
KRISLAI
Istorinė Diena.
Kur dingo “three cheers 

for Hitler?”
Katalikas prieš Kataliką.

Taip jie ir tyli.
Rašo A. Bimba

Balandžio 7 d. bus istorinė. 
Pittsburgh e masiniame susirin
kime nuo tos pačios estrados 
kalbės Philip Murray ir Wil
liam Green.

Murray yra C.1.0. preziden
tas, o Green—A.F.L.

Tai bus pirmas tu dvieju 
vadu pasirodymas vienam su
sirinkime nuo 1935 metų.

Tas parodo, kad Amerikos 
organizuoti darbininkai eina 
prie vienybės. Jau dabar abu 
unijų centrai veikia iš vien 
karo reikalais.

Mes šiandien turime dau
giau kaip vienuolika milijonų 
organizuotų darbininkų. Būtų 
dar didesnė jėga, jeigu C.I.O. 
ir A.F.L. susivienytų.

Kadaise Chicagoje naujic- 
niečiai leido laikraštuką “Jau
nimas”. Kai Hitlerio gaujos 
užpuolė Lietuvą ir pradėjo de
ginti jos miestus ir žudyti jos 
žmones, tasai šlamštas sušu
ko: “Three cheers for Hit
ler!”

Dabar, skaitau, “Jaunimas” 
pasikorė, o jo vieton tie patys 
Hitlerio čebatlaižiai išleidžia 
“The Lithuanian American 
Week”.

Matyt, Grigaičio vaiskas pa
bijojo hitleriško “Jaunimo” 
rekordo, tai pakeitė vardą.

Amerikoniškas priežodis sa
ko: “Sunk by any other name 
smells the same.”

Gerai, kad Lietuvių Litera
tūros Draugijos veikėjai susi
rūpino kolektavimu narinių 
duoklių iš narių.

Sutiriku A. M. Jis sako: 
“Ot, pamiršau, būčiau prida- 
vęs L.L.D. kuopos narių duok
les. Turiu surinkęs už šiuos 
metus gerą pluoštą.”

A. D. rašo Draugijos sek
retoriui: “Siunčiu narių meti
nę užmokestį už aštuonius na
rius. Būsimam susirinkime už
simokės daugiau. Galimas 
daiktas, kad iki liepos mėne
sio suspėsiu išrinkti duokles iš 
visų kuopos narių.”

Tai du gražūs pavyzdžiai. 
Balandžio pradžioje kuopos 
laikys mitingus. Gerai apkal
bėkite duoklių mokėjimo klau
simą.

Lai mūsų šūkis esti “Su lie
pos mėnesio pradžia visi kuo
pos nariai primokėję duok
les už 1942 metus!”

Katalikų kunigas Cough li
nas yra tikras judošius. Apie 
tai nebegali būti jokios abe
jonės.

Kai mūsų kraštas didžiau
siam krizyje, kai mūsų jauni
mas jau tūkstančiais klojasi 
savo galvas, tai šitas sutonuo- 
tas gaivalas sėja suirutę ir 
skleidžia hitlerinę propagan
dą.

Jo piktų darbų, matyt, ne
begali pakęsti nei švaresni ka
talikų kunigai.

Štai St. Augustine, Florida, 
diecezijos vyskupo Hurley lei
džiamas laikraštis “Florida 
Catholic” (kovo 20 d.) išeina 
viešai ir griežtai pasmerkia 
Coughlino žurnalą “Social 
Justice.”

Vyskupas sako, kad “Social 
Justice” vartoja metodas, 
“Ašies generalinio štabo išvys
tytas.” Jis tiesiog klausia, iš 
kokio Hitlerio agento tasai 
žurnalas ima instrukcijas?

Tuo tarpu lietuvių katalikų 
spauda dar nei žodžiu nėra 
pasmerkus Coughlino hitleri
nės propagandos. Mat, ji pati 
dažnai “Social Justice” pa
mėgdžioja.

Tokie Lietuvos rašytojai, 
kaip Jonas Šimkus ir Jonas 
Marcinkevičius rašo apie bai
sų Hitlerio gaujų terorą Lie
tuvoje. Paduoda vietas ir fak
tus.

Jie praneša apie herojiškas 
lietuviškų divizijų kovas su
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ATMETĖ 'SUMANYMUS
PRIEŠ DARBININKUS

Japonai Tiksliai Bombardavo 
Amerikiečių Ligoninę

1,500,000 VOKIEČIŲ 
TRAUKIA Į KRIMĄ

Senato Vadas Sako: Tie Sumanymai Ardo Tautos Vienybę Oficialiai Amerikos Pranešimai Naciai Bandysią Persimes! iš Krimo Į Kaukazą
Washington. — Senato

rius O’Daniel iš Texas pir
šo savo prieš darbininkiškus 
pataisymus prie sumanymo 
dėlei mažųjų fabrikantų 
įtraukimo į karo reikme
nų gaminimą. Senatas be
veik vienbalsiai atmetė tuos 
O’Danielio pataisymus.

O’Daniel reikalavo štai 
ko: Suspenduot įstatymą 
dėlei 40 valandų reguliarės 
darbo savaitės; panaikint 
damokėjimus darbininkam 
už viršlaikius ir uždraust 
unijų pripažinimą ir strei
ko pikietus.

Senatorius Connally įnešė 
sumanymą įgaliot valdžią 
reikale perimt į savo ran

SOVIETŲ-ANGLU LAIVAI NUSKANDINO NACIU 
NAIKINTUVĄ, SUARDĖ 3 SUBMARINUS

London. — Anglų ir So
vietų laivyno jėgos, išvien 
veikdamos, nuskandino vo
kiečių karinį laivą - naikin
tuvą ir padegė kitą, pavo
jingai sužeidė ir, turbūt, 
nuskandino tris nacių sub
marines ir atmušė atakas 
lengvųjų karinių Hitlerio 
laivų, kurie buvo užpuolę 
Anglijos ir Amerikos laivus, 
gabenančius karo reikmenis 
Sovietams į Murmanską. 
Menama, kad tas jūrų mū
šis įvyko į žiemius nuo šiau
rinės Norvegijos.

Anglų pranešimas teigia, 
kad Sovietų kariniai laivai 
pirmi metėsi į mūšį prieš 
nacius.

Naciai dviem atvejais ata
kavo, bet kai liko sumušti ir 
antrą kartą, tai skubiai pa
bėgo. Anglai teigia, kad na
ciai mažai nuostolių tepa
darė.

Anglų laivyno ministerija

Vokiečių Kareivių Su- Dar Nėra Indijos Atsa-
kilimas dėl Maisto

London, bal. 1. — Čionai- 
tinė Čechoslovakijos vyriau
sybė gavo žinią, kad karei
vinėse FardubiŠe, Čechijoj, 
neseniai susikirto vokiečių 
kareiviai su oficieriais, pro- 
tesduodami prieš perblogą 
duodamą maistą.

Buvo pašaukta nacių smo
gikai; keturi kareiviai už
mušti ir 60 areštuota.

Anglija. — Anglų orlai
viai vėl bombardavo kari
niai svarbius nacių punktus 
šiaurinėje Franci joje.

Australija, bal. 1. — Ame
rikos. lakūnai pleškino japo
nų orlaivių stovykla Sala- 
mua’oj, saloj New Guinea.

naciais, apie lietuvių kovoto
jų atsižymejimus šiame kare 
prieš hitlerinį barbarizmą.

Bot tų pranešimų nei eilu
tės nepaduoda klerikalų, sme- 
tonininkų ir menševikų spau
da. Aišku, kam ta spauda 
tarnauja ir kas jai rūpi.

kas mažuosius karinius fa
brikus ir “užšaldyt” darbo 
sąlygas iki karo pabaigos, 
kad darbininkam nebūtų 
pridedama daugiau uždar
bio ir kad būtu uždrausta 
jiem reikalaut unijos tokio
se dirbyklose, kur dar nėra 
unijos.

Senato daugumos vadas, 
demokratas senatorius Bar
kley pasmerkė įnešimus, at
kreiptus prieš unijas ir 
abelnai prieš darbininkų 
reikalus. Sen. Barkley pa
reiškė, kad tokie sumany
mai yra Įkvėpti “savanau
diškų” biznių, kad jie klai
dina žmones, nežinančius 
dalykų ir kenkia tautos vie
nybei kovoje prieš fašistus.

pripažįsta tik tiek, kad vo
kiečiai ten sužeidė vieną an
glų šarvuotlaivį ir vieną 
naikintuvą, bet ne pavojin
gai, ir jie savomis jėgomis 
pasiekė saugią prieplauką.

(Naciai gi garsinosi, kad 
jie tame mūšyje sunaikinę 
vieną 10,000 tonų transpor
to laivą, kuris iš New Yur
ko gabeno Sovietam tankus 
ir amuniciją, nuskandinę ki
tą laivą ir sužeiflę vieną an
glų šarvuotlaivį. Anglai ne
pripažįsta jokio panašaus 
vokiečių laimėjimo.)

Argentina Negaus Ginklu 
Iš Jungtinių Valstijų

Washington. — Amerikos 
vyriausybė praneša, kad ši 
šalis nepardavinės jokių ka
ro pabūklų Argentinai; tai 
todėl, kad Argentinos val
džia atsisakė sutraukyt ry
šius su fašistų Ašim.

kymo į Anglų Siūlymą
New Delhi, Indija, bal. 1. 

— Indų Kongreso Partijos 
vadai dar neduoda atsaky
mo į Anglijos pasiūlymą su
teikt Indijai tautinę laisvę 
po karo.

Neoficialiai buvo praneš
ta, kad jie nesutiksią su An
glijos pasiūlymu todėl, kad 
anglai neduoda Indijai sa
varankiškumo vedime šio 
karo ir kad Anglija ketina 
pripažint mahometonų ma
žumai Indijoje tam tikrą 
savivaldišką plotą.

JAPONAI ATSIPRAŠO...
Washington, bal. 1. — Ja

ponų komanda atsiprašė, 
kad japonų orlaiviai bomr 
bardavo amerikiečių ligoni
nę Bataan pusiausalyje. Sa
ko, kad, girdi, tatai “nety
čia pasitaikę.”

(Ant tos ligoninės stogo 
buvo nupieštas didžiulis 
Raudonasis Kryžius, kurio 
japonų lakūnai negalėjo ne
matyti.)

Washington, kovo 31. — Jungtiniu Valstijų karo 
departmentas paskelbė sekamą pranešimą:

Filipinų Sritis:
Apart aštrių susikirtimų tarp žvalgų, nebuvo jokių 

mūšių ant žemės Bataan pusiausalyje per paskutines 
24 valandas. Japonai iš oro vis bombardavo mūsų fron
to linijas ir ūžnugarinius plotus. Vidudienyj kovo 30 
d. japonų lakūnai bombardavo amerikiečių bazės ligo
ninę Bataanie ir sužeidė bei užmušė tam tikrą skaičių 
žmonių. Ligoninė buvo aiškiai atžymėta kaipo tokia, 
ir japonų bombininkai pirmiau, iki vakarykščios die
nos atodairiai vengdavo ją bombarduoti.

Dabar dieną ir naktį jie su pertraukomis atakuoja 
iš oro mūsų uosto apsigynimus. Kol kas mažai nuosto
lių padaryta. Vakar, kartu su atakomis iš oro, priešų 
kanuolių baterijos Cavite provincijoj taipgi šaudė. Mū
sų fortų kanuolės atsakė ugnim į ugnį. Baterijos šo
viniai iš mūsų Forto Hughes sunaikino vieną japonų 
laivuką Manilos Įlankoje.

AREŠTUOJA ŠMEIŽIKUS GEN. MACARTHURO
Sacramento, Calif. — Ge- tų Amerikos jėgų. — Tie

neralis valstijos prokuroras 
Earl Warren įsakė areštuot 
vadus neva “Progreso Drau
gų” organizacijos: Robertą 
Noble, Ellie Jonesą ir kelis 
kitus, kaipo kriminalius 
šmeižikus generolo Doug- 
laso MacArthuro, vyriausio 
Jungtinių Tautų komandie- 
riaus Australijoje ir visoje 
pietiniai-vakarinėje srityje 
Pacifiko Vandenyno.

Savo išleistame lapelyje 
jie smerkia generolą Mac- 
Arthurą už tai, kad jis “ap
leidęs” amerikiečius ir fili- 
pinus Bataan pusiausalyje, 
išvykdamas į Australiją, — 
nors MacArthur tatai pada
rė ne savo noru, bet pagal 
tiesioginį įsakymą preziden
to Roosevelto, aukščiausio 
komandieriaus visų ginkluo-

Pramušta Daugiau Lini
jų Leningrado Srity
Berne, šveic. — Čionaiti- 

nis New Yorko Times ko
respondentas G. H. Arch
ambault telefonavo savo 
laikraščiui sekamas žinias 
iš Sovietų-vokiečių karo 
fronto:

Sovietinė kariuomenė pra
mušė vokiečių linijas dau
gelyje vietų Leningrado 
fronte, ypač laimėjo srityje 
Šlisselburgo, į rytus nuo Le
ningrado.

Novgorodo fronte vokie
čiai darė smarkias atakas, 
bet jos visos buvo atmuštos 
'su sunkiais priešams nuo
stoliais.

Generolas Gr. K. Žuko
vas pranešė apie naujus lai
mėjimus prieš vokiečius ties 
Rževu. Sovietų kanuolės ten 
dabar pasiekia visus kelius, 
kuriais naciai bandytų at
eit ar išeit iš Rževo.

Vokiečiai vėl stengėsi at- 
liuosuot likučius savo 16-tos 
armijos, apsuptos srityje 
Starosios Russos. Bet visos 
jų pastangos tapo atmuštos.

Hitleris atsiuntė daugius 
šviežios savo kariuomenės, 
kuri traukia ypač linkui Ki
jevo ir Odessos.

vadinami “Progreso Drau
gai” pirma darbavosi, gir
di, “už pensijas” senesniems 
žmonėms, bet dabar parodė 
tikrąjį savo veidą.

Generalis Californijos pro
kuroras Warren apie juos 
pareiškė:

“Tie asmenys, šmeiždami 
generolą MacArthurą, sten
giasi sukurstyt žmones ir 
apšlubint mūsų šalies kari
nes pastangas. Tas šmeiž
tas kartu su kitais jų veiks
mais gali būti suprantamas 
ir kaip šalies išdavystė.

“Kuomet generolas Mac- 
Arthur ir jo kareiviai gali 
apgint mūsų šalį, atlikda
mi savo pareigas anapus 
Pacifiko Vandenyno, tai Ca
lifornijos valstija gali ap
gint bent gerą jų vardą na
mie, ir apgins.”

“Internacionalas” Wa- 
shingtono Koncerte

Washington. — Bostono 
Simfonijos Orkestras, vado
vaujamas Sergijaus Kousse- 
vitzkio, patiekė koncertą 
karinei Sovietų pagalbai. 
Koncertas įvyko Amerikos 
Revoliucijos Dukterų Sve
tainėje, didžiausioje Wash
ingtone.

