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KRISLAI
Reikalauja Sugrąžinti 

$25,000.
Kam Bylinėtis?
Viens Kito Vertas.
Al Smith Dirba Gražų 

Darba.
Olsono Pareiškimas.

Rašo R. MIZARA

rašo :
Bagočius, Gugis, 

Cibulskis 
i SLA

T ATQVi?Q ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telefonai* STagc 2-3878

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50
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SLA.

Tautininkų “Dirva
“Vinikas,

Mockus ir I 
sugrąžinti i 
$5,000.”

Toji suma, 
ti, priklauso 
neteisėtai išleista taisant “Vie
nybės” namą Brooklyne.

Tai naujas skandalas, kurį 
iškelia tautininkui laikraštis. 
Mes nežinome, kiek tasai 
skandalas turi tiesos. Bet vis- 
vien mums būtų įdomu išgirs
ti nuomonę paties aukščiausio 
prezidento, kuris “Laisvei” 
grūmoja valdišku teismu už 
tai, kad joje duodama vietos ncro]o Ivano S. Konevo ko- 
SLA nariams pakritikuoti kai 
kuriuos pild. tarybos netiks
lumus.

Ji buvusi

Teisme byla prieš laikraštį 
užvesti nėra sunku, bet ją sun
ku laimėti, kai laikraštis rašo 
tiesa.£

Tą patyrė kun. Petkus. Tą 
patiria kiekvienas, bandąs by
linėtis su laikraščiu, 
kančių žurnalistiškos 
priimtos Amerikoje.

Esame tikri, kad, jei SLA 
turėtų paprastą prezidentą, 
tai ir jo ryšiai su spauda vei
kiausiai būtų normalūs. Nelai
mei, SLA šiandien turi aukš- 
čiausį prezidentą!

besilai- 
etikos,

O Domininkas Klinga pra
dėjo leisti savo gazietą, 
du” . pavadintą. “Vadas’ 
siuntinėjamas visiems SLA na
riams, kurių p. Klinga 
turi.

Lenkų prie žodis 
“Palac wart Paca a 
palaca.” Taip ir čia. ‘ 
veltas K1 ingos, 
“Vado.”

yra

adresus

sako :
Pac —
Vadas 

o Klinga —

Pro-hitleriški klerikalai pra
dėjo skelbti, kad aukos, ren
kamos Sovietų Sąjungai, jos 
kovotojams, renkamos “neaiš
kiems tikslams.” “Draugas” 
skelbia, būk aukas renką tik 
komunistai.

Tai eilinis klerikalų melas. 
Nes aukų rinkėjų priešakyje 
stovi daugybė žymių amerikie
čių, toli stovinčių nuo komu
nistų. Ką gi klerikalų rašyto
jai pasakys, kai jie sužinos, 
kad buvęs gubernatorius Al
fred Smith yra tame komite
te? Ar jie žino, kad Smith 
smarkiai ragina žmones au
koti Sovietų didvyriams? Ar 
jie žino, kad Smith yra katali
kų tarpe didelis veikėjas, kad 
jis su vyskupais dažnai pietus 
valgo?!

Sovietai Atkariavo dar 34 
Miestelius ir Kaimus; Žy
giuoja Linkui Vitebsko

Vokiečiai Prarado 50,000 Kariuomenės Staroje Russoje Ir 
45,000 ties Sevastopoliu; Finai Neteko 200,000 Karių
Kuibišev, Sovietai. — Ge

manduojama, sovietinė ar
mija atkariavo 34 mieste
lius ir kaimus per dviejų 
dienų mūšius Kalinino fron
te, kur liko užmušta 7,000 
vokiečių ir, gal būt, pra
skintas kelias į Vitebską, 
stovintį tik už 75 mylių į 
rytus nuo senojo Lenkijos 
rubežiaus.

Maskvos radijas leido su
prast, kad neužilgo galės 
būti atimtas iš vokiečiu Vi
tebskas, geležinkelių ir vieš
kelių centras, už 75 mylių į

šiaurių vakarus nuo Smo
lensko. Kariniai Sovietu 
pranešimai sako, kad gene
rolas Konev “kirto kriuši- 
nantį smūgį” naciams toje 
srityje; tatai galėtų reikšti, 
kad raudonarmiečiai pra
laužė ten vokiečių linijas.

“Besiartinant V i t e b sko 
atvadavimo valandai,” sakė 
Maskvos radijas, “gyvento- 
Įjai pasmarkino partizaniš
kus veiksmus prieš vokie
čius.”

Oficialis Sovietų atstovas, 
I. Jermašev . pareiškė per 

(Tąsa ant 7-to puslapio)

Naciai Verčia Bulgariją Angly Orlaiviai Pleški-
Sumedžiot Visus Taria

mus Komunistus
London. — Pranešimai iš 

Balkanų kraštu sako, kad 
Bulgarijos valdžia, pagal 

IS>. (Hitlerio reikalavimą, areš- 
_ (tu o ja visus įtariamus komu^ 

nistus ir grūda juos į kon
centracijos stovyklas. O 
Bulgarijoj esą 250,000 ko
munistų bei jiem artimų 
žmonių, v

Hitleriečiai verčia Bulga
riją išstot karau prieš So
vietus^ bet bijo, kad jeigu 
Bulgarija eis kariaut prieš 
Sovietų Sąjungą išvien su 
naciais, tai bulgarai sukils 
prieš savo valdžią ir prieš 
vokiečius. Todėl ir daro 
ablavas prieš tokius žmo
nes, kurie galėtų vadovaut 
sukilimui.

Antrasis LDS vice-preziden- 
tas Antanas Vasaris jau Dė
dės Šamo kariuomenėje. Va
dinasi, Antanui per tūlą laiką 
neteks dirbti Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui.

Juozas Bimba, 1-masis vice
prezidentas, dar vis serga ir 
tebėra ligoninėje.

Vis tai nesmagios organiza
cijai žinios, bet to negalima iš
vengti.

O štai vienas LDS jaunimo 
veikėjas So. Bostone, F. P. 01- 
sonas, rašo “Tiesoje” :

“Malonu ir už garbę yra 
girdėti, kad esu nominuotas į 
iždo globėjo vieta mūsų LDS 
Centro Valdyboje.

“Kadangi esu pasiryžęs ne-

no Naciy Fabrikus Pa
ryžiaus Priemiestyj
London, bal. 2. — Naktį 

bombiniai Anglijos orlaiviai 
smarkiai ir sėkmingai bom
bardavo nacių Matford au- 
to-troku fabrikus Poissy, 8 
mylios į vakarus nuo Pary
žiaus. Kiti anglų orlaiviai 
atakavo vokiečių fabrikus, 
orlaivių stovyklas ir gazoli
no sandėlius vakarinėje Vo-

15 Anglijos orlaivių nesu
grįžo iš tų žygių.

U00,000,000 MAŽIEM FAB
RIKANTAM, KAD GAMIN

TU KARO PABŪKLUS

Anglija Darysianti 
Nuolaidų Indijai

New Delhi, Indija, bal. 2.. 
— Visos Indijos Kongreso 
Partijos komitetas ruošia 
atsakymą j Anglijos pasiun
tinio Staffordo Crippso pa
siūlymą, kad Indijai po ka
ro bus suteikta pilna tauti
nė laisvė ir dominijos laips
nis.

Eilė indų vadų sake, jog

Washington. — Senatas 
vienbalsiai priėmė prezid. 
Roosevelto pasiūlymą skirt 
mažoms pramonėms 100 mi- 
lionų dolerių, kad jos galė
tų pereit nuo paprastų reik
menų dirbimo į karo pabūk
lų gaminimą.

Hitleriečiai Planuoja 
“Blitzą” prieš Kaukazą

AMERIKIEČIAI NUALSINO JAPONU Amerikos Lakūnai ir Laivai 
ATAKAS IR ATLAIKE SAVO LINIJĄ' Nuskandino jau bent 28-nis

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 1. — Jungtinių Valstijų karo de 

partmentas išleido sekamą pranešimą:

Japonų pėstininkai pradėjo didelę ataką prieš deši- 
niai-vidurinę mūsų liniją apie 8 vai. vakare kovo 31 d. 
Kelios užpuolikų bangos, remiamos smarkia ugnim iš 
savo apkasų patrankų, kartotinai atakavo mūsų pryša- 
kines pozicijas. Kai kurios iš pirmųjų mūsų pozicijų 
buvo užimtos po nuožmių kautynių durtuvais. Mūsų 
kariuomenei buvo atsiųsta pastiprinimų, ir po kelių va
landų baisiai žiaurių kautynių durtuvais, buvo sulaiky
ta priešų ataka pirma, negu jie pasiekė svarbiausią, 
mūsų liniją.

Aukštoji japonų komanda Filipinuose formaliai at
siprašė, kad jų orlaiviai bombardavo mūsų bazės ligo
ninę Bataan pusiausalyje. Kalbėdamas per radiją, ja
ponų armijos ^atstovas pareiškė, kad ligoninė buvo ne
tyčia bombarduota.

Priešai iš oro vėl kiek kartų atakavo amerikiečius 
Corregidor saliukėje—tvirtumoje; jie taipgi iš oro ata
kavo mūsų užnugarines sritis Bataane dieną kovo 31, 
bet tos atakos buvo mažos. Atakuodami, daugiausiai 
veikė tik po du orlaiviu. 116-tas japonų lakūnų užpuo
limas ant Corregidoro staiga užsibaigė, kada amerikie
čių priešlėktuvinės kanuolės nušovė žemyn du didelius 
bombinius japonu orlaivius apie 5 vai. popiet, kovo 
31 d.

Vėlesnis Karo Departmcnto Pranešimas:
Liovėsi didieji mūšiai Bataan pusiausalyje anksti 

šiandien. Japonai, turėdami daug daugiau kariuome
nės ir kanuoliu, privertė priekinius mūsų būrelius tru
putį pasitraukt atgal, bet neįvyko jokių rimtų permai
nų bendroje'padėtyje. Priešai nukentėjo sunkius nuos
tolius užmuštais ir sužeistais, o mūsų nuostoliai buvo 
visiškai maži.

Visą balandžio-1 d. Bataane ant žemės tiktai žvalgai 
smarkiai veikė iš abiejų pusių ir laiks nuo laiko įvyko 
aštrių susikirtimų tarp jų.

Kariniai japonų laivai bombardavo mūsų pozicijas 
vakarinėse Bataano pakrantėse, o jų orlaiviai smigikai 
atakavo mūsų fronto linijas.

Mindanao Saloj Amerikos Kariuomenė Supleški
no Japoną Sandėlius, Įsiveržė į Priešą Užimtą 

Miestą ir Padarė Jiems Didelią Nuostolių

Fašistų Submarinus
21-nas Priešu Submarinas Sunaikintas Atlanto Vandenyne, 
o 7 Pacifike; Vienas Lakūnas Nuskandino Du Submarinus

Washington. — Amerikos pirmiau, vasario mėnesį, jis 
i orlaiviai nuskandino dar 
tris fašistu Ašies submari
nus; tai viso iki šiol sunai
kinta jau bent 28 priešų sub- 
marinai amerikinėmis oro 
ir jūrų jėgomis. Be to, ame
rikiečiai pagrobė vieną ja- 

jponų submarina pernai 
i gruodžio 7 d., Perlų Uoste.

21-nas iš tų submarinų kuris nuskandino priešų 
Inuskandinta Atlanto Van-’submarina a m e r i kiniuose 
denyne ir 7 Pacifiko Van-'Atlanto vandenyse; o armi- 
denyne. įjos leitenantas lakūnas Ja-

Vieną priešų submarina mes V. Edmundson, sausio 
dabar oro bombomis sunai- mėnesi oro bombomis sunai
kino eilinis laivyno lakūnas kino japonų submarina ties 
Donald Francis Mason; o Hawaiiu salomis.

dai*

Jungtinės Tautos Nušo
vė Bei Sužalojo dar 45 

Japonijos Orlaivius
M e 1 b o u rne, Australija, 

bal. 2. — Per keturias pir
mąsias dienas šią savaitę 
Amerikos ir Australijos or
laiviai sunaikino bei pavo
jingai sužalojo 45 Japonijos 
orlaivius per mūšius ore ir 
pačiose japonų lėktuvų sto
vyklose salose New Guinea 
ir Timor.

AMERIKIEČIŲ ŽYGIS
Būrys didžiųjų Amerikos 

orlaivių mūšyje virš šiauri
nės Australijos nušovė že
myn 10 iki 12 japonų orlai
vių ir sužeidė daugelį kitų.

nuskandino irgi vieną fašis
tu submarina. Už tai Mason 
liko pagerbtas dviem kon
gresiniais kryžiais ir pa
keltas į karininkus-leitenan- 
tus.

Paskutiniu žygiu atsižy
mėjo atsarginis laivyno lei
tenantas William Tepuni, 

priešų

Žuvo Trys iš 10 Norve
gijos Laivų, Bėgusią Iš 

Švedijos į Angliją
Stockholm, Šved. — Ke

letas dienų atgal 10 preki
nių Norvegijos laivų mėgi
no pabėgt iš Švedijos į An
gliją, ir trys iš jų tapo su
naikinti nacių oro bombo
mis, kanuoliu šoviniais bei z c
minomis. Nežinia, kas atsi
tiko su septyniais kitais lai
vais.

Tie laivai stovėjo Švedijos 
prieplaukose nuo to laiko, 
kai vokiečiai įsiveržė į Nor
vegiją. Naciai kreipėsi į vy
riausią Švedijos teismą, kad 
pripažintų juos Vokietijai;

Visi amerikiniai orlaiviai teismas nusprendė, kad 
sveiki sugrįžo iš mūšio. P1.0. Paklauso senajai N oi ve

rgijos valdžiai su karalium 
(Japonų radijas skelbia,iHaakonu priekyje, ir pagal

Mindanao saloje mūsų jėgos du kartu sėkmingai už
klupo japonus. Mažas skaičius mūsų kariuomenės už
puolė japonų reikmenų sandėlius arti Digos prie Davao 
Įlankos. 22 priešų sandėliai su daugiais maisto, gazoli
no ir kitų karinių reikmenų tapo sudeginti iki pat že
mės. Sunaikinta keli japonų automobiliai-trokai ir kiti 
kariniai jų įrengimai^ Nei vienas iš mūsų kareivių ne
buvo nei užmuštas nei sužeistas.

Kitą staigų užpuolimą padarė tengimiai Šulu filipi- 
nai mūsų kareiviai; jie prasimušė į patį vidurį japonų 
užimto miesto Zamboanga, visiškai nustebindami prie
šus. šie mūsų kovotojai sunaikino kelis japonų kulka- 
svaidžių lizdus ir kitus karinius įrengimus ir daug 
priešų užmušė bei sužeidė; po to jie pasitraukė atgal, 
ir nei vienas jų nebuvo užmuštas ar sužeistas.

kad jų lakūnai mūšiuose 
virš Darwino, Australijoje, 
ir Porto Moresby, saloje 
New Guinea, neva sunaiki
nę 22 orlaivius Jungtinių 
Tautų.) u

KASYKLOSE NACIAI NU
MARINO 1,250 ŽYDU

jos patvarkymą tie laivai 
gali būti perleisti Anglijai.

