlerio organu lietuvių tar
pe Amerikoj.

“Naujienos,” trokšdamos 
Hitlerio pergalės, birželio 
24 d., 1941 metais rašė:

“Stalino diktatūra vis tiek 
yra pasmerkta žlugimui.

Bet gvenimas parode, kad 
Raudonoji . Armija ir jos 
vadai mušė Hitlerio išlavin
tus generolus, vieni iš jų 
gavo galą, kiti “širdies” li
gą, treti “apopleksiją.”

“Keleivis,” pataikaudamas 
naciams, No. 50, 1941 me
tais, skelbė hitlerininkų me
lą: “80 nacių suėmė 6,000 
bolševikų.” Taip jis padėjo 
Goebbelsui skelbti apie mi-

Klausimas yra tik kelių mė- lionus suimtų rusų.

hitlerininkus teisino:
“žinoma, vokiečiai už 

tuos produktus Lietuvos ū- 
kininkąms užmokės.” Tai 
didžiausia begėdystė, tai 
nacių plėšimo teisinimas! 
Hitleris niekur nieko nemo
ka, o kas nesutinka jam 
duoti, tai tuos šaudo.

Spalių pabaigoj, 1941 me
tais, Brooklyne lietuviai 
šaukė konferenciją Ameri
kos apgynimui, pagalbai 
Roosevelto valdžios. Konfe
renciją šaukė veikėjas V. 
Michelsonas ir advokatas J. 
Vižlianskas. Jie rašė:

“Mes, Amerikos lietuviai, 
būdami ištikimi šiai šaliai, 
turime savo veikimu paro
dyt, jog remiame šio kraš
to pastangas apsiginti nuo 
hitlerizmo... Mes turime 
veikti, kad pagelbėjus ir 
Lietuvos žmonėms išsilais
vinti iš nacių tironijos.”

Juk tai aiški programa. 
Bet “Keleivis” iš lapkr. 5 
d., 1941 m., rašė:

“Komunistai vėl klaidina 
mūsų visuomenę. Stalino 
agentai šaukia Lietuvių Or
ganizacijų Konferenciją... 
Brooklyniškiai Stalino a- 
gentai siuntinėja New Yur
ko ir New Jersey lietuvių 
organizacijoms k v i etimus 
dalyvauti jų, Stalino agen
tų, šaukiamoj konferenci
joj.”

Kiekvienas mato, kad I '
konferencijos tikslas buvo 
ginti Ameriką, laisvinti iš 
po Hitlerio Lietuvos liaudį, 
bet “Keleivis” visu griežtu
mu užpuolė ją. Kodėl? To
dėl, kad jis ėjo koja kojon 
su Hitlerio agentais ir ken
kė Amerikos žygiams prieš 
hitlerizmą.

“Keleivio” pro - naciška 
veikla atkreipė į tai atydą 
net amerikinės spaudos. 
New Yorke išeinąs laikraš- 

Itukas “The Hour,” prie ku
rio leidimo stovi tokie žy
mūs žmonės, kaip profeso- 
Irius F. L. Schuman, žurna
listas Leland Stowe, rašyto
jai H. van Loon, White Wil
liams ir radio komentato- 
Irius Johannes Steel, o re- 
idaktorium yra Albert E. 
iKahn kelis kartus pareiškė, 
kad “Keleivis” yra lietuvių 
kalboj hitleriškas laikraštis. 
Savo No. 129, nuo kovo 7 
d., 1942 metų, “The Hour” 
rašo:

“Pro-naciškas lietuvių lai
kraštis vis dar išeina Bos
tone, “Keleivis” ir platina 
Ašies propagandą.” Ir lai
kraštis paduoda visą eilę iš
traukų iš “Keleivio,” kaip 
buvo ta nacių propaganda 
platinama ir jo ryšius su 
F. J. Bagočiumi, kuris vei
kė vienoj naciškoj organi
zacijoj su ukrainiečiais hit
lerininkais.

Taigi čia mes padavėme 
trumpoj sutraukoj ištrau
kas iš lietuvių spaudos, ku
ri platino Amerikos lietu
vių tarpe hitlerizmą, kuri 
kenkė mobilizuoti Amerikos

Easton, Pa.
Atsakymas j “N. Gadynes” 

Pastabas

“Laisvės” 42 numeryj aš 
pakritikavau Karpiaus gazietą 
“Dirvą”, kuri atstovauja Sme
tonos ir jo sūnaus fašizmą. 
Tuomi “Naujoji Gadynė” užsi
gavo; ji tiksliai pasirinko 
Icngviausj punktą ir su pašai
pa jos bendradarbis Kaimynas 
“filosofuoja” taip: “Iš kur 
Stankus žino, kad apie Velykas 
Raudonoji Armija bus netoli 
Berlyno? Iš įkvėpimo, ar iš ti
kėjimo ?”

Pasakysiu jums tą sekretą, 
ponai gocijalistai iš “N. Gady
nės.” Taip, aš parašiau įkvėp
tas mūsų prezidento F. D. 
Roosevelto, kuris savo kalboj 
per radiją pasakė, kad Raudo
noji Sovietų Armija šauniai 
muša Hitlerio banditus-nacius, 
už tai So v. Sąjungai mūsų Dė
dė Samas paskolino už bilijo
ną dolerių ginklų ir kitų karo 
reikmenų ir už antrą bilijoną 
Sovietams yra skolinama reik
menys. Tikėsite ar ne, bet aš 
tikiu.

A d vo k ata u d a m a “ N a u j o.į i 
Gadynė” Karpiuko “Dirvai,” 
tegul pasako kieno įkvėptas 
buvo Hitleris, kuomet jis per
nai gyrėsi, kad Raudonoji Ar
mija jau “sumušta ir pakri
kus” ?

Sovietam Pagalba
Mikas Šulskis, Sovietų Są

jungos draugas, pridavė tris 
dolerius ir paprašė, kad aš pa
siųsčiau per mūsų dienraštį 
“Laisvę” Sovietų raudonarmie
čiam lietuviam kovotojam me- 
dikalei pagelbai. štai čekis — 
$3.

V. J. Stankus.

Nuo Vasario 7 iki Kovo 5, 1912. Per A. Adams, Tacoma, Wash. (Nuo vasario

Balansas ....................    $200.00
B. Žilinskas, Brooklyn, N. Y......... ,.................... 5.00
Ona Bukauskienė, Great Neck, N. Y. ,............... 1.00
Per M. Yanavičienę, Washington, Pa.:

Nuo ALDLD 236 kp. pares, $37.50 ir Jonas
Pikunas, $2.00. Viso ................................... 39.50

15 d. prakalbų) .............................................. 8.00
M. Janukaitis, Portland, Oregon ...................... 20.00
F. Ulskis, Oregon City, Oregon ........................ '5.00
Per J. Stupur, Portland, Oregon:

S. Jankauskas, $5.00. Po $1.00: S. Žukienė,
J. Urbonas ir J. Umbrazienė. Viso ........... 8.00

Per A. Pipiras, Pittsburgh, Pa. (blanka):
A. Pipiras, $3.00. Po $2.00: Kaz. Berukštis,
J. Dubas. Viso ................................................ 7.00

Per Z. R. Yuską, Wilson, Conn, (vardai tilpo 
korespondencijoj) ............................... 11.00

Per J. Stigienę, Montello, Mass.:
Prano ir Jievos Markevičių 25 m. sukak
ties pokilyje surinkta, (vardai tilpo kor.) 25.00

Ona Malinauskienė, Brooklyn, N. Y.................. 1.00
Per B. Zaloga, San Francisco*, Cplif.:

Nuo Baltijos Grupių parengimo, vasario 1
d., Lietuvių pelno dalis ............................... 133.33

LanDerS Branch 224 (per A. Vasil), Cleveland 2.00 
Per S. Wolf, Paterson, N. J............................. 103.00
V. Kelmelis, Torrington, Conn........................... 6.00
Per L. Evaniuk, Gardner, Mass......................  9.14
Aldona Bočkaitė, Elizabeth, N. J...........................1.00
Per S. Paulenka, Lowell, Mass.:

Nuo LDS 110 kp. parengimo, $22.00. A. 
Drazdauskas, $10.00. F. Greska, $8.00. S. 
Ilarzigijan, $5.00. V. Čiulada, $3.00. A. 
Paulenkienė, $1.30. Po $1.00: U. Daugir
dienė, Ch. Kayutis ir J. Blažonis. Viso 52.30 

George Wareson, Brooklyn, N. Y......................... 1.00
Per V. Kazlau, Withersficld, Conn.:

Nuo Hatfordo Liet. Moterų Kliubo prakalbų 6.60 
Victoria Roguski, Alderson, Pa............................ 1.00
Anthony Wollow, Danielson, Conn...................... 2.00
Per S. Mack, Baltimore, Md. (blanka):

S. Mack, $1.00. Po 50c: P. Zukur, A. Kaz
lauskas, C. Misevičius, H. Urlaks. Po 25c: 
K. Kaminskas, J. Draudvila, Januška, J. 
Pauticnius, H. German. J. Cesnavic, 10c.
Viso ................................................................... 4.35

Wm. Deksnys, Stamford, Conn........................... 10.00
A. Mureika, Brooklyn, N. Y.................................... 5.00
ALDLD 4 kp., (per J. Stupur), Portland, Orc. 10.00 
Per J. Miller, Detroit, Mich.:

ALDLD 52 kp., $10.00. Nuo narių surinkta
$4.75. Viso ...................................................... 14.75

ALDLD 1 kp., Brooklyn, N. Y. Surinko ant 
blankos J. Barkus: Po $1.00: J. Dobrovols
kis, Ann Kazokyto, K. Dzeviačka, T. Blum- 
field, W. Malin, M. Simonavičius, P. Ful
ton. Po 50c: Ch. Gužauskas, P. Lileikis, SI. 
Vasiliauskas, K. Joneliunas, Pr. Bepirštis, 
F. Bunkus, V. Bunkus, J. Sukaskas, A. Ka- 
lakauskicnė, Mike Dživelis. Po 25c: D. M. 
Šolomskas, J. Gasiunas, A. Meškis, Juozas 
Zaida, St. Misiūnas, Aug. Yankauskas, V. 
Kriaučiūnas, Jur, Andrila, Juoz. Šulskis, 
Kaz. Juodis, Vcr. Šibcika, Kaz. Mockus, J. 
Balcika, S. Titanis, Jon. Valinėms. Po 10c: 
V. Macy, Draugė, Pauline Yankus, Mary 
Plevack, Helen Barkus, W. Lukminas, M. 
Ražanskienė, Jonas Andzul, Anna Andzul.