Koncerte dalyvavo prezi
dento Roosevelto žmona, ve
lionio prezidento Woodrow 
Wilsono našlė, Sovietų am
basadorius Maksimas Litvi
novas su žmona ir daugelis 
kitų žymių svečių, tarp ke
turių tūkstančių publikos. .

Buvo iškelta vėliavos 26- 
šių Jungtinių Tautų, tame 
skaičiuje ir raudonoji So
vietų vėliava.

Kada tas didis orkestras 
griežė “Internacionalą,” po
nia Rooseveltiene atsistojo 
ir pagarbiai stovėjo, kaip ir 
kiti svečiai.

Berlin. — Nacių radijas 
skelbia, kad Sovietai juos 
smarkiai atakuoja centrali- 
niame fronte ir Doneco Ba
seine, bet, girdi, vokiečiai 
atmušą visas atakas, pada
rą daug nuostuolių Sovie
tams ir, ės% per dieną su
naikinę 24 sovietinius tan
kus.

London. — Pranešimai iš 
Švedijos ir londoniškiai ka
ro tėmytojai teigia, kad 
Hitleris siunčia 100 šviežiu 
savo kariuomenės divizijų— 
apie pusantro miliono vyrų 
—prieš Sovietus, daugiau
siai į Krintą. Suprantama, 
kad naciai desperatiškai 
stengsis užimt Kerčą, ryti
niame Krimo pusiausalio 
gale, ir iš ten per siaurą jū- 
rų protaką persimest į Kau

GEN. MACARTHUR SAKO: DARBININKAI YRA 
NESULAUŽOMAS KARO NUGARKAULIS

Washington. — Generolas 
MacArthur iš Australijos 
atsiuntė padėkos kablegra- 
mą CIO unijų Pildančiajai 
Tarybai. Ši taryba praeitą 
savaitę per savo kablegra- 
mą pasižadėjo visais gali
niais būdais remti generolo 
D. MacArthuro pastangas 
prieš fašistų Ašį. ‘

Generolo MacArthuro ka- 
blegrama sako:

“Aš giliai branginu jūsų

Brazilijos Japonai 
Teikė Gazoliną Na

cių Submarinam
Rio de Janeiro, Brazilija.

— Pranešama, kad japonai 
Sao Paulo pakrantėse teikė 
gazoliną vokiečių submari- 
nams.

Brazilijos policija suėmė 
šimtus japonų, vokiečių ir 
italų, kaip nužiūrimų Ašies 
šnipų. Tarp suimtų yra ir 
japonų generolas, vokiečių
armijos oficierius ir vienas 
atsarginis Brazilijos oficie
rius, gimęs tame krašte iš 
japonų tėvų. Tas japonų ge
nerolas ir vokiečių oficie
rius bastėsi persirengę kaip 
“paprasti” gyventojai.

Lotynų Amerikiečiai 
Ragina Prezidentą 
Išlaisvint Browderj

New York. — Atsiuntė 
kablegramas, reikalaujan
čias išlaisvint Earla Brow- 
derį, svarbios darbininkų ir 
valstiečių organizacijos iš 
Kubos, Puerto Rico, Vene- 
zuelos ir kitų Lotyniškos 
Amerikos kraštų.

Kubos miestu Mariano ir 
Guanabacca majorai taipgi 
kablegramomis ragino pre
zidentą Rooseveltą paliuo- 
suot Browderj.

Kubos Valstiečiu Nacio- 
nalė Sąjunga pareiškė, kad 
turi būti suteikta laisvė E. 
Browderiui, kaipo neatlai- 
džiam kovotojui prieš fašiz
mą, v

Burma. — Japonai grasi
na svarbia m Mandalay 
miestui, B urmo j e.

Burma. — Chinai. pasi
traukę iš Toungoo, Burmo- 
je, tęsia kovą su japonais. 

kazą ir pultis prie jo žibalo 
• šaltinių. Kitas to nacių žy
gio tikslas būtų per Kauka
zą persigrumt į Iraną, pas
kui į Indiją ir ten susitikt 

j su japonais.
Skaičiuojama, jog dabar 

vokiečiai turi apie tris mi
lijonus kariuomenės sovieti
niame fronte, apart pusan
tro miliono atsiunčiamos 

i naujos nacių kariuomenės.

pareiškimą. D a r b i n inkai 
vaidino puikų vaidmenį 
kiekviename didžiame mūsų 
Respublikos kare ir aš esu 
tvirtai Įsitikinęs, kad jie ir 
vėl taip padarys ir įrodys, 
kad jie yra tas nesunaikina
mas tautos nugarkaulis, ku
ris išspręs dabartinę mūsų 
kovą dėl gyvybės. Aš pilnai 

I pasitikiu galingomis pas
tangomis, kurias, esu tik
ras, jūs dėsite tuo tikslu.”

• Japonai Atmušti nuo 
Pamatinės Amerikiečių

Apsigynimo Linijos
Washington, bal. 1. — 

Japonai įnirtusiai atakavo 
|amerikiečius ir filipinus de
riniai - viduriniame fronte 
jBataan pusiausalio ir užėmė 
kai kurias pozicijas. Bet 
amerikiečiai ir filipinai dur
tuvais; atmušė japonus nuo 
vyriausios apsigynimo lini
jos.

Anglai Ištrūko iš Japo
ną Apsupimo Burmoje

New Delhi, Indija, bal. 1. 
— Japonai buvo apsupę an
glų ir chinų kariuomenę 30. 
mylių į pietus nuo Prome 
miesto, Burmoje. Bet anglai 
įir chinai prasimušė iš apsu
pimo.

j

Dabar japonai telkia di
deles savo jėgas už desėt- 
ko mylių į pietus nuo Pro
me, grasindami užkirst an
glam ir chinam pasitrauki
mą toliau į šiaurę. (Prome 

j y ra žibalo pramonės cen
tras.)

KAS APSUNKINA ANG
LAM KOVĄ BURMOJE

> -
Oficialis anglų praneši

mas sako, jog anglam Bur
moje sunku todėl, kad jiem 
stokuoja žvalgybos lėktuvų, 
ir todėl, kad vietiniai gy

ventojai, kaip atrodo, abel- 
jnai remia japonus prieš an-

GREIT DRAFTUOS NAUJAI 
i UŽSIREGISTRAVUSIUS

Washington, bal. L —Vy
rai, kurie susi registravo va
sario (Febr.) 16 d., yra 
skirstomi i klases ir bus 
imami armijon jau gegužės 
ar birželio mėnesį.
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Šachmatininkas Mikėnas Kvie
čiamas į Turnyrą

Inter-Continent News agentūra pra
neša iš Maskvos, kad šį (balan
džio) mėnesį Kuibiševe įvyks šachmati
ninkų turnyras. Užkvietimai jau esą iš
siuntinėti So v. Sąjungos šachmatininkų 
čampionui Botvinnikui ir kitiems žy
miems šachmatininkams: Lilienthalui, 
Bondarevskiui, Lowenfischui, Boleslavs- 
kiui, Petrovui, Mikėnui, Alatorcevui ir 
Panovui.

Mikėnas, kaip žinia, yra Lietuvos šach
matininkų viršyla. Jeigu jam pasiųstas 
užkvietimas dalyvauti šiame turnyre, tai 
reiškia, kad Mikėnas turėjo progos pa
sišalinti iš Lietuvos, kai Hitleris ją už
puolė ir dabar laimingai gyvena Sovie
tų Sąjungoj!Entered as second class matter March 11, 1924, at 

the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the
Act of March 3, 1879

Apie Pelnagrobius
Tūli politikieriai ir hitlerininkai šiuo 

metu skandalina dėl to, būk, girdi, dar
bininkai, dirbą apsigynimo pramonėse, 
“plėšia dideles algas.” Žinoma, tai yra 
ne tiesa. Ir tieji šauksmai yra daromi 
tikslu, kad paslėpti tūlų kompanijų plė
šimus. Dienraštis “Vilnis” (iš 27 d. ko
vo) šitaip tuo klausimu rašo:

“Yra tokių kompanijų, kurios iš kari
nių užsakymų darosi nežmoniškų pelnų. 
Yra tokių menadžerių, kurių algos pa
kilo stratosferom Faktai, iškelti viešu
mon atstovų buto jūrinių reikalų komi
tete, turi iššaukti pasipiktinimą ir ati
tinkamus veiksmus prieš profitieriavi- 
mą.

“Jack & Heintz Co., Clevelande, gavu
si iš armijos ir laivyno departmentų už
sakymų už $58,000,000, ėmė daugiau ne
gu dvigubai didesnes kainas už prista
tomus karui reikmenis.

“J. B. Armitage (iš Kearney & Tuc
ker Korp.) pereitais metais gavo algos 
ir bonusais $93,300, kuomet pirmiau jo 
alga buvo $6,157.

“Bror Dahlberg, prezidentas Celotex 
Korp. Chicagoje, pereitais metais gavo 
algos $36,000 ir bonusais $157,871.

“Visa eilė firmų, apie kurias buvo ma
nyta, kad jos nesavanaudiškos, iš kari
nių užsakymu darosi pelnų nuo 25% iki 
119%.

“Tai skandališka.
“Yra būtiniausio reikalo, kad kongre

sas ir prezidentas pažabotų tuos ponus ir 
tas firmas. Tokia, padėtis nepakenčiama.

“Kaip sykis iš tokių pelnagrobių la
biausia ir girdime šauksmų, kad būk tai 
darbininkai profitieriauja. Tai melas. 
Darbininkai neprofitieriauja. Tik šiomis 
dienomis CIO ir ADF liuosu noru atsi
sakė nuo dubeltavų algų sekmadieniais 
ir šventadieniais. Tai pasiaukojimas, tai 
pavyzdis tikro patriotizmo.

“Profitierius reikia suvaldyti, nes jų 
neriboti apetitai kenkia Amerikai, ken
kia karo pastangoms, kenkia Amerikos 
žmonių vienybei.”

Tik Du Menesiai
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (iš balandžio 1 d.) rašo:
“LDS vajus baigiasi birželio 1 d. Beli

ko, kaip matome, tik balandis ir gegužis. 
Tai visai trumpas laikas. Todėl per tuos 
du mėnesius turime padvigubinta energi
ja darbuotis įrašymui naujų narių.

“Per pereitas dvi savaites centran su
plaukė apie 50 naujų narių aplikacijų. 
Tai nemažas skaičius. 11 naujų vajinin- 
kų pasirodė su naujais nariaais. Tai ge
ras ženklas. Bet to nepakanka. Reikia 
visiems ir visoms darbuotis. Tik tada bus 
geros pasekmės.

“J. Burba, pasirodo, nepasiduos ki
tiems vajininkams jį pralenkti. Jis jau 
turi 54 naujus narius. U. Palevičienė ir 
J. Navalinskienė bando jį vytis, bet vis- 
tiek dar toli atsilikę — turi tik po 28 
naujus narius.

“J. Rainys vėl pašoko pirmyn — jau 
turi 16 naujų narių, vejasi S. Kuzmicką.

“Dėl vietos stokos šiame numeryje nė
ra paskelbta, kiek pasidarbavę kuopos 
yra gavę naujų narių. Tas bus padary
ta sekančiame numeryje.”

Iš tikrųjų, tie LDS nariai, kurie dar 
nėra pasidarbavę šiame vajuje nariams į 
LDS įrašinėti, dabar turėtų stoti dar
ban. O ir tie, ką dirbo iki šiol, turėtų 
pasispausti, kad šeštasis LDS Seimas ga
lėtų pasidžiaugti naujais ir dideliais lai
mėjimais.

LAISVI Ketvirtad., Balandžio 2, 1942

Australija — milžiniškas kontinentas ir todėl jis nėra lengva apginti. Viduryj šalies — tuštumos,
neapgyventi plotai. Tačiau reikalas priverčia Australijos žmones statyti fabrikus ir militarinius 
kelius.

P-nas Bagočius Grąsina Mums Valdišku Teismu
Šiomis dienomis mes ga

vome sekamo turinio teleg
ramą :

Kultūriniai Darbai Eina 
Savo Keliu

Kaip Sovietų Sąjungos vyriausybė rū
pinasi žmonių švietimu, galima spręsti ir 
šiuo šiomis dienomis gautu iš Maskvos 
pranešimų: Tuose Maskvos distriktuose, 
kurie buvo vokiečių okupuoti ir kurie 
pavyko Raudonajai Armijai išlaisvinti, 
jau veikia 800 pradžios ir vidurinių mo
kyklų. Vadinasi, Sovietų vyriausybė, po 
išlaisvinimo to ar kito rajono iš budelių 
nacių okupacijos, pirmiausiai rūpinasi 
šiais trim opiausiais dalykais: aprūpi
na žmones maistu, pastoge ir mokslu. 
Apšvieta, vadinasi, neatsilieka nei mi
nutei !

Kitos žinios mums sako, kad Balta
rusijos vyriausybė, Ukrainos vyriausybė 
ir kitų tarybinių respublikų vyriausybės 
jau dabar aptaria visus svarbiausius da
lykus, kurių bus imtasi, kaip greit vokiš
ki naciai bus išgrūsti iš tų respublikų 
arba jų dalių. Tarpe kitų svarbių daly
kų, tosios vyriausybės taria ir švietimo 
klausimus.

Reikia pasakyti, kad žmonių švietimo, 
kultūros darbai Sovietų Sąjungoje vi
suomet stovėjo pirmoje vietoje. Jie *ne- 
pamirštami ir karo metu, sukrėtimų me
tu. Aišku, tas didžiai stiprina Sovietų 
Sąjungos piliečius, tas stiprina moraliai 
josios gynėjus, raudonarmiečius, parti
zanus ir kitus kovotojus.

Iš Staraja Russa srities, kur verda aš
trūs mūšiai, pranešama, kad ten partiza
nai leidžia savo laikraštuką, kuriame ap
taria visus svarbiuosius klausimus, susi
jusius su priešo nugalėjimu. /

Žmonių Balsas
Įdomus ir didelis masinis mitingas per

eitą sekmadienį įvyko Londone, — pačia
me jo centre. Mitingą sušaukė Britani
jos Komunistų Partija. Kai kurie kores
pondentai sako, jame dalyvavo 50,000 
žmonių, kiti — biskelį mažiau. Bet svar
ba tame, kad visi susirinkusieji vienbal
siai pasisakė už atidarymą naujo fron
to Europoje, jie pasisakė už tai, kad Hit
leris turi būti nugalėtas dar šiemet.

Šiame mitinge kalbėtojais buvo viso
kių pažiūrų žmonės, žymūs žmonės, par
lamento nariai ir kitoki. ’ Šis Londono 
masinis žmonių balsas aiškiai parodo, ką 
mintija Anglijos žmonės, ko jie nori. 
Reikia pasakyti, kad ir Amerikos žmo
nių nuomonė yra ta pati: sunaikinti di- 
džiausį, vyriausi mūsų priešą Hitlerį dar 
šiemet!