TALKININKAI SUNAIKINO 
KELIS KARTUS DAUGIAU 

JAPONIJOS ORLAIVIU
Washington, bal. 2.—Nuo 

kovo 10 d. iki šiol Jungtinės 
Tautos sunaikino 96 Japoni
jos orlaivius, o tuo tarpu 
prarado savo tiktai dvyliką 
orlaiviu, v

London. -— Anglai karo 
tėmytojai spėja, kad naciai 
po kelių savaičių pradės di- 

tas pasiūlymas nepriimtinas džią ofensyvą pietinėje U- 
ypač todėl, kad Anglija ne-'krainoje linkui Kaspijos 
duoda pačiai Indijai galios Jūros, kad atkirst nuo Su
vesti savo apsigynimo karą,vietų Kaukazą siy jo. gau- 
ir kad vyriausia komanda Ringais žibalo šaltiniais. 

Tam hitleriečiai esą priruo- 
šę 1,250,000 armijos su dau
giais orlaivių ir tankų. Pir
miausiai, girdi, jie stengsis 
atgriebt Rostovą prie Dono 
upės. O nuo Rostovo iki 
Kaspijos Jūros yra 400 my
lių.

Likusį beveik 2,000 mylių 
frontą n a c i ai, sakoma, 
stengsis tik atlaikyti su pa
galba italų, rumunų, bulga
rų ir vengrų.

W. K. BILLINGS PASKIRTAS PIRMININKU 
KOMITETO BROWDERIUI IŠLAISVINT

Mauthause- 
visi išmirė, 
tarp kasy- 
liko numa-

Japonai Išsikėlė į 
Svarbų Buriuos Uostą

Indijoje yra laikoma anglų 
generolo Wavellio rankose.

Bet neoficialiai praneša
ma, kad Anglija darys nu
sileidimų Indijos reikalavi
mams, o indų vadai nusileis
kiek i’š savo pusės. Tuo bū- 
du gal būsią galima įtraukt 

i Indijos gyventojus į visuoti- 
Kai “faiizma“s karą išvien su Anglija
y y ; _ sei_ prieš Japoniją ir kitus fa-

mas 1944 metais bus Bostone, Šistų kraštus.
tai tada turėsime pasekmin- 
gesnį vajų ir ne vienas būsime 
geriau užsitarnavę savo vietą UŽmUŠė Vieną asmenį netoli 
ant kandidatų saraso. Mes tu- Paryžiaus.
rime daug senu veikėjų ir jau
nų moterų, kurios šį kartą tu
rės užimti vietas mūsų Centro kas pareiškimas, broli Olso- 
Valdyboj.

šių įstoti į kariuomenę, tai ma
nau, jog yra tamstoms aišku, 
kad aplinkybės neleidžia kan-į 
didatuoti. L__  ________  __
sunaikintas ir kai mūsų sei

Vichy. — Anglų orlaiviai

Labai gražus, labai draugiš-

nai !

Billings pirmininkavo Na- 
cionaliam Kongresui Brow- 
deriui Išlaisvint. Tas kon
gresas įvyko praeitos savai
tės pabaigoj New Yorke. 
Pirm kongreso, Billings ap
keliavo svarbiausius mies
tus Jungtinėse Valstijose, 
sakydamas kalbas masiniuo
se susirinkimuose dėlei E. 
Browderio paliuosavimo.

Billings yra Darbo Fede
racijos narys jau daugiau 
kaip per 30 metų. Dabarti
niu laiku jis yra sekretorius

New York. — Piliečių 
Komitetas Earlui Browde- 
riui I š 1 a i svinti paskyrė 
Warrena K. Billingsą to ko
miteto pirmininku vieton 
mirusio pirmininko Tomo 
Mooney’o.

Billings buvo artimas 
draugas Tomo Mooney’o ir 
kartu su juom kankinys už 
darbininkų reikalus. Kaip 
Mooney, taip Billings buvo 
nekaltai išvarginti 23 metus 

Londoniškiai karo stebė- kalėjime pagal išnaudotojų 
kurie stengėsi Darbo Federacijos Laikro-sąmokslą,tojai sprendžia, kad Hitle-.

ris per žaibiškus šturmayi- pašalint unijų organizuoto- dininkų Unijos^San Fran- 
mus prieš Sovietus praeitą jūs. Mooney ir Billingsą. ir cisco, Calif.
vasarą prarado bent 1,250,- “ * ’ ’ " ~ “
000 savo kariuomenės.

panaikint darbo unijas Cali- 
fornijos valstijoj.

Atsiliepdamas į jo pasky- 
(Tąsa ant 7-to puslapio)

London. — Holandų val
džia trėmime Londone pra
nešė bal. 1 d., kad 1,250 
Holandijos žydų, pernai su
imtų ir gyvuliniais trekais 
pervežtų į nacių druskos ir 
sieros kasyklas 
ne, Austrijoj, 
bedirbdami ten 
klų dujų, arba
rinti, bebandant naciam sa
vo karinius nuodingus ge
stis ant jų.

Tie žydai • buvo priversti kariuomenę _į 
dirbti be jokios apsaugos,vakarinės 
nuo požeminių dujų, kaip 
teigia holandai.

Holandų vyriausybė pra
šė leist Raudonojo Kryžiaus 
atstovams aplankyt tuos zy- si jm " įjas -R .• ’ 
dus, bet naciai atmete pra-,^;. saugQ žibaR)

Ividurinėje Burmoje. ■
Maskva. — Sovietų lakū-

nai ir priešlėktuvines ka- j London. —Laisvųjų Fran- 
nuolės nušovė žemyn 76 na-lcūzų jėgos saloje New Ca- 
cių orlaivius praeitą sek- ledonia, Pacifiko Vandenv- 
madieni, pirmadienį ir an- ne, prisidėjo prie Jungtinių 
tradienį. , Tautų prieš Japoniją.

Chungking, Chinija, bal.
12. — Japonų šarvuotlaiviai ’ 
lir naikintuvai iškėlė savo 

svarbiausią 
Burmos uostą

pietų rytus nuo rubežiaus 
tarp Indijos ir Burmos. 
Tuomi japonai iš užnuga- 
rės stato į pavojų anglų ap-

c-
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tuvų. Bet jie pradeda abejoti apie Fiur- 
jerio “žvaigždę” ir apie pavasarį.

Vokiečių armija tebesipriešina; ji ne
nori trauktis. Bet gyvybės tiesos nepa
keičiamos. Kovo 22 dieną diena paėmė 
viršų ant nakties!

Jono Šimkaus Laiškas
Iš Kuibiševo
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GERIA BORDEN’S PIENĄ TARP PAVALGIŲ?
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Canada and Brazil, six months

-Intered as second class matter March 11, 1924, ai 
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Pereitas Ruduo ir Šis Pavasaris
Sovietų Sąjungos garsus rašytojas ir 

literatas Uja Erenburg rašo:
Kovo 21 d. diena susilygino su naktimi.
Šeši mėnesiai atgal buvo rudeninis su- 

silyginimas dienos su naktimi. Po to die
na pradėjo darytis trumpesnė. Tai buvo 
karčios dienos. Vokiečiai tik ką apvaikš
čiojo pagrobimą Kijevo. Jie ruošėsi spa
lių mėnesio puolimui ant Maskvos. Tai 
buvo išvakarės didžiųjų išbandymų.

Bet skirtingas yra šis pavasarinis die
nos sušilyginimas su naktimi! Mes perė
jome tą sunkų laikotarpį, kaip kokią 
tamsią, nepereinamą girią.

Mes pasiekėme girios pakraštį.
Pavasarinis susilyginimas dienos su 

naktimi yra tolygus svarstyklėms, ku
rios sustoja gamtos rankose ir diena 
pradeda nusverti naktį. Kiekvienas ži
no, į kurią pusę svarstyklės nusvirs.

Ši žiema buvo nepaprastai atkakli ir 
dar ilgai ims, kol pavasario vyturiai pa
sirodys. Bet pavasariniai vokiečiai jau 
pasirodo. Kasdien skaitlingi vokiečių 
regimental ir divizijos lekia iš šiltų 
kraštų į Sovietų Sąjungą. Jie atlekia 
prieš laiką: jie turėjo būti sunaudoti kur 
nors kitur. Bet Raudonoji Armija pakei
tė Hitlerio planus. Rusiškas vasaris blo
gai atsiliepė ant vokiškos gegužės. Hit
leris myli kalbėti apie keturius sezo
nus, bet dabar vokiečiai priversti kariau
ti pagal sovietinį kalendorių.

Vokiečiai tikėjosi pasilsėti, sukuopti 
savo spėkas, pasiruošti pavasario veik
lai. Bet jie buvo priversti ginti kaimus 
ir apkasus nuo sovietinių atakų. O ku
rias vietas jie tebelaiko, ten jie netenka 
kareivių tūkstančiais. Kur tų tūkstančių 
spėkos išsisėmė, jos traukiasi atgal.

Mūšiai be paliovos eina dieną ir naktį.
“Nieko svarbaus neįvyko...” skaitome 

sovietų pranešimuose. Žinoma, nėra lai
ko kalbėti mūšio įkarštyje, reikia kovoti.

Šiandien Raudonosios Armijos vyrai 
priruošia rytdienos pergales.

Tuo būdu vokiečių rezervai jau pasi
rodė fronte. Vokiški draskūnai jau pa
sirodė padangėse. Mes puikiai žinome, 
kad vokiečiai darbavosi per žiemą. Bet 
mes irgi nemiegojome.

Kova nebus lengva, bet pereitas liepos 
mėnesis nebesugrįš.

Atrodo, kad vokiečiai jau pamiršo “žai- 
binę pergalę.” Priminkime jiems seka
mą: Jie planavo pagrobti Maskvą perei
tą rugpjūtį. Devyni mėnesiai jau pra
bėgo. Vokiečiai nelaimėjo ir nelaimės. 
Hitleris sakosi nesiskubinąs. Šį sykį jis 
nemeluoja. Kam skubintis? Kur skubin
tis? Į grabą?

Į devynius mėnesius Vokietija prara
do milijonus savo sūnų. Iš namų Berlyne 
arba Muniche jie nusikraustė į rusiškas 
kapines.

Bet nevien tik kareivių Vokietija nu
stojo. Ji pradeda nustoti pasitikėjimo. 
Pasitikėjimas yra toks daiktas, kurio ne
galima nupirkti nei Paryžiuje, nei Mad
ride, arba užsisakyti pas Antonescu, ar
ba pasiskolinti pas Mannerheimą. Vokie
tija turi dirbtinus kareivius, bet net Vo
kietija nepajėgė išrasti dirbtino pasiti
kėjimo.

Štai kodėl Vokietijos piliečiai tyli, štai 
kodėl taip pat vokiečiai kareiviai atsi
sako kalbėti. Tas tiesa, kad jie tebeše
ria kanuoles šoviniais, tebešaudo iš šau-

Generolas MacArthur ir
Darbininkai

Jungtinių Valstijų armija šiandien ne
be ta, kuri buvo prieš metus kitus. Tada 
ji susidėjo iš nedidelės saujalės savano
rių. Daugelis tų savanorių tapo savano
riais tik todėl, kad kitokiam pašaukimui 
negalėjo atatikti.

Šiandieninė gi armija susideda iš mi
lijonų draftuotų jaunų vyrų. Jie yra vai
kai iš visų pašaukimų. Milžiniška jų 
dauguma yra vaikai darbininkų klasės. 
Jų tėvai ir broliai kasa anglį, lieja gele
žį, gamina karo pabūklus. Didelė jų dau
guma patys prieš pašaukimą armijon dir
bo tuose darbuose. Daugelis jų buvo na
riai darbo unijų. Daugelis jų supranta 
klasių kovą.

Tai tokia šiandien Amerikos armija. 
Todėl tos armijos santikiai su organizuo
tais darbininkais gali būti tiktai kuo- 
draugiškiausi ir artimiausi. Armijos va
dovybė taip pat negali būti bešališka. Ir 
ji nėra bešališka, tai yra, nepaisanti.

Tai puikiai parodo Congress of Indus
trial Organizations (CIO) ir American 
Federation of Labor (AF of L) pasvei
kinimai generolui MacArthurui ir Mac- 
Arthuro atsakymas. Organizuoti darbi
ninkai pažadėjo nuoširdžiausią armijai 
paramą. Armijos vadas nuoširdžiausiai 
dėkavoja organizuotiems darbininkams 
už žadamą paramą.

-Šitie draugiški, šilti santikiai tarpe ar
mijos ir organizuotų darbininkų pakelia 
kareivių moralą, sustiprina juos dvasioje.

Joe Louis ir Negrų Teises
Newyorkiskis “Daily Worker” (bal. 1 

d.) paima Joe Louis už pavyzdį, idant 
dar kartą pakelti balsą už juodveidžių 
teises Amerikoje.

“Joe Louis,” sako laikraštis, “davė pui
kų pavyzdį, kaip dalyvauti kare, kad nu
galėjus Hitlerį.

“Visų pirma, jis entuziastiškai nuėjo 
armijon, sakydamas jam paprastu būdu: 
‘Daug dalykų yra netikusių mūsų šaly
je, bet Hitleris jų nepataisys.’

“Paskui jis paskyrė visą dviejų kumš
tynių mokestį paramai Amerikos karei
vių, kurie dabar kovoja prieš Berlyną ir 
Tokio. Abiejuose atsitikimuose Louis ri
zikavo savo titulą...

“Louiso paskutinės kumštynės su Abe 
Simon patvirtina tai—nors jokių tolimes
nių patvirtinimų jam nereikėjo,—kad jis 
yra žymiausias kumštininkas iš visų, ko
kius tik mūsų šalis yra davus. Jo būdas 
ir jo visuomeninis rekordas atnešė jam 
jo pilnai užsitarnautą pagarbą iš visų 
šalies dalių. Joe Loųis yra pasakęs tik 
keletą prakalbų, bet jo darbai yra iškal
besni už bet kokius žodžius. Jo duosnu- 
mas ir patrijotizmas yra įkvėpimas tau
tinei vienybei visoje šalyje.

“Louis atliko dar daugiau. Jis davė 
mums puikiausį pavyzdį patrijotizmo vi
sų savo žmonių, pavyzdį jų išdidumo ir 
visuomeniškumo—pavyzdį jų garbingų 
tradicijų ir nuopelnų mūsų šaliai, kuo
met mūsų šaliai tie nuopelnai buvo rei
kalingiausi.

“Visa tai tik padaro dar pikčiau ne
teisinga ir bjauriau kvaila tą, kad tiems 
žmonėms, iš kurių Joe Louis yra kilęs, 
atimta yra teisė pakilti Amerikos laivy
ne aukščiau už patarnautojus, kad jie 
yra diskriminuojami armijoje ir nelei- 
džiami tapti jūrininkais. Mūsų šalis nie
kados nebus pilnai įtraukta į karą gelbė
jimui savo gyvybės, kol šitas uždraudi
mas prieš negrus nebus ant visados nu
šluotas, kol negrų liaudis nebus pilnai ir 
besąlyginiai įtraukta į visas fazes pa
stangų sudaužyti Ašį.

“Kiekvienas sveikinimas, kuris išplau
kia naturališkai iš kiekvieno nuoširdaus 
amerikiečio burnos, išgirdus Joe Louiso 
vardą, yra protestas prieš rasinę diskri
minaciją, kuri' tebekenkia mūsų kari
nėms pastangoms.

“Laikas Washingtono viršininkams iš
girsti šitą amerikiečių balsą už pergalę.”