Viso 19.65

Per J. Zizas, Perth Amboy, N. J. (blanka):
F. Saulis, $6.00. B. Baranauskas, $2.00. 
Po $1.00: Kazis Saksinskas, J. Zavačkas, 
Felix Bartusevičius, Joseph Martinkonis. 
l’o 50c: Anna Warwick, T. Stripaitis, A. 
Tamask, J. C. (?), Edward Rubis, A. Ver- 
telienė, A. Yankauskas, H. Kudirkienė, 
Mrs. J. Simonaitis, A. Žalis, A. P. Grygo- 
tis, M. Reilly, A. Grigutis, J. Simanaitis, 
H. Kudirkienė. Po 25c: E. Grigutis, O. Ale- 
xienė. Viso .................. 20.00

Per V. Sutkienę, San Francisco, Calif.:
Nuo ALDLD kuopų Naujų Metų Parengi
mo — ALDLD 153 kp., San Francisco, Ca
lif., $25.00. ALDLD 198 kp., Oakland, Cal., 
$25.00. Viso ........................ 50.00

LDS 4-tas Apskritys, (per Dr. J. N. Simans), 
Cleveland, Ohio....................................... $49.35

Per Oną Gendrėnienę, Cleveland, Ohio (blanka):
Po $1.00: John Wincecew, John Gedamins- 
ki. Po 50c: Simon Šlekys, Joc Bagužis, A. 
Gcndrenienė, Povilas Boika. Po 25c: F. 
Bauža, G. Gendrėnas, Mažeikienė, G. Grin-
drick. Viso ..................  5.00

Per A. Stripciką, Elizabeth, N. J.: , t
Paulina Rimkienė (Englishtown, N.' J.) 
$10.00. P. Nalivaika, $2.00. V. Paulauskas, 
$1.00. Viso ..............  13.00

Draugas X, (per R. Mizarą) ...............................  30.00
Per Raymond Jarvis, Plymouth, Pn. (blanka): 

l’o $1.00: Wm. Degutis, Raymond Jarvis.
. Jonas Švadas, 50c. l’o 25c: Julė Jarvis,

John Sasmukšinis. Viso ...............................  3.00
Per A. Got autas, Detroit, Mich.: 

Nuo surengtų prakalbų vasario 22 d..  63.27
George Wareson, Brooklyn, N. Y........................ 1.00

Viso įplaukė $947.24
Liet. Kom. išlaidos: Pašto ženkleliai ......... 3.00

$944.24
Pasiųsta Ccntraliniam Kom. New Yorke 744.24

Ižde lieka $200.00
Paskutiniam raporte pažymėta, kad pinigų įplau

kė $11,908.63. Šiame raporte $947.2-1. Viso įplau
kė $12,855.87.

Lietuvių Komitetas, bendrai su Ccntraliniu Komi
tetu taria visiems prieteliar.is širdingai ačiū!

Jeigu kurie asmenys nor ėtų pagelbėti šiame svar
biame tiksle, rašykite dėl blankų mūsų Komitetui ir 
mes prisiusime.

Svarbi Pastaba: Turintieji blankas ir surinkę au
kų, prašomb tuoj* prisiųsti Lietuvių Komitetui, sek
retorės vardu, Aldu Orman, ir čekius ar money-or- 
derius išrašykite Iždininkės vardu. Ši kooperacija pa
gelbsti darbe mūsų Komitetui. Iš anksto tariame 
ačiū! / L. Kavaliauskaitė, ižd.

Lietuvių Komitetas Pagelbai Sovietų Sąjungai, 
.46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Puikus Koncertas
įvyks SekmadiemjF Kovo-Mare

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo Svetainėj
227 LAWRENCE STREET HARTFORD, CONN.

nėšių, o gal būti, savaičių, 
kada ji žlugs.”

Kaip matome, “Naujienų” 
pranašystė supuolė su Hit
lerio skelbimais. Bet ji ne
išdegė. Gi dieną prieš tai, 
birž. 23, 1941, “Naujienos” 
štai kaip šaukė:

“Stalinui, jo kruvinai ban
ditiškai diktatūrai, jau tu r

Iš Lietuvos gauta žinios, 
kad naciai apiplėšia gyven
tojus, atima pieną, sviestą, 
duoną. Hitleris pareikalavo 
iš Lietuvos iki 1941 m. galo, 
kad Lietuva turi duoti na
ciams: 150,000 tonų javų; 
250,000 tonų bulvių; 70,000 
gyvulių; 14,000 tonų svies
to; 70,000 tonų pašaro ir

lietuvius kovai prieš fašiz
mą, kuri ir dabar skaldo 
lietuvių vienybę ir tuo at
lieka nacių darbą.

Hitleris visada dėjo pa
stangų skaldyti tos šalies 
žmones, kurią jis puola. Tą 
atlieka minėta spauda. Tą 
atlieka ir tos spaudos re
daktoriai bei Smetona savo

Pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga 55c. ir 80c., įskaitant taksus

būt, jokios vilties nebėra.”
“Naujienos” nematė Hit

lerio banditiškų žygių, bet 
jos kartu su Goebbelsu pur
vais drabstė į Sovietų Są
jungą. Ir tai buvo diena iš 
dienos. Jų pašonėj leidžia
mas “Jaunimas” rašė:

10,000 tonų šiaudų!
Lietuvą hitlerininkai su

degino, supleškino, jos gy
ventojus tūkstančiais išžu
dė, galvijus atėmė. Iš kur ji 
tą gali imti? Bet “Keleivis” 
No. 43, 1941 metais, išspaus
dino tą žinią ir štai kaip

prakalbose.
Visų Amerikos nuošir

džių lietuvių pareiga — at
mesti hitlerininkus, nusi
sukti nuo jų. Visomis jėgo
mis padėt Jungt. Valstijom 
ir jų talkininkam karą išlai- 

Įmėti, sumušti hitlerizmą,

-J Laisves Choras, vadovaujamas B. Rasimavičiūtes

Programos išpildyme dalyvaus: Biruta Ramoškaite, operų dainininkė, A. Vasiiauskas, radio daininin
kas, iš Bostono, Bronė Rasimavičiūtė, žymi muzikė, iš Waterbury; trys Hawaiian davalieric gitaris- 

stai, J. Gailini, K. Gaubti, ir P. Popple. Laisvės Choras, vadovaujamas B. Rasimavičiūtes.
Gerbiamieji! Šiame koncerte visiem malonu bus pasimatyti ir paklausyti aukštai lavintų balsų mū

sų žymiųjų dainininkų, Ramoškaitės ir Vasiliausko. Visų mylima muzikė, Rasimavičiūtė ruošiasi ką 
naujo parodyti šiame koncerte pati ir priruošta Laisvės Chorą šiam koncertui puikiai pasirodyti.

RENGIA LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAUGIJA



Šeštas Puslapis Penktadienis, Kovo 27, 1942 -

Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Paraše Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 36

SLA PHD. TARYBOS RINKIMAI

(Tąsa)
Ir, rodos, tik dabar pirma kartą gy

venime nostabiai ryškiai Kordušas pa
matė, kad su juo visi elgiasi šiurkščiai, 
kalba išdidžiai, pamokomai ir retkarčiais 
žiūri į jį, kaip į pamišėlį. Šveicoriai, pa
prasti valdininkai, net grįtelninkai ne- 
beglosto jo nei akim nei žodžiais.

Kas žingsnis jis darėsi neramesnis, 
bailesnis. Įsitikinęs, kad gaus gerokai 
miško, ir tuo atsipalaiduos skolų; tvirtai 
nusistatęs, niekam nenusilenkti, išlaikyti 
dvarininko bajoro gerą vardą ir charak
terį, iki pat mirties—ūmai Kordušas vos 
nepravirko. Aš jų valdžioj. Teisybė, mi- 
nisterio akys man sakė. Neduos jie man 
nė pušelės!

Ir kaip paprastai, Kordušas įsigeidė 
sočiai pavalgyti.

“Metropolio” restorane jis atsisėdo 
prie stalelio vienas ir ilgai žiūrinėjo me
niu, tačiau valgių nerinko. Beveik greti
mais, prie kito stalelio kalbėjo trys dik- 
ti ponai ir viena moteris. Jie gėrė kavą 
su benediktinu, matyt, jau papietavę. 
Penktojoj i žvalgės į langą kažkokia po
nia. Kordušas laukė pietų ilgai, nervin
gai kramtydamas papirosą. Jis spoksojo 
į ponios sufrizuotus, šiek tiek pražilusius 
plaukus, stebėjo jos kaklą. O kaklas bu
vo dar baltas ir dažnai virpėjo, nes ji pro 
langą žiūrėdama, kažko juokėsi. Staiga 
moteriškė atsigręžė profiliu, ir Kordu
šas net nutirpo. Jadvyga Kantickienė! 
Jis apsižvalgė laikraščio, kad prisidengtų 
veidą, kaip įgudęs keleivis paprastai 
traukiniuos daro. Laikraščio nebuvo. At
nešė sriubą. Pasilenkė Benjaminas ties 
lėkšte, bet staiga pajuto nebeturįs apeti
to.