Mes jau ne \sykį esame tuo reikalu 
pareiškę savo nuomonę: atidaryti naują 
frontą Europoje šį pavasarį; sunaikinti 
Hitlerį šiemet. O tuomet su jo pastur
lakais japonais bus lengva apsidirbti.

Pirkite Apsigynimo Bonus

Hit Them Where lt Hurts 
.... BUY BONDS!

Make no mistake—this is a life 
or death struggle. Men are dy
ing in your defense. Dying that 
America may be safe!

Give our fighting men the 
guns, the planes, the tanks they 
need! Bonds buy bombs. Ev
ery dime, every dollar you put 
into Defense Bonds and Stamps 
Is a blow at the enemy. Hit them 
where it hurts — buy bonds! 
Bonds cost as little as $18.75 up— 
stamps as little as 10 cents up.

1942, MAR, 29.
EDITOR “LAISVE”— 
46 TEN EYCK ST BROOKLYN NY
UNLESS YOU WILL PUBLISH IN 
THE ISSUE OF YOUR PAPER OF 
THE WEEK COMMENCING 
MARCH 30, 1942 A FULL AND 
COMPLETE RETRACTION OF 
ALL THE FALSE, MALICIOUS 
AND LIBELOUS STATEMENTS 
CONTINUOUSLY APPEARING IN 
YOUR PAPER THIS YEAR INCRI
MINATING AND LIBELING THE 
MEMBERS OF THE EXECUTIVE 
BOARD OF THE LITHUANIAN 
ALLIANCE OF AMERICA, CIVIL1 

I SUITS WILL BE INSTITUTED 
FORTHWITH. THESE ARTICLES 
WILL ALSO BE REFERRED TO 
THE ATTENTION OF THE OF
FICES OF THE DISTRICT AT
TORNEYS OF PROPER JURIS
DICTIONS FOR SUCH CRIMINAL 
PROSECUTION, AS THE LAW 
PROVIDES FOR THE PROTECT
ION OF FRATERNAL ORGANI
ZATIONS. MARKED COPIES 
CONTAINING THE RETRACT
IONS AND PROPER APOLOGIES 
MUST BE MAILED TO ME.

F J BAGOCIUS SUPREME PRE
SIDENT LITHUANIAN ALLIANCE' 
OF AMERICA.

30 1942.

“Laisvė” išgyveno 32 me- padaryti tą patį, 
tus. Per tą laiką jinai nie
kad nebuvo apkaltinta už 
kieno nors vardo pažemini
mą ar apšmeižimą. Jai rū
pėjo visuomet rašyti tik tą, 
kas yra teisinga ir žurna
listiškai etiška.

Per tuos 32 metus “Lais
vė” nuolat ir nuolat rašė 
apie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje reikalus, apie jo 
viršininkus. Ir iki šios nuo 
aukščiausiojo SLA prezi
dento telegramos gavimo 
jai niekas iš SLA viršinin
kų negrūmojo valdišku teis
mu.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra seniausia 
lietuvių fraternalė organi
zacija. Jai priklauso viso
kių sriovių ir pažiūrų žmo
nių. SLA priklauso daug 
“Laisvės” skaitytojų ir to
dėl mums rūpi jų interesai. 
Apie SLA rašo ne tik “Lai
svė,” 
laikraščiai, 
sias 
čius, yra rašęs “Laisvei” 
straipsnių SLA klausimais, 
tam tikrus žmones smerk
damas ir kritikuodamas. 
Mes neatsisakėme juos dėti 
dienraštin, nors ne visai su
tikome su jų turiniu; dėjo
me tam, kad duoti SLA vei-

Vadinasi, p-nas aukščiau
sias SLA prezidentas reika
lauja, kad mes atšauktum 
visus “melagingus ir šmei
žiančius” pareiškimus, ku
rie buvo išspausdinti “Lais
vėje” apie SLA pildomosios 
tarybos narius, o jei ne, tai 
jis, aukščiausias SLA pre
zidentas, trauksiąs ’’Laisvę” kėjams išsireikšti organiza 
į valdišką teismą.

Gaila, kad p. aukščiausias

kuriame “Laisves” numery-

Kame čia nusižengimas?!
Bet jeigu p. aukščiausias 

prezidentas mano, kad kai 
kuriuose rašiniuose jis bu
vo apmeluotas arba ap
šmeižtas, mes jam pataria
me nurodyti tą rašinį ir 
laikraščio numerį. Užtikri
name, kad mes tatai mielai 
atitaisysime. Nes mes byli-j

nėtis po valdiškus teismus 
nenorime.

Šiuo metu, kai mūsų kra
štas yra užpultas, kai jis 
gyvena krizį, tai kiekviena 
mūsų energijos uncija turi 
būti pajungta karui remti, 
karui laimėti, užpuoliką su
naikinti ir mūsų šalies sau
gumui ir laisvei užtikrinti.

“Laisvės” Redakcija.

Klausimai ir Atsakymai
Anglijos buvusiam ambasadoriui atsakomybė puls palaikyti 

Sov. Sąjungoje Sir Stafford Cripps 1 1 J
sugrįžus namo buvo pastatyta 20 
klausimų apie tą socialistinį kraštą 
ir jo rolę šiame kare. Jis į juos at
sako trumpai, bet esmingai. Čia 
mes tuos klausimus ir Crippso atsa
kymus paduodame, po vieną kas
dien.—RED.

Klausimas No. 20:
Koks partneris bus Rusi

ja taikos konferencijoje?
Atsakymas:

Tas priklausys nuo to, ko- 
bet ir visi lietuviški kiame laipsnyje mes galėsi- 

Pats aukščiaū- me prieiti prie tvirto susi- 
prezidentas, p. Bago- pratimo dėl kooperacijos ir

taiką po karo — Amerikos 
Jungtinės Valstijos, Sovietų 
Sąjunga, Didžioji Britanija 
ir ChinijaJ iš anksto apdis- 
kusuotų visus svarbiuosius 
klausimus.

Sir Stafford Cripps.

NUO “L.” REDAKCIJOS.— 
Šie Sir Stafford Crippso atsa
kymai, sykiu su klausimais, 
tilpo amerikoniškame žurnale 
“Life”.

Hudson, Mass
su Sovietų 

negu mes su- 
taikos konfe-
Aš pakarto-

ciniais klausimais. Ir nie
kas už tai mums nieko ne-

draugiškumo 
valdžia pirma, 
sitiksime prie 
rencijos stalo,
j u, kad rusai yra realistai. 
Jie yra pasiryžę neleisti pa
sikartoti paskutinių dvide
šimties metų įvykiams. Ir 
jie nepasitenkins sentimen- 
tališku idealizmu, kaipo pa
kankamu įrankiu palaiky
mui taikos.. Jeigu mes esa-

prezidentas nenurodo, kas, ir negrūmojo.
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je, ir kada buvo melagingo SLA pildomosios tarybos.!11}6 v?.lai pasiryžę pasitikti 
SLA Yra eilė kandidatų. Vieni situacijos tikrovę, mes rą-

Šiuo metu eina rinkimai

ir šmeižiančio apie
pild. tarybos narius išspau- SLA nariai mano, kad or- 
sdinta. O kada jis to nenu- ganizacijai bus sveikiau, jei

sime rusus geriausiais talki
ninkais ir padėjėjais. Mes

rodo, tai redakcija negali į pild. tarybą bus išrinkti] ^U1^me . įvertinti jų pažiū- 
atšaukti, nes nežino, ką at-į tie kandidatai, o kiti mano ra5x kaip J!? ^uri įvertinti 
šaukti. Kiekvienas dalykas, priešingai. Yra susidarę mu$U pažiūras, Kadangi 
kurį mes spausdiname savo SLA narių komitetai. Vieni sveikas^ problemos įsiusimas 
dienrašty j, ar jis bus redak-per vienus laikraščius rašo,’ 
ei jos parašytas ar bendra- piršdami savuosius ir smer- 
darbio, mums atrodo, grandam, kritikuodami jiems 
teisingas, — kitaip mes jo 'nepatinkamuosius, 
nespausdintume. Tačiau, priešingai. Kaip kas antri 
gali pasitaikyti ir taip, kad metai, taip ir šiemet, “Lai- 
dalykas, kuris mums atro- svė” irgi taria savo žodį 
do teisingas, esmėje, jis ga- tuo ar kitu rinkiminiu 
Ii turėti ne visai teisingų klausimu. Ji tai daro ne or- 
elementų. Tokiame atsitiki-ganizacijai (SLA) blogo 
me, kai paliestasis rašinyje vėlindama, bet gero velin- 
asmuo ar įstaiga mums nu- dama, 
rodo pasirodžiusius netiks
lumus, mes atšaukiame ir 
užgautojo atsiprašome. Be 
to, mūsų dienraštyj špaltos 
yra atdaros kiekvienam 
žmogui, kuris jaučiasi esąs 
užgautas, atsakyti į užga- 
vimus. Ta pati teisė duoda
ma ir p. aukščiausiajam 
SLA prezidentui.

Ii turėti ne visai

kiti —

■bus galimas tiktai simpa- 
’ tinsavitarpiniai suprantant 
vieni kitų tikslus ir baimes 
visų tų, kurie siekia bendrai 
darbuotis.

Aš skaitau didžiausios 
svarbos dalyku, kad mes ne
paliktame apkalbėjimo vieni 
kitų pažiūrų į taiką iki pas
kutinės valandos, J 
mes turėsime prieiti prie 
greito nuosprendžio. Viso 
pasaulio ateitis, bent jau

drau- 
labai

daug

Kalbėjo Drg. D. M. Šolomskas

Lictiivių Literatūros Draugi
jos 103 kp. surengė prakalbas 
kovo 21 d. Kalbėjo drg. D. 
M. šolomskas, centro sekreto
rius. Kalbėjo apie Lietuvos pa
dėtį ir dabartinį karą, žmonių 
atsilankė n e p e rdaugiausia; 
moterų buvo daug, bet vyrų— 
mažai. Priežastis tame, kad 
vyrai didžiumoj dirba nakti
mis.

Visi labai atydžiai klausėsi 
prakalbos. Simpatiškas 
giškumas drg. šolomsko, 
patiko visiems.

Po prakalbų davė
klausimų apie karą. Kalbėto
jas atsakinėjo labai aiškiai ir 
visus užganėdino.

Prie užbaigos, pirmininkas 
paprašė aukų dėl Sovietų ko
votojų. Aukavo: M. Paplaus
kienė $1; po 50c.: J. Sabans- 
kas, J. Paplauskas, F. Kaula- 
kis, A. Delaney, J. Sadauskas, 
P. Vaitekūnas, A. Sikorskis ir 
A. L Tamošiūnas; po 25c.: Ch. 
Urban, S. Lakštutienė, K. Pe- 
rednienė, S. Židonienė, Ch. 
Jakšas, O. lleikauskienė ir S. 
Sabanskienė. Su smulkiais vi- 

kuomet So $7.60.
Alizavietis.

Mes manome, kad 
kai kurie dabartinės SLA 
pild. tarybos nariai turėtų laike mūsų gentkartės, pri
būti pakeisti; mes manome, klausys nuo to, kas bus nu- 
kad juos pakeitus kitais as- tarta taikos konferencijoje, 
menimis organizacijai bū- Iš tikro tūkstantį sykių ap- 
tų sveikiau, ji labiau aug- simoka daryti viską, kad tie 
tų ir stiprėtų. Mes nurodo-nuosprendžiai būtų geriau- 
me kai kurias esamųjų pild. si, kokius tik galima pada- 
tarybos narių ydas ir duo- ryti. Tas reikalauja, kad tos 
dame vietos SLA nariams šalys, ant kurių vyriausia

Canberra, Australija, ko
vo 31. — Anglų orlaiviai 
sunaikino šešis japonų lėk
tuvus ant žemės Kupange, 
saloje Timoro.

Berlin, bal. 1. — Naciai 
sako, kad jų orlaiviai sužei- 
dę vieną prekinį anglų lai
vą.
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Trijų Milijonų Prašymas 
Prezidentui Rooseveltui

Nacionalį Browderj Išlai- Kongreso pirmininku iš- 
svinti Kongresą reikia skai- renkamas Judge Edward 
tyti gerai pavykusiu ge- Toten, iš Minnesotos. 
riau, negu buvo galima ti- žmogus jau gerai pasiva- 
kėtis dabartinėse karo są- pęg amžiumi, 
lygose. Į tuos, kurie Kong- ^ra jaunas. ___ x^._

piidarė .gi- išdėsto savo nuomonę apie

pęs amžiumi bet> dvasia te

rese dalyvavo, 
liausio Įspūdžio.

Kongresas ivyko New'kalą. Jis nurodo, kad reak- 
Yorke kovo 28 is 29 dieno-cionieriai nori Browderi 
mis. Dalyvavo 1,458 regu- laikyti kalėjime, bet demo- 
liariškų ir broliškų delega- kratinės jėgos trokšta jį 
tų. Jie atstovavo 3,264,863i matyti laisvųjų tarpe. Pas- 

__ dau-kui teisėjas Toten perstati-

Browderio išlaisvinimo rei-

organizuotų žmonių 
giausia, organizuotų darbi
ninkų.

Kongresas priėmė rezo
liuciją arba prašymą prezi
dentui Rooseveltui, kad jis 
atidalytų Atlantos kalėji
mo duris. Jis tik vienas ga
li tą padalyti.

Kongresas išrinko dele
gaciją iš labai žymių ameri-

nėja kitus žymius veikėjus 
kalbėti.

Šioje sesijoje kalbėjo se
kami veikėjai:

Joseph Curran, National 
Maritime Union preziden
tas ir Congress of Indust
rial Organizations vice-pre- 
zidentas. Jis išdėstė savo 
unijos atsinešimą linkui 
Browderio įkalinimo ir lai-

%:

£80

Vaizdas iš Australijos miesto Sydney pakraščio; 90 nuoš. Australijos gyven
tojų (iš viso Australija turi apie 7,000,000 gyventojų) gyvena derlingame 
pietrytiniame žemyno pakraštyj.

Profesorius Henry Pratt Rev. Cryderman, pastorius 
Fairchild, iš New Yorko Christ Presbyterian bažny-kiečiu vykti Washingtonan Browderio įkalinimo ir lai- is imow luiKuomibi i lebuyienaii oazny-

ir įteikti prezidentui minė- kymo kalėjime. Jūrininku Universiteto, pasakė labai čios ir kiti. Nepaprastą Įs- 
ta prašvma Delegacija su- unija nuoširdžiausiai rėmė rimtą prakalbą iš legališko pūdj j Kongresą padarė žy- 
sideda iš šių piliečiu-visuo-1 ir rems kampanija už! taškaregio apie Browderio musis baritonas Paul Robe-
menininkų: Advokatas Os- Browderio išlaisvinimą.

Judge Osmond K. Fraenkel, gar- 
Edward P. Toten, Paul Ro- sus advokatas, aiškino 

Smith,' Browderiui padarytus už- 
Prof. Henry Pratt Fair-! metimus ir legališką to viso

mond K. Fraenkel,

beson, Ferdinand

child ir Elizabeth Gurley 
Flynn.