Žemiau telpa buv. “Lietu-.“Laisvę” ir būtų gerai dar 
vos Žinių,” o vėliau “Tary- 'gauti “Vilnį.” Galit siųsti 
bų Lietuvos” dienraščio re- Visasąjunginio Radio Komi- 

Šimkaus te to Kuibiševe adresu, ma- 
”jno vardu. Jūs, rodos, pra

šėte, kad atvažiuotų pas jus 
rašytojas Cvirka. Jūs žino
te, kad jis gyvena Alma 
Atoje. Tas sumanymas bu
vo visai geras, tik, žinote, 
dabar su pervažiavimu ne 
taip lengva. Todėl labai sun
ku pasakyti, ar jam (Cvir
kai) pavyks į Ameriką greit 
išvažiuoti. (Laiškas rašytas 
gruodžio 7 dieną — tą pa
čią dieną, kai tarp Japoni
jos ir Amerikos prasidėjo 
karas, kai japonai užpuolė 
ant Perlų Uosto, todėl ir vi
sos Cvirkai atvažiuoti ga
limybės nutrūko. — “L,” 
Red.) Rašytojas Marcinke^ 
vičius kurį laiką gyveno 
Maskvoje, drauge su mu
mis. Bet kai mes persikėlė
me iš Maskvos, jis drauge 
su kitų respublikų tarybi
niais rašytojais persikėlė į 
Kazanės miestą. Dabar su 
juos taip pat dar neatnau
jinome ryšių.

Jums, be abejo, įdomu ži
noti, kiek Lietuvos piliečių 
pasitraukė iš laikinai už
grobtos Lietuvos? Reikia 
pasakyti, kad skaičius ne 
taip jau mažas. Yra ir mū
sų kariuomenės dalių. Ruo
šiamasi visas tas atskiras 
dalis sujungti į vieną lietu
višką dalinį.

Visi mūsų vyriausybės 
nariai yra sveiki ir gyvi, 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės aukštai vertinami. Visi 
fašistų skleidžiami gandai, 
kad kai kurie mūsų vyriau
sybės žmonės “šulikviduoti” 
— yra šlykščiausias melas. 
Štai gruodžio 5 dieną per 

' "j žinių Visasąjunginį Radijo kalbė- 
perdavimu jums. Kitų, tu- J° i viso pasaulio lietuvius

daktoriaus Jono 
j laiškas, rašytas 
redaktoriui, R. 
Laiškas rašytas 
gruodžio 7 dieną ir jis pa
siekė Ameriką prieš keletą 
dienų. Jonas Šimkus rašo:
Brangus Drauge!

Naudojuosi puikia proga 
parašyti jums keletą žodžių. 
Nežinau, ar jūs gavote ką 
nors iš manęs. Siunčiau vie
ną laišką ir porą straipsnių. 
(Vieną straipsnį gavome, o 
laiško ir antro straipsnio 
dar „negavome.—“L.” Red.) 
Galimas daiktas, kad dėl 
nepaprastų įvykių tat galė
jo nuklysti į šalį... Dabar 
laikinai gyvenu Kuibiševo 
mieste (1,000 kilometrų nuo 
Maskvos į pietų rytus). Dir
bu Visasąjunginiame Radi
jo Komitete, kaip lietuviš
kų žinių redaktorius ir spy- 
keris. Mes duodame žinių 
laidas kasdien po du kartu: 
10 vai. 35 min. Maskvos lai
ku (Tai bus ^:35 vai. nak
ties New Yorko laiku) ir 23 
vai. 35 min. Maskvos laiku. 
(Tai bus 3:35 vai. po pietų 
New Yorko laiku. — Red.) 

; Rytinė laida radijo banga 
30 metrų, o vakarinė — 43 
ir 49 metrai. Pabandykite, 
jei įmanoma, nustatyti lai
ką pagal mūsiškį ir, gali
mas daiktas, gerais radijo 
aparatais galėtumėt girdėti 
mūsų žinių laidas. Tokiu 
būdu galėtumėt gauti žinių 
ir apie Lietuvą.

Jūs, be abejo,' norite iš 
mūsų laiškų ir straipsnių, 
bet dabar tat labai sunku. 
Aš, pavyzdžiui, esu užvers
tas savo darbu ir neturiu 
galimybės * rūpintis žinių

“Laisvės
Mizarai.
1941 m.,

rinčių laiko rašinėti žmonių 
šiuo metu Kuibiševe nėra. 
Bet ateityje padėtis gali pa
sikeisti.

Galiu suteikti ir kai kurių 
informacinių žinių. šiuo 
metu mūsų valdžios svar
biausieji atstovai gyvena 
Kuibiševe. Čia yra Justas 
Paleckis, Antanas Šniečkus, 
Mečys Gedvilas, Preikšas. 
Čia yra ir Tarybų Lietuvos 
oficiali atstovybė. Dalis 
draugų gyvena Penzos i 
mieste, apie 350 kilometrų į 
pietus nuo Kuibiševo. Ten 
gyvena Antanas Venclova, 
Liudas Gira, Salomėja Ne
ris, Žiugžda, Kostas Korsa
kas, Šumauskas ir eilė kitų 
lietuvių politikos ir kultūros 
veikėjų. Penza iki šiol bu
vo lyg ir lietuvių laikinas 
centras. Bet dabar lietuvių 
centras gali būti perkeltas 
ir į kurį nors kitą miestą.

Mūsų vyrai nesnaudžia 
sudėję rankų. Rašytojai tu
ri parašę ir rašo naujų kū
rinių. Mūsų troškimas yra 
išleisti tą kūrybą Ameriko
je lietuvių kalba, o taip pat 
pasistengti vieną kitą iš
leisti per laikraščius ir an
glų kalba.

Mums čia labai trūksta ir 
jūsų spaudos. Aš prašiau 
savo laiške jūsų laikraščio, 
bet dėlei įvykių, galimas 
daiktas, nors jūs ir pasiun
tėte, mes jų negavome. Bet 
nežiūrint viso to, pasiųskite 
laiks nuo laiko mums savo

Justas Paleckis apie Stalino 
konstitucijos 5 metų sukak
tuves. Jis kaip buvo, taip ir 
tebėra ne tik Tarybų Lie
tuvos Aukščiausios Tary-

PASKUBINTAI 
daugelis darbininkų 
rikos pramonėje geria 

tarp pavalgių.
Jie atranda, kad tata 

deda nugalėt nuovargį ir bu- 
davoja sveikesnius, stipresnius 
kūnus.

Borden's Pienas, jūs žino
te, duoda daugiau maisto, ne
gu bet kuris kitas pavienis 
valgis.

garny bai, 
Ame- 
pienų

Copyright 1942—The Bordeo Co.

Jis yra turtingas kūną-bu- 
<ia vejančiais, kaulus-stiprinan
čiais mineralais. Jis turi savy
je tlikčiai Vitaminų A, BĮ ir G.

Jis padeda jums įgyt mik
lumų ir gyvumų, kas daro 
amerikiečių tautų stiprių, kaip 
kad jie ir yra.

Taipgi imkite pavyzdį iš 
karinių darbininkų. Gerkite 
Borden’s Pienų 3 kartus per 
dienų.

IF IT’S BORDEN’S. IT’S GOT TO BE GOOD!

* BUY D t F E N S t B O N D S AND STAMPS TODAY *

bos Prezidiumo Pirminin
kas, bet taip pat ir Tarybų 
Sąjungos Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo Pirminin
ko, draugo Kalinino, pava
duotojas ir nuolatos buvoja 
su draugu Kalininu.

Mes, lietuviai, atskirti 
nuo savo gimtosios Lietu
vos, visi esame įsitikinę, kad 
kova bus mūsų laimėta ir 
1943-čiais metais tikriausiai 
jau visom pastangom staty
sim apardytą ir apiplėštą 
mūsų Lietuvą.

Linkiu jums Jūsų kovoje 
su fašistais geriausios sėk
mės, linkiu p a s i s e kimo 
“Laisvei,” jos štabui ir jos 
skaitytojams. Veikite, kiek 
tik galite, mūsų visų ben
dram reikalui. Nugalėsim! 
Vokiškieji žvėrys bus su
triuškinti ir daugiau jau 
niekuomet per amžius jiems 
nebeteks pulti mūsų tėvynę.

Jus aukštai gerbiąs
Jonas Šimkus. 

Kuibiševas.
“Laisvės” Redakcijos pa

staba: Visi laiške pabrauki
mai padaryti mūsų.

vienas 
visame

Davies 
sistemos

Davies apie Staliną

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gal jūs paaiškintumėte 
is link savanorių kraujo 
wėjų. Kai žmogus nueina 

ir pasisiūlo kraujo duoti gy
miui sužeistų kareivių, ar

jį klasifikuoja pagal jo tau-Atsakymas 
tybę arba rasę, arba kūno 
spalvą? Mes čia smarkiai 
susiginčinome su vienu 
žmogum ir norėtumėme ži
noti, kaip ten tas dalykas 
tvarkomas. Ačiū.

Skaitytojas.

nieko bendro neturi.
Platesnes i n f ormacijūs 

šiuo klausimu galite rasti J.
Savanoriai kraujo davėjai 

nėra skirstomi nei į tautas, 
nei į rases. Yra taip vadi- Gužo straipsnyje “Savano- 
namos keturios kraujo rū- rių Kraujas Gydymui Su- 
šys ir jos visos randasi visų žeistųjų,” telpančiam žur- 
tautų ir’visų rasių žmonė- nalo “Šviesos” šių metų pir
se. Tautinė bei rasinė kilmėįmam numeryje.

Žurnalo “Look” redakcija 
paprašius Joseph E. Davies 
parašyti apie Juozą Staliną, 
SSSR premjerą. Mr. Davies 
sutikęs tai padaryti ir to 
žurnalo balandžio 7 nume
ryje, kuris jau pardavoja
mas, telpa tas Davies raš
tas.

Davies rašo, jog pasikal
bėjęs su Stalinu jis taip api
budino Sovietų premjerą:

“Tai buvo tikrai intelek- 
tualis fetas. Stalinas turi 
humoro, mes juokavome ir 
kartais juokėmės. Jis turi 
labai didelį protą—jo protas 
aštrus, kuklus; jis yra iš
mintingas.”

Stalinas yra' labai geros 
širdies žmogus. Jis gaili be
dalių.

Jis gali prisitaikyti prie 
bile sąlygų. Anot Davies’o, 
atsidūręs ant Park Ave., tai 
yra tarpe New Yorko “auk
štosios draugijos”, jisai ne
būtų svetimas, kaip jis ap- 
sisavina darbininkų susirin
kime.

Stalinas gyvena gerai, bet 
paprastai.

Dirba jis daug ir sunkiai. 
Jis gauna apie $160 į mėne
sį. Sovietų rubliais, žinoma, 
daug daugiau. Bet valstybė 
apmoka jo išlaidas, kurios 
ne asmeninės, tai pinigų 
daug jam nereikia.

Stalinas nėra diktatorius, 
bet galios jis turįs labai 
daug. Davies mano, kad as
meniniai Stalinas turi dau-

giau galios, negu bile kuris 
valdonas sviete, nes Stali
no klauso visa šalis.

Kalba Stalinas nedažnai, 
bet kada kalba, tai jo žod
žiai laikoma kaip ir įstaty
mu ir jo patarimai ar pla
nai vykdomi noriai.

Stalino autoritetas auga 
ir ima lygintis su Lenino, 
nors pats Stalinas visuomet 
Leniną laiko aukščiau. Le
ninas buvo daugiau teoreti
kas, o Stalinas praveda 
daug praktikon to, ką Le
ninas mokė.

Stalinas, kaip SSSR žmo
nės, sako p. Davies, labai 
draugingas Amerikai ir ge
rai mano apie prezidentą 
Rooseveltą.

Davies mano, kad tarp 
Amerikos ir SSSR karo ne
bus, nes tam nėra priežas
čių. Nei Amerika neturi rei
kalo bent ką imti iš SSSRį 
nei gi SSSR turi reikalo ar 
noro imti ką iš Amerikos. 
Abiejų šalių interesai ne
konfliktuoja.

Stalinas žino gerai .istori
ją. Jis pažįsta Europoje vei
kiančias jėgas, dėlto jam 
lengviau permatyti besiar
tinantis karas ir Hitlerio 
užmačios. Jisai gerai supra
to ir buvusių Franci jos ir 
Anglijos vyriausybių pra
gaištingą politiką.

Davies sako, Stalinas da
ro įspūdį didelio vyro. Jis 
turi ypatybių ir Churchillio 
ir Roosevelto. Pagalios p.

Davies sako:
“Aš mačiausi ir kalbėjau

si su daugeliu įžymių figū
rų visame sviete. Jei aš pa
rinkčiau dešimts gabiausių 
žmonių sviete, iš tų su ku
riais mačiausi, Juozas Sta
linas tikrai užimtų tarpe jų 
aukštą vietą.”

Taigi, Stalinas būtų netik 
vienas dešimties pačių di
džiausių žmonių sviete, bet 
jis būtų dar aukštoj vietoj 
tarp tų dešimties, sako p. 
Davies. 0 tai reiškia, kad 
Juozas Stalinas yra 
didžiausių žmonių 
sviete. ’

Atminkite, kad p. 
nėra sovietines
simpatizatorius. Jis yra mi- 
lionierius ir individualistas. 
Tai jis pats pasisako. Jis 
Staliną studijuoja ir apibū
dina ne kaipo jo simpatikas, 
bet kaipo objektingas tėmy- 
tojas ir studijuoto jas tarp
tautinės situacijos ir žmo
nių, kurie vyriausia figū
ruoja joje.

Davies taipgi štai ką sa
ko:

“Aš nemanau, kad Jung
tinės Valstijos turi pasi
rinkti tarp nacių-fašizmo ir 
komunizmo. Kurie taip lai
kosi yra defitistai. Aš taip
gi netikiu, kad fašizmas ir 
komunizmas yra vienodi. 
Krikščioniški idealai ir eti
ka gali būti suderinta su 
komunizmo gyvenimu; bet 
negalima jų suderinti su na
cizmu.”

Davies, kaip jau daugeliui 
žinoma, buvo Amerikos am
basadorium Maskvoj nuo 
1936 iki 1938 metų. Jis stu
dijavo Sovietų Sąjungą, žiū
rėjo į viską atvirom akim ir 
be neapykantos. Jis dėlto 
gerai apsipažinęs su tąja 
šalim ir jos vadais;

Davies’o apibūdinimas 
Stalino yra įdomus, nors vie
tomis paviršutinis. Jo ga
lutinos išvados, kad Stali
nas yra vienas pačių did
žiausių vyrų sviete yra ne
perdėta.

Beje, p. Davies yra bene 
pats žymiausias Amerikos 
diplomatų ir vyriausybės 
rateliuose.

V. Andrulis.
PIRKITE APSIGYNIMO 

BONUS
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Maskvos Paslėptos Kanuolės BURMA, IR KODĖL JAPONAI ĮSIBRIOVĖ Į JA Maistas, Sveikata ir Karas
Maskva. — Kada tik atei-1 

tyj girdėsiu I
Daugelis nacių orlaivių 

bugniškus susidūrė su šia kanuolių 
trenksmus prieš-lėktuvinių baterija. Aštuoni jų liko nu-i 
kanuolių, ginančių Maskvą, šauti žemyn, o nesuskaito- ! 
man visada akyse stovės mas daugis kitų buvo taip
viena iš tų kanuolių bateri
jų, kurią aš neseniai aplan
kiau, — rašo Londono Dai
ly Mail korespondentas, Ne
gley Farson.

Ta baterija kanuoliii yra

(apdaužyti, kad abejojama, 
ar jie sugrįžo į savo stovyk
las.