Kordušas jau seniau matydavo tarsi 
dvi Jadvygos. Viena stovėdavo jo akyse, 
tartum mėnulio šviesoj ir buvo tokia ne
prieinama, neprisiliečiama, žemiškais žo
džiais nenusakoma. Kita—jau Kantickie- 
nč, realesnė, su viliojančiu žodžiu lūpose, 
truputį gundanti, truputį kažko bijanti, 
mažu piršteliu grasanti prie vyro lūpų. 
Buvo, rodos, momentų, kad jis atsiminė 
kiekvieną jos veido bruoželį, rodos, buvo 
suskaičiavęs, kiek pūkų yra ant Kantic- 
kienės viršutinės lūpos, mėgo jos plaukų 
šukuoseną ir degančiom akim peržvelg
davo jos krūtis, kaip du plasdančius ba
landžius. Artimai pažinojęs jos vyrą, 
Kordušas mėgindavo užgniaužti šitokias 
svajones, vengdavo Jadvygą susitikinėti. 
Romantiškesnes su ja valandas jaunystė
je stengėsi užmiršti.

— Buvo pas mane atvažiavusi ir aš 
ją išvariau, išvariau, kaip mužikas, — 
vėl nusmilko mintis galvoj. — Nedova
nosiu sau, nedovanosiu lig mirties.

Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad 
Benjaminas ir anksčiau dėl šio savo žy
gio pergyvendavo. Tik jis tylėjo. Jis 
vengdavo apie tai pagalvoti. O griuvę 
ant jo galvos gyvenimo skauduliai, kaip 
akmens nuo aukšto mūro, Kantickienės 
vaizdą savaime nustelbdavo, jos vardą 
iškirsdavo iš vaizduotės.

Kordušas valgė sriubą, lyg atžagariu 
šaukštu ir nerimavo.

— Panic grafie, man jau laikas, — nu
girdo jis Kantickienės žodžius ir dar 
smarkiau nustebo.

Koks čia grafas? Nagi Przidirskis.
Kordušui pasidarė karšta. Jis netyčia 

per skambiai trinktelėjo šaukštu į lėkš
tę. Kantickienė atsigręžė. Ir keista: ji 
nenustebo, net nenuraudo. Žiūrėjo Kor
dušui stačiai į akis, ir gailesčio bei at
leidimo šypsena pagražino jos veidą.

— Vacpan Benjamin, — tarė ji, akis 
primerkdama į ją žiūrinčiam Przidirs- 
kiui.

Przidirskis atsilošė ir, primerkęs vieną 
akį, tartum į ką nors taikytų iš šautuvo, 
žiūrėjo į Kordušą.

— Pone bajore, annuncibo volus gau- 
dium magnum. Czolem.

Nebelaukė Kordušas keptos mėsos. Jis 
pašoko ir džiaugdamasis, iš tolo ranką 
kratydamas, priėjo prie jų stalelio.

— Sveikinu ponią geradarę Kaune, — 
pabučiavo ranką Kantickienei.

— O ąš sveikinu Benjaminą. Kaune gal 
nebebūsi toks širšė.

— Mylimiausioji ponia Jadvyga, kitą 
kartą par amour būni širšė. Garbės žo
dis.

— Ne, ne, vac pan. Taip greit nepati
kėsiu. Turėsi dar' man pasiaiškinti.

— Žemiausias ponios tarnas. Nors ir 
šiandien.

Grafas Przidirskis supažindino Benja
miną su dviem nepažįstamais. Tai buvo 
NN įstaigų direktoriai, kilę iš tų kraštų, 
kur Przidirskio dvaras. Vienas direkto
rius tarnybon eidavo vienuoliktą, kitas 
pusiau dvyliktą. Tik toks tarp jų buvo 
skirtumas. Svėrė gi juodu ir dirbo tėvy
nės labui vienodai.

— Ar pas ministerį, pone bajore, at
važiavai? Na tai kaip. Vea victis, a?

Kordušas žvilgterėjo į direktorius, į 
Kantickienę, ir atviri žodžiai nėjo iš bur
nos. O Przidirskis šiuo momentu Kordu
šui rodėsi esąs tikroji išganymo ranka. 
Jis buvo dabar ir mielas, ir artimas. Jis, 
tiktai jis galės jam padėti.

— Ne visai taip, brangusis pone gra
fe. Tik žinot, aš nemoku. Ten dokumen
tų reik, ten šio...

— Sakau, bajore, būk stoikas. Pašne
kėsim, kas galima, padarysim. Lietuvos 
valdžia niekuomet tikro bajoro ne
skriaus. Sakau tau: annuncibo volus gau- 
dium magnum!

Kordušui atnešė antrąjį. Po keletos žo
džių su Przidirskiu vėl radosi apetitas.

Kad ir kalbėjo, kad ir juokavo Kordu
šas, suradęs tokią artimą ir šiltą kompa
niją, vis dėlto dairėsi, kas darosi resto
rane. O restoranas buvo pilnas. Išsiskutę, 
gražiais kostiumais džentelmenai, pa
blyškusios, skrupulingai bailios, bet 
aukštas damas vaidinančios moterys rin
kosi puikiausius valgius, užsakinėjo už
sienio vynus.

— Psiakrev. Garbės žodis, netikėjau. 
O matai, mužikėlių vaikai kaip skaniai 
valgo. I do djabla, moka valgyti, — vos 
neištarė balsu ir nusijuokė į du tylinčius 
direktorius.

— Lietuva daug pinigo turi, che che 
che! — pakėlė pagaliau Kordušas ūsus 
į vieną direktorių, kuris ateina vienuo
likta valanda .

— Turi...
Trečią valandą visi išėjo iš restorano 

palydėti Kantickienės. Vienas direkto
rius atsisveikino, o kitas palaikė kompa
niją, juokavo su Kantickienė visai pui
kiu lenkišku akcentu.

— Geradari pone grafe, — net virpan
čiu balsu prakalbo Kordušas, — pagel
bėk man su mišku. Įsivaizduokit sau, 
grafe, kad ir ministerijoj šveicorius su 
manim kalba prancūziškai, o ministeris, 
szlach trafil! klausia apie generolą Že
ligovskį. Neduos jie man miško. Žino, 
kad aš kietas, nepaperkamas! Kaltya 
taip, lyg būtų užmiršę, kad aš 800 ha tu
rėjau.

— Būk stoikas, pone bajore. Kada iš
važiuoji?

— Nežinau. Gal po savaitės.
— Ateik rytoj čia pat pietauti — pasi

kalbėsim. O dabar palydėk ponią Jadvy
gą. Buvai ją supykinęs.

Ilgas, aukštas, rodos, švilpaudamas at
sisveikino Przidirskis ir, sėdęs į taksi, 
nudūmė Duonelaičio gatve.

Kordušas priėjo prie Jadvygos iš kai
rės, norėjo paimti ją po ranka, bet direk
torius buvo iš dešinės ir ją kalbino taip 
meiliai ir įkyriai, kad Kordušas vos ne
sukeikė.

Ir staiga Kordušas tiesiog apstulbo. 
Ana puse Laisvės alėjos ėjo studentai su 
vėliavom; ėjo ramiai, iškilmingai. Stab
telėjo Kordušas. Mėlynos, raudonos, švie
sios, tamsios, su variniais žibančiais kam
pais vėliavos plevėsavo prieš jo akis, nu
siaubė jį netikėtai didingu reginiu.

— Tai mūsų studentai, — tarė direkto
rius. — Prieikim, ponai, arčiau.

Pasigirdo skambus, liaudiškais moty
vais liūliuojąs, visai gatvei miklinąs ko
jas, dūdų orkestras. Užmiršęs Kantickie
nę, Kordušas grūdosi pro žmones arčiau 
prie eisenos. Kepuraitės, kepuraitės, ke
puraitės. Rimtai į koją ėjo studentės, 
švitruodamos kojom, jaunais veidais ža- 
vėdamoš sveikata. Paskui vyrai taip pat 
visi liekni, gražūs, rimti. Išblyškę, pati- 
nusiom nuo nemigo ir bado akim .Lietu
vos studentai Kordušo žvilgsnyje pasi
slėpė už sveikųjų, ištirpo vėliavų mirgė
jime.

. — Tiek studentų, a? — šiek tiek atsi
kvošėjęs, pusbalsiu tarė ūmai į jo ranką 
įsikibusiai Kantickienei. — Senatoriai 
bus, pani Jadvyga.

Kantickienė tylėjo.
— Bet kiek dzievčinkų... Argi jos vi

sos moka prancūziškai?
(Bus daugiau)

Nors nesu tos organizacijos 
nariu, tačiaus man gerai yra 
žinoma, iš kokių narių ji susi
deda; todėl noriu žodį kitą 
tarti nominuotų kandidatų tin
kamumo klausime.

Į SLA priklauso visų mūsų 
srovių žmonės, todėl ir Į Piki. 
Tarybą turėtų būti išrinkti to
kie žmonės, kuriu visuomeni
nis veikimas nesirubežiuoja 
vien tik savos grupelės vien
minčių ribose, bet plačiai žiūri 
i visuomeninį veikimą, moka 
Įvertinti bei pagerbti ir sveti
mas mintis.