Ar prezidentas Roosevel- 
tas išgirs šių trijų mi
lijonų dviejų šimtų tūks
tančių amerikiečių balsą? 
Parodys greita ateitis.

Kongrese buvo pasakyta 
gražių prakalbų, 
labai brangių minčių. Visos 
kalbos ir mintys mušė į 
vieną tašką: Earl Browde
ris turi būti išlaisvintas ir 
sugrąžintas į laisvųjų ko
votojų eiles! Jis nubaustas 
neteisingai. Jo laikymas ka
lėjime nepateisinamas. Jo 
išlaisvinimas i 
pasiekimui pilnos

teismo procedūrą. Jis nu- 
kad Browderis pu- 

kalėiiman tik už
rodė, 
teistas kalėjiman tik 
tai, kad sulaužė mažos 
vertės technikinį patvarky
mą išsiimdamas pasportą. 
Už tolygius prasižengimus 

r___ v ... žmonės arba visai neperse-
išreikšta! kiojami, arba baudžiami tik

keletu desėtkų dienų kalė
jimu. Teisėjo Knox pasiel
gimas buvo apsilenkimas su 
teisybe ir aiškiai parodo, 
kad jis Browderiui tokią 
bausmę uždėjo tik už tai,

iš pirmų karžygių 
buvo čekas, tarnau- 
Amerikos armija Fi- 
Suv. Valstijų Karo 

išleis-
1941 m.,

York of the Phillipines.” Jis 
užmušė 116 japonų.

Leitenantas Boyd Wagner, 
kitas amerikietis vokiškos kil
mės, skraido su Atsižymėju
sios Tarnystės kryžium. Jis nu
šovė 30 japonų lėktuvų.

Vienas 
šio karo 
damas su 
lipinuose.
Depart me n to citavimas 
tas gruodžio 22 d. 
apie jo narsumą sakė:

“Jo asmeninių didvyriškumu 
ir išpildymu pareigų, techni- 
kalis seržantas Ilolrub, ne tik 
gynė savo lėktuvą nuo pražū
ties, bet buvo inspiracija ir 
pavyzdys visam vienetui.”

Nors seržantas Ilolrub, se
nos ir garbingos čekų šeimos 
narys, nėra Amerikos pilietis, 
tačiau apdovanotas Atsižymė
jusios Tarnystės kryžium dėl 
išgelbėjimo įgulos sunkaus 
bombanešio Filipinuose.

F.L.I.S.—Common Council.

įkalinimą. Teisėjas pasiel- Jis ir kalbėjo ir dama
ge visai nesąžiniškai ir pa- vo. Sakė, kad jis negali bū- 
rodė visiems, kad Browde- ti smagus, kuomet žino, kad 
ris įkalintas už jo politines Browderis sėdi 
pažiūras ir politinę veiklą.

Pradedant Kongreso pir
mąją sesiją, buvo perskaity
ta ir vienbalsiai priimta re
zoliucija karo klausimu, 

adresuojama 
Rooseveltui, 

koman-

už grotų. 
Browderis turi būti sugrą
žintas į laisvųjų kovotojų 
eiles. Dainavo keturias mo
mentui parinktas dainas.

Paskutiniu
buvo kongresui anas
Marcantonio, 
International 
fense. Pilnutėlė 
publikos pasitiko jį garsiais
aplodismentais. Marcanto
nio žinomas visiems, kūrie 
seka Amerikos politiką ir 

pietus! darbo žmonių kovą už de- 
___  ____ Priešų

kalbėtojum 
Vito 

prezidentas 
Labor De- 

svetainė

Pačiame Eastono mieste 
žmonių išgąstis buvo didelis, 
kaip suskambėjo langai, o ant 
bizniavo gatvių keliom krau
tuvėm sutrūko-išbyrėjo didieji 
vitrinų langai.

Ekspliozija buvo girdėt už 
60 mylių.

Aš jau kartą per “Laisvę” 
rašiau apie gaisrus ir eksplio- 
zijas, bet tai buvo menkniekis 
prieš pastarąją katastrofą. AŠ 
manau, kad yra daug dvo
kiančių “šuniukų pakasta” 
mūsų teritorijoj, t. y., penkto
sios kolonos gaivalų ! Dėdės 
Šamo sargai turėtų geriau da- 
bot-budėt . . .

Nekrologas
Kovo 23 d. mirė Aleksand

ras Yablonskis, 69 metų, iŠ 
Lietuvos buvo: Kartenos mies
telio, Kretingos apskr. Ameri
koje pragyveno 29 metus. IŠ 
pradžių dirbo anglies kasyk
loj, Scrantone. Buvo sunkiai 
sužeistas,—sulaužė jam kojas 
ir ką kitą. Kompanijos apsuk
rus agentus išgavo klastingai 
nuo Yablonskio po blanks pa
rašus. Vėliaus jis gavo vieną 
šimtą dolerių, tai buvo viskas.

Mūsų mieste Yablonskis iš
gyveno 23 metus. Buvo ramus 
ir draugiškas žmogus.

Per Pasaulinį Karą Lietuvoj 
mirė jo žmona ir trys vaikai.

Prigulėjo prie Lietuvių Pilie
čių Kliubo.

PaĮiko nuliūdime pusseserę 
Oną Vaurienę, kuri savo kaš
tais jo kūną palaidojo. Laido
tuvių direktorius buvo mūsų 
tautietis John Katinis, Jr. 
Gražiai ir mandagiai patarna
vo. Reikale, kreipkitės pas jį 
po numeriu 2101 Northamp
ton gatvė.

Lai būna Aleksandrui leng
va mūsų šalies žemelė.

Pasidarbavo Raudonajam 
Kryžiui

Kovo 22 d. Lietuvių Amer. 
Piliečių Kliubas buvo surengęs 
kazyrių lošį-parę naudai Rau
donojo Kryžiaus, žmonių pri
sirinko pilna kliubo patalpa. 
Skaitlinės dar nesuvestos, bet 
komitetas išsireiškė, kad bus 
pelnyta Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus naudai apie $70.

Valo Bruda
Kovo 24 d. teisėjas F. P. 

McCluskey nuteisė Juozą Val- 
lones nuo 4 iki 10 metų pakū- 
tavot Dėdės Šamo daboklėj ir 
bausmės užsimokėt $2,500. 
Vallones buvo paleistuvių-kek- 
šių agentas ir kartu jų išnau
dotojas. Jis “aptarnaudavo” 
Wilkes Barre, Scranton ir 
Eastoną. Viena Eastono mer
gina, 17 metų, skundėsi su 
ašarom teisėjui, kad ją Vallo
nes nuvežė į Scrantono kek- 
šyną. Ji pardavodama savo 
kūną, uždirbo $53, iš kurių 
Vallones davė jai tiktai $3.

Pastaruoju laiku mūsų aps
kričio prokuroras ima trumpai 
už pakarpos tą brudą; mūsų 
mieste uždarė keturis prosti- 
tutnamius, uždėjo taip sakant 
“Padlock”. Ateina eilė ir ki
tiem kekšynam.

V. J. Stankus.

Easton. Pa.
Šiurpi Ekspliozija Cementau- 

nėj Užmušė 31 Darbininką

Kovo 26 d., ryte pusė de
šimtos valandos, nuvažiavau į 
šermenis, į priemiestį 21 gat
vės.

Saulutė švietė pavasariškai, 
ir oras buvo šiltas, malonus.

Stovėjome lauke; aš kalbė
jau su dviem draugais apie 
karą ir ką kitą. Ir štai, staigiai 
trenkė perkūnišku trenksmu 
du kartus! Oras suvirpėjo, ir 
langai suskambėjo ... Aš su
rikau: “Hitleris bombas me
ta!’’ Jaunuolis Jonas Katinis 
sušuko: “žiūrėkite, ana, dū
mai rūksta!”

žiūrime linkui M a r ^Ęn s 
Creek, už kalnelio; pakilo nuo 
žemės milžiniškas debesys dū
mų. Spėliojom visaip . . .

Prabėgus kiek laiko, užgir
dome ligoninės ambulansų si
renas kaukiant. Supratome, 
kad kas nors yra labai nege
rai.

Už kelių valandų, pasirodė 
vietinė ekstra spauda.

Ekspliozija įvyko Sands 
Eddy, už šešių mylių nuo East- 
ono, netoli Martins Creek 
miestelio, Lehigh Portland Ce
ment Co.

Buvo taip: cementaunės

Rezoliucija 
prezidentui 
kaipo vyriausiam 
dieriui Amerikos ginkluotų 
spėkų. Kongresas pasižadė
jo visais būdais remti karą 
prieš fašistinę Ašį.

Sekmadienį prieš 
buvo susirinkimai ir disku-'mokratines teises, 
sijos atskirų grupių, kaip'jis turi daug, b(

darbo unijų, profesio-' dar daugiau. Kongresma-

Šis 
kad

dento Roosevelto, idant nus
telbus reakcionierių spaudi
mą ant jo. Suvienytomis 
pastangomis mes atidarysi
me Atlantos kalėjimo du
ris! Marcantonio nurodė, 
kad jis kalbėjosi tuo reika
lu su valstybės prokuroru 
ponu Biddle. Ponas Biddle 
irgi sutiko, kad Browde
riui bausmė paskirta per 
daug aštri. Tačiau kol kas 
prokuroras Biddle nieko ne
daro, kad Atlantos kalėji
mo duris atidaryti. Dar ne
pakankamai didelis buvo 
masinis reikalavimas. 
Kongresas parodo,
Amerikos liaudis reikalau
ja Browderiui laisvės.

Reikia nepamiršti 
kai nedėlioj po pietų ėjo 
Kongreso sesija didžiulėje 
Manhattan Center, tai tuo 
pačiu laiku buvo laikomi du 
milžiniški masiniai susirin- 

nas Marcantonio pasižadė-j kiniai — vienas Windsor 
jo įnešti rezoliuciją Kong- Palace su septyniais tūks- 
resan už Browderio išlais- tančiais publikos ir Cosmo- 
vinimą. Jis kvietė daryti politan Opera House su ke- 
masinį spaudimą ant prezi- tūriais tūkstančiais. Rep.

kad

kad Browderis yra komu-LaL \ 
nistas. O tai neleistina de- na ir ^t- Tuose susnmki- 

. muose taipgi kalbėjo žymūs 
I visuomenininką;. Štai pro
fesionalų susirinkime, ku- 

laimėjimui šio karo prieš žmogus, brolis J. B. McNa-^iarne dalYvavo a^ie . 200 
fašistinę Ašį. ; mara, kuris neseniai mirė detegaty Ulbėjo advokatas

Kongresas buvo atidary-'kalėjime, išsėdėjęs berods' 1S Los Ange-
tas Amerikos himnu. Dai- apie trisdešimt metų, kaipo le.s; Donald Howard, pirmi- 

i mnkas Connecticut Confe
rence on Social and Labor

reikalingas' mokratinėje šalyje.
į mūsų1 A. R. McNamara, unijįs- 

krašto vienybės vedimui ir tas, iš Ohio valstijos, senas

navo nepaprastai tvirtu ir plieno darbininkų vadas 
galingu balsu juodveidis pradžioje šio šimtmečio. Vasario 13 d. prezidentas 

Rooseveltas apdovanojo Atsi
žymėjusios Tarnystės Kryžium 

grįžęs iš Manila, Filipinų;' sekamus šešis kovotojus dėl 
Viola Brothers Shore, Hol- nuskandinimo ir sužeidimo 
lywoodo judžiams rašyto- priešo submarine netoli Atlan- 

a'^Clayton ' Powell Jr, Ja’ ^r. Barrows Dunham, to pakraščio. Peržiūrėdami jų 
io, Elizabeth Gurley Flynn’New Yorko miesto tarybos; Profesorius- i^ Temple Uni- 

juodveidis, pasakė ^rsit±’ 7 Philadelphia ' i lt /f s-t I /1 / L a -i taa i va i va I m n

dainininkas Kenneth Spen-, McNamara dėstė valdančio- Legislature; Edward! Mac-
Tai buvo šeštadienio sios klasės atsinešimą lin~* EKiVhams, rašytojas, tik su-(cer.

2:30 vai. po pietų. kui darbininkų vadų ir or-
. Nenuilstanti veikėja, se- ganizuotų darbininkų pa- 

kretorė Piliečių Komiteto reigą savo vadus ginti. 
Išlaisvinimui Earl Browde-! 
rio, 
oficialiai atidarė Kongresą'narys, juodveidis, pasakė A miauypmjva,
ir pabrėžė jo tikslą. Ši mo- labai ugningą prakalbą.1 eįerJ menininkas;
teriškė pagarsėjo dar 1912, Pirmu sykiu teko girdėti jį LeSueur, apysakų
metų audėjų streike. Tais' kalbant. Tikrai nepaprastas rasYtoJa*
laikais jinai buvo prakalbi-* oratorius. Jis kalbėjo apie, O unijistų grupės susi- 
ninkė ir veikėja I.W.W.j fašistų siautimą Ameriko-1 rinkime kalbėjo Rev. Owen 
unijoje. Vėlesniais laikais' je, apie persekiojimą ne-’ Whitefield, vice-prezidentas 
jinai politiniai susiartino grų. Jis sakė, kad kovoda- agrikultūros darbininkų ti
su komunistais ir tapo jų|mi už Browderio išlaisvini- nijos; Sidney Rittenberg, iš 
veikėja. Flynn ir mociute( mą, mes visų pirma kovo- High Point, N. C., deiega- 
Bloor yra mylimiausios ir Jame už demokratiją, patys tas American Federation ofi 
žymiausios veikėjos pažan-įuž save. Šis karas turi bai- Hosiery Workers 
giųjų darbininkų eilėse. I gtis pilnu laimėjimu demo- Jim Hulquiest, is San Fran-

Pirmuoju Kongreso kai- kratijos, laisvės visiems cisco, <

vardus, matome, kaip Ameri
kos jaunimas įvairių tautinių 
ir rasinių kilmių prisideda 
prie Amerikos armijos, daly
vaudami šioje kovoje. Tie še
ši kovotojai yra leitenantas 
Abernathy, seržantas Tokar, 
kapralas Duffy ir eiliniai ka
reiviai Kush, Day ir Raher. 
Abernathy yra škotas, Kush ir 
Raher vokiečiai, Tokar slavas 
ir Duffy airis.

Neseniai spaudoje skaitėme 
unijos* ap*e didvyrišką narsumą pir

kimo leitenanto C. Willibald 
deYegatas^ mJ Bianchi,, amerikiečio prie fili-

bėtojumi buvo Warren K. žmonėms visam pasaulyje.1 vers Unijos; Jesse Prostonf?™į^cija1 &šitaip

ninkė ir *
unijoje. Vėlesniais laikais1 je, apie
jinai politiniai susiartino grų. Jis sakė, kad kovoda-

i » « m X- . X. — • <■ I •• •• i 1/ virx’TT? z J "V*-* zx i r, 1 n i vi -v-* t 1

šiai vedė tankų ataką prieš ja
ponus.