Rusai labai slepia tikrąją j 
savo ginklų jėgą. Jie nesu-i 
tiko parodyt man, kokio; 

ant kalnelio už Maskvos šie-'pločio yra tų kanuolių gerk- 
nų. Po kalneliu visaip iš- lės; bet jie pareiškė, kad 
riausta, tartum bobro bu- joks nacių orlaivis negali 
veinė—čia įtaisyta kamba- taip aukštai iškilt, kad šo
riai, patalpos miegojimui ir|viniai iš tų kanuolių nepa- 
galerijos su medžio šieno- siektų jo. Baterijos koman 

jierjus man sak§, kad ji 
Ii paleist apie 400 šovinių- U1 
per valandą, o šovinių turi į 
tiek, kad jų nereikia gailė-1 
tis, nes jų nepritruks. Gir
dint tatai, lengva yra su
prast komandieriaus pareiš
kimą, kad labai retas kuris 
priešų orlaivis tegali pra- 
skrist pro tokią Maskvos • •

mis. Tos galerijos veda prie 
kanuolių ir prediktorių, at
seit, prie instrumentų, su 
kurių pagalba nusakoma, 
kaip toli yra priešų orlai
viai ir kurlink jie skrenda. 
Visos tos kanuolės yra su
derintos veikti išvien su 
šimtais kitų kanuolių bate
rijų aplink Maskvą.

Išgirdus alarmą, rusai iš'ugnies sieną.
tų požeminių patalpų, tar- Mano aplankyta kanuolių 
turn, pilte pasipila viršun, baterija yra vadinamam arti- 

~ , majam Maskvos gynimo ra-
Naujas Greitas Orlaivis te, tačiau aš greitu automo- 

--------  jbiliu iš miesto centro turė- 
Lockheed Aircraft Corp, j jau visą valandą važiuot, 

dabar budavoja milžinišką kol aš ją pasiekiau.
57 pasažierių greitą orlaivį. ‘ Požeminiame miegamaja- 
Orlaivis galės pasiimt reik- me kambaryje, kur nakvoja 
menų dėl 4090 mylių kelio- tuzinai kareivių, yra dvi li
nes be sustojimo, galės iš- gos eilės dailių ir švarių 
kilt iki 30,000 pėdų aukščio plieninių lovų. Požeminiame 
ir lėkt 350 mylių į valandą, i kliubo kambaryje yra fono- 
Iš Los Angeles į New Yor-1 grafas, radijas ir knygy- 
ką atliks kelionę į 8! vai. Jnas; kambarių pasieniuose 
Dabar greičiausias T.W.A. 
orlaivis tą kelionę gali pa
daryti į 13 vai. ir 8 minutes.

Orlaivis turės keturis mo
torus po 2,500 arklių jėgos. 
Pabudavojimas kaštuos 
$500,000 ir bus gatavas pra
džioj birželio mėnesio.

Reikalui esant, orlaivis ga-i
lės būt paverstas į armijos kokia jiem patinka. O likęs

Mano aplankyta kanuolių

guli kelios mandalinos ir

Tie vyrai miega astuonias 
valandas. Paskui jie turi re
guliariai mankštintis ir la
vintis, kaip ir kiti raudon
armiečiai. Jie taipgi turi dvi 

i valandas laiko mokintis bei 
studijuoti tokią profesiją.

transportą, kuris iš Bostono 
į Bristolą (Anglijoj) galės 
nulėkt j 12 valandų.

Taupykite Popierą Karui

tikslams da- 
taupyti seną

Surinkta se-

Daugelis stato sau klausi
mą: kokiems 
bar raginama 
popierą?

Atsakymas:
na popiera būna perdirbta į 
žemesnės rūšies popierą, iš 
kurios daroma popierinės 
dėžės ir vyniojimui popie
ra. Kadangi šiuo laiku šių 
produktų labai daug suvar
tojama sudėstymui ir suvy
niojimui apsigynimo med- 
žiagųį tai bijomasi, jog grei
tu laiku gali pritrūkti.

Sveikos ir Ligotos Sėklos
Kurie perka sėklas dar

žovių ar javų, dažnai gauna 
daugelį jų ligotų; tada ir 
ialis derliaus sunyksta arba 
išeina sugedus bei nesveika.

Connecticut Valstijos Lau
ko Ūkio Tyrimo stotis atra
do, kad apie 60 procentų ja
vų ir daržovių serga todėl, 
kad jų sėklos jau buvo apsi
krėtusios augmeninėmis li
gomis. Todėl patariama ge
rai tėmyti, ar sveikos yra 
perkamos sėklos, ir tinka
mais chemikalais apvalyti 
•as pi) m sėjant ar sodinant.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Vidurinėje Burmos dalyje 
dabar siaučia mūšiai tarp 
anglų-chinų, iš vienos pusės, 
ir japonų, iš antros.

Ko japonai ten skerbiasi 
ir kas yra ta Burma?

Burma yra anglų koloni
ja ir rubežiuojasi savo va- 
kariniai-šiauriniu šonu su 
svarbiausia, milžiniška An
glijos kolonija Indija; ryti- 
niai-šiaurinis Burmos šonas 
sueina su Chinija; pietiniai- 
rytiniu savo šonu Burma 
rubežiuojasi su Thailandu, 
japonam pasidavusiu kraš
tu, o vakariniai - pietinis 
„...■mos šonas atsiduria į 
Bengalio Įlanką, kuri yra 
dalis Indijos Vandenyno.

Japonai briaujasi prie 
Burmos žibalo šaltinių ir 
pro juos linkui pačios In
dijos. Tie šaltiniai jau 1929 
metais davė 262 milionus 
galionų žibalo, apie 18 mi- 
lionu dolerių vertės, o to
liau vis daugiau ir daugiau.

Burmoje yra turtingos ci- 
nos, tungsten o ir sidabro 
kasyklos. Tas kraštas taipgi 
garsus savo tvirtais med-

žiais vadinamais tyk, kurie 
vartojami ypač laivų staty
boje ir įvairiem stipriem 
mediniam padaram.
. Burmoje tam tikruose 
plotuose gana gerai auga 
ryžiai ir kiti lauko ūkio pro
duktai. Bet lygios, dirba
mos žemės tėra tiktai anie 
50,000 ketvirtainių mylių; 
o didžioji didžiuma Burmos 
ploto—211,610 mylių — tai 
apaugę miškais kalnai ir 
skardžiai. Patkoi kalnynai 
šiaurinėje Burmoje siekia 
15 tūkstančių pėdų aukščio: 
kiti didieji kalnynai yra 
Arakan Yoma, Pegu Yoma 
ir Tenasserim. Didžiausia 
Burmos upe Irrawaddy 
plauko garlaiviai per 900 
mylių.

Pastaraisiais metais tas 
kraštas išgarsėjo savo Bir
mos Keliu, kuriuom Anglija 
ir Amerika pradėjo siu?* 
karo reikmenis Chiniia1’ 
Užkirst tą kelia, todėl, bu
vo vienas iš pirmutiniu Ja
ponijos siekimu Burmoje.

Burmoie 1931 metu skait
menimis buvo 14,667,146 gy-

Dabar New Yorke gyve
na žymus vokiečius gydyto
jas Rudolf Ehrmann, vienas 
iš Beth Israel Ligoninės 
daktarų. Jis buvo Berlyno 
Universiteto prof., o laike 
praeito pas. karo — vienas 
iš Berlyno miestinės ligoni
nės galvų, ir tėmijo, kaip 

davoti, juodomis akimis ir maisto 
turi panašumo'į chinus beii™^1^ 
japonus. Daugumos jų kal
ba panaši į indo-chinų ir 
thailandiečių (arba šiaulie
čių) ; kalboje yra daug skir
tingų tarmių, bet visos jos 
giminingos.

Nuo 1826 m. karo Angli
ja valdė Burma kaip dalį 
anglų Indijos. Pagal bur- 
miečių reikalavimus, Angli
ja 1937 metų pavasarį at
skyrė Burma nuo Indijos ir 
davė jai apribotą vietinę sa
vivaldybę su tautiniu seime- 
Hu.

Burmiečių tauta yra la
bai sena ir ankstyboji Bur- 
mos istorija yra neaiški, ap
siausta pasakiškų padavi
mu rūkais. C- '

ventojai, milžiniška daugu
ma jų vietiniai burmiečiai.
86 procentai jų—buddistų 
tikybos žmonės.

Svarbiausi Burmos mies
tai yra Rangoon, Mandalay
ir Brome.

Burmiečiai yra vidutinio
ūgio, storoki, tvirtai subu- . J . .....
davoti, juodomis akimis i r maisto stoka atsiliepia į 

”------ 1 sveikata. 1 rečiais
to karo metais jau neišteko 
Vokietijos gyventojams nei 
tiek maisto, kiek buvo pažy
mėta jiems išduotose kor
telėse.

“Dėl maisto trūkumo dar
bininkų našumas darbe pa-

4. Pusę iki viso svaro 
šviežiu daržovių.

5. Kiekį salotų, bulvių ir 
tomeičių.

6. Vieną greipfrutą arba 
du apelsinus (orindžius, ku
rių vietoj galima vartot ir 
citrinas-lemonus ar tandže- 
rinas).

7. Kiekį šviežių ar džio
vintu vaisiu.

8. Pusę svaro keturkojų 
mėsos ar žuvies, arba sva
rą paukštienos.

9. Kiekį kavos, kakao, ar
batos, druskos, cukraus, sū
rio ir kitų pieninių produk-

stebimai nupuolė,” sako dr. T-
Ehrmann: “V i su o m enėje kan^i'Uinei'alu,' 
pasireiškė bruzdėjimai. Nors j 
darbo valandos buvo ilgos dalių^Todėl’^is netenka'Z 
bet negalima buvo uždirbt rūpintis

Tame sąraše yra pakan- 
, vitaminų 

ir kitų reikalingų maisto

SOVIETŲ MOKSLININKŲ ATRASTI NAUJI 
TURTINGI METALŲ KLODAI

tiek, kad darbininkai galėtų 
dasipirkt maisto iš šmugel- 
ninkų: jo kainos buvo per- 
aukštos.”
KAM MAISTO KORTELĖS 

BUVO NAUDINGOS, O
KAM ŽALINGOS

Kortelėmis apribavimas!

Daktaras Ehrmann pri
pažįsta didelę reikšme tin
kamai mitybai, kaip karo 
laimėjimo priemonei. Tatai 
jis vadina “maistine ap- 
drauda (inšiūrans) ir mity
bine apsauga.”

laikas tai jau jų ir visai 
laisvas.

Besant man toje baterijo
je, atsilankė jos politinis 
komisaras. Aš esu girdėjęs 
nuo talkininkų karinių tė- 
mytojų Maskvoje pagyri
mus politiniams Raudono
sios Armijos komisarams; 
jie sakė, jog šių komisarų 
įtaka tarp oficierių ir ka
reivių prilygsta įtakai ge
riausio anglo kunigo savo 
kariuomenėje. Politiniai ko
misarai nuolat supažindina 
savo karius su politiniais 
įvykiais Rusijoj ir visame 
pasaulyje.

Kada aš atsilankiau į tą 
Maskvos priešlėktuviriių ka
nuolių bateriją, tai buvau 
ypač giliai nustebintas skir
tumais Raudonojoj Armi
joj, lyginant su caro laikų 
armija. Tame požemyje, po 
apsnigtu kalneliu Maskvos 
užmiestyje buvo kaip kokia
me mažame lizde atvaizdas 
viso Sovietų Rusijos gyveni
mo—mažas paveikslėlis, ku
ris, tačiau, parodo visą pa
siryžusį, veiklų, apšviestą' 
tautos protą.

Sovietų mokslininkai geo-l Moksliniai Sovietų pože- 
logai pernai atrado daugelį mių tyrinėtojai Samarkan- 
naujų sluogsnių spalvuotų! -------
metalų sovietinėje Uzbekis
tano žemėje.

Samarkando srityje buvo 
atrasti gausingi klodai šeli- 
to, iš kurio gaminamas tun- 
gstenas; o tungstenas yra 
nepavaduojamas priedas 
prie paprasto plieno, kuo
met norima pagaminti kie
tąjį plieną karo laivams ir 
kitiems pabūklams, taip pat 
ir darbo įrankiams metalo 
pramonėje. Apart tungste
no gaunama iš šelito ir kito 
metalo, molybdeno.

de, Taškente ir kitose srity
se surado eilę naujų aukso 
kasyklų, o dugne upių, plau
kiančių iš turinčių aukso 
kalnų, jie užtiko smėlius su 
turtingu aukso priemaišų.

Uzbekistane jie atidengė 
ir didelius klodus bauksito, 
iš kurio dirbamas aliumi- 
nas; Taškente gi surado

metalų kasyklas. O skaitlin
gos, sraunios upės bus pa
naudotos gaminimui elekt
ros jėgos naujom pramo
nėm, kurios bus tose vieto
se atidartos.

Sovietai nesitenkina pa-

maisto pasirodė -naudingas r«i v 1 T
tik nutukusiems, sergan-. Vandens Tempsratura 
tiems širdies ligomis, cukra- | . --------
lige, vidurių užkietėjimu iri Chicagos Universiteto 
tulžies akmenėliais. Dauge-.profesorius P. E. Church 
lis riebiųjų buržujų suliesė- dar pirmutinis išmieravo 
jo ir pasijuto pajaunėję, Temperatūras (šilumos-šal- 
kaip pastebėjo dr. Ehr- Tumo laipsnius) gelmėse Mi- 
mann. chigan ežero ir paskelbė-to-

Bet liesi žmonės nukente- Tdus savo patarimus:.
jo. Tarp jų padidėjo skai-į Pakrantiniai vandenys Va
cius sergančių vidurių skau-i sąrą yra šiltesni, o f* 
dūliais; jie daugiau sirgo|šaltesni, negu 
įvairiomis apkrečiamomis į ežero vandenys.

Jungi. Valstijos Augins 
Daugiau Pynatsy

Keisti Pasitenkinimai
Pasitenkinimo geismas 

pas žmones yra įleidęs gi
liai savo šaknis nuo senų- 
senovės. Pasitenkinimo bū
dų yra įvairių ir keistų. Pa
vyzd., vienu tarpu senovėje 
gyveno cbinietis - mandari
nas, kuris kas rytą prisibu- 
dindavo tris sykius vien tik 
tam, kad pasitenkinti, jog 
dar ne laikas keltis.

Metinis derlius “pynatsų” 
Jungtinėse Valstijose iki 
šiol sudarydavo apie 500,- 
000 tonų. Tačiau dabar, ka
ro laiku, auginimas “pynat
sų” (žemriešutų) bus žy
miai praplėstas, nes to rei
kalauja karo eigos kryptis.

Industrijoj paimu aliejus 
yra reikalingas cinavimui 
blėkos. Paimu aliejaus Am
erika parsiveždavo iš Ro
landų Indijos salų ir iš Fi
lipinų apie už $30,000,000 
kasmet. Karui einant tose 
srityse, tie šaltiniai užsida
rė. Todėl prisieina jieškot 
pavaduojamojo aliejaus. Ti
kimasi, jog užauginant dau
giau “pynatsų” ir pridedant 
dar medvilnės sėklų alie
jaus, galima bus pasigamint 
užtenkamai tos medžiagos 
namuose ir industrijos rei
kalams ir maistui žmonėms.

Tiesa, “pynatsų”. aliejus 
arba medvilnės sėklų alie
jus nėra lygiai toks pat, 
kaip paimu aliejus, tačiau 
chemijos ir fizikos pagalba 
pridedant hydrogeno, nau
jasis aliejus pasidaro tin
kamas blėkos industrijos 
reikalams.