Vienu iš tokių yra clevelan- 
dietis kandidatas ant ižd. urė
do—J. žebrys. Man teko gir
dėti pasakytą jo prakalbą vie
name SLA 136 kp\ naujų na
rių priėmimo bankiete. Jis ten 
pasakė: “Aš gerbiu kiekvieną 
veikėją, kiekvieną SLA narį, 
kuris turi savo pažiūras, sa
vus nusistatymus; tačiaus, 
kuomet mes svarstome tokios 
organizacijos reikalus, kaip 
SLA, kurioje priklauso Įvairių 
srovių ir Įsitikinimų žmonės, 
— mes turime skaitytis ir su 
kitų narių mintimis, tai yra, 
visur ir visuomet vaduotis de

mokratiškumo principais.” šią 
kalbą jis adresavo daugiausia 
SLA vice-prez. J. K. Mažuk- 
nai, kaip vienam iš tų, kurio 
veikimas artimiausia supuola 
su minėtais demokratiškumo 
principais.

Čionai nėra jo tiktai pasa
kyti žodžiai, jis tatai yra pil
nai Įrodęs savo darbais, ir cle- 
velandiečiams tas gerai žino
ma. ’ Nežiūrint kokios srovės 
žmonių jūs paklausite, visi pa
sakys, jog tai sukalbamiau- 
sias ir tinkamiausias žmogus 
užimti vietą SLA Pild. Tary
boj.

Kas liečia kitas reikiamas 
kvalifikacijas iždininko urė
dui, pas jį irgi netrūksta. Jis, 
kaip biznio žmogus per virš 
20 metų, pilnai apsipažinęs vi
sais biznio reikalais; taipgi 
morgičių ir nuosavybių vedi
mo reikalai jam nėra svetimi, 

įžodžiu sakant, tai yra nepava- 
Įduojamas kandidatas į SLA 
iždininko vietą. Todėl visiems 
SLA nariams patarčiau bal
suoti už J. žebrį į SLA iždi
ninko vietą.

S. K. Mažanskas.

Amerikiniai lakūnai egzaminuoja skyles, padarytas jų 
bomberyje japoniškais šūviais; nors jų orlaivis buvo su
žeistas, orlaivininkai tačiau pasekmingai sugrįžo į sa
vo bazę Australijoj.

lyne, aš manau, jį atsimena, 
nes jis LSS 19 kuopos buvo 
sekretorium, ir buvo veiklus 
draugas.

Apie 28 metai atgal, jis per
sikėlė į New Jersey valstiją, Į 
Passaic’ą, o vėliau į Clifton’ą, 
kur ir dabar gyvena.

Draugas Danckevičius dirbo 
sunkiuose darbuose. Bet, pra
dėjus pulti sveikatoj, kiek su- 
sitaupinęs. pinigų, užsidėjo ge- 
solyno stotį.

P. Dennis-DanckeviČius, kaip 
buvo pažangus ir darbo žmo
nių pusėj nusiteikęs, taip ir 
dabar toks pat yra. Pijus yra 
“Laisvės” skaitytojas ir labai 
atydžiai seka darbo klasės ju
dėjimą, ir pasaulinius nuoti- 
kius. Labai neapkenčia naciz
mo bei fašizmo, ir visuomet 
prisideda kovoje prieš jį kiek 
tik išgali. Pijušas yra. labai 
malonaus ir linksmo būdo; su 
juom būdamas, visuomet turė
si ką kalbėti.

«
Dabar apie jo draugę-mote- 

rį. Jo draugė, Anna Dennis, 
yra lenkė, paeina iš Galicijos, 
Krakovo klioštoriuj ji mokino
si būti minyška (žinoma, tėvų 
verčiama), bet pamačiusi ten 
tą visą brudą, pasipiktino ir 
pabėgo iš ten tiesiai Į Ameri
ką.

Čia visą laiką dirbo viso
kiose dirbtuvėse, buvo karšta 
bei atkakli darbininkė. Dar ir 
apsivedus dirbdavo.

Kadangi jos draugas visada 
skaito lietuvišką spaudą, o ji 
žinojo, kad toj spaudoj yra 
kas pasimokinti, nes jos drau
gas jai paaiškindavo, tai ji už
sispyrė ir išsimokino lietuviš
kai kalbėti, skaityti ir net ra
šyti taip, kad jos beveik nega
li pažinti, kad ji no lietuvė. 
Taip pat yra malonaus būdo ir 
teisinga moteris, sugabi šeimi
ninkė.

Danckevičiai turi užsiauklė- 
ję sūnų, kuris jau užbaigė 
aukštesnę mokyklą ir dailiai 
išaugęs vyrukas.

V. Zelin.

Montello, Mass.

rodys krutumus paveikslus 
“Mergina Iš Leningrado.” Toji 
sovietinė filmą bus rodoma 
Lietuvių Taut. Name. Įžanga 
tik 55 centai; vaikams 28c. 
Pradžia 6 vai. vak. ir tęsis ligi 
11 :30 vai. nakties.

Labai geras paveikslas; kal
ba rusiška. Nepraleiskite pro
gos. Atsilankykite ir paremki
te Sovietų kovą prieš fašizmą!

Balandžio 26 7 organizaci
jos rengia bankietą. Pelnas 
bus Raudonajam Kryžiui. Vie
ta — Lietuvių Taut. Namo 
svetainėj; įvyks 3 valandą po 
pietų. Įžanga tik vienas dole
ris. Prašome šitą parengimą 
nepamiršt, — skaitlingai atsi
lankyti.

Žolynas.

WILKES BARRE, PA.
Nepamirškite!

Wilkes Barre ir artimų ko
lonijų lietuviai, nepamirškite, 
kad kovo 29 d. Lyros Choras 
turės savo parengimą.

Lyros Choras visoms drau
gijoms, vasarą ant piknikų, o 
žiemą svetainėse, neatsisakė 
išpildyti koncertinę dalį prog
ramos, kurios tik prašė, ir vi
sai veltui. Dabar choras prašo, 
kad ateitumėt Į choro parengi
mą ir tuom parodytumėte, 
kad ir jūs choro nepamiršta
te. O juk choras dar tik pir
mą biznišką parengimą turės 
šiame sezone. Jūs žinote, kad 
choras be finansų negali pasi
laikyti.

Programą pildys pats cho
ras, sudainuodamas dainelių ir 
suvaidindamas trumpą veika- 
liuką. Po programos, galėsime 
pasilinksminti prie lietuviškos 
muzikos, šokių ir gėrimų.

Pradžia 6 vai. vakare. Įžan
ga 40c. (O kur bus? Red.)

Visus kviečia —
Lyros Choras.

Harrison - Kearny, N. J.
Iš LLD 136 Kuopos Veikimo

LLD 136 k p. veikia viduti
niškai. Nors nariais nėra 
skaitlinga, vienok pajėgia su
kelti piniginę paramą apšvie
tus Įstaigoms, kaip tai: dien
raščiams “Laisvei” ir “Vilniai” 
ir kitoms, demokratiškai bei. 
progresyviškai n u siteikusiom 
Įstaigoms ;■ ypatingai Sovietų 
raudonarmiečius, k u r i e taip 
pasiaukojusiai mušasi su pra
keiktuoju fašizmu, mes niekad 
neužmirštam ir remsime juos 
tol, kol jie neištaškys barbarų 
nacišku farfllukteriu, v v

Dar turiu priminti apie mū
sų kai kurių draugų duosnu- 
mą ir gerą nusiteikimą. Drg. 
Anna Arlaus (Arlauskienė) 
dirba pas turtuolius prie na
mų ruošos, tai nevisada gali 
pribūti ant susirinkimų bei pa
rengimų. Bet, jai ištrūkus, ir 
pribuvus praeitam susirinki
me, ji pareiškė: “Kadangi aš 
negaliu tankiai lankyti susirin
kimus ir dalyvauti veikloj, tai 
aukoju 100 dolerių kuopai; o 
kuopa lai sunaudoja, kur bus 
reikalas. Ir kai nuo dienraščio 
‘Vilnies’ laiškas buvo skaity
tas, kuriame prašo paremti jos 
bazarą, ji pirmutinė paaukavo 
$1 ant aukų rinkimo blankos. 
O gerai žinome, kad ši drau
gė aukoja labai mažai patįi tu
rėdama. Aš manau, kad to
kios draugės bei draugai yra 
verti pagarbos.

Toliaus, reikia prisiminti ir 
nemalonius atsitikimus, kaip 
antai, mūsų kuopa nedalyvavo 
paskutinėj 2 Apskričio kon
ferencijoj. -Tai yra peiktinas

apsireiškimas. Bet paaiškėjo, 
kad tai ne iš mūsų kaltės, nes 
paraginimą gavome prisiųsti 
delegatus tik trimis dienomis 
prieš konferenciją. Tokiu bū
du, nesuspėjome išrinkti dele
gatų,—taip ir pasilikom neda
lyvavę pereitoj konferencijoj. 
Kaltė 2-ro Apskričio valdybos.

LDS 168 kuopos vakarėlis, 
kuris Įvyko kovė 7 d., reikia 
skaityti pavykusiu. Kiek teko 
patirti, tai ir pelno liko keli 
doleriai. Komisija, kuri rengė 
minėtą vakarėlį, susidėjo vien 
tik iš moterų, būtent šių drau
gių : Josmantienės, Kušlienės, 
Šimkienės ir Žilinskienės. Tos 
Draugės darbą atliko kuopui- 
kiausiai.