Kitas amerikietis skandina
vas, leitenantas Marshall An
derson, buvo pirmas netekti 
gyvybės Pacifike. Kada japo
nų kulkos jį kirto, jam išsilei- 
džiant iš lėktuvo parašiutu, jis 
jau turėjo armijos Atsižymė
jusios Tarnystės kryžių už su
naikinimą keliolikos japonų 
lėktuvų.

Šio karo pirmas amerikietis 
apdovanotas Kongresiniu Gar
bės* medaliu buvo leitenantas 
Arthur Ninninger. Jo tėvai bu
vo vokiečiai. Ninninger didvy
riškai kovojo už japonų linijų.

Kapitonas Arthur G. Wer
muth, kitas Amerikos kovoto
jas vokiškos kilmės, šiandien 
vadinamas “The S e r geant'

kompanijai iškrovinėjo penkis 
tonus dinamito (viso buvo 20 
tonų) iš troko; dinamitas eks- 
pliodavo ir ant vietos užmušė 
31 darbininką, o kitus sužei- 
dė. Troko neliko nė pėdsako. 
Tulus darbininkus taip sudras
kė, išmėtė, kur koja kur ran
ka, kad vargiai galima buvo 
atrinkti, nes ekspliozija įvyko 
akies mirksnyje. Kiti pasako
jo, kad gydytojai su slaugėm 
neturėjo ką daryt, nes visi bu
vo užmušti.

Netoli nuo cementaunės 
randasi mokykla, kurios nuo 
ekspliozijos sutruko langų 
stiklai, o skeveldros sužeidė 
13 vaikų ir du mokytojus.

Apylinkės ūkininkam nuo 
ekspliozijos sutruko langai, iš
sikraipė durys ir apvilto men
kesni pastatai-barnės..

PIRKITE APSIGYNIMO

BONUS

Billings, iš San Francisco,! Kai mes visomis pastango- prezidentas Massachusetts 
Californijos, kuris šiame mis remiame pastangas su-State C. L O. Tarybos; 
Kongrese atstovavo Inter-: triuškinti hitlerizmą Euro- Adolph F. Pryzwara 
national Jewelry Workers poje, turime budėti ir čia Camden, N. J., r1'1*

Californijos, kuris

Uniją. Tai tas pats Bill
ings, kuris kartu su Tom 
Mooney išsėdėjo nekaltai 
dvidešimt tris metus Cali- 
fornijos kalėjime. Ilgų me-

iš Italijos.
skambėjo:

vara is1 “Kada šaulių pulkui buvo 
delegatas įsakyta sunaikinti dviejus stip- 
Tir,;™ > rjj'uius priešo kanuolių. lizdus 

JBataane, leitenantas Bianchi 
'•> savu noru, prisidėjo prie šio 
’ pulko, vesdamas dalį vyrų.

Amerikoje, idant čia hitle- nuo International Union'of: 
rizmas neužkariautų mūsų? Marine and- Shipbuilding1 

Frederick Myers, vice-1 Workers; Louis Weinstock. ' k * 19 L 4 1 4 Y V / V <i zi x 1 I CV V 4 C V 1 I V-VX U.4
prezidentas National Mari- Piliečių Komiteto adminis- Dviem kulkomis sužeistas jis 
time Unijos, ragino suvie- tratyvis sekretorius, 

tų kalėjimas šio darbininkų 1 nytomis jėgomis išlaisvinti 
vado nesunaikino. Billings Browderį. 
dabar tęsia tą darbą, kurį Robert Minor, Komunis- pietų. Tai buvo nepaprastai lizdą, vienų, vienas nutildė su 
buvo taip gražiai pradėjęs' tų Partijos veikiantis sek-[ 
Tom Mooney — išlaisvinti, re torius, 
Earl Browderj. Mooney mi- apie Browderj, kaipo vadą senelis 
re trys savaitės atgal po revoliucinių darbininkų. K a 1 b ė j o x____
sunkios operacijos. Šis Kon-| Ne kas kitas, kaip Browde- Kreymborg; Michael Quill, 
gresas atsistojimu pagerbė ris, pats pirmutinis pradėjo prezidentas Transport Wor- 
to didžio kovotojo atmintį, rodyti Amerikai pavojų iš kers Union of America, 
O Tom Mooney brolis ir se- fašizmo pusės. Jis įkalintas John ID 
__ r______ Kongresui’todėl, kad reakcionieriai. Nationąl 
pasveikinimo telegramą. Jie: nori palaikyti Amerikoje C. G. E 
ęasižada darbuotis ir tęsti pasidalinimą, ir pakenkti automobilių 

'omo darbą.____________ karo pastangoms.

šuo prisiuntė

nenustojo, bet metęs savo šau- 
Antroji ir paskutinė se- tuvą į šalį, pradėjo šaudyti iš 

sija įvyko sekmadienį po pištolieto. Suradęs kanuolės • a rrt • t I 
įvairi ir įspūdinga sesija: granatomis. Antru kartu su- 

plačiau kalbėjo1 Jai pirmininkavo 84 metų žeistas dviem šautuvo kulkom 
' * - - - , Donald Howard" per krutinės muskulus, jis už-

poetas Alfred,lipo viršum tankos’ stojo prie 
I prieš-lėktuvinio šautuvo ir ata
kavo priešo stiprias pozicijas, 
kol trečiu kartu buvo trenktas 
į žemę.”

Seržantai l*?roy Anderson, 
amerikietis skandinaviškos kil
mės, pirmas draftuotas ameri
kietis, apdovanotas Kongresi
niu Garbės medaliu. Jis nar-

lįavis, sekretorius 
Jjegro Congress ; 
elin, z prezidentas 

unijos Ply
mouth lokalo, iš Detroito;

Lenkų kariai saugo vokiškus karius, paimtus i britų nelaisvę Libijoj; jie dirba prie 
kelių taisymo.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 40

(Tąsa)
— Dievas mato... numykė Andrius, 

slapčia permetęs Kordušą baltom akim.
— Kas daugiau nauja?
— Rudė veršį turėjo. Septynis litus 

gavau. Atiduosiu ponui, išaiškinsiu.
— To, to, panie. Vis septynis, o nė li

to daugiau. Blogai, Andriau.
Kordušas nusigręžė, nebeišklausęs sa

vo ūkvedžio pasiaiškinimo.
Per senas Andrius, — galvojo Kordu

šas. — Mirt jam laikas. Būtinai reikia 
jieškoti kito ūkvedžio. Pagerintų ūkį, pa
vyzdingą padarytų. Dėl ko Przidirskis. 
Nebemyliu aš jo, nebesižaviu, o vis dėlto 
kai kur jis teisus. Negalima pasiduoti, 
amžinai lindėti Adomonio kišenėje. Pa
vyzdingas ūkis!

Netrukus pasikvietė Kordušas pas sa
ve Dūnaitį. Kalbėjosi su juo trumpai. Su
sižavėjo kontrolasistentas Kordušo pa
siūlymu, atsisakė iš tarnybos ir persikėlė 
į dvarą. Už du šimtus per mėnesį, mais
tą ir arklį, kur reikės nuvažiuoti.

—Panie Dūnaitis. Darykit, galvokit, 
kaip norit, tik po metų, kad mano dva
relis būtų pavyzdingiausias. Bajoriškai 
atsilyginsiu!

— Galvą dedu.
— Galva reikalinga, nereikia dėti... 

Dirbkit, o aš pinigais paremsiu.
— Pirmiausia, pone Kordušai, pavyz

dingam ūkiui reikia gero veislinio kui
lio.

Kordušas papūtė ūsus .
— Dotnuvoj yra vienas kuilys, kuris 

kaštavo 10,000 litų. Vadinamas lordas. 
Tas kuilys, pasakyčiau, kaip perkūnas 
trenkė visą apylinkę. Uždarbis geras, be 
to, valdžia pašalpą duoda. Na, ir kiau
lę, būtinai veislinę kiaulę. Girdėjau, kad 
po 50 litų už paršelį moka.

— Glupstvo!
— Ne, ne, pone Kordušai. Jei dvaras, 

tai dvaras. Tamstos kiaulės jau, žino-

— Pirmiausia, panie Dūnaitis, man 
reikia arklio. Grynakraujo. Aš noriu 
Przidirskiui nosį nušluostyti.

— Būčiau pasakęs. Žinoma, kad rei
kia.

— Ir balnas mano jau tik boboms jo
dinėti.

— Gerą balną būtinai. Be balno, kaip 
be žmonos, pone Kordušai.

— Paskui aš norėčiau, kad nuo Kalė
dų tą berną Vincą išvarytum. Niekuo
met su manim nesisveikina.

— Andrius, sako, esąs geras darbinin
kas... ; i ; i i i!

— Von jį! Prižiūrėsi ir dirbs kiekvie
nas. Tik akis reikia turėti.

—Gerai, sutinku .
— Tai dar ką, panie Dūnaitis. Nuo 

pat pavasario vėl gėles pradėsim sodin
ti. Kad būtų šiltadaržiai, koki buvo. An
drius moka, galės auginti.

— O kaip darysim su karvėm? Bent 
penkias geras karves reikia nusipirkti.

— Taip, taip ir karvių.
— Aš moku gaminti sūrius. Sūriai, po

ne Kordušai, gerą kapitalą duoda.
— Sūriai labai dvokia.
Miškas visus sielvartus Kordušui kaip 

ranka atėmė. Nesigilino jis, kodėl taip 
įvyko, kas čia taip stebuklingai jį išgydė.

Pinigai. Ne, kultūringam žmogui pi
nigas nėra visų gėrybių ostija. Smulk
mena. Tačiau, pamatęs Adomonį, visuo
met susiraukdavo ar parausdavo, kaip 
vėžys. Užteko dar Kordušui kraujo ši
taip nurausti.

Atsklisdavo pas jį garsas, ką miškas 
daro su kitais dvarininkais. Mazūra at
gijo; suprunkštė staininiai arkliai. Si
dabras grįžo iš Moiškių ar... lombardo. 
Įsikūrė viena kita slapta mokykla. Ant
stoliai prasukdavo pro šalį, šunų aploti. 
Dukterys suknias išsirašė iš Varšavos. 
Dineikos, net karietos tapo atremontuo
tos, karpiai plaukiojo tvenkiniuose, mo
terėlės gavo darbo juos trupintu sūriu ir 
duona šerti. Apie valdžią pasklido kal
bos švelnesnės, širdys šiek tiek atsileido 
nuo pykčio diržų, dirželių... Rado darbo 
keliolika ekonomų, ūkvedžių. Pabėgusie
ji, išprašyti ar ašarom išlydėti ponai An
toni, Zygmund, Boleslav, bliaunančiom 
avelėm išsisklaidę po Lietuvą, vėl buvo 
susirasti, susigrąžinti. Vėl sugrąžino jie 
senąjį poetiškąjį dvarų etiketą. Ponus 
kas lytas, sveikindavo iš tolo, švelniai, 
nuolankiai šypsodamies, ateidavo su ra

portais, papasakodavo naujienas, kas 
dvare girdėti. Klausydavo ponai atydžiai 
ir lyg varpo aidai atskrisdavo senovė. Ir 
vėl, rodos, staininiai arkliai žvengia, vėl 
artimas didelis pokylis, vėl tartum ateina 
būrys kumečių su rugių vainikais svei
kinti pono, dainuoti liūdnas dainas. Šito
kia vaidyba dvarininkus atjaunino, ištie
sė jų nugarkaulius, atgaivino net francū- 
zų kalbą. Survilo, pardavęs žydui 8 ha 
miško, tučtuojau ėmė su dukterim kal
bėti francūziškai, nors duktė nė žodžio 
nesuprato.

— Tėtė, tu mane išjuoki, — su ašarom 
nuraudo Survilaitė ir nubėgo pasiskųsti 
motinai.

Kordušas, be viso ko, pasijuto daugiau 
turįs visų dvasinių ir fizinių jėgų. Links
miau jis žiūrėjo į apylinkes; nebe taip 
širdį spaudė naujakurių ugnelės languo
se. Pamatęs einančias pro šalį moteris, 
Kordušas < palydėdavo jas kavalieriška 
akim ir širdy pajusdavo kažkokią nuo
sėdą, kažką masinančią. Nekartą prieš 
jo akis žybtelėjo anksčiau matytos Sū- 
rantienės blauzdos, balti perlo dantys ir 
raudonos, kaip kraujas lūpos. Kartą pa
togiai išsitiesęs plačioj sofoj, įsirėmęs į 
ąžuolinius kampus, ant kurių buvo iš
pjaustyti arai, jis mezgė sumanymą, kaip 
pasikviesti pas save Anelę. Nei Sūranto 
varinės spalvos veidas, nei peilis įsmeig
tas į žemę, kaip į širdį, Kordušo nebe- 
baugino. Tas vaizdas, nors anksčiau ir 
buvo pasirodęs šiurpus, dabar jau buvo 
nebegyvas, kaip iš medžio išdroštas sma
kas. O Anelė išliko gyva. Ji, kaip vyš
nia, kaip skaniausias vaisius. Rodos, tik 
prisiliesk prie jos lūpomis, tuoj bus sal
du, ištrikš sultys.

Dūnaitis jau kelinta diena, kalbėdama
sis su savo ponu, svarstydavęs, kaip pa
kelti apleistą dvarelį į pirmą rūšį, di
džiuodamasis tapęs dvaro užvaizdą, kaip 
ir jo tėvas — buvo laimingas ir paten
kintas. Patiko jam, kad galės minkštai ir 
švariai miegoti, sočiai valgyti; trynė ran
kas, kad nebereikės su “aparatu” važi
nėti po grįtelninkus ir barti moteris už 
nešvariai nuvalytus tešmenis. 140 litų 
per mėnesį algos Dūnaičiui nepakako, 
nes Lietuvoj, stiprią galvą turinčiam 
žmogui, per brangi valstybinė. Purvi
nais keliais besitrankant po Lietuvos 
kaimus ir užkambarius, nėra kuo akimis 
pasigrožėti, šviesaus, atmintino nuoty
kio pergyventi. Dėjo pastangų Kordušui 
patikti puikiai suprasdamas, kad ir be 
sutartojo atlyginimo jam viena kita 
kruopa į burną įkris.

— Kad tik tas kvailelis, gavęs mišką, 
pigiai jo neparduotų, — kalbėjo pats su 
savimi.

Sugniužintas, prislėgtas pasijuto tik 
vienas Andrius. Vakarais jis ilgai rymo-, 
davo savo kambarėlyj, piktas akis į vie
ną tašką įsmeigęs. Nekentė Dūnaičio 
pikčiau už mjrtį. Neklausydavo, ką jis 
pasakoja ar jam įsako. Pyko ir ant Kor
dušo. J ! . 1 I J •'

— Visas sultis tas nevidonas iščiulpė 
ir išmetė. Tarnauk ponui, — skųsdavosi 
jis Kotrinai.