žiemą 
viduriniai 

Kuomet
ne- 

.... _ ......... ir vienas
ekspedicijų tyrinėt požemio pelnagrobiai, kurie pirko, penktadalis, pagal Fahren-. 
turtus įvairiose tolimose So- M tik norėjo, iš šmugelnin- heito termometrą, tai šal- 
vietų Sąjungos dalyse. Tyri- kų, kentėjo apsirijimo skau-'tesnis vanduo yra tirštesnis

• j ir sunkesnis, negu šiltas
Kaizerio valdžia, pagal vanduo; todėl šiltas vanduo 

tūlų savo “mokslinčių” pa- pasilieka arti paviršiaus ir 
tarimą, siūlė gamint šiaudų pakrantėse.
pyragaičius, ir jie buvo taip kuomet temperatūra yra že- 
padirbti, kad turėjo neblo- miau 39 laipsnių ir ' 
gą skonį. Bet pasirodė, kad penktadalio, 
šiaudinis maistas nėra su- vanduo yra 
virškinamas žmogaus vidu
riu.
KOKIO MAISTO VISIEMS 

REIKIA
Kas liečia maisto korteliu 

įvedimą Jungtinėse Valsti
jose, tam daktaras Ehr
mann nepritaria. Bet sako, 
šiaip ar taip darbininkui 
prie sukaus fizinio darbo 
reikia daugiau maisto, ypač i 
jis turėtų i_ 
daugiau duonos, pupų, žir-: 
nių, bulvių, miežių ir kitų 
skrobylais (k r a k m o 1 ais) 
turtingų valgių, duodan
čių daug energijos. Jis taip
gi pastebi, kad augančiam 
januoliui reikia daugiau 
maisto, negu 60 metų am
žiaus žmogui; o raštininkas 
gali apsieiti su mažiau mai-

siektais atradimais ir siun- ligomis ir jų darbo jėgos žy- temperatūra aukštesnė, 
čia dar virš 50 mokslinių miai nusilpo. Antra vertus, gų 39 laipsniai i

gausą cinko ir švino rūdos, nėtojai vartos naujoviškiau- smus. 
Vis tai svarbios karo pra
monei medžiagos.

Sovietų vyriausybė imasi
greitu laiku ten išvystyti tų

sius amerikinius instrument 
tus suradimui naujų pože
minių lobynų.

J. C. K.
Antra vertus,

AR ŽINAI, KAD?-
Jungtinių Valstijų karei

viui reikalinga 10 porų če- 
verykų pirmais jo tarnybos 
metais.

Ilgaamžiai Smėlio 
Maišeliai Karui

“Mūvėse” iš karo sričių 
nekartą teko matyti, kad 
apkasų viršus arba šiaip tū
los vietos būna apkrautosBankinė Taupymo Siste-Jos vietos buna apkrautos 

ma Jungt. Valstijų pašte ta-1 smėlio pripiltais maišeliais, 
po įvesta birželio 25 d., 1910 .Tuo būdu apsisaugojama 
metais. nu° šovinių, nes per smėlį

--------  nepereina kulkos. Bet mai- 
Pereitame Pasauliniame 1 sėliai pasiūti iš bovelnos ar- 

Kare Amerikos kanuolės iš-1 ba kitokio audeklo greitai 
šovė 330,000,000 svarų para
ko. O šiame kare 
daug daugiau .

sauna

Penki šūviai iš šešiolik- 
colinčs kanuolės suvartoja 
cukraus tiek, kiek galima 
pagaminti iš užaugintų cuk
riniu nendrių ant vieno ake- 
rio žemės. Dėl tos priežas
ties Amerikos žmonės gaus 
cukraus korteles.

| Išmesta 500 svarų bomba 
iš orlaivio, lekiančio 10,000 
pėdų aukštumoje ir 200 my
lių greitumu, pasiekia žemę 
tik už IĮ mylios nuo tos 
vietos, kur ji pradėjo pulti.

Kelionė laivu iš' New 
Yorko į San Francisco ap
link Pietinę Ameriką pro 
Cape Horn sudaro 15,348 
mylias; o per Panamos Ka
nalą—6,059 mylias. ;

vieno 
tai šaltesnis 
skystesnis ir 

lengvesnis negu šiltas van
duo; tuomet jis iu pasilie
ka arti krantų.

Anglai Valgo Žvirblienę, 
Varnieną, Strazdienę

Trūkstant mėsiško maisto 
Anglijoj, Londono mėsiny- 
čiose pasirodė žvirblienos, *

sutrūnyja, suįra, smėlis iš
byra ir visas apdrūtinimas 
reikalinga išnaujo pertvar
kyti. Paprastas bovelninis 
maišelis laiko tik apie 20-30 
dienu, v-

Dabar tapo išrastas au
deklas, į kurį yra įmaišyta 
tam tikras kiekis varinių sto, negu sunkios pramonės 
siūlelių, kas maišelio amžių darbininkas.
prailgina net iki dviejų me-, Abelnai dr. Ehrmann pa
tų. Mat, varis neduoda brėžia, kad žmonės turėtų 
veikt žemės bakterijom, ku- gaut pamatinių mitybai rei- 
rios sukelia pelėsius (puvi-

gaut nusipirkt: varnienos, v e v e r s dienos, 
istrazdienos ir net gulbienos. 
'Žvirbliai parsiduoda po 12' 
iki 20 centų; karveliai po

■ 50c., veversėliai—10c., straz
dai po 7c. Didesnės varnos 
parsiduoda po 15c., kurių 

i tik krūtinė yra valgoma.

Jauni Karaliai
1. Karalius Ananda Ma- 

hidol, 16 metų, Thailando 
valdonas. Jo šalis užimta 
Japonijos imperialistų.

2. Karalius Petras II, 18 
m., Jugoslavijos valdonas, 
yra pabėgęs i Angliją. Jo 
šalį užėmė naciai.

3. Karalius Faruk. 21 m., 
Egipto valdonas. Jo šalis 
kol-kas laikosi neutraliai, 
bet su simpatijom Anglijai.

4. Karalius Mvkolas, 20

kalingų dalykų — kūno bu- 
davotojų (proteinų - balti- 
mių), mineralinių druskų 
(kalci jaus, fosfatų, gele
žies) ir vitaminų. Jis tvirti
na, kad vidutiniai amerikie
tis kasdien turėtu sunaudot 
štai kiek ir štai kokio mai-{m., Rumunijos valdonas. Jo

i šalį užėmė naciai.
5. Karalius Faisal II, 6 

m., yra valdonas britų už
tikto imto Irako.

sto:
1. Puskvortę pieno.
2. Du kiaušiniu.
3. Ketvirtį svaro 

sviesto.

t;
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Lith in Heros Death 
In the Philippines ITHUANIAN SOLDIERS BEAT NAZI TROOPS IN BATTLE

__________________________________ ■-___________________________________ ____ _______ ___________________________________________ _—B____________________

Pvt. Edward J. Guokas, 
Lithuanian youth from Chica
go, III., who met his death 
in action against the enemy in 
the Philippines. The picture is 
one sent to his parents a short 
time before h»s death.

(courtesy Ch. Sun)

HERE AND THERE
Of late we have been vigorously 

beating the drum for an invasion of 
the Continent by Great Britain in 
order to relieve the German pres
sure on Russia, smash Hitler and 
thus enable the Soviet Union to 
join in the Battle of the Pacific. To 
date no such action has transpired 
nor does it seem to be in the off
ing. It is, therefore, interesting to 
speculate on the possibility of the 
Japs once more beating the Allies 
to the punch and invading the Rus
sian Far East this Spring. Argu
ments for such an effort include:

1. Japan would like to wipe out 
the Russian threat at her back 
while Hitler is still keeping the Red 
Army busy.

2. Japan may feel that immediate 
action is necessary in view of the 
increasing strength of the United 
States and the possibility that Unit
ed States forces may join with the 
Russians in the Far Eastern bases, 
including Vladivostok, for a giant 
offensive against Honshu —■ main 
Jap island on which Tokio, Osaka, 
Vogaya and important industries 
are based.

Arguments against:
1. Ally Russia and Enemy Japan 

both have their hands full on other 
fronts, and <are likely to have for 
months.

2. Until Japan can consolidate her 
conquests in Southern Asia and the 
Southwest Pacific, complete her 
Burma campaign, gain new out
posts to protect her Malayan em
pire, it would be too dangerous to 
seek new adventures.

Many of our Pre-Pearl Harbor 
isolationists and assorted appeasers 
have been saying, "If Russia is real
ly such a good pal, why doesn’t she 
attack Japan now?"

In answer one can only say that 
the Russians are military realists 
who know they will need all they 
have for a long time in the effort 
to drive the Nazis from Soviet soil. 
They will have to avoid trouble 
with Japan until they oust enemy 
troops from the homeland and the 
Baltic.

However, as we have said before 
and will continue to say, OPEN UP 
THAT WESTERN FRONT and 
then watch the Russians put Japan 
back in her place.

----- o
An appropriate trailer for the 

previous item is the news from 
London that 30,000 persons jammed 
Trafalgar Sq. this week in one of 
the largest mass meetings ever 
held to denjand a second front.

The meeting was organized by the 
Communist Party and speakers in
cluded Conservatives as well as li
beral members of Parliament.

In answer to the rhetorical que
ry, "Can any meeting in Trafalgar 
Sq. or anywhere else take the res
ponsibility of deciding grand stra
tegy?" the crowd gave out with a 
tumultuous YES!

This is just a small demonstra
tion of the temper of newspapers, 
labor organizations and members of 
Parliament who are all aiming at 
lifting Britain out of the Winter 
doldrums!

Max Weintraub.

A few people get up bright and 
early. Otliers just gel up early.

Many Liths Attend Sessions of the “Free 
Earl Browder” Congress in New York

Lithuanians from as far west as 
Chicago attended the "Free Earl 
Browder” Congress held in this city 
over the week-end. Among those 
seen at the sessions were John 
Grybas of Norwood, George Šimai
tis of Brockton, D. Judzentavicicne 
and Mrs. Ruseli from Chicago, He
len Žukas Pine from Binghamton, 
Roy Mizara, .Walter Kubilius, S. 
Sasna and others from Brooklyn.

The case for the freeing of 
Earl Browder was summed up in a 
resolution which explained the great 
significance of Browder’s imprison
ment and the necessity for his re
lease.

Complete text of the resolution 
follows:
Franklin Delano Roosevelt, 
President of the United States. 
Dear Mr. President:

As loyal American citizens who 
have soberly and carefully weighed 
all the issues involved, we address 
this letter to you to urge that you 
exercise executive clemency in the 
case of Earl Browder.

It is our considered judgement, 
based upon competent legal opinion, 
that the sentence of four years 
imprisonment and $2,000 fine meted 
out to Mr. Browder for a violation 
of passport regulations admittedly 
involving no act of moral turpitude

An Important Announ
cement for All Readers 
of the English Section

Our great war effort 
against the enemy that seeks 
to dominate the freedom 
loving peoples of the world 
has its effect on every as
pect of our lives. Nations 
are uprooted, the people 
are in arms — everywhere 
there is seething and toi
ling so that fascism can be 
destroyed and liberty pre
vail.

These world shaking ev
ents also mirror themselves 
in the content and conduct 
of the Lithuanian and En
glish sections of the daily 
Laisve. News-print is be
coming increasingly diffi
cult to obtain and prices are 
sky-rocketing on all print
ing materials. Several of 
Laisve’s employees, both 
editorial and technical, 
have found it necessary to 
leave the newspaper to 
work in war industry and 
several more may scon 
leave for service in the 
armed forces of our country. 
In this way a shortage of 
materials and labor has oc
curred.

Being a workingman’s 
newspaper, without large 
advertising income, Laisve 
cannot raise its copy price 
nor find incomes in other 
fields. Nevertheless eco
nomies must be made.

In consideration of this 
fact the Editorial Board of 
Laisve has decided, as part 
of the economy program, to 
publish the English Section 
once a week and not twice 
as fras been the case hereto
fore. The English Section 
will be published once a 
week on Fridays.

For the time being the 
former editor of the Eng
lish Section, Walter Kubi
lius, will remain in an occa
sional advisory capacity. 
Readers and writers are 
asked to redouble their ef
forts with articles and cor
respondence now that no 
full time editor is at the 
post.

The policies of the En
glish Section remain the 
same. It will seek to in
form American youth on 
activities pertaining to Lith
uanians and Lithuanian 
Americans. It will defend 
the cause of democracy and 
will fight against all forces 
seeking to abolish liberty 
and justice. This has been 
our aim and this it will al
ways be.

is excessive and unjust. This is 
borne out by the record which 
shows that individuals charged with 
the same offense have usually been 
.sentenced to prison terms ranging 
from thirty to ninety days and 
have paid fines far- below that 
levied upon Mr. Browder.

It iš therefore obvious that the 
sentence and fine imposed upon 
Mr. Browder is not in accord with 
the spirit of the Bill of Rights 
which guarantees our people against 
"cruel or unusual punishment.”

Mr. Browder has paid the full 
fine levied against him and has 
already served one full year in jail.

Together with millions of other 
citizens who have expressed them
selves through resolutions and peti
tions, we sincerely believe that his 
continued imprisonment serves nei
ther the ends of justice nor the 
interests of the nation.

Today, Mr. President, it is you 
alone who can remedy this in
justice, serve the interest of the 
nation through an act of executive 
clemency in the spirit of the Bill 
of Rights and in the tradition of 
Jefferson and Lincoln.

The great millions of Americans 
are not in accord with Mr. Brow
der’s political philosophy. But we 
do not consider that the popularity 
or unpopularity of that philosophy 
is in1 any sense a pertinent issue in 
this case, especially since all avail
able information leads us to believe 
that Mr. Browder is in complete 
agreement with the war policies of 
the nation and is unconditionally 
ready to fulfill all duties that the 
country has a right to expect of 
him or any other citizen. Where 
prejudices exist, it is all the more 
necessary in this crisis of our na
tion to demonstrate that disagree
ments and past differences shall not 
stand above the American principle 
of equal justice to all.

FOR THESE REASONS.. .

We believe, Mr. President, that 
the freedom of Mr. Browder will 
serve the interests of this country 
and its successful prosecution of 
the war for two main reasons: 
first, it would help strengthen the 
faith of millions in America, Latin 
America and in the .Axis-occupied 
lands in democracy as a system of 
government of by and for the peo
ple; and second, it would strike a 
blow against those forces who serve 
Mr. Goebbels by anti - Communist 
baiting, by labor-baiting, by sowing 
suspicion and discord as between 
nations' between races, between 
classes and between political and 
religious groups.

For all these reasons wo urge 
that you exercise your power of 
executive clemency to immediately 
release Mr. Earl Browder.

Respectfully and loyally yours, 
FREE BROWDER CONGRESS.

Nine Ways to Save - 
Your Radio

New radios, like new automobiles, 
typewriters, washing machines, and 
refrigerators, are fast becoming 
scarce because of Uncle Sam’s all- 
out war effort.

The radio set you own now will 
have to do—for the duration.

Robert F. Herr points out, that 
there’s plenty of life in any radio, 
if the owner gives heed to nine 
rules for its protection.

The nine rules, as outlined by Mr. 
Herr, arc easy to observe. They are:

1. Don’t place your radio on a 
radiator or adjacent to steam pipes. 
Excessive heat may cause break
down of important parts.

2. Don’t place your radio next to 
a window. Exposure to rain and 
moisture not only spoils cabinets 
but also causes damage to delicate 
parts.