šiame vakarėlyje buvo sve
čių ir iš toliaus. Vilkas ir Ma- 
tačiūnas iš Paterson, N. J., ir 
P. A. Dennis (Danckevičiai) iš 
Clifton, N. J. '

Labai yra girtinas dalykas, 
kuomet kitų kolonijų draugai 
kooperuoja su mumis. Mes tu
rime neužmiršt dalyvauti jų 
parengimuose. Tai yra labai 
gražus pasielgimas remti vieni 
kitus.

Beje, aš norėčiau kiek pla
čiau pakalbėti apie Pijų Den
nis (Danckevičių) ir jo moterį 
Oną.

Visų pirma, Pijušas Danc- 
kevičius iš Lietuvos paeirya 
nuo Vilkaviškio, Suvalkų rėdy- 
hos. Jis jaunas būdamas, dar 
tik apie 14—15 metų, jau pri
gulėjo socialdemokratų parti
joj ir aktyviai joje dalyvavo. 
Dar visai jaunas, jau buvo pri
verstas apleisti Lietuvą^—iš
važiavo Į Angliją, vėliau atsi- 
supo į Ameriką. Seni veikėjai 
ir eiliniai draugai, ypač Brook-

7 Apskričio Maršrutas. Kon
certas. Prakalbos.

LLD 6 kp. surengė koncer
tą ir prakalbas, kovo 17, Liet. 
Taut. Namo svetainėj.

Pirmiausia buvo perstatytas 
Liuosybės Choras, po vadovys
te G. Steponavičiaus; sudaina
vo Amerikos himną ir tris lie
tuvių liaudies dainas. Dainos 
publikai patiko, nes labai ge
rai sudainavo. Labai ačiū mo
kytojui ir chorui, kad patar
navo veltui.

Po to, buvo perstatytas kal
bėtojas D. M. šolomskas, LLD 
Centro sekretorius. Jo prakal
bos klausėsi apie pusantro šim
to žmonių. Pirmoj temoje kal
bėjo apie Amerikos lietuvius ir 
lietuvių pronacišką spaudą, 
kuri tarnauja hitleriniams fa
šistams; antru atveju aiškino 
ką Amerikos lietuviai turi da
ryti, kad Sovietai, Amerika, 
Anglija ir Chinija laimėtų ka
rą. Kalbėtojas ragino pirkti 
Amerikos apsigynimo bonus, 
pagelbėt Raudonajam Kryžiui 
ir duot pagalbą Sovietų Sąjun
gai. Taipgi ragino prisirašyti 
prie Literatūros Draugijos; 
priminė, kad nėra įstojimo mo
kesčių, metinė i mokestis tik 
$1.50 ir už tai duodama perei
tų metų, knyga “Sovietų Galy
bė” ir brošiūra “Jaunimas ir 
Karas.”

Pertraukos metu pirminin
kas paprašė aukų dėl lėšų pa
dengimo, o kas liks, bus per
duota Earl Browderio laisvini
mo fondui. Aukavo po $1: U. 
Zaleckaitė, F. Kristopavičius, 
S. Wisman ir L. šiliba; po 
50c.: J. Ustupas, A. čerkasas, 
K. Ustupas, Gutkauskienė, J. 
Vaitiekūnas, B. Neviskienė, J. 
Vaitaitis, G. Shimaitis, L. Ru
daitis ir P. Baronas. Viso su 
smulkiais $19.67.

Aukavusiems širdingai ačiū!
Reikia priminti, kad drg. 

Šolomsko maršrutas eina sėk
mingai; jo prakalba visiems 
patinka.

Balandžio 23 d. komitetas 
medikalės pagelbos Sovietams,

Buffalo, N. Y.
LDS 23 Kp. Gerai Veikia
LDS 23 kp. susirinkimas 

įvyko kovo 1 d., š. m.
Susirinkimą atidarė kp. pir

mininkas A. Serbentą. Narių 
dalyvavo neperdaugiausiai, 
bet pats susirinkimas buvo gy
vas ir energingas. Organizaci
jos reikalai svarstyta rimtai ir 
nuoširdžiai.

Valdybos nariai susirinkime 
dalyvavo visi.

Buvo atiduota paskutinė pa
garba bei gedulą mūsų miru
siam nariui J. Cain’ui, kuris 
mirė po ilgos ligos, palikda
mas savo žmona su maža duk
rele dideliam nuliūdime.

Skaitytas pereito susirinki
mo protokolas ir vienbalsiai li
kosi priimtas.

Iš įvairių komisijų praneši
mų pasirodė, kad ši kuopa 
veikia nemažai. Komisijos na
rys d. Dalininkaitis pranešė, 
kad neseniai turėta balius-šo- 
kiai, kas davė nemažai pelno.

A. Serbentienė pranešė, kad 
kortų lošio pramogėlė, kuri 
buvo suruošta naudai Am. 
Raudonajam Kryžiui, gryno 
pelno davė $55. Pinigai per
duoti vietos Raud. Kryžiaus 
skyriui. Didelė garbė LDS ir 
SLA vietos kuopų nariams už 
pasidarbavimą. Taipgi labai 
ačiū visiems ir visoms, kurie 
davėte finansinės paramos-au- 
kų Am. Raudonajam Kryžiui, 
ši mūs visų maža parama bus 
pagalba sumušimui mus puo
lančių fašistinių priešų.

Komisijos nariai F. Galikas 
ir J. Langis smarkiai ruošia
si prie surengimo šokių, kurie 
manoma turėti balandžio 11 
š. m. Tai bus šeštadienio va
kare, 8 vai. Įžanga bus maža 
—30c. asmeniui. Kviečiami 
visi ir visos atsilankyti ir link
smai praleisti laiką.

Kaip matote, mūsų miesto 
kuopa nėra labai skaitlinga, 
bet smarkiai darbuojasi.

Su naujų narių gavimu, mes 
taipgi esame ne paskutiniai: 
pereitą susirinkimą įsirašė vie
nas naujas narys; tikimės 
gauti ir daugiau. Serbente.
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Penktadienis, Kovo 27, 1942
—

Septintas. Puslapis

Oficialiai Amerikos Pranešimai Raudonarmiečiai Atakuoja Nacius Stalino 
Gatvėse; laimi Leningrado Srityje 

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
laimėtų pozicijų. Sovietinė 
kariuomenė aplenkė stip
riai ginamą vokiečių pozici
ją į šiaurius nuo to miesto 
ir atkirto pulką mechani
zuotų vokiečių pėstininkų; 
užmušė per 400 nacių ir 
daugelį nelaisvėn paėmė. 

| Į vakarus nuo Dorogobu- • V (~>4 11 1 •
ZO, kjin u'-' J ,

1 generolo G. K. Žukovo ko
manduojami raudonarmie
čiai persigrūmė per vieną į 
Dnieprą įplaukiančią upę ir 
privertė vok. pasitraukt 
atgal į naują apsigynimo li
niją. Kiekis nacių tapo su
imta.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
darė sėkmingą ataką iš oro prieš japonų fortą tik ką 
beauštant, mesdamos žemyn šviesas, kad apšviestų tai
kinius. Čia nebuvo jokių priešų orlaivių ar laivų.

Japonai smarkiai šaudė iš priešlėktuvinių kanuolių, 
kuomet mūsų orlaiviai mėtė bombas, 96-šiais iš viso, 
ant šios mažos salos, padarydami dikčiai nuostolių 
priešų orlaivių pastogėms, žibalo ir amunicijos sandė
liams, radijo įrengimams ir orlaivių pakilimo aikštėms. 
Mes šiame veiksme netekome vieno lėktuvo.
KARO DEPARTMENTO PRANEŠIMAS

Filipinų Sritis — Japonų bombanešiai vėl pradėjo 
atakuot Manilos įlankos uosto apsigynimus, mūsų 
fronto linijas ir užnugarinius įrengimus Bataan pu- 
siausalyje. Tose atakose dalyvavo 27 priešų bombane
šiai ir keletas mažesnių lėktuvų.

Nuolatiniai japonų veiksmai ant žemės Bataane nu
rodo, kad atvyko priešams naujų pastiprinimų.

Gauta pranešimai, kad įvyko vietiniai susikirtimai 
arti Digos, saloje Mindanao, ir tuose susikirtimuose 
mūsų kariuomenė turėjo pasisekimų.

daugiau kaip 20 aptvirtintų 
pozicijų ir perkirto jų susi
siekimus daugelyje punktų. 
Sovietai, be kitko, atgriebė 
nuo vokiečių miestelį “V” 
su svarbia geležinkelio sto- 
čia į pietus nuo Leningrado.

Novogorodo srityje So vie-, 
tų artilerija iš užimtų prie
miestyje aukštumų neatlai- 

Smolensko apygardoj, džiai bombarduoja vokie
čius, ypač ardo jų susisieki
mų linijas.

DETROITO ŽINIOS

NUTRAUKIAMA SKRAISTE NUO NACIU PROPAGANDOS

Karas Gali Būti Šiemet Laimėtas, --Sako 
Sovietų Ambasadorius, - Jei Talkinin

kai Urmu Užpuls Nacius ir Duos Visos 
Galimos Pagalbos Sovietam

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Talkininkai, imant juos

sykiu, jau turi visas perga-
lei reikalingas priemones — nes Vokietijos nugarkaulis 
kariuomenę, tankus, oriai- bus sulaužytas šiais metais.

į “Jeigu, kaip kad aš turiu 
stiprios vilties, talkininkai 
eis šiuom keliu, tai hitleri-

ATĖMĖ Iš VOKIEČIŲ GE
LEŽINKELIO STOTĮ LE

NINGRADO SRITYJE
Sovietinės jėgos tebeštur- 

muoja vokiečius Leningra
do fronte, o vokiečiai tik gi
nasi. Raudonarmiečiai pra
mušė nacių linijas daugely
je vietų, atėmė iš priešų dar

radijas trisdešimt viena 
skirtinga kalba kasdien pa
skleidžia į užsienius 240 
programų su hitleriška pro
paganda.