N euž j ausdavo jo nė Ko trina.
— Ko gėrei, kaip patrakęs! — kartą 

pasakė.
Kartą Kordušas prisiminė, kad, be pi

nigų, žmogui reikia ir knygos. Jis įžen
gė į savo biblioteką, kurioj seniai nebuvo 
buvęs. Išdidžiai žvilgterėjo į lentynas, 
spintas — į gražiausią žmonijos turtą. 
Kietom paauksuotom nugarėlėm sumir
gėjo prieš Benjaminą tūkstančiai retai 
tepajudinamų tomų. Ilgai jieškojo, ku
rią išsitraukti ir perskaityti. Ir kai pri
ėjo prie didžiosios spintos, pakopė į vir
šų, iš tikrųjų pasijuto jau išsekęs, jieš- 
kąs dvasinės paramos. Nietzsches pata
rimai, kuriais jis ilgą laiką žavėjosi, Slo
vackio aistringi eilėraščiai, Kraševskio 
nuobodūs didvyriai šiuo momentu nebe- 
patenkino Kordušo dvasinio alkio. Išsi
traukė jis nedidelę, raudonais viršais, 
jau pablukusią knygą ir atsivertė. Ant
raštė bylojo: “Menas palengvinti savo 
gyvenimą.”

— Psiakrev, štai kas man buvo rei
kalinga, — smagiai nusišypsojo Kordu
šas.

Pirmasis knygos skyrelis buvo pava
dintas, lyg bobutei Valančiaus laikais: 
Kaip pasidaryti protingesniu.

{Bus daugiau)

i
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Vaizdas iš Malta salos, esančios tik 58 myl. tolume nuo Italijos. Ši britų tvir
tuma nuolat ir nuolat yra atakuojama vokiečių ir italų bomberių, bet jos gy
nėjai atsilaiko. Malta yra didelis britams ramstis Viduržemio jūroj ir todėl ją 
labai gina.

serų, Aušros Sodality Girls, Pi
liečių Kliubo ir kitų organiza
cijų.

Daugelis atstovų iš draugi
jų paaukavo iš savo iždų po 
$10 tiesioginiai perduoti Rau
donajam Kryžiui. Tai puikus 
pradinis darbas!

Programa nutarta turėti 
maž daug tokia: pakviesti pa
sakyti po įžanginę trumpą 
prakalbą vietinį atstovą nuo 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus; vietinį žinomą teisėją 
McGuire, ir lietuvių kleboną 
J. Simonaitį.

Taipgi kviest grupę karei
vių iš vietinės sargybos dalies^

Posėdžiui tęsiantis pirminin
kavo Petručionis, o vice-pirm. 
buvo Ch. Bernotas. Anglų kal
boje sekretoriavo čekanavičie- 
nė, o lietuvių — D. Krūtis.

Spaudos - publikacijos dar
bams paskirti abu sekretoriai.

Tarta, kad į šį darbą kvies
ti visas kitas lietuvių organi
zacijas. Kitą susirinkimą nu
tarta laikyti balandžio 15 d., 
8 vai. vakare, Lietuvių Lais
vės Svetainėj, 269 Second St.

Waterbury, Conn.
Pasekmingas Parengimas

Kovo 22 d. buvo suvaidin
ta dvi labai juokingos kome
dijos: “Atvažiavo su Kraičiu” 
ir “Koks Tėvas, Toks ir Vai
kas”. Vaidino newhavenieciai. 
Vaidino jie labai gerai. Pub
lika juokais plyšo. Iš pasikal
bėjimų girdėjau sakant: To- 
kis parengimas, tai yra vertas 
matyti, žmogus bent linksmai 
praleidi laiką, pamiršti visas 
savo bėdas, nedateklius. Ale, 
ir tas Senas Vincas moka pri
taikyti publikai gražių juokų.

Šį perstatymą surengė Vili
jos Choras ir A.L.D.L.D. 28 
kuopa. Publikos buvo gražios, 
tai liks abiejoms organizaci
joms ir pelno.

Po vaidinimo tęsėsi šokiai 
iki 9 valandai vakaro. Mat, 
sekmadieniais pas mus 9-tą 
valandą turi užsibaigti bile 
pramoga, nes to reikalauja 
Conn, valstijos įstatymai.

Parengime Buvęs.

mą, kad dar neprasidėjo. Esą, 
mažu apie 4 vai. susirinks 
klausovai, tai įvyks ir prakal
bos. Kalbėtojai, esą, jau sėdi 
čionai, bet žmonių nėra, z t'

Už kiek laiko, kai kurie 
pradėjo reikalauti, kad būt 
prakalbos pradėtos. Kalbėto
jas esąs net iš Chicagos, tai 
gal daug ką papasakos.

Patraukiam į viršų.
Pirmiausiai kalbėjo minėto 

apskričio čyfai. Vienas jų, 
būtent W. Ramanauskas, pa- 
siburnojo kiek prieš Sovietų 
Sąjungą; paskui buvo pakvies
tas “gerbiamas” Vaidyla, 
“Sandaros” redaktorius. Vai-

galime su džiaugsmu pranešti 
visai lietuvių spaudai, kad be
veik visos Elizabetho visuome
niškos draugijos, patri j etiškai, 
kaip ir pridera šios šalies lo- 
jališkiems piliečiams, rengia
mės prie didžio parengimo-ba- 
liaus naudai Amerikos Raudo
najam Kryžiui. Tai bus balan
džio (April) 25 d., Liberty 
Hali, 269 Second St.

Pradiniam susirinkime, lai
kytam kovo 11. d., Laisvės 
Svetainėj, dalyvavo gerbiami 
atstovai nuo šių draugijų: Šv. 
Petro ir Povylo, Šv. Rožan
čiaus, šv. Jurgio, Brolių ir Se-

Valio! Visi darban pagel- 
bon Amerikos Raudonajam 
Kryžiui!

D. Krūtis.

Roma, bal. 1. — Fašistai 
skelbia, kad jų orlaiviai, 
girdi, sužeidę vieną anglų 
šarvuotlaivį ir nuskandinę 
vieną prekinį laivą Vidurže
mio Jūroje.

Berlin. — Hitleriečiai sa
ko, kad Anglijos orlaiviai 
vėl atakavo vakarinę Vokie
tiją, bet, girdi, mažai nuos
tolių tepadarė.

Lowell, Mass.
Mūsų Naujienos

Piliečių Kliubas buvo su
rengęs Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus naudai vakarėlį. Pel
no liko $20.

Reikia sakyti, kad Piliečių 
Kliubas gana gerai remia karo 
pastangas prieš fašizmą. Ke
lis šimtus dolerių jau surinko 
medikalei pagalbai dėl Sovįe- 
tų Sąjungos. Kliubo narės 
daug darbuojasi megzdamos 
įvairius mezginius kareiviams 
ir renka aukas tam pačiam 
tikslui. Tuom pačiu sykiu 
“mūsų” fašistukai siunta iš 
pykčio, neriasi iš kailio, visaip 
niekina kliubą.

LDS 110 kp. buvo surengu
si bankietą pagerbimui ir pa
ramai d. J. M. Karsono, kuris 
buvo sunkioj padėtyj ir nega
lėjo duoklių pasimokėti. Tam 
tikslui ir buvo minėtas paren
gimas.

Taigi, broliai lietuviai, kur 
jūs rasite didesnį draugišku
mą, kaip Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime? Dabar eina va
jus už naujų narių gavimą į 
tą susivienijimą (LDS), tai 
turėtų kiekvienas lietuvis įsi
rašyti.

Sandariečių “Prakalbos”
Kovo 15 d. čionai surengė 

neva prakalbas sandariečių 
apskritys. Prakalbos įvyko 
D.L.K.V-to kliubo svetainėje.

Buvo skelbiama, kad pra
kalbos prasidės 2 vai. p. p. 
Bus “geriausias kalbėtojas.”

Skubipausi, kad būti laiku. 
Salėje , buvau 3:30 vai. p. p., 
bet dar nieko svetainėje nebu
vo.

Nuėjau žemyn, į “pasilinks
minimo” vietą. Prie baro ra
dau ir daugiau smalsuolių. 
Paklausiau jų, ar prakalbos 
jau pasibaigė. Gavau atsaky

dyla pripasakojo visokių nesą
monių. Kalbėtojas iš jo pras
tas. Bet klausovai davė jam 
progą plepsėti. “Kalbėtojui”, 
tas patiko, nes jis manė, kad 
visi čionai su juom sutinka. 
Jis juos net pagyrė už gerą 
užsilaikymą. Siūlė jis savo re
daguojamą geltonlapį, bet 
niekas jo nepirko, tai už dy
ką išdalino. Keli mačiau už 
dyką paėmė. *

Baigęs “prakalbą”, Vaidyla 
kvietė klausovus jam duoti 
klausimus. Ir klausimai pasi
pylė, kaip iš maišo! “Kalbėto
jas pasijuto, kaip ant žarijų. 
Jis susimaišė; paskui nuleido 
galvą žemyn, kaip prisvaigusi 
višta. Taip ir baigėsi tas keis
tas kermošius.

Manau, Vaidyla ilgai minės 
Lowell’j, kur jis pasijuto, kaip 
karštoje vonioj. . .

Visur Buvęs.

Wilkes Barre, Pa
Diskriminuoja Negrus

Vieną vakarą eidama gatve, 
sutikau savo seniai pažįstamą 
negrę, kurios sūnus tarnauja 
J. V. kariuomenėje. Jinai lai
kė rankoje negrų leidžiamą 
1 a i k r aštį “The Pittsburgh 
Courier,” kovo 21, 1942. Pa
davė man tą laikraštį, liepė 
perskaityti straipsnį: “Gover
nor opposes'equality in plant.” 
Kada jinai kalbėjo apie minė
tą straipsnį, buvo labai užsiga
vus!, ašaros riedėjo per jos 
veidus ir pagalios tarė: “Jei
gu karas priklauso tiktai bal
tiems, tai kokiems galams mū
sų sūnus ima karui?”

li
tai p 
karo 
kaip
rėti tas pačias teises ir būti 
gerbiami taip, kaip balti: už 
lygų darbą—lygus mokestis su 
baltais.

Mano nuomonė, kad prieš 
tokį valdininką kaip Talmadge 
juodveidžiai ir baltveidžiai tu
rėtų, bendrai kovoti.

Šermukšnė.

iš tikrųjų. Ji turi teisę 
sakyti! Negrai kariauja, 
sunkenybes neša taip, 
ir btilti, jie privalėtų tu-

Elizabeth. N. J
Vieningai Remkime Amerikos 

Raudonąjį Kryžių
Pagal iatis ir mes, Elizabetho 

lietuviai, pabudom iš miego ir

Brooklyn, N. Y

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą

Brooklyn, N. Y,
Tcl. EVcrgreeh 4-1)508

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y660

<XXXXXXXXXKX

426 South 5th St.
Blokas nuo Howes St. clcvcitcrio stoties.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
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SOVIETAI NUSKANDINO NACIŲ SUBMARINĄ Badas ir Ligos Smaugia 
IR TRANSPORT. LAIVĄ; ATĖMĖ EILĘ PUNKTŲ

Sovietų Oficialiai Pranešimai

♦j

Maskva, kovo 31. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 
šiandien sako:

Naktį kovo 30 į 31 d. fronte nebuvo jokių svarbių 
atmainų.

Vienas mūsų pėstininkų dalinys vakariniame fronte, 
po atkaklių kautynių, užėmė stipriai aptvirtintą priešų 
poziciją. Vokiečiai prarado per 500 kareivių ir oficie- 
rių, užmuštų.

Kitame fronto sektoriuje Sovietų kariuomenė užėmė 
vieną apgyventą vietą ir pagrobė daug karinių reikme
nų.

Vienoje dalyje Kalinino fronto, sovietinių raitelių 
grupės atmušė stiprią vokiečių kontr-ataką, nuvijo at
gal vokiečių pėstininkus ir užėmė vieną svarbią apgy
ventą vietą. Buvo užmušta virš 250 priešų kareivių ir 
oficierių. Tam tikras skaičius priešų paimta į nelaisvę.

Penki vokiečių orlaiviai tapo nušauti žemyn arti 
Maskvos.

Sovietų laivai Barents Jūroje (šiaurėje) nuskandino 
vieną vokiečių submariną ir vieną transporto laivą.

Kovo 30 d. buvo sunaikinta 25 vokiečių orlaiviai. So
vietai neteko šešių lėktuvų.

Kovo 29 d., pagal patikrintas skaitlines, buvo sunai
kinta 36 vokiečių orlaiviai, o ne 29, kaip kad pirmiaus 
pranešta.

Nauji Sovietų Laimėji
mai Kalinino Fronte
Maskva, bal. 1. — Raudo

noji Armija Kalinino fron
te atkariavo nuo vokiečių 
34 kaimus ir miestelius per 
dvi paskutines dienas.

Sovietinė kariuomenė 
šturmuoja nacius Charkove, 
Ukrainos didmiestyje, iš tri
jų pusių — iš šiaurių, pietų 
ir rytų; taipgi stengiasi 
perkirst naciam susisieki
mus tarp Charkovo vakari
nio šono ir Poltavos.

Talkininkai Kirto Smū
gį Japonų Orlaiviam
Canberra, Australija, bal. 

1. — Amerikos ir Austra
lijos orlaiviai per dvi dienas 
sunaikino 18 Japonijos or
laivių, atakuodami japonų 
lėktuvų stovyklas Lae, salo
je New Guinea; Kupange, 
Timor saloje, ir sukirsdami 
japonų orlaivius; vėl mėgi
nusius bombarduot Austra
lijos uostą Darwiną.

Lekiančios Tvirtumos

Vokiečių Kūdikius
Maskva. — Pranešimai, 

gauti per Švediją, liudija, 
kad labai didelis skaičius 
kūdikių Vokietijoj miršta 
badu ir krinta nuo apkre
čiamųjų ligų, ypač nuo dif- 
terijos ir skarletinos. Vien 
|Dresdeno mieste paskutiniu 
laiku mirė 3,940 kūdikių, 

i kaipo aukos bado ir tų ligų. 
(Visos miesto mokyklos už
darytos. Kadangi gydytojai 
sumobilizuoti karo frontui, 
tai nėra kūdikiams medika- 
lės pagalbos.

Dresdeno mieste įvyko sa
vaime išsiveržusi moterų 
demonstracija prieš nacių 
partijos centrą. Moterys 
šaukė maisto savo kūdi
kiams ir keikė karą. Polici
ja nepajėgė išblaškyt de- 
monstrančių, kol atvyko bū
rys Hitlerio smogikų.

-........... i—:---------------

Sugrąžint Blekinukes nuo 
Dantų Valymo ir Barzdos 

Skutimo Košelių

Washington. — Karo Ga
mybos Taryba išleido pa
tvarkymą, kad norintis 
pirkt košelės dantims valyti 
ar barzda skusti turės su
grąžinti krautuvininkui me
talinę dūdą, atlikusią nuo 
jau sunaudotos košelės. Ki
taip, jis negalės gaut jos 
pirkti. Taip būsią sutaupy
ta per metus tonai cinos, 
reikalingos karui.