3. Avoid operating your radio in 
a damp playroom or cellar.

4. Play your radio, but don’t 
leave it on continuously day and 
night, thus hastening the end of its 
usefulness.

5. Don't expose your set to too 
much sunlight, the heat affects 
both cabinet and parts.

6. If your set has push-button 
tuning, make sure that adjustments 
are set for maximum reception ef
ficiency.

7. Keep your radio at peak per
formance by having a periodic 
checkup.

8. If something goes wrong with 
your set, don’t monkey with it. Let 
a radio* expert fix it.

9. Demand a 90-day guarantee bn 
all service work done on your radio.

Robert Herr, who likes his staff, 
to come to work well-refreshed af
ter a good night’s slumber, offers 
another commandment which he 
says belongs in a special category. 
That is: Don't play your radio at 
top volume far into the night — 
it may keep a defense worker 
awake in the house next door.

UNDER FORCE
A man has to be a hypocrite. 

He has to agree with opinions he 
does not believe in so he can get 
away from the bore and go to his 
work.

METROPOLITAN NEWS
BUILDERS CABARET NIGHT.

By the time this column is pub
lished, there will be exactly three 
months and fourteen days left until 
the LDS convention in Chicago. The 
Brooklyn BuiLDerS are planning to 
attend in a large group and are do
ing their darndest to get there. On 
April 25, they’re holding a BuiLD- 
ers Cabaret Night which will be the 
stuff... and real too! The orchestra 
featured for the evening will be 
that of Georgie Kaye’s and they’ll 
give out with both sweet and 
swing... The "Cover” for the even
ing is only 40c. Ruth Simas, one of 
Brooklyn’s most popular sopranos is 
featured on the program ...
LDS MEMBERSHIP DRIVE.

The way it looks right now, the 
Metropolitan District is letting Chi
cago walk away with the honors 
for the Membership Drive ... Chica
go is even beginning to "gloat” 
over their easy victory. It is late, 
yes, but not too much so

BEFORE AND AFTER

PLAIN JANE ... Th is is the way Donna Reed looks, before Andy Hardy 
takes her in hand in M-G-M's "The Courtship Of Andy Hardy" . . . and 
now look at her.

First Spring Concert 
Of Bingo Liths

BINGHAMTON, N. Y. — The 
Liaudies Chorus and L.L.D. 20 kp. 
Moterų Skyrius jointly are busily 
preparing for the concert and dance, 
which is to be held Saturday, Ap
ril 11, at the Lithuanian Hall on 
Clinton Street, at 7:30 P. M.

This concert is going to be es
pecially enjoyable and entertaining 
because of the variety of numbers 
listed on the program.

We arc most anxiously looking 
forward to seeing and hearing Mr. 
and Mrs. S. Kuzmickas and M. Bu- 
jauskicne from Shenandoah, Pa. The 
latter is unfamiliar to me, but the 
former have been here before, and 
the Binghamton people are always 
extremely well-pleased with their 
singing.

Also included on the program 
will be an accordian solo, piano 
duet and group tap dancing. Of 
course, the Liaudies Chorus is go
ing to try to do its small part, too. 
Under the able direction of Helen 
Pine we already have about a do- j 
zen songs in our repertoire. The 
two*, favorite songs seem to be "Ji," 
which is sung to the beautiful tunc 
of "Sylvia,” and "Daina Apie Vol
gą." The latter is sung to the tunc 
of the song from the Russian pict
ure,’ "Volga, Volga."

We particularly want this con
cert to be a success because half of 
the proceeds are going to be con
tributed to the U.S.S.R. Medical Re
lief Fund. We know it will be a 
success because the women of. the 
Moterų Skyrius and members of the 
Liaudies Chorus arc diligently and 
conscientiously working to make it 
so. -r-Chorus Member.

Maspeth LDSers Hold 
Party for 2 Members

Joining the Army
Since Vincent Ulcliikas and 

Frank Stirbis, popular Maspeth 
LDS Cavalcaders, are being cal
led to enter the services of Uncle 
Sam, the Cavalcaders are having 
a farewell party for them this 
Saturday, April 4. ,

Starting time will bo about 8 
I’. M. at the clubrooms, The Ma- 
s|>eth Lithuanian Citizen Club, 
60-39 Perry Avenue, Maspeth. 
Admission Will be $1.00. Food and 
refreshments will be served.

All friends and acquaintances 
are invited to be present.

—Coujuu. 

into third speed and leave them be
hind. We can do it if we try .. .

RED CROSS.
The Red Cross First Aid class 

which was organized by the Moterų 
Apšvietos Kliūbas and the BuiLD
erS Lambda Del to Sigmas was be
gun Tuesday, March 24th. Classes 
are held every Tuesday at the Wil- 
liamsburgh Health Center, on Mau- 
jer Street near Graham Avenue. 
The last possible day that anyone 
can begin in this class is Tuesday, 
April 7th. So if you couldn’t make 
the first two classes, but would like 
to learn something that will be use
ful at all times, be sure to come to 
the Health Center on Tuesday, 
April 7th, 8 p. m. All girls and wo
men are welcome.
SIETYNAS OPERETTA.

On May 9th, at St. George’s 
Hall, the Siteynas Chorus of New
ark, N. J. will present their operet
ta entitled "Biruta.” It is an' his
torical drama by Mikas Petrauskas,

to shift full of moving songs and feeling.

“Girl from Leningrad” 
Comes to Montello

MONTELLO, Mass. — "The Girl 
from Leningrad” is dedicated "to 
those women everywhere who fight 
with weapons of courage and ten
derness at the side of men defend- 
ding their future.”

This picture shoud be seen by all 
for it gives a better understanding 
of the work Russian nurses do. 
Their courage and tenderness will 
go to everyone’s heart.

The picture, starring Zoya Fyodo
rova, was filmed along the former 
Mannerheim Lino on locations still 
littered with the debris of battle. 
It portrays the experiences of a 
group of volunteer nurses on the 
northern front.

I know everyone will enjoy this 
picture which will be -shown at the 
Park Theatre on April 23.

Benefit Supper for Red 
Cross Relief

The Lithuanian Progressive Orga
nization is holding a Benefit Supper 
for Red Cross Relief Sunday after
noon April 26.

To win this war it is necessary to 
support the Red Cross. The tickets 
arc $1.00 and the supper will be 
held at the Lithuanian National 
Hall at 3 p. m. ,

—Dana.

Worcest. Presents New 
Operetta in Spring

WORCESTER, Mass. — With 
spring comes love, and with love 
comes the romantic life of the gyp
sy. The colorful life, customs and 
dress of the gypsy provide a pic
turesque background for the operet
ta "Gypsies Are Travelers.”

This spring, on May the third, 
the, Aido Chorus is going to put it 
on at 29 Endicott Street. Mrs. Kor
sak is directing the actors and the 
chorus.
Echoes:—

Mr. D. is so — temperamental. 
Tch! Tch!... Ruth is some warbler, 
and that duet is the thing, n’est co 
pas?... That is three strikes for 
you, Umetin... We want to wel
come our new soprano, Francis, and 
wish many happy days of singing 
with our chorus ...

Ona D. is not in perfect health 
just now. We hope you have a quick 
recovery... Mr. S., your Sunday 
rehearsal is quite hilarious. You had 
them all in stitches... J, J. pro
mises to be M. K. air-raid warden 
any Wednesday night...

Until our paths cross again ...
—Eclwetta.

Nazi Troops Give Way to 
Lithuanian Onslaught; Liths

Capture Men and Materials 
Commander Griškevičius is Killed in Action; 
Lithuanians Heading for Their Native Land

by Jonas Marcinkevičius.
Wireless to Inter-Continent News.

MOSCOW. — The battle near Velikiye Luki had gone on for 
eight days. For without pause the guns had thundered, forests 
had been uprooted and shells had ploughed up the ground.

Our unit had' not retreated a step. On the ninth day all was
quiet. It seemed that not only the near but also the distant land
scape was deserted. But our men knew that the Germans might 

s----------- -----------------------------start an attack at any minute.
AU at once several women 

appeared at the river and began to 
wash linen in a hole in the ice.

Women at Work in Spite 
Of Battle Raging

“Eh, what are you doing here,” our 
men cried. "Got under cover at once! 
Don’t you know the enemy is only 
six hundred yards away!”

“We know all about them. What 
is more we know that you are go
ing to drive out the lousy, blood
thirsty wolves today. We are ex
pecting you as guests and we need 
clean tablecloths for you.”

Lithuanian Troops in 
Attack Against Enemy

The bank of the river was thick
ly strewn with German mines; the 
smoke of conflagrations still filled 
the sky but the women went on 
calmly rinsing their linen confident 
that the enemy, having got it in the 
neck once, would got it again.

At the orders of the commander 
of our unit, we attacked the enemy 
without waiting for his assault. 
Machine guns and automatics ratt
ed and the hissing steel demolished 
the enemy’s fortifications. The 
women disappeared, or perhaps we 
simply forget about them for we 
were dashing forward with all our 
might to exterminate our ancient 
enemy, the German invaders.

Commander of Lithuanian 
Unit Killed in Action

By nightfall an important enemy 
position was captured. Griškevičius 
who had commanded our assault 
was killed; but in return we had 
annihilated 340 German bandits. In 
this battle, Major Bilwasscrman was 
taken prisoner.

The Major walked with lowered 
head, frozen to the bone, followed 
by a rabble of hungry and ragged 
Hitlerite ruffians.

.WHO WON THE BATTLE?
"Do you know who it was that 

defeated you?” the interpreter ask
ed the dejected and furious Major.

"Russians, I suppose...”
"No, Lithuanians,” Commander 

Raugelis explained.
"Lithuanians?”
"Just so. Why arc you so sur

prised?”
The Major glanced around ang

rily and after a long pause said: 
"I was in Lithuania not far from 
Shaule in 1915. The Lithuanians are 
a fine people and they live very 
well . ..”

The Major smiled. But noticing the 
calm and stern looks on the faces 
around him, he lowered his eyes.

"Did you serve under the Kaiser?”
"I did. I was a Lieutenant then... 

But I will not answer another ques
tion,” the Major abruptly declared.

Nevertheless, half an hour later 
the Major found his tongue again. 
It appeared that Lieutenant Bilwas- 
sermann had selected an estate for 
himself not far from Shaule. This 

Guy Lombardo

Conies April, and Guy Lombardo 
(shown in caricature) packs his Ro
yal Canadians off on their annual 
Spring tour. Sister Rose Maria Lom
bardo goes along. The program of 
“the sweetest music this side of 
heaven” is heard over Columbia net
work Saturday nights.

estate was granted to him as a gift 
by Wilhelm II and the Lieutenant 
invited his uncles and his Macdchen 
to join him ...

Nazis Try to Reconquer 
Lithuanian Land

Driven from Lithuania by the re
volutionary tide, the Lieutenant had 
lived in Prussia biting his nails in 
vexation for his lost land and for his 
Lithuanian butter and beer. Having 

! lived to see the accession of Hitler 
to power, he had risen to the rank 
of Major and receiving the Iron 
Cross for the torture of the child
ren, mothers and old men in Yugo
slavia and later in Byclo-Russia 
and the Ukraine, he again chose to 
nest on Lithuanian territory, but 
this time in a more beautiful spot 
not far from the River Nevcjis.

When the Major was searched, 
many photographs were found on 
him. There was a picture of him in 
a major’s uniform showing him 
with his wife and younger brother 
Johan who had come to Lithuania 
to administer the neighboring estate 
which the Soviet government in 
Lithuania had formerly divided up 
among the poor peasants.

On the back of the photograph 
was written in a woman’s hand
writing: "We are awaiting your re
turn to this lovely place of eternal 
happiness.”

"Is that the way you arc building 
the new Europe?" we asked.

The Prussian did not reply and 
lowered his eyes to conceal the fu
ry in .them.

Nearing Their Native 
Land Again

His dreams of easy plunder had 
crashed ... The Lithuanian division 
is in action driving the German oc- 
cupationists to the west. Let the 
.enemies of free Lithuania know and 
feel that we are nearing our native 
land!

TODAY
This is the day when old gods 

die, when the natural birth of a 
new world is heralded by agonizing 
labor pains on the battlefields of 
every country. This is the day of 
the incredible explosion, inconcei
vable in size and portent, when the 
destiny of our civilization is at 
stake.

Wo are a second in that day—a 
small particle of dust caught in a 
boiling raging mass that rips and 
tears, that pulls and strains till 
every atom of being throbs with 
pain, with the difficulty of grasping 
what is happening in its entirety.

In a sense, that is understandable. 
We see the explosion only as two 
or three pictures in a penny arcade. 
They move slowly. As yet we do not 
know where we are going or how 
we will get threre. Sometimes we 
get a picture of the whole, but it 
is a thing grasped at with powerful 
hands, with words that encompass 
us and cry out for more solid mean
ing: freedom, security, justice, an 
end to exploitation and war.

Will we sec that day? Will wo 
see the peace of evening and the 
growing warmth of tomorrow? If 
not us, then our children—and 
their’s, and their’s. We have this 
to look forward to. We have this 
to comfort us in difficult times 
Not for nothing do men die.

With this issue of the English 
Section ends an association that has 
brought friendship, knowledge, and 
the comfort of work done to the 
best of limited ability. There have 
been mistakes—the fact misunder
stood, the name misspelled, the item 
not written. For these I can give 
nothing but my smile and my apo
logies. There have been successes— 
the meeting of a friend who has 
proven to be much to me, the read
ing of some words that have lifted 
the spirit anothei’ notch higher. For 
these I give my grateful thanks.

—Walter Kubilius.
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Kaip Baltimoriečiai Smetoninį Arą Paver
tė Išsukinėtais Sparnais Apuoku

(Vietoj Feljetono)
Vietiniai Baltimorės smeto

nininkai, kurių priskaitomę 
(su šeimynom) virš devynias 
y patas, jau nuo pusės vasaros 
dirbome išsijuosę, kad pasiti
kimą Jo Ekselencijos 15 vasa
rio padarius tokia prakilnia, 
tokia labai daug reiškiančia 
iškilme, kokios jis nėra gavęs 
niekur kitur, nei Amerikoje, 
nei Berlyne, pas Hitlerį.

Pradžia darbo sakyte sakė, 
kad bus pasiekta virš mūsų 
pasimojimo, smetonizmo gar
bė Baltimorėje iškils tokion 
aukštumon, kurios turės pavy
dėt net pačių pirmaeilių vals
tybių prezidentai. Antai, mūs 
smetoninio kavalieriaus Lau
kaičio pastangomis, pasiekėme 
net miesto iždinę Smetonos 
garbės pakėlimui iki pat pa
dangių, Iš to darėme išvadą, 
kad į paradą Smetonos pasiti- 
kimui sutrauksime tokias mi
nias žioplių, kokių nepajėgė 
sutraukti joki cirkai!

Matant tokias puikias pa
sekmes mūs pastangose, mūsų 
pačių ambicija kilo, kaip ant 
mielių. Ar tai jum juokas! 
Baltimoriečiai smetonininkai, 
būdami tokiam mizernam 
skaitliuje, sukirs visus lietuviš
kus fašistus, pasiims aukščiau
sio laipsnio unarą, išaukštini
me smetoninės garbės.

Visi buvom giliai įsitikinę, 
kad mūsų Laukaitis, jodamas 
smetoniniu asilu, tikrų tikriau
siai pataikys SLA prezidento 
kėdėn, nuo ko baltimoriškių 
smetonininkų garbė išgarsės 
visame sviete.

Bet kaip visiem yra žinoma, 
nelaimė žmones sekioja visuo
se jų žingsniuose, kaip ir jų 
pačių šešėlis, nuo ko atsikra
tyt nėra jokios priemonės. Kas 
pikčiausia, kad dargi nedaro 
išimties nei lietuviškiem fašis
tam! štai žmogus gerai sau 
nusiteikęs, su dideliu apetitu 
srebia skaniai kvepiančią sriu
bą, tik žiūrėk tau, velnias žino 
iš kur, visai netikėtai tik zvabt 
vabalas į vidurį bliūdo, ir būk 
žmogus laimingas, jei mand- 
ras! Lygiai taip išėjo ir Balti
morės smetonininkam.