Tuomi naciai auklėja sau 
“šeštakoloniečius” ir Ame
rikoj, kad ardytų Jungtinių 
Tautų vienybę ir tuom silp
nintų karo jėgas, veikiau- ! 
čias prieš hitleriečius. O to
kių šeštakoloniečių jau ir 
taip yra Amerikoj pusėti
nai daug, kaip sakė prez. 
Rooseveltas praeitą antra
dienį. N. M.

tynų Ameriką;” “Jie brukti-, 
nai pardavinėja savo pras
tus dirbinius respublikoms 
Lotynų Amerikos,” o štai, 
girdi, liudijimai, kokie yra 
gęri Vokietijos dirbiniai.

Pastaraisiais laikais Ber
lyno radijas gąsdina anglus, 
kad jeigu rusai laimėtų ka
rą, tai, girdi, “įvestų savo 
komunizmą Anglijoj.” Jie, 
tiesa, visai bergždžiai, sten
giasi per radiją paveikti ir 
rusus, kad, esą, Anglija ir? 
Amerika visai nenori padėt 
jums prieš vokiečius.

Tarptautinis nacių radi
jas samdo tūkstantį svetim
taučių vyrų ir moterų — 
parsidavėlių, išdavikų ir vi
sokių šiukšlių—kad savo I
gimtomis kalbomis kalbėtų 
ir dainuotu savai tautai iri c- I
lenktų ją nacių naudom < 

i Tiem parsidavėliam hitle- 
'riečiai moka geras algas ir 
mandagiai su jais apsieina. 
Tuo būdu tarptautinis nacių

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
tarptautinį radiją sušunka, 
kad Anglija “vėl meluoja!” 
ir jie radijo bangomis iš
siuntinėja bepusiškų kraštų 
laikraščiams fotografinius 
paveikslus Hitlerio su Rib- 
bentro))u ir kaip jiedu mei
liai kalbasi.—Visa tai buvo 
iš anksto priruošta.

Laike karo su Lenkija 
hitleriečiai pavadino kai ku- 

’irias savo radijo stotis “pa
čių lenkų stotimis” ir per 
jas stengėsi visaip apgaudi- 

♦nėti ir suvedžioti lenkus.
Jau nuo 1935' metu na

cių radijas, ispaniškai ir 
portugališkai kalbėdamas į 
Pietų Amerikos respubli- 

sukelt jas 
prieš Jungtines Valstijas 
tokiais obalsiais, kaip kad: 
“Visi teisingi žmonės su pa
sibjaurėjimu žiūri į Jungti
nes Valstijas;” “Jenkių im-i 
perialistai tyko užgrobt Lo-'

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkai* 
■’įHiarikU' Haiarnavirrui 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Detroito Kalendorius
Kovo 29 d. 10:3 

LLD 10 Apskričio ir LDS 11 
Apskričio valdybos susirinki
mas įvyks Draugijų svetainėj, 
4097 Porter-St. Visi malonėki
te dalyvauti, nes jau mažai 
laiko liko iki mūsų, konferen
cijos; turime daug ką prireng- 

, ti suvažiavimui.
Kovo 28 d., šeštadienį, .7 v. 

vakare įvyks masinės prakal
bos ir koncertinė programa 
Olympia svetainėj, Grand Ri
ver ir McGraw Ave. Kalbės 
drg. 1. Litvinovienė. Bus ir ki
tų įžymių kalbėtojų, 
bus dėl rusu karo 
Lietuviai skaitlingai 
kime. Įžanga $1.10

Sekmadienį, kovo 
vai. vakare, įvyks didelis ban- 
kietas Draugijų svetainėj, Por
ter St. Bankietas dėl mūsų 
veikėjų ir laikraščių vajininkų 
pagerbimo. Kalbės drg. V. 
Andrulis iš Chicagos; vakarie
nei ir .šokiams tikietai tik 50c.

Alvinas.

O vai. ryte kas, stengiasi

Biznieriai, skelbkite savo bizni 
dienraštyje “Laisvėje”!

Pirmas Sykis Newarke!
'TANYA'

su Luhov Orlova
Taipgi: “To the Jews of the World” 

ir: “Defense of Moscow”
Nuolatiniai nuo 11:45; 25c. iki 1 vai. 

vak. šiokiom dienom.

LITTLE THEATRE
562 Broad St.

' NEWARK, N. J.

LIETUVIŠKA Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

JUNGTINĖS TAUTOS 
TIK PAČIOS BŪTŲ KAL
TOS, JEI PRALAIMĖTŲ

London, kovo, 26. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Churchill pareiškė, kad 
Jungtinės Tautos tiktai pa
čios būtų kaltos, jeigu jos 
nepavartotų milžiniškų su
vienytų savo jėgų sumušti 
priešus.

bus sulaužytas šiais metais, 
vius ir ginklus. Ne dabar Tada teliks tik pribaigt tą 
laikas laukti, kol paskutinis pasiutusį bestiją.” 
guzikas bus įsiūtas į pasku-1 A m basadorius Maiskis 
tinio kareivio uniformą, taipgi persergėjo talkinin- 
Kartais prisieina kariaut ne kus, kad jų turėjimas dau- 
tokiose sąlygose, kokių pa-lgiau medžiaginių ir kitokių 
geidauji, bet sąlygose, ku- galimybių pats savaime dar 
rios yra neišvengiamos.

“Dabar laikas tam 
brendęs, 
momentas yra 1942 metai, ■muoju 
Sprendžiamoji vieta yra So- džiamoje vietoje, 
vietų Sąjungos frontas. Mes Jis Sovietų vyriausybės 
turime nuo to pradėt, jeigu vardu įteikė Lenino Ordi- 
talkininkai tikrai nori lai-'nus, kaipo .pavyzdingiems tai, kad ji, vart.Qdamą|vokie- 
mėt pergalę — į_ .... ...... 
nei j 
kad jie to nori. Jie privalo 
mest į mūšį viską, ką tiktai 
jie turi.

“Svarbiausias dalykas yra 
šis — kad visas generalinių 
štabų darbas būtų persigė
ręs viena minčia ir viena 
idėja — 1942 metais, o ne 
1943 metais.

nelaimės karo, jeigu tos ga- 
prį_ limybės nebus sumobilizuo- 

S p rendžiamasis tos ir pavartotos sprendžia- 
momentu ir spren-

■ ! — ’b aš neturiu kovotojams ir narsuoliams, 
mažiausios abejonės, anglų orlaivių komandieriui 

Ramsbottoili - dlsėCTobdui, 
jų orlaivių būrių vadams A. 
G. Milleriui ir A. H. Rookui 
ir lakūnui oficieriui C. H. 
Haw’ui.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NACIAI ŠAUDO SAVO KA
REIVIUS, KURIE GAI

LISI NORVEGŲ

Pelnas 
pagelbės, 
dalyvau- 

asmeniui. 
29 d., 7

y

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
Ill Grand St.. Brooklyn

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

NUBAUSTA KOMPANIJA 
SU SAVO VOKIŠKAIS 

PATENTAIS
Washington. —< Standard

Oil kompanija nuteista užsi- 
mokėt- $50,000 pabaudos už

čių patentus dirbtinei gumai 
gaminti, trustiškai. va^žė ‘kitus 
fabrikantus toi^.srityj^Korn- 
panija dabar sutiko leist tais 
patentais naudotis visiems a- 
merikiečiams f a b rikantams, 
gaminantiems karo reikmenis 
šiai šaliai.

9

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvo Kapinyno Drau

gija rengia metinį balių, kovo 27 
d., Liet. Sūnų ir Dukterų Dr-jos 
Svet., 1057 Hamilton Ave., N. W. 
Kviečiamo vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, smagiai laiką praleisti ir 
tuom sykių paglobosite kapinynui. 
— A. S., ižd.

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp.' susirinkimas 

penktadienį, 27 d. kovo, 7:30 
Jurginėj Svet, 180 New York Avė. 
Dalyvaukite šiame susirinkime, pa
siimkite knygą “Tarybų Galybė.” 
— V. J. K. (71-72)

>

įvyks

WILKES BARRE, PA.
įvairumų Vakarėlis. Lyros Choras 

rengia puikų vakarėlį su muzikališ- 
ka programa ir taipgi bus perstaty
ta vieno veiksmo komedija “Už 
Smetonos Puodynę.” įvyks sekma
dienį, kovo 29 d., i*. K. Svet., 325 E. 
Market St. Turėsime užkandžių, 
gėrimų ir muzikos sekant progra
mą. įžanga 40c. Pradžia 6 vai. va
karo. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės svečius dalyvauti.

(270-272)
Kom.

SO. BOSTON, MASS.
Atydai Lietuvių Progresyvių 

rybos Nariams visoj Bostono apylin
kėj! LPT susirinkimas įvyks šešta
dienį, 28 d. kovo, 7:30 v. v., Strand 
Svet., 376 Broadway. Pageidaujama, 
kad visi nariai dalyvautų šiame su
sirinkime Ir atsivestų naujų narių 
prisirašyti prie organizacijos. Užlai
kymas pusvalandžio Radio progra
mos yra svarbu ri didesnei grupei 
bus lengviau išlaikyti. Turime 
kitų svarbių reikalų aptarti. — 
Kazlauskas, sekr. (70-72)

Ta-

ir
M.