116-TAS JAPONŲ BOMBAR
DAVIMAS IRGI NEIŠDEGĖ

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

4 d. balandžio, 7 v.' v., 15-17 Ann 
St., Harrisone. Kadangi sekmadie
nį bus Velykos, tai susirinkimą per- 
kėlėm į šeštadienį. Prašome draugų 
būti laiku, nes turime daug reikalų 
apsvarstymui. — V. Zelin, rašt.

(77-79)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks balandžio 3 d., 
Liet. Svet., 315 Clinton St., 7:30 
vai. vak. Kviečiame nares dalyvau
ti, nes turime daug svarbių reika
lų atlikti, prie progos atsiveskite 
ir naujų narių. — M. K. (76-78)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 5 

d. balandžio, 1:00 vai. dieną, YMHA 
Svet., Ferry & Walnut gatvėse. 
Kviečiame narius dalyvauti susirin
kime. Turime svarbių reikalų aptar
ti. Atsiveskite ir naujų narių. — 
Evelyn Farion, Sekr. (76-78)

BALTIMORE, MD. ’
Ketvirtadienį, baland. 2 d., Lyric 

Teatre, 8 vai. vak., United China 
Relief Comm, rengia svarbų susi
rinkimą. Kalbės narys John Hop
kins Universiteto Dr. Owen Latti
more. Temoje: “Chinija ir Jos Gy
ventojai ir Demokratija Pasaulinia
me Kare.” Paskutinės viešos pra
kalbos prieš sugrįžtant atgal į Chi- 
niją. Taipgi kalbės pirmoji mote
ris Chinijos lakūnė, Miss Lee Ya 
Ching ir Armijos Komandierius 
Liu Lang Mo. Svarbu dalyvauti šio
se prakalbose, arčiau susipažinti su 
tauta, kuri savo smarkiomis kovo
mis rašo naują istorijai lapą. — 
Vinco Duktė. (76-77)

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Kom. su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, bal. 
2 d.,! 8 vai. vak., 735 Fairmount 
Ave. Kurie dar nesugrąžinote bilie
tų, stengkitės sugrąžinti. — Sekr.

(76-77)

WORCESTER, MASS.
Kviečiame visus dalyvauti Velykų 

Margučių parėję, balandžio 5 d., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Atsineš
kite drūčiausius ir margiausius mar
gučius, kad laimėjus ‘’honorarą.” 
Pradžia 5 vai. vak. LLD Moterų 
Kp. (76-78)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 2 d., 8 v. v., 29 Endicott 
St. Visi draugai dalyvaukite. — J. 
M. Lukas, Sekr. (75-77)

NEW HAVEN, CONN.
Matykite Sovietų paveikslus (mo

vies), Lincoln Teatre, Balandžio 1 
ir 2 dd. bus rodoma "General Suvo
rov.” Balandžio 2 ir 4 dd„ "Music
al Story.” The Dixwell Playhouse 
rodys filmą "Our Russian Front” ir 
"Tanya,” bal. 8 d., 3 kartus, 2 vai., 
7 vai. ir 9 vai. Pelnas skiriamas So
vietų Karo Pagelbėk Kviečiame vi- 
feUfc. įjąmatyti. — J. Dįdjun. (75.78)

turėjau būti dviejuose susirin
kimuose, tai programą jau ne
teko matyti. Bot pasikalbėjus 
su draugais ir svečiais, visi sa
kė, kad vakarienė ir progra
ma buvo viena iš puikiausių, 
žmonių buvo pilnutėlė svetai
nė, nors buvo $1 įžangos. Be 
to, dar ir aukų daug sudėjo. 
Aukavusių vardus drg. F. Rep
šys paskelbs “Laisvėje.”

Beje, visi gyrė drg. J. Kar- 
sokienę ir Aido Choro mergi
nų grupę už gražias dainas. 
O taipgi Josephine Latviūtę, 

(kuri jau seniai Worcesteryj 
nedalyvavo (ji dar yra slaugių 
mokykloj, Bostone, tai laikas 
jai neleidžia), bet šį kartą mū
sų publika ir ją susilaukė. Ji 
gražiom dainom vėl visus 
linksmino.

Dalyvavo ir rusų trio iš Bos
tono, kuris pirmu kartu dar 
pas mus, bet labai worceste- 

• piečiams jųjų šokimas patiko. 
Kaip svečiai, dalyvavo drg. 
Samulėnai iš F i c h burgho, 
Mass., ir draugai Vilkauskai, 
iš Nashua, N. II., su savo duk
terimis.

Reikia pasakyti, kad šiam 
gražiam tikslui gražiai mūsų 
publika pasirodė su parama. 
Už šį antifašistinį žygį ir au
kas, varde garbingų, kovotojų 
prieš žmogžudžių fašistų gau
jas, visiems širdingiausis ačiū.

Rusijos Stalino pagelbos, tai 
Stalinas Kremliuj sėdėjo, pyp
kę rūkė ir juokėsi. — Nesiun
tė armijos į pagelbą Franci- 
jai.”

Bet kodėl Tysliava nepasa
kė, kad Sov. Sąjunga su Fran
cija ir Anglija, bandė tartis 
veik per daugiau du metu su
darymui bendrą frontą prieš 
nacių Vokietiją? Kodėl jis ne
pasakė, kad Francija juokus 
darė, ignoravo, ir tuo pačiu 
tarpu rengė, ginklavo ir siun
dė Vokietiją prieš Sovietų Są
jungą? Kodėl Tysliava toks 
vienpusiškas ir nepasakė, kas 
Vokietijai užaugino ragus ir 
padarė ją tokia galinga? Ar 
ne Anglija su Francija? Ne
jaugi Tysliava toks “didelis” 
redaktorius, ir nežino, kad 
Franci jos Daladieris ir Angli
jos Chamberlainas Muniche 
pardavė čechoslovakiją Hitle
riui? Nejaugi Tysliava toks 
žioplas redaktorius, kad neži
no, jog kuomet Hitleris užėmė 
Austriją, čechoslovakiją ir 
Lietuvos Klaipėdą, tai Franci
ja ir Anglija nė piršto nepa
judino prieš Hitlerį! Na, ir 
šiandien, kada Sovietų liaudis 
didvyriškai kariauja prieš na
ciškus barbarus, kada šimtus 
tūkstančių, gyvybių aukoja ne 
tik už savo šalį, bet ir už vi
sas demokratiškas valstybes, 
tai Tysliavai “atrodo” tik taip 
sau kariauja, kad “priversta

kariaut.” šiandien žiopliausias 
vaikėzas supranta, kad ka
riaujančios šalys prieš agre
sorius neišlaimės kovos be So
vietų Sąjungos, bet Tysliava, 
mat, to “nesupranta.” Suži- 
niai Tysliava taip plepa, kad 
pažeminus Rusiją.

Tysliava veidmainiauja sa
kydamas, kad jis su preziden
to Roosevelto teisinga pozicija 
ir politika, dabartinio karo 
klausimu “nuo a iki z.” Juk 
prezidento Roosevelto politika 
— žodžiais ir darbais — gi
ria ir remia Sov. Sąjungą, o tu, 
veidmainį, niekini. Tai kaip tu 
sutinki nuo a iki z ? Tur būt, 
išmetus visą vidurį alfabeto, 
tu sutinki su a ir z.

Tysliava šaukė, ir ko neap
siverkė, kad būk atėję rau
donarmiečiai į Lietuvą, išplėšę 
miegančius žmones iš lovų ir 
vienus, kur tai išvežę į Sibirą, 
o kitus į kalėjimą uždarę (ka
žin kodėl nesakė “nužudė”). 
Todėl jis ir nenorįs, kad Lietu
va po karui priklausytų prie 
“Rusijos.” Jis norįs “demokra
tiškos Lietuvos,” kokia buvusi 
daugiau per dvidešimts metų.

Matyt, ponui Tysliavai pa-

.........Penktas Puslapis

tinka smetoniškas fašistinis re
žimas su kalėjimais, koncen-' 
tracijos stovyklomis ir t.t. To
kia laisve ir demokratija, ko
kia buvo Lietuvoj, gali džiaug
tis tik toki čebatlaižiai, kaip 
Tysliavos, bet ne darbo žmo
nės.

šios prakalbos buvo rengia
mos varde 13 organizacijų. 
Taip pat rezoliucijos priimtos 
pasiųsti prezidentui Roosevel- 
tui ir jo sekretoriui Hull. Bet 
kalbėtojų kitokių srovių neįsi
leido nė vieno. Net ir rengimo 
komisija ignoravo.

Philadelphijos progresyviai 
lietuviai gavo gerą lekciją 
ateičiai, kad su tautininkais 
nieko bendrai dirbti negalima.

Korespondentas.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Amerikiečiu Lekiančiosios 
Tvirtumos iš 26 tūkstančių 
pėdų aukščio pleškino japo
nų orlaivių stovyklas saloje 
New Guinea. Lekiančiosios 
Tvirtumos veikia, nereika
laudamos, kad jas saugotų 
savi greitieji kovos lėktu
vai.

Šviesa ir Tiesa Laimės 
Prieš Tamsos Jėgas
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas, šaukdamas 
į posėdį atstovus kraštų, 
kariaujančių prieš japonus 
Pacifiko Vandenyne, pareiš
kė, jog tai yra “kova švie
sos prieš tamsą, tiesos prieš 
melą ir klaidinimą.” Prezi
dentas tvirtino, kad “šviesa, 
tiesa ir gyvenimas” laimės 
pergalę prieš fašizmą, kuris 
ženklina tamsybę, melus ir 
mirtį.”

Sovietų Lakūnai Ameriki
niais ir Angliškais Orlai

viais Atakavo Finus

Maskva. — Sovietų lakū
nai, naudodami kelis did
žiuosius amerikinius bombi- 
ninkus ir eilę angliškų Hur
ricane kovos lėktuvų, ataka
vo suomius (finus) keliuose 
miestuose.

Washington, bal. 1. — Ja
ponų lakūnai jau 116-tą 
kartą bombardavo ameri
kiečių salą - tvirtumą Cor- 
regidorą, prie įplaukimo į 
Manilos Įlanką.

Priešlėktuvinės amerikie
čių kanuolės nušovė žemyn 
du priešų orlaivius smigi- 
kus. Šiuo žygiu japonai 
taipgi mažai nuostolių te
padarė amerikiečiams.

Prasideda TDA Metinė ■ 
Konvencija

New Yorko viešbutyje 
Roosevelt sušaukta metinė na
ci jonalė Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo konvencija 
su pietumis atidaromojoj, sesi
joj, kovo 31-mas vakarą. Pie
tūs suruošti pagarbai kongres- 
mano Vito Marcantonio, orga
nizacijos prezidento, taipgi to 
vakaro vyriausio kalbėtojo.

Konvencijos žymių dalyvių 
sąstate, apart delegacijų iš 
TDA kuopų, randasi daugelis 
nacijonaliai žinomų visuome
nininkų.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Kovo 23 d. Domicėlė ir aš 
nuvažiavom atlankyti drg. J. 
Jaškevičių, kuris dabar randa- 
niekmimui “Rusijos vadovy
bės” ir Stalino. Visų bėdų 
mazgai Tysliavai kabinosi už 
liežuvio,—tai Stalinas. Dėl pa
vyzdžio, “Stalinas kariauja 
prieš Hitlerį, kad jis yra pri
verstas kariauti!” Bet vėl,, gir
di, susitaikins ir atsisuks prieš 
demokratiškas šalis. Iš kur tą 
Tysliava sužinojo—nepasakė. 
Tai pigios rūšies demagogiš
ka agitacija, nieku nepagrįsta.

Toliau, girdi, Stalinas neno
ri kariaut prieš Vokietiją, 
“tai faktas”; girdi, “kada 
Francija skendo liepsnose) 
bombų sprogimų ir šaukėsi

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME'
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGHT—lIAveineycr 8-1158

BRIDGEPORT, CONN

War Needs Money—YOURS!

UŽDRAUST DARBININ
KŲ PRIEŠAM NAUDOT 

MacARTHURO PA
VEIKSLĄ !

Amerikos Darbo Federa
cijos centras taipgi yra pa
siuntęs generolui MacAr- 
thurūi sveikinimus ir pasi
žadėjimą visomis jėgomis 
remti kovotojus prieš Japo
niją ir kitus priešus.

Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green krei
pėsi į Amerikos karo sekre
torių Henry L. Stimsoną, 
kad uždraustų prieš-darbi- 
ninkiškoms grupėms vartot 
generolo MacArthuro pa
veikslą jų skelbimuose laik
raščiuose.

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

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

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. *

WORCESTER, MASS.
Mūsą Naujienos

JKovo 22 d. įvyko gražusis 
bankietas su koncertine prog
rama, suruoštas Sovietų medi- 
kalei pagelbai ir Amerikos 
Raudonajam Kryžių h Pavėli
nau sugrįžti iš Bostono, kur

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.
į* 4’

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

I it’s oust rneg . 
'FINDING MONEY!1
_ ___ __ —______ _ __  _____  ___ S

Religijinią daiktą departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIE7AMS IR PARĖMS
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žemas kainas

FEDERAL LIQUOR STORE
2410 MAIN STREET, . BRIDGEPORT, CONN.

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

NAPOLEONAS
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 pervelu, ale tuojaus įsigyk DEKENS OINTMENT.
DEKENS OINTMENT CO. HARTFORD, CONN.

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus.

Geriausios Rūšies

VALGIAI

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės ” Name BROOKLYN

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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NewYoilo^MzfolmiOT
Choristy-LDS Jaunuolių 

Išleistuvės Armijon
ALFRED SMITH DARBUOSIS 

RUSIJOS KARO PAGALBAI
Karys Antanas Vasaris 

Rašo
Kadangi jaunuoliai Vincas 

Ulchickas, žymus Aido Choro 
ir Maspetho Jaunuolių kuopos 
LDS veikėjas, ir Pranas Stir- 
bis, LDS narys, vyksta j ka
riuomenę, mūsų Maspetho 
jaunimas jiem ruošia gražų 
išleistuvių vakarėlį.

Vakarėlis įvyks šeštadienį, 
balandžio (April) 4, Maspe
tho Lietuvių Piliečių Kliube, 
60-39 Perry Avenue, Maspeth. 
Įžanga $1. Bus gėrimų ir val
gių.

Visi draugai ir draugės yra 
kviečiami dalyvauti šiame va
karėlyje. Komisija.

Nepaprastas Koncertas 
Rusijos Paramai

Metropolitan Operoj balan
džio 9 vakarą įvyks nepapras
tas koncertas. Jo programoj 
dalyvaus Fokine baletas, Jan 
Peerce iš Metropolitan Ope
ros, smuikininkas Mischa El
man, ir Marian Anderson, pa
skubusioji kontralto. Rengė
jai, S. Ilurok koncertų agentū
ra, skelbia, jog visas pelnas 
būsiąs skiriamas Rusijos Karo 
Pagalbai. .