Mums betrinant delnais iš 
džiaugsmo, kad taip puikiai 
viskas sekasi, velnias sukurstė 
piliečius protestuot už eikvoji
mą miesto pinigų Smetonai 
rengiamiem pokiliam. Tikėsi
te ar ne, tas piliečių protesto 
laiškas, kuris atidengė Smeto
ną esant pronaciu ir pasiekė 
net Steito Departmentą, Sme
tonai, visiem smetonininkam ir 
pačiam majorui įvarė tokį 
skaudų pašiną po nagu, kad 
net mum visiem akyse paža
liavo! Mūsų advokatai bėgio
jo, kaip iš namų išvaryti, į 
Washingtona, iš ten pas majo
rą ir vėl į Washingtoną. Net 
gaila buvo žiūrėt į jų išgąstin
gai nusiminusius veidus.

Jo Ekselencija, sužinojęs 
apie incidentą, užsimiršęs kur 
beesąs, visu balsu suriko:' 
“žvalgyba” ir automatiškai 
trenkė koja į grindis, kaip 
avinas pamatęs priešais save 
vilką! “Kas išdrįso mano pro- 
naciškumą atidengti respubli
kos vyriausybei? Tokį chamą 
nubausiu visu griežtumu!”

H
Štai ir ta nelaimingoji die

na 15 vasario. Jo Ekselencijos 
pasitikti susirinkome tik vieni 
smetonininkai, nei minių, nei 
muzikų, nei barabanų. Vis
kas atrodo taip biednai, nusu
susiai, rodosi, imtum ir pasi
slėptum pats nuo savęs.

Mum besinervuojant, at- 
klemšioja ir Jo Ekselencija su 
palydovais. Taip “smagiai” 
nusiteikęs, rodosi, tik dabar 
būtų iškritęs iš medžio. Kada 
pamatė, kiek vaisko prisirinko 
Jo “didybei” pagerbti, su nuo
staba paklausė: “Nejaugi jūsų 
mieste visi lietuviai virto bol
ševikais ?”

Mes pradėjom teisintis, aiš
kinti Jo Ekselencijai, kad da
rėme viską, kas tik mum buvo 

prieinama, bet pasekmes ga
vome apgailėtinas ir visai ne
suprantame, kodėl vietiniai 
lietuviai šalinasi Jūsų, Ekselen
cijos, kaip kokios bjaurybės! 
Bet, sakome, užtikrinam Jūsų 
malonybę, kad svetainėje tai 
turėsim publikos daugybę. Ma
tote, mes taip sutaisėm, kad 
šiandien svetainės bendrovė 
kepa bulių (žinoma, savo nau
dai), tai nėra jokios abejonės, 
kad keptas bulius sutrauks 
daugybę svieto svetainėn. To
kiu spasabu, duodam garbės 
žodį Jūsų Ekselencijai, kad 
ne visi žmonės pasitenkins 
vien tik bulium, bus ir tokių, 
kurie užkandę panorės pama
tyt ir “savo” prezidentą.

Kadangi į paradą, apart 
smetoninio vaisko, niekas dau
giau nepribuvo, o prie tam, 
vadas atrodė, kaip piktų dva
sių apsėstas, tai, vietoj pava
duot į hotelį, kaip buvom gar
sinę, patraukėm į bažnytėlę, 
kad paliuosuot Jo Ekselencija 
iš piktų dvasių nelaisvės. Ir 
vadas ir čikagiškiai palydovai 
ir vietiniai smetonininkai, visi 
jautėm vieną ir tą patį jaus
mą, kad ši “parada” nieko 
daugiau nereiškia, kaip tik 
smetonizmo garbės laidotuvių 
procesiją! Nugi ir vežam, ne 
kur kitur, bet į bažnyčią, kaip 
ir visų latrų griešnus lavonus!

HI.
Pakol Jo Ekselencija valė

si nuo griekų, mes tuo laiku 
paruošėm svetainę, kėdes su
statėme retai, kad atrodytų 
labai daug publikos. Savo 
vaiską, kiek ištekom, paskirs- 
tėm taip, kad vadui pasiro
džius, mūsiškiai galėtų būti 
pravadyriais ovacijų kėlimui. 
Sakome, jeigu jau su parada 
suklupom, tai svetainėje būti
nai sukelsime tokias ovacijas, 
tpkį baisų Šurną, kad pirmiau 
patirti nesmagumai atrodys 
tik menkniekiu.

štai įsivelka svetainėn ir Jo 
Ekselencija su palydovais, tik 
jau ne vien su čikagiškiais, bet 
ir su vietiniais policistais, kas 
Baltimorėje taip nepriprasta, 
taip juokinga atrodo. Mat, pas 
mus policistai tik prasikaltė
lius išvedžioja, kuris kokiai 
vietai nuskirtas! Mes negai
šuodami nei minutės, pašokom 
ant kojų, pradėjom šaukti pu
blikai, kad atsistotų ir plotų 
Jo Ekselencijos garbei. Bet 
kas tau davė, vieni bando sto
tis, kiti iš jų juokiasi. Tie su- 
sigėdę sėdasi, mes iš naujo 
šaukiam stotis, bet nieks ne
kreipia atydos. Išėjo tikra 
maišalienė. Mus net prakaitas 
išmušė.

Ta pati velniava ir su ploji
mais. Tie atskiri pliaukšėjimai, 
daugiau atrodė į varnos bai
dymą nuo žąsiukų, negu reiš
kimas pagarbos Jo Ekselenci
jai!

Nereikia nei norėti, kad to
kiose aplinkybėse, vadas būtų 
galėjęs nors per pusę jausti 
tiek smagumo, kaip pas Hitle
rį Berlyne. Jo menkutė žmo
gysta atrodė daug menkesnė 
ne kaip iš tikrųjų yra. Pykčio 
apimtas, kiurksojo ant estra
dos, kaip nuplaktas. Estrados 
išvaizda darė slegiantį įspūdį, 
ūpas visų nupuolęs iki pat 
dugnui, nei pas vieną iš daly
vių nesimato savim pasitikėji
mo. Visi jautėm vieną ir tą pa
tį, kad šios mūsų iškilmės 
tikriausiai baigsis katastrofiš
kai: visišku vado garbės pa
niekinimu !

Publikoj taip ir girdisi 
šnabždėjimas: Tai kodėl ant 
Laukaičio krūtinės necvanka- 
luoja smetoninė svastika?

Pirmininkas padarė pareiš
kimą publikai, kad tie, kurie 
aukaus stambesnę sumą dole
rių, turi teisę ateiti ant estra
dos ir pasisveikinti su Jo Ekse
lencija. Mum net gaila pasida
rė mūsų vado, kaip sunkiai 
jam teks darbuotis su tokia 
daugybe žmonių pasisveikinti. 
Sakome, tikrai rauką išklibins

Vaizdas iš Australijos: farmeriai laukus apdirba mašinomis; milžiniški plo
tai derlingos žemės — Australijos didelis turtas. Bet štai japoniški užpuoli
kai nori Australiją pavergti.

iš vietos. Jis gi nepratęs tiek 
daug sveikinimų atlikti vienu 
pradėjimu.

Paskyrėme tvarkytojus, kad 
nesigrųstų visi ant sykio ir ne
sumintų Jo Ekselencijos! Vie- 
rysite ar ne, bet ir šiuom kartu 
nepataikėm į cielių. Rodosi, 
žmogus tik tam stengiesi iškil
ti kuo aukščiausiai, kad že
myn krisdamas juo skaudžiau 
susikultum! Publika taip 
griežtai nusistačiusi prieš svei- 
kinimosi biznį, kad nei su kuo
lu jos neišjudintum iš vietos! 
Sėdi sau ramiai, spokso į va
dą stebėdamiesi, kad tokia 
menka figūrėlė, tokiu dideliu 
užsispyrimu reikalauja sau 
pagarbos, už tai, kad per ke
turiolika metų kmynai engė 
Lietuvos liaudį! Vado pyktis 
degino kiekvieną jo kūno celę, 
pusiau pakeltom akim varstė 
publiką per visą svetainę, ro
dosi, jieškodamas suokalbio 
kaltininkų, kad visa publika 
taip niekinančiai atmeta jo iš
tiestą ranką. “Prakeikti cha
mai ! Atiduočiau net ir savo 
gyvybę, jeigu galėčiau visu 
griežtumu atkeršyt tiem mu
žikam, už tokį baisų mano 
garbės paniekinimą!” galvojo 
vadas.

Mum, tikriem smetoninin
kam, taip norėjosi, o taip bai
siai norėjosi, visu išdidumu, 
prislampinti su tinkamu nusi
žeminimu, reiškiančiu giliau
sią pagarbą vadui ir iškilmin
gai, akivaizdoje visos publi
kos, pasisveikinti su Jo Ekse
lencija! Bet akivaizdoje tokio 
griežto publikos nusistatymo 
prieš vadą, toks žygis jokiu 
būdu nebuvo galimas. Kur 
paskui dingtum ? Pirštais už
badytų, užėstų dirbtuvėse, ki
taip nevadintų, kaip tiktai 
smetonlaižiais!

Ceremonijos slenka prie pa
baigos, nieks neina sveikintis. 
Visiem buvo aišku, kad vadas 
gaus skunkę kaip kringelį — 
nei vieno pasveikinimo! To 
jau buvo per daug. Mūsų vie-, 
na ponia, kurios pavardės nie
kam nepasakysiu, neišturėjo. 
Mes nei vienas negalėjom su
prasti, kas jai pasidarė. Jinai, 
pamačius žmogų su kriukiu 
rankoj ir su. tamsiais akiniais 
ant nosies, pašoko iš savo vie
tos nutvėrė žmogelį už ranko
vės ir nutempė trepukais ant 
estrados. Visi atkreipė didelę 
atydą į šią netikėtą sceną. Va
das tartum kokios nematomos 
jėgos verčiamas, pakilo iš savo 
vietos, žengė viduriu scenos ir 
pasisveiknio! Visi stebėjosi, iš 
kur tas vargšas galėjo su- 
krapštyt tą “stambesnę” su
mą? Ceremonijų pirmininkas, 
pusbalsiai pranešė, kad ponas 
N. aukojo vieną dolerį!

IV
Privatiniam pasikalbėjime, 

Jo Ekselencija buvo piktesnis 
už pikčiausį. Dabar jau pyko 
ne vien ant mužikų, kaip jis 
baltimoriečius vadina, bet ir 
ant mūsų, nuolankių jo pa
stumdėlių. , Pykčio pakeistu 
balsu, drebančiom lūpom, jis 
pradėjo:—Tai pane tego, iš- 
kasėt duobę mano garbei! Tu
riu už unarą pasakyt, kad jūs 
nei vienas netinkate būti ma
no žvalgyboje. Jeigu mano 
žvalgybininkai būtų buvę toki 
žabali, kaip jūs čiopai, tai ir 
keturiolikos dienų nebūčiau 

galėjęs išsilaikyti Lietuvos 
prezidentu, vietoj su virš ke
turiolikos metų. Visą jūsų gy
venimą čia zulinatės tarpe tų 
chamų ir negalėjot permatyt 
jų nusistatymo linkui manęs. 
Jeigu būtute supratę padėtį, 
tai nebūtute skelbę tą prakeik
tą sveikinimą. Ar jūs pajėgia
te įsivaizdinti baisumą tokio 
pažeminimo, tokios paniekos, 
kokią man reikia kentėti? Tik 
jūs pamislykite : Man, Antanui 
Smetonai, amžinam Lietuvos 
prezidentui, chamuilos muži
kai kategoriškai atsisakę pa
duoti ranką! Kokiem velniam 
dar tą vieną ubagą man at
vedėt? Ar kad labiau mane į- 
skaudinus, daugiau išjuokus? 
Ar jūs manote, kad aš esu tas 
evangelijoj šventoj minimas 
Viešpats, kurio surengto j puo
toj atsisakė dalyvauti visi jo 
užkviesti didikai, vieni dėl pa
čių, kiti dėl jaučių! O jis su
pykęs, užkvietė iš visų pakam
pių varguolius ir padarė juos 
savo puotos dalyviais.

“Mano užduotis valdyti dris
kius, o ne su jais sėbrauti, ši
tas baisus mano garbės paže
minimas čionai įvyko per jūsų 
žioplumą! Dar laimė, kad ma
no ponia Zosė čionai nedaly
vavo. Jinai, kaipo daugiau po- 
niškesnė už mane, tikrai būtų 
nepakėlus tokio pekliško pa
žeminimo. Būtų arba numirus 
arba sukvailiojus!

“Kad jūs galėtumėt pilnai 
suprasti, kaip yra svarbu save 
aukštinančiai ypatai paduoti 
kam nors ranką, matau reika
lo pasakyti jums, kad anais 
metais, šitam prakeiktam jū
sų mieste (kad jis mano būtų 
buvęs nepažintas) daktaras 
Grigaitis labai iškilmingai pa
reiškė, kad jis niekuomet ne
paduos savo rankos Antono
vui. Nors daktaras Grigaitis 
niekuomet nebuvo nei nebus 
prezidentu, dargi tuom laiku 
nebuvo nei daktaru. Skirtumas 
tarp jų buvo tik tame, kad 
Antonovas nebuvo ragavęs 
šveicariško sūrio!

“Iš to jūs suprasite, kaip 
skaudžiai man reikia kentėti, 
kuomet mano ištiestą ranką 
mužikai su panieka atmetė! 
Ponas Laukaitis, kad ir ne ofi
cialiai, o irgi manęs išsižadė
jai. Mano dovanotu garbės1 
ženklu nedrįsai d i d ž iuotis1 
prieš publiką. Bene būsi savo 
šuniui ant kaklo užkabinęs? 
Taip labai laukiau, tiek daug 
tikėjausi čia pas jumis gauti 
didžiausios pagarbos ir prisi- 
kolektuoti didelį pluoštą dole
rių, o dabar, matot, ką jūs 
man sutaisėt. Pirmu syk savo 
gyvenime turėjau pajusti už
draudimą, kad man nevalia 
kolektuoti pinigus savo nau
dai, neleidžiapia šmeižti ir 
keikti Sovietų Sąjungos, kaip 
man patinka. Ar tai tokia čia 
jūsų demokratija?

“Priek tam, dar atidengė 
mano pronaciškumą visam 
svietui, kuris yra mano gyve
nimo aukščiausiu siekiniu. Vie
nok susidėjus tokiom aplinky
bėm, kuriose dabartiniu laiku 
esu priverstas gyventi, tas tu
rėjo būt laikoma giliausioje 
slaptybėje! Kadangi dabar 
jau visi žino ir jūs žinote, kad 
aš Antanas Smetona, jūsų va
das, esu pronacis, taigi ir jūs, 
mano pasekėjai, negalite būti 
kitokiais, kaip tik pronaciais.

Saugokitės! Nes kitaip ir mus 
ištiks toks pat likimas, kaip ir 
Hitlerį, nacių vadą.

“Todėl nuo dabar atminkite 
štai ką: Visur ir visuomet sa
kykite, kad aš, jūsų vadas, tu
rįs teisę tituluotis Ekselencija, 
pabėgau ne nuo Lietuvos liau
dies pas Hitlerį, bet nuo Hitle
rio į Berlyną, pas hitlerinin
kus. Suprantate?!”