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, 

koncertas, Liet. Am. Piliečių Kliubo 
svetainėje, 227 Lawrence St. Pra
džia 2 vai. po pietų. įžanga 55c ir 
80c. (įskaitant taksas). Siame kon
certe visiems bus malonu pasimaty
ti ir išklausyti aukštai lavintų bal
sų mūsų žymiųjų dainininkų, Vasi
liausko ir Ramoškaitės. Visų myli
ma muzikė, Rasimavičiūtė ruošiasi 
ką naujo parodyti šiame koncerte, 
taipgi ji ruošia Laisvės Chorą pui
kiai pasirodyti. — Rengėjai. (70-72)

kovo 29 d., įvyks

Stockholm, Šved. — Žinia 
iš Norvegijos sako, jog vo
kiečių kareiviai ten jau 
skundžiasi, kad karas vis 
nesibaigia; jie taipgi nepa
tenkinti veikla įkyrios na
cių slaptosios policijos.

Bodoe naciai sušaudė ke
turis savo kareivius už tai
kad jie atvirai apgailestavo 
norvegų, kuriuos kankino 
ta Hitlerio policija.

Norvegai Degina Nacių 
Kareivines ir Orlaivius 
Herdia lėktuvų stovykloje 

nežinia kas sudegino du 
bombinius nacių orlaivius. 
Už tai buvo areštuoti visi 
tie kariškiai vokiečiai, ku
rie aptardavo stovyklą ir 
orlaivius joje.

Norvegijos patriotai ypač 
degina mokyklas, kurias vo
kiečiai pavertė į savo karei
vines.

Padegus norvegam naujai 
pastatytą nacių kareivinę 
arti Dombos, sudegė du vo
kiečių oficieriai ir šeši ka
reiviai.

Pranešama, kad parsida
vėlis Vidkun Quisling, na
cių pastatytas kaip Norve
gijos ministeris pirminin
kas, nuvyko į Berlyną pra
šyti alkaniem norvegam 
maisto. Sakoma, kad naciai 
už maistą reikalauja at
siust į Vokietiją didelį skai
čių norvegų darbininkų.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas žada smul
kiem fabrikantam paramos 
iš valdiško fondo.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE 

BROOKLYN
Telephone; EVergreen 8-9770

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygele, 

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

Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 50c 
Ta pati, juodos skūrelės minkš
tais viršais ...................... $1.25

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

25 paveikslais ........~........ ,...... 50c
Mikaldos pranašavimas ...... 25c
Kantrioji Alena," graži pasaka 25c 
Astronomijos knygelė apie bangų,

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 Viena. Dalis

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

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

daryt gardžiu? sūrius ......... 25c

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

M. ŽUKAITIS
834 Dean St., Spencerport, N. Y.

168 GRANO STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7170

Clement Vokietaiti}
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COUR’ĘSTREET 
BrooklyjL N. X.

Tel. TRian^ę^r^g

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. RALLAS i 
(BIELIAUSKAS) 

LATSNTVOTAS GRABORIUS

Suteikiam garbingas laidotuve*

$150
Koplyčias suteikiam nemoka 

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO ,

XXXXXXXXXXXL

•ūdėsio valandoj kreipkitės pas mus Patarnavime 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai' įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems na šarvoti dovanai

GRAND STREET \ BROOKLYN *

QOOtXXXXXXXX

Jeigu šiandieną gyventų Napoleonas, gal jis įsakytų savo Armijai 
vartoti Deksnio Galingą Mostį, kuri yra išrasta ir sudaryta iš daug 
skirtingų elementų, kuri turi savyje galingą šilumą. Tūkstančiai žmo
nių pasekmingai vartoja virš 20 metų. Išsitrynus su Deksnio Galin
ga Mosčia tuojaus pajusi malonią šilumą ir stebėtiną palengvinimą, 
nuo Nuovargio, Rankų ir Kojų skaudėjimo. Atima dieglius, rankų ir 
kojų nutirpimo.

Deksnio Galingos Mosties Kaina:
. ,. . 1-oz Dekens Ointment. . ’.75c.
. . . 4-oz Dekens Ointment. . $2.00
. . . 16-oz Dekens Ointment. . $5.00

Jeigu tamsta įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai nelauk ilgai, 
kad nebūtų pervėlu, ale tuojaus įsigyk DEKJCNS OINTMENT.
DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN.

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

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

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

' labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, . BRIDGEPORT, CONN.

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

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

Lietuvių Kuro Kompanija
» {DEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

ATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktj

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

H’s just rrr?
FINDING MONEYf

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CREDIT. 
TERMS I

_ ALLOWANCE 
SM, FORj'Y.bUR .

010 WATCHI'

7^
. ..

‘ ’ ALLOWANCE

bE AN < 
15 jfewel^ 

$2475 >

CREDIT 
TERMS)

Religijiniu daiktu departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

i

i



Aštuntas Puslapis

NowYorto^ii^ferZInios
Browderio Laisvinimo Kon Browderiui Laisvinti Mitin

gresan Atvyks ir Lietuvių
1 lelegatai

guos Kalbės Buvęs 
Valdininkas

Iš Chicagos pranešama, kad'rais — bendrai atsiunčia juos 
atstovauti jauną, energingą 
veikėją Mrs. Russell.

Girdėta, jog rinkta ir kad 
atsiunčiamos delegacijos iš 
daugelio kitų kolonijų, 
brooklyniečiai 
ir daugiau 
nių.

Kongreso 
vyks kovo 
vai., trijose
čia ir šiaip publiką, ne vien 
delegatus.

Kongrese, kaip matyti iš, 
browderiui Laisvinti Kongreso 
šaukėjų pranešimų spaudoje, 
Leks išgirsti-pamrtvt’ 

’’busi jžymybi 
įerikos gyvenimo 

darbininkų vadai,
profesijų, meno, religijos, fra- 
ternalio ir kitų judėjimų. Jie 
kalbės nuo vienos platformos, 
už viena tikslą — išlaisvinimą 
Browderio, kadangi jie yra įsi
tikinę, jog jis, kaipo įžymus 
priešfašistas ir organizatorius 
yra reikalingas laisvėj darbui

tenykščiai lietuviai meninin
kai ir I.DS jaunimas j Brow
deriui Laisvinti Kongresą at
siunčia savo atstove plačiai ži
nomą chorvedę-muzikę Doro
thy Yuden-Judzentavičienę. Taigi, 

galime tikėtis 
tolimų svečių-vieš-

Browderiui Laisvinti Nacio- 
nalio Kongreso paskutinėj se
sijoj, kuri bus atlaikyta tri
juose milžiniškuose masiniuo
se mitinguose, trijose atskiro
se salėse, kalbės iš visos šalies

masinės sesijos į- 
29-tos popiečio 2 
salėse. Į jas kvie-

ii ”is- A 
sričių — 
žmonės iš

Penktadienis, Kovo 27, 1942

Jos liaujas apsigynimo
darbas daro ją dar 
Įdomesne. Lygiai kaip 
pridėjimas ko tai 
naujo prie Old Golds 
daro šj garsų 
cigaretą!

I*. I.orillard komi anija 
įkurta 1760 mrfain — 
auta rytojai puikių 
tabaku nuo George 
Washing tono laiku.

niuose mitinguose Francis Fi
sher Kane, buvęs Pennsylvani- 
jos valstijos prokuroras; John 
Sloan, žymus artistas; Frede
rick Myers, Jūrininkų Unijos 
organizatorius; Osmond K. 
Fraenkel, paskilbęs teisinin
kas; Alfred Kreymborg, žy
mus poetas ir dramatistas^ 
Lewis Merrill, Ofisų ir Profe- 
sijonalų Darb. Unijos prezi
dentas.

Jau pirmiau paskelbtais bu
vo Warren K. Billings, Vito 
Marcantonio, Elizabeth Gur
ley Flynn, B. V. McGroarty, 
A. R. McNamara, Dr. Max 

; Yergan.
Masiniai mitingai įvyks vie

nu laiku, lygiai 2 vai. po pie
tų, kovo 29 d., trijose atskiro
se salėse:

Manhattan Center, 34 St. ir 
8th Ave.; Cosmopolitan Opera 
House, 135 W. 55th St., ir 
Royal Winsor, 69 66th St., 
New Yorke. Visiem įžanga 
vienoda — 25c. Programa 
yra sudaryta taip, kad patys 
žymiausi kalbėtojai vienu ar 
kitu laiku mitingo eigoje at
lankys visus tuos mitingus.

Vito Marcantonio

. ..via' (La-ta-ky’O 
ai La\ ’kontasas 

rinktinv, tabakas. 
Vidurxem'0 jįg 1)tt.
tirk 0RX GoW
kelta

Dorothy Yuden
Gi Chicagos lietuvių 

rų kliubai — garsūs 
skaitlingumu, energingu į 
mu ir didžiuliais moterų cho-1 už pergalę ant fašizmo.

mote- 
savo 

ve i ki

Šį Sekmadienį Mūsų Virėjos 
Galės Pasilsėti

suvažiavę paskilbę kalbėtojai 
ir visuomenininkai.

Kongreso šaukėjai skelbia, 
jog pasižadėjo kalbėti masi-

: Mėnesinis Aido Choro

šio sekmadienio, kovo 
sulaukus, tik kelioms lietuvių 
šeimininkėms reikės sunkiai 
dirbti. Tomis sunkiai dirban
čiomis bus 1-mos kuopos ruo
šiamu pietų gamintojos. O vi
sos kitos galės pasilsėti, 
yra, turėt? galėti, jeigu jų 
myna susiprastų kad ir 
kas sekmadienį per metus
damos namie pietus, kada 
nors nori pasilsėti, pačios pa
valgyti kit • gamintus pietus.