Lietuviai Delegatai 
Browderiui Išlais

vinti Kongrese
Browderiui išlaisvinti kong

resas (pereitą šeštadienį ir 
sekmadienį) praėjo taip su
glaustai, kad nebuvo net gali
ma susieiti su visais lietuviais 
delegatais, dalyvavusiais ja
me. Man teko matyti tik seka
mus lietuvius delegatus: Joną 
Grybą, iš Norwoodo; Jurgį Ši
maitį, iš Brockton, Mass.; Da- 
ratėlę Judzentavičienę-Yuden 
ir Mrs. Russell, iš Chicagos ir 
Eleną žukaitę-Pine, iš Bing
hamton, N. Y.

Be abejo, buvo ir daugiau 
lietuvių delegatų, bet jų nete
ko susieiti, o jiems atvykti į 
Laisvę nebuvo laiko, — tuo
jau po kongreso grįžo namon.

Piknikas Dariaus-Girėno 
Fondo Naudai

Vietos organizacijos gavo 
nuo Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo kvietimus ir bilietus 
piknikui, rengiamam fondo 
naudai. Piknikas įvyks Atmini
mų Dieną, šeštadienį, gegužės 
30, Klaščiaus Clinton Parke, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 
pethe. Bilietai po 40c.

Alfred E. Smith, buvęs New 
Yorko valstijos gubernatorius 
ir Demokratų Partijos kandi
datas į prezidentus 1928 me
tų kampanijoj, neseniai tapo 
išrinktas į Rusijai Karo Pa
galbos, Ine., direktorių tarybą.

Užimdamas tą vietą, savo 
pareiškime, paskelbtame per 
Rusijai Karo Pagalbos pirmi
ninką Carter, Smith sakė, kad 
jis mano ne vien tik užimti 
vietą, bet ir aktyviai dalyvau
ti kampanijoj:

“Joks amerikonas negali 
nesuprasti,” sakė Smith, “kad 
pagalba visose formose mūsų 
talkininkams yra greičiausias 
ir pigiausias būdas mums duo
ti smūgį Hitleriui. Rusijos ar-

Miesto Taryboje

mija ir žmonės puikiausia tar
nauja kaipo pirmiausia būrys 
mūsų kovos ir aš stojau į Ru
sijai Karo Pagalbos, Ine., di
rektorių tarybą tikslu daryti 
ką tik galėsiu, kad jiems pa
dėti. •

“Aš taipgi jaučiu, kad kan
čios ir trūkumai, koki neišven
giamai sekė karo padarytas 
skriaudas Rusijai, uždeda ne
išvengiamą pareigą ant kiek
vieno krikščionies. Rusijai Ka
ro Pagalba, Ine., darbuojasi 
palengvinti sunkumus milijo
nams žmonių. Tas tikslas į- 
trauktų mane į tą darbą, jei
gu praktiškas ėmimas domėn 
mūsų pačių nacijonalių inte
resų nebūtų įtraukęs.”

Antrasis Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo vice-preziden- 
tas, Antanas Vasaris, kaip ži
nia, jau Dėdės Šamo kariuo
menėje. Jis rašo LDS prezi
dentui R. Mizarai:

“Sveikinimai visiems. Kol 
kas dalykai eina paprastai. 
Noriu greit matyti didesnius 
veiksmus, šiuo metu dar nesu 
pratinamas (treiniruojamas) 
militariniai, užsiimu tik deta
liais dalykais.

“Pvt. Anthony Vasaris,
Co. D-4—RRC,
Fort Devens, Ayer, Mass.”

“Tanya” Rodoma 5 Ir 
Paskutinę Savaitę

Cacchionei Pagerbti Balius
Miesto Tarybos nariui Peter 

V. Cacchione pagerbti yra 
ruošiamas balius viešbutyje St. 
George, balandžio 25. Baliuje 
grieš paskilbusi Robbins Twins 
orkestrą ir tikimasi dalyvau
siant daug įžymių žmonių ir 
mases brooklyniečių. Vakarą 
rengia susidarius iš tarybinin- 
ko rėmėjų piliečių Peter V. 
Cacchione Association.

Eksplozija Užmušė Tris 
Staten Islande

“Blackoutuose” Reikės
Užmiršti Flirtą

4-

Mitybos Kursai

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 2 d., 8 v. v., 
Zabielskio Salėje. Visi nariai daly
vaukite. — Sekr. 76-77)

East New York, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 2 d., Buzelio patalpoj, 8 
v. v. Svarbu nariams dalyvauti. — 
M. M. Sekr. (76-77)

RANDAVOJIMAI
Paslrandavoja 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)

PARDAVIMAI
REAL ESTATE.

Parsiduoda puikus 6 šeimynų ak
meninis namas, arti Bushwick Ave. 
Senatvė priverčia parduoti už pri
einamą kainą. Jeigos $1632.00. Pa- 
geldaujurta $3000 pinigais. Namas 
geram stovyje. Keturi dideli kam
bariai ir maudynės. Kreipkitės pas 
Mr. Ford, 20 Palmetto St., Brook
lyne arba telefonuokite: Foxcroft 
9-6958. 72-77)

Miesto Taryba savo posėdy
je pereitą antradienį priėmė 
bilių, kuriuomi bus leista Gais- 
ragesybos Departmental pri
žiūrėti miesto dokus ir daryti 
patvarkymus saugumui nuo 
gaisrų. Lig šiol toji galia iš
imtinai buvo tik Dokų Depart- 
mente.

Kitas panašus bilius, įneštas 
per tarybininką Stanley Isaacs, 
ragina įsteigti gaisrams gesin
ti įrankius ir gyvenamuose na
muose apsaugai gyventojų lai
ke atakų iš oro. Bilių atakavo 
Brooklyno demokratas tarybi- 
ninkas Hart, argumentuoda
mas, kad tokio biliaus negali
ma esą praleisti dėlto, kad į- 
taisymas bildingams tokių. į- 
rankių suvartosiąs karo indus
trijai reikalingą gumą ir me
talus.

Atsakydamas į Hart užme
timus tarybininkas Isaacs nu
rodinėjo, kad nėra būtina da
ryti nuo gaisro apsaugos įren
gimą iš karui reikalingų me
džiagų. Jis sakė, kad toki įren
gimai labiausia reikalingi lau
žynų distriktuose, kur faktinai 
nesama jokios nuo gaisrų ap
saugos. Jis sakė, kad viešbu
čiai ir didieji apartmentai, 
kurie yra budavoti taip, kad 
jiem mažiausia yra pavojaus 
dėl gaisrų, yra puikiausia į- 
rengti nuo gaisro apsaugos 
priemonėmis, o kur jos labiau
sia reikalinga, ten negalima 
gauti. Dėl atakų bilius likosi 
sutrukdytas.

Isaacs sakė, kad jis bilių įne
šė su majoro pritarimu. Jis pa
reiškė nuostabą ir nepasiten
kinimą, kad majoras dabar to 
biliaus atsižadėjo. Trukdymą 
jo biliui jis pavadino paprastu 
politikavimu, ko neturėtų būti 
šiuo laiku.

CIO Laimėjo Western 
Union Rinkimus

Western Union darbininkai 
didžiojo New Yorko srityje 
dviem balsais prieš vieną pasi
rinko savo atstove American 
Communications Association,) 
CIO. šis rokuojama esant di
džiausiu CIO laimėjimu šiais 
metais. Paliečia apie 7,000 
darbininkų.

Balsavimai pravesti Nacijo- 
nalės Darbo Tarybos patvar
kymu ir priežiūroj. Balsavi
mas ėjo per tris dienas pereitą 
savaitę.

Į didžiojo New Yorko sritį 
įeina ir Newarko susisiekimų 
įstaigų darbininkai.

Unijos prezidentas Joseph 
Selly tuojau išleistame pareiš
kime sako, kad unija tuojau 
prašys Western Union telegra
fų firmos viršininkus pradėti 
derybas su unija. Taipgi bus 
vedamas vajus įtraukti į uni
ją dar nepriklausančius jai 
darbininkus.

Sveikatos Departmentas pla
nuoja po visą miestą pravesti 
mitybos kursus moterims ir vi
siems suinteresuotiems balan
suoto, sveiko maisto gamini
mu.

Kursai susidės, iš šešių pa
mokų, kurios tęsis po porą va
landų kartą į savaitę. Kartu 
su aiškinimu, bus parodoma, 
kaip aiškinamasis valgis pa
gaminamas. Departmentas su
tinka duoti ekspertus dijetis- 
tus bile organizacijai, kuri su
darytų grupę iš ne mažiau 25 
mokinių ir gautų kambarį, kur 
yra pečius ir bent keli prie 
valgių gaminimo būtiniausi 
įrankiai.

Badas Prie Ištekliaus
žinojimas sveikai subalan

suoti maistą yra svarbu visa
da, tačiau dar svarbiau karo 
laiku, kada mažiausia yra iš
tekliaus ir laiko nesveikatoms 
ir kada galimybės sutrukdyti 
pristatymą ar kokia kita prie
žastis gali padaryti maisto pa
sirinkimą apribotu.

Normališkose sąlygose, di
džiumos sveikų žmonių apeti
tas pasako, ko jiem trūksta. 
Tačiau ir apetitas suklysta. 
Daktarai randa daug žmonių, 
kurie yra privalgę, tūli ir per
sivalgę, vienok jie kartu ir ba
dauja dėl trūkumo tūlų ele
mentų. Kursuose išaiškina, ko
ki kiti produktai pavaduoja 
mėsą, pieną ir 1.1., kokių ir 
kiek reikia, kad maistas būtų 
balansuotas.

Progresyviai Laimėjo 
Kepėjų Lokale

Labai artimose lenktynėse 
su reakcininkų forwardiečių 
vadovaujama grupe pažangie
ji kepyklų darbininkai, Ke
pyklų Darb. Unijos Lokalo 
579-to nariai, laimėjo rinki
mus pereitą penktadienį.

Pažangieji išrinko pirminin
ką, fin. sekretorių ir iždinin
ką, taipgi manadžierį Oscar 
Schindler. Opozicija išrinko 
sekretorių ir vice-pirmininką.

Puiki Sovietų muzikališka 
filmą “Tanya,” perstatanti 
stachanoviečių judėjimą, ba
landžio 1 pradėjo 5-tą savaitę 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Teatro 
vedėjai sako, jog tai bus ir 
paskutinė savaitė tame teatre.

Toj pat programoj rodoma 
trumpa filmą “Atsakymas Iš 
Raudonosios Aikštės” — gar
sioji Stalino prakalba, taipgi 
slavų kongresas ir buriatų- 
mongolų šokių festivalas.

20th Century-Fox Filmų 
Korp. ofisų darbininkai 196 
balsais prieš 96 nubalsavo pri
sidėti prie CIO pereitą pirma
dienį įvykusiuose balsavimuo
se.

Clement Vokietaiti}
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. V. 

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. 
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770 

————......

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

530 SUMMER AVE.
• Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8
Nėra valandų sekmadieniais
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneI Sta/

I a<,|,esas.«

BROOKLYN, N. Y,
Tel. EV. 4-8698
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Mirtinai Pašovė Plėšiką
Brooklyne nušautas Ralph 

Prisco, 27 m., 141 Mott St., N. 
Y., norėjęs apiplėšti Associa
ted Auto Driving School, 317 
Flatbush Ave. Su juomi buvu
si kompanijonė moteris, apy
linkėj žinoma po vardu Kay, 
areštuota. Ji pažinta esanti 
Smitty White, 28 m., gyvenus 
114 Prospect PI.

Prisco, kaip sako policija, 
esąs giminaitis Raffeele Pris
co, privatiško bankieriaus 
New Yorke, garbės dep.uto 
prie buvusio policijos komisi- 
jonieriaus Enright. Prisco jau 
turėjęs policijoj rekordą už 
vagystes ir žaginimą, o toji 
panelė buvus 6 kart areštuota 
už narkotikus.

New Yorke išbandyta dirb
tina migla priedangai svarbių 
miesto daliu laike atakų iŠ 
oro.

Pereitą šeštadienį įvykusioj 
sprogimų (fireworks) dirbtu
vės eksplozijoj mažiausia 3 
darbininkai užmušta ir keli ki
ti sužeista. Trys nuvežti ligo
ninėn su pavojingomis apdegi- 
mo žaizdomis. Du iš jų, James 
Flynn, 27 m., ir Thomas Urso, 
23 m., yra brooklyniečiai, o 
trečias, Carl Ziegler, nowyor- 
k ietis.

Bronxe pravestame aptem- 
dyme pereito antradienio va
karą trys jaunuoliai buvo pa
šaukti teisman už flirtavimą 
su merginomis wardenais, ta
čiau teisėjas bausmę suspen
davo.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Pamokos Vairuoti Valtis 
Ir Mažus Laivus

Antradienių ir ketvirtadie
nių vakarais, 55 Hanson 
Place, vyrams ir moterims 
duodama pamokos valdyti val
tims ir mažiems laivams. Pra
sidėjus kovo 31, kursas tęsis 
per 5 savaites.

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

Darbininkų Jstaiga
Salės dėl Balių, Koncertų 
Rankiotų. Vestuvių, Susirinki
mų ir lt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios holių alleys.
, KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WBYN - 1430 Klcs.

Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

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. GLenniore 5-6191

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan- r
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; į pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scran- 
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan- 
• čių lietuvių pasiskelbiant per Laisves Radio Prog

rama. i

Taipgi gera proga draugijoms paskelbti savo pa
rengimus. Darome ir pranešimus vedybų, gimtadie
nių, jubilėjų ir mirčių.

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ
Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

Velykom Specialiai Nužemintos Kainos 

LIKERIŲ ir VYNŲ 
Pirkite šventėm likerius iš ten, kur jūs esate tikri, jog 

gausite geriausių rūšių ir žemiausiom kainom 
MANHATTAN LIQUOR STORE

Yra vieta, kur rasite geriausią kokybę ir žemiausias kainas 
Kongresas ruošiasi aptaksuoti likerius dar $2.00 ant galiono ir 
tas naujų taksų įstatymas tikrai praeis. Tai likeriai pabrangs.

Mūsų

Air 
,bd

Kainos ant Likerių Vis Dar Žemos: 
aCalvert

Shenley
Three Feathers
Wilson
Park & Tilford

Old Overholt 
Mt. Vernon 
Seagram 
Green River 
Carstairs

Nusipirkite degtinių dabar, taupykit pinigus
Štai yra keletas mūsų specialiai šventėm Pasiūlymų:

CABIN BROOK, Kentucky Straight, Borubon Whisky, 85 proof, 
švelni kai aksomas $1.88 pilna kvorta, reguliare kaina $2.89.

COBBS CREEK, 5 ir 6 year old blend, 86.8 proof, $1.98 pilna 
kvorta, reguliare kaina $3.29.

PURE CALIFORNIA WINE, Whithall brand, Port, Sherry, 
Muscatel, 20% by volume, $1.39 pilnas galionas, reguliare 
kaina $1.89.

Prašome jsitėmyti, kad čia suminėtas degtines už žemas kainas gausite

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand St., Brooklyn, N. Y. Lie. L-886