Toki pietūs, visiems priei
nama kaina ir smagioj, drau
giškoj kompanijoj, šį sekma
dienį bus galima turėti Lais-

lempomis, kaip kad būtų tik
rame aptemdymo nuotikyje. 
Wardenai užgesinėjo šian ir 
ten paliktas bildinguose lem
putes, taipgi ragino praeivius, 
kur leista buvo vaikščioti, ne
užžiebti degtukų, 
Automobilių, visas 
sulaikyta. Prie tiltų 
lyno pusės buvo 
per tūkstantis automobilių.

mas Albanėj 5 balsais prieš 2 
nusprendė, kad majoras La 
Guardia turi duoti savo asme
niškus rekordus Meisto Tary
bos komisijai. Taryba, kaip ži
nia, didžiumoje susideda iš 
priešingų majoro politikai 
žmonių.

Pratt Instituto Knygyno iš
statyta parodon lapai iš origi- 
nalio leidinio knygos .“Para
dise Lost,” spausdintos 1667 
m., ir iš kitų senų leidinių.Newyorkieciai Išbandė 

Aptemdymą
Pereito trečiadienio vakaro 

9 valandą newyorkieciai iš
bandė miesto aptemdymo vi
sas priemones/kaip kad būtų 
reikale aptemdyti laike atakų 
iš oro. žinoma, šį kartą buvo 
be bombų ir be šrapnelių iš 
priešorlaivinių kanuolių, ko 
teikia tikėtis ląilte tikrojo rei
kalo aptemdyti mjestą.

Susirinkimas
šį vakarą, penktadienį, ko

vo 27 d., visi choristai pasi- 
stengkite dalyvauti choro pa-

li er ūky ti. 
judėjimas 
iš Brook- 

susitvenkę

Valstijinis apeliacijų teis-

29 vės salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Bilietas tik $1.

Pietūs bus duodami lygiai 1 
vai. dieną, 1 
liuosu.
progų pažmoniauti, o kas ne, 
bus laiko ] 
mitingus, judžius ar parką.

J ietuvių Literatūros Drau- 
iios 1-mos kuopos nariai ir 

rėmėjai, taipgi visi smagių 
pažmonių mylėtojai kviečiami 
atsilankyti ir savo šeimininkes 
nepalikti namie, parodyti, kad 
ir jūs mokate kai kada paste- 
liuoti pietus.

ciuoctami lygiai i mokose; kaip žinoma, pamo- 
tad popietis liks ^os įVy]<sta kiekvieno penkta- 

. Kas norės, čia pat bus Vienio vakai’e, 8 :00 vai

tai 
šei- 
jos, 
vir-

POLICISTUS JKALTINO 
KYŠININKYSTĖJE

Walter E. Stanton ir Jerry 
P. Kalas, abu iš Jackson 
Heights, Westchester apskri
ties džiūrės įkaitinti reikala
vus ir paėmus kyšį nuo Peral- 
tų šeimos grasinimu areštuoti 
už turėjimą skiepe alkoholio 
gaminimo įrankių.

Motinai nuėjus dirbti kitam 
kambaryje, Stephen Jones, 2 
metų, iškrito per virtuvės lan-

pasiekti masinius gį Brooklyne.

Lais
vės svetainėje, 419 Lorimer

BiskelĮ Per Senas Stoti 
Į Marinus

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ

Komisija.

Edna Phillips, žymioji 
merikos harpistč, išstos su 
retai girdimu malonaus balso 
in'strumentu New Yorko Mies
to WPA Simfoniškos Orkes- 
tros koncerte, Brooklyno Mu
ziejaus Skulptūrų Kurte, šio 
sekmadienio popietį, o taip 
pat ir trečiadienį, balandžio 1 
popietį. Sekmadienį koncerto

tuo

gą nuo 4 aukšto, 815 Cauld-' Pėdžia 1:30, o trečiadienį — 
well Ave., Bronx. Jį rado gy
vą, tik sunkiai sužeistą.

2:30. Abiem įžanga nemoka
ma.

P-lė Phillips skambino Leo- 
RANDA VOJIMAI pold Stokowskio “Visos Ame

rikos Jaunimo Orkestroj,” ku
ri koncertavo po Pietų Ameri
ką, kaipo “geros valios amba
sadoriai” iš Jungtinių Valsti
jų, o taip pat su dideliu pasi
sekimu pildė eilę koncertų ir 
šios šalies didmiesčiuose. Or
kestrą buvo sudaryta iš visos 
šalies žymiausių jaunų talen
tų.

Pasirandavoja keturi kambariai 
po 264 So. 1st Street, Brooklyne, 
arti didelio miesto marketo. Šiluma 
ir "combination sink." Renda $25.00. 
Kreipkitės pas namo prižiūrėtoją. 
(Supt.) (72-77)

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

ak-

Wm. Gus, 16 m. berniukas, 
krito ir mirė prie savo deskos 
Adatos Amatų Mokykloj, New 
Yorke.

PARDAVIMAI
REAL ESTATE.

Parsiduoda puikus 6 šeimynų 
meninis namas, arti Bushwick Ave.
Senatvė priverčia parduoti už pri
einamą kainą. Jeigos $1632.00. Pa
geidaujama $3000 pinigais. Namas 
geram stovyje. Keturi dideli kam
bariai ir maudynės. Kreipkitės pas 
Mr. Ford, 20 Palmetto St., Brook
lyne arba telefonuokite: Foxcroft 
9-6952. (72-77)

NAUDOKITĖS PROGA
Parsiduoda 

automobilius, 
se sąlygose, 
sūnus išėjo į 
Grove St.,
greit parduoti, 
kreipkitės: Mrs. 
253 Grove St., Brooklyn, N. Y. 

(70-76)

6 cilinderių Chrysler 
1937 metų, visai gero- 
Pardavimo priežastis, 

Armiją. Kreipkitės 253 
Ridg<-woode.

Prašome 
E.

švietimo viršininkai už 10 
metų jo tarnybos apsižiūrėjo, 
jog J. Sapora, ristynių moky
mo ekspertas prie Miesto Ko
legijos, turįs būt atleistas, kad 
neturįs filosofijos daktaro 
laipsnio.

H. Kofahl, Bronxe, nuteis- 
Norime..tas mėnesį kalėti už vartoji- 
tuojau rną maisto štampų, Laivine 

,KMhyvSkaS’ vartoti jis nėra autorizuotas.
kurioms

Štampas jis buvo pirkęsis.

šį vakarą, po trumpų pa
mok’] turėsime savo mėnesinį 
susirinkimą, kur aptarsime 
daug svarbių reikalų, šie me
tai yra choro jubilėjiniai me
tai ; šiemet sukanka 30 m. nuo 
Aido Choro įsikūrimo. Antra, 
mūsų šalis šiais metais per
gyvena karo krizio laikotarpį. 
Tai dvi pamatines priežastys, 
dėl kurių mes turime stiprin
ti ir budavoti savo chorą, kad 
jis, kaip tas .Lietuvos kankli
ninkas, savo dainų aidais ža
dintų Amerikos lietuvį iš mie
go, prie darbo, prie veikimo.

Taigi, ypatingai šiais metais, 
pakalbinkime savo draugus ir 
pažįstamus prisirašyti prie 
choro ir ateidami į pamokas 
ar susirinkimą, pasistengkime 
atsivesti ir kandidatų į cho
rą. Būtų labai malonu maty
ti sugrįžtant atgal į chorą bu
vusius seniau jo narius, kaip 
pavyzdžiui: J. Nalivaiką, čal- 
kius, V. Bakerį, Sukackaitę, 
Depsiūtę, Bagdoną ir kitus. 
“How about it, kids?”

Choro Ko^esp.

Į marinų rekrutavimo stotį, 
New Yorke, 

atėjo -/ Frederick F. • Bulkeley, 
74 metų, paskubusiojo kapito
no tėvas. Jis pareiškė, kad jo 
visa giminė — tėvai ir pro
tėviai — yra buvę karuose. Jis 
taip pat esąs pasiruošęs veik
lai, bile kokiai, kurios valdžia 
norėtų. Rekrutavimo štabas su 
apgaila turėjo jam atsakyti, 
kad jis “biskį virš metų,” ne-

Aptemdymas tęsėsi per 20 90 Church St., 
minučių. Palietė visą žemutinę 
New Yorko dali, nuo 13 St. ir 
nuo East Upės, iki Hudson 
Upės pakraščių,;-Majoras skel
bia, kad aptemdymas pavyko, 
tai yra visas aparatas veikė 
100 nuošimčių, kaip pageidau
ta.

Ligoninėse, miesto sargybos 
ir kitose nepertraukiamose pa
reigose darbas tęsta prie už
dangstytų langų ir su gasolino galėsiąs b>ūti marinu.

BROOKLYNO LIETO
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VIAI GYDYTOJAI
' VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

AWAWAU

DIREKTORIUS
4- 4

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

site patenkinti.* *
1113 Mt. Vernon St

Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
Dr.J. J. Kaškiaučiui
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avena* 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Į VIENINTELE LIETUVIŲ j
RAKANDŲ KRAUTUVE

g 109 i j 117 Grand Street, Brooklyn. N. Y
p Tel. EVergreen 7-8451
S IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

i GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
H ateikite pasižiūrėti musų parduodamus rakandus ir 

nulyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

Duodeųme ant lengvu išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU*
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA ITIENE IR SCNA]

i.
£

lūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
j—Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

S ta/ 
a<kesas:

MATEUŠAS SIMON AVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

426 South 5th St.
Bloką* nuo Heww, Si. olevelterlo stoties

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