Vadas šitą spyčių išrėžė 
mum tokiu užsidegimu, kad 
mes dėkavojom likimui, kad 
Jo Ekselencija šiuom laiku ne
turi baudžiamosios galios, ki
taip tai velniai žino, kur jis 
mus būtų nugrūdęs!

Nesveikinęs.

Cliffside, N. J.
Kalbėjo V. Andrulis

Kovo 16 d. LLD 77 kuopa 
turėjo prakalbas. Kalbėjo drg. 
V. Andrulis, dienraščio “Vil
nies” redaktorius. Aiškino 
apie einamąjį karą ir kokia 
dabar pasaulinė situacija. Kal
bėtojas ragino lietuvius darbi
ninkus kiek galint veikti vie
ningai, kad gelbėti demokrati
joms laimėti karą prieš plėš
rųjį fašizmą. Prisiminei ir apie 
skleidžiamą fašistinę propa
gandą tarpe lietuvių per tū
lus lietuviškus fašistinius ele
mentus ir jų spaudą. Kvietė 
visus kovoti prieš tuos Hitlerio 
talkininkus.

Dalį savo įdomios prakalbos 
drg. Andrulis pašventė aiški-
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ARMIJOS DIENA PASKELBTA
Prezidentas Rooseveltas, pa

skelbdamas balandžio 6 d. 
kaip Armijos Dieną, prižadė
jo, kad Amerika, jeigu visi at
liks savo pareigas, laimės šį 
karą, kaip ji laimėjo visus ka
rus, kuriuose ji dalyvavo.

Pranešime su proklamacija, 
prezidentas rimtai įspėjo žmo
nes Su v. Valstybių, jog šis di
džiausias iš visų karų palies 
kiekvieno amerikiečio gyveni
mą, ir kad mes visi turime pri
sidėti prie bendro saugumo 
dideliu pasiaukavimu.

Prezidentas sakė, kad tau
tą, sujaudinta “Ašies viliugys- 
te ir atsižadėjimu visų idea
lų, garbės, teisybės ir doro
vės, kuriuos kaipo laisva tau
ta po Dievu mes gerbiame,” 
pradėjo mobilizuoti piliečių 
armiją iš visų, luomų ir ren
giasi “įvykdyti tą pergalę, ku
ri bus laisvės ir taikos tvirto
vė.”

Kad mūsų ginkluotos jėgos 
būtų tinkamai įrengtos perga
lei, Prezidentas Rooseveltas 
patarė Amerikos žmonėms 
rimtai pagalvoti apie jų pa
čių milžinišką atsakomybę.

Tinkama, jis sakė, kad tie, 
kurie veikia už linijų, pasiry
žusiai nutartų, “jog jie darys 
viską, kas bus galima kuogrei- 

nimui būtino reikalo visais bū
dais gelbėti mūsų šalies val
džią ir jos karo pastangas 
prieš užpuolikus, — pirkti 
valstybės apsigynimo bonus, 
remti Raudonąjį Kryžių ir 1.1.

Ant vietos padaryta Rinklia
va, kur surinkta $7.35. Paden
gus išlaidas, Amer. Raudona
jam Kryžiui liko $4.85.

Aukojo šie asmenys: po $1 
J. Bakūnas, M. Stočkus ir G. 
Stasiukaitis; po 50c.: A. 13a- 
kūnienė, G. Latvis, J. Gra
bauskas ir K. Derinčius; V. 
Stasiukaitis 35c.; po 25c.: K. 
Mažeikienė, J. Pečiulis ir Ku
bilius.

Aukojusiems širdingas ačiū!
žmonių’ buvo suėję neper- 

daugiausiai, nes oras buvo la
bai blogas — lijo. t

Balandžio 12 d. čionai įvyks 
tarptautinės prakalbos po 
num. 326 Anderson Ave. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Prašomi dalyvauti visi.
G. S. 

čiausiai pagaminti ginklus ir 
karo reikmenis, kurie būtinai 
reikalingi piliečių armijai.”

Prezidento proklamacija 
skambėjo:—

“Paskelbiu balandžio 6 d., 
Armijos Dieną,’ šiemet toji 
diena reikšmingesnė, negu ka
da nors buvo. Mes .dalyvauja
me visuotiname kare apgyni
mui mūsų teisių ir laisvių.

“Armijos Diena faktinai pa
tapo visapasaulinio karo die
na. Tai yra diena, kurioje vi
si mūsų piliečiai civiliniuose 
darbuose turi remti mūsų gin
kluotas jėgas, nes tik suvieny
tomis pastangomis visų mūsų 
jėgų,—armijos, laivyno ir ci
vilinių žmonių—apturėsime tą 
galybę, kuri sunaikins mūsų 
priešą.

“Niekada mūsų visoj—165 
m.—istorijoj kaipo laisva Res
publika po Dievu mūsų gink
luotos jėgos tiek daug mums 
nereiškė. Esame didžiausiame 
kare, kuris kaip nors palies 
kiekvieną iš mūsų.

“Mes laimėsime šį karą, 
kaip mes laimėjome kiekvie
ną karą, kuriame tik dalyva
vome. Mes kovojame su ben
dra jėga laisvų vyrų, Lincol- 
no žodžiais,—žmonių jėga, 
tarnaujančia žmonėms, Su v. 
Valst. liaudžiai.

“Mūsų Armija yra laisvės 
medžio milžiniška šaka. Yra 
gyva dalis Amerikos tradici
jos, tradicija, kuri prasidėjo su 
Israel Putnam, kuris apleido 
savo žagrę Naujoj Anglijoj ir 
stvėrė šautuvą kovoti Bunker 
Hill. Šioj tradicijoj, vyrai vi
sokio amžiaus visada apleido 
savo ramius darbus, kad ko
voti už tą, kas jiems bran
giausia—nuo Lexingtono iki 
Argonne.

“Taikos laiku mes nelaiko
me milžinišką stovinčią armi
ją, kuri galėtų išgąsdinti mū
sų kaimynus ir prislėgti žmo
nes. Bet kada tironas iš už 
jūrų grasina mūsų laisvei,— 
mūsų piliečiai prisirengę kalti 
ir vartoti ginklus reikalingus 
mūsų piliečiams kareiviams, 
mūsų draugams, mūsų gimi
nėms ir kaimynams ir vyrams 
visų mūs ginkluotų jėgų, ku
riuos visus mes gerbiame Ar
mijos Dienoj.”

F.L.I.S.—Common Council.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2—10 — 42 — 41

Bostono ir Apylinkės Žinios nuostolis. Pagalvokime iš kal
no !

(Tąsa)
— Protingas, tai ne tas pats, ką mo

kytas. Mokslas apima pilnumą, tuo tarpu 
protingumas, mokėjimas gyventi čium
pa paskirus reiškinius, žinoma, tik nau
dingus.

— Glupstvo, žydiška filosofija, — su
siraukė Kordušas.

Užkliuvęs kitam lape, Kordušas skaitė.
— Protingas žmogus yra tas, kurs 

daugiausia turi draugu. Protingas yra 
tas, kurs savo pykčio neišlieja kitiems. 
Protinga yra mokslintis ir stiprinti va
lią. Neprotingas tas žmogus, kurs tre
čiajam pasakoja, ką girdėjo iš antrojo.

— Aišku, protingas lenkas po viskam, 
— šyptelėjo Kordušas, bet ši knyga vis 
tik jį sudomino.

— Kaip stiprinti valią? — skaitė to
liau Kordušas. — Iš visų gamtos dova
nų žmogui yra reikalingiausia ir bran
giausia stipri valia. Be valios visi kiti 
žmogaus privalumai nublanksta, sumen
kėja. Kokiu būdu pasiekti gyvenimo 
laisvę? Kaip priversti, kad žmonės tave 
gerbtų? Atsakymas skamba: tvirta va
lia.

— Zuch, bravo!
Kordušas atvertė pirmąjį puslapį, dar 

kartą žvilgterėjo į autoriaus švedišką 
pavardę ir trupučiuką suraukė kaktą.

— Ne lenkas, psiakrev, — bet skaitė 
toliau.

— Stiprinant valią, pirmiausia reikia 
nugalėti baimę. Su baime kovoti yra 
drąsa. Valia, tai laukas, į kurį subėga 
dvasinės ir kūniškos jėgos. Vietoj mens 
sana in corpore sano teisingiau būtų 
tvirtinti: men fortis in forti corpore, nes 
silpnieji gali turėti paveldėtą stiprią va
lią, o silpnas protas ir, bendrai silpnieji 
neturi sveiko kūno.

— Garbės žodis, — šūktelėjo Kordu
šas. — Šis švabo giminaitis nemeluoja, 
kaip šventas Matas. Valią, būtinai valią 
stiprinti!

— Tur būt, visiems aišku, —: vis godes
nėm akim bėgiojo Kordušas po knygos 
puslapius, — kad ten, kur nėra jokios 
graužaties, jokio susirūpinimo ar kovos 
už būvį—nėra nė valios. Ir tokie įmonės 
baisiai nori būt valingi, bet nežino kaip? 
O tatai labai paprasta. Kalbėkite apie 
valią, galvokite apie ją ir vis grįžkite ir 
grįžkite mintimis prie savo tikslo, iki jį 
pasieksite.

Šilta banga ūžtelėjo į Kordušo širdį. 
Ne netikėtas atsitikimas, bet stebuklas. 
Su Andriais, Dūnaičiais, Mortom, Ado
moniais, šlykštinam save su jais tariuos, 
o šie... Nugalėsiu, savo pasieksiu. Va
lios aš turiu, — galvojo Kordušas. — Te
gul šaiposi iš manęs toks Przidirskis, te
gul džiūsta duktė! Juodvarniai Matūzai, 
Sūrantai, Adomoniai tegul kranksi apie 
mano galvą. Valia! Varnoms lavonus tu
pinėti, o ne mane. Ant mano kūno jie ne
nutūps !

— Siekdamas savo tikslo, — vėl įsmei
gė Kordušas į knygą akis, — sergėkis 
dviejų kraštutinumų. Žiūrėk, kad tiks
las nebūtų nei perdaug lengvas, nei per 
sunkus. Neeikvok jėgų nepasiekia
mam ...

Šituos puslapius Kordušas užskleidė.
— Atsiprašau, mano tikslas pasiekia

mas!
Kitas skyrelis riebiom raidėm skelbė, 

kaip nugalėti vargus ir nuliūdimus. Pa
stebėjo Kordušas, kad jojo puslapiai len
gvučiai paišeliu subraukyti, pasižymėti. 
Zuzanos ranka. Ji šitą knygą skaityda
vo, aišku!

— Daugumas žmonių perdaug nusime
na. Šitaip darydami, jie patys sau labai 
kenkia. Yra išsivaizdavusių, esą juos li
kimas persekioja. Jei netyčia iškrinta 
plyta praeiviams ant galvos, ar čia liki
mas? Be to, žmogui nereikia pykti. Štai 
Mahometas apdovanodavo kiekvieną be
laisvį ir dėdavo visas pastangas kuo ar
šiausiai juos supykinti. Kodėl? Todėl, 
kad visi matytų, kad Mahometas galįs 
susilaikyti nepykęs...

— Baika, — niauriai numykė Kordu
šas. — Kai užeina pyktis, reikia...

Tačiau šitą skyrelį Kordušas ilgai var
tė ir skaitė. Plonute tiesia linija pai
šeliu buvo pabrauktas Mahometas ir vi
sos taisyklės apie pykčio pramanymą. 
Vargšė Zuzana. Juk iš tikrųjų ji ant 
manęs ir nepykdavo. Pastebėjus, kad 
Morta nėščia, ji tik išblyško. Ją išvarė, o 
man vieną vienintelį piktą žodį metė iš 
širdies. Štai, kur raktas!

1 Į '

Žiūrėjo jis į pageltusius lapus, ir šal
tas skausmas, šalta nesmagių praeities 
dienų ranka kiek suspaudė širdį. Zuza
na — deivė. Ir dievinsiu ją, iki numirsiu!

Pats nykštis įsmigo į knygos vidurį.
— Galvą aukštyn, štai kas turi būti 

viso gyvenimo pagrindas, — skaitė Kor
dušas. — Kiekvienas žmogus, žengda
mas aukštyn pakelta galva gyvenimo ke
liais, turi “judėti” laisvai ir elastingai...

— Ak, beveik šitaip ir Zuzana gyve
no, — pakėlęs akis nuo knygos, pagalvo
jo Kordušas.

— Pirmomis dienomis svyrančią galvą 
reik bent po valandą riesti aukštyn. Kai 
sprandas apsipras — judėti rankom, ko
jom, visu kūnu... Nuo to sustiprėja. 
Žmogus dėl smulkmenų nebeskrupuliuo- 
ja...

— Kad laimingai pasiektum tikslą, 
reikia žengti pirmyn ir pirmyn. Labai 
svarbus viršininkų dėmesys. Ranka ran
kon žengti su tais, kurie mums lygūs.

— Psiakrev, — vėl šūktelėjo susižavė
jęs Kordušas. — Lygus — lygiam. Ot, 
gudrūs švabai. Mūsų rašytojai — mu
sės...

Tris lapus atvėręs, Kordušas, perskai
tė: Kaip suvilioti moterį. Nusišypsojo.

— Šičia tai aš tau, daktare, meluoti 
neduosiu!

—Moterį lengviau suvilioti gražiais 
žodžiais, negu išvaizda.

— Bravo, zuch! Lengvai jauna moteris 
suviliojama ir gerais darbais. Pasididžia
vimas vyru didelė moters silpnybė. Jeigu, 
pavyzdžiui, moteris nereikalauja nei gro
žio, nei charakterio, nei proto, jei ji ne
sižavi nei garbe, nei pagarba net, nei 
aistra, tai kodėl moteris myli vyrą? Ko 
iš jo trokšta? Atsakymas: ir to, ir šito, 
ir ano po truputį...

— Glupstvo, panie. Bizūno nori!
Šis skyrelis Kordušą šelmiškai nutei

kė. Vėl suraibuliavo prieš jo akis svei
ka, stambi Sūrantienė. Knygą per nykštį 
perlenkęs, jis pakėlė akis į tomų tomus 
ir nusišypsojo. Gerai knygos, labai ge
rai. Knygą perskaitai, turi malonumą, 
kentėti nereikia. Bet gyvenimas geres
nis. Išgyventi meilę, kad ir trumputę... 
Ach! Vėliau reikia sielvartauti, grauž
tis, tačiau ir Dievas nuo per didelės mei
lės kenčia...

Prisiminė Kantickienę. Kaip aš ją ga
lėjau taip negarbingai išleisti? — net 
kaktą suraukė.

— Menas plūstis, — vėl skaitė Kor
dušas ir nutarė, kad šis skyrelis tiktų 
Andriui su Dūnaičiu. Menas plūstis bū
na tuomet, kai du susipykę vienas kito 
per daug nepravardžiuoja. Jeigu abu 
partneriai plūstis moka meniškai, tai 
nervų nesugadina. Apie žmonas galima 
tik pasakyti: jos plūstasi, o vyras sučiau
pia lūpas. Neužmirškim: vyras namuos 
taria pirmąjį žodį, bet žmona paskutinį!

— Kaip Dievą nuoširdžiai myliu, — 
šūktelėjo Kordušas. — Przidirskiuos vi
sada šitaip būdavo.

— Nujaučiant, kad teks susipykti, pa
tartina perskaityti Cicerono kalbas. Taip 
pat gera lektūra keturios Mozės knygos 
ir Abraomo pamokslai... Juk graikai tu
rėjo plūdimosi Dievaitę Eridę!

— Teisybė, atsimenu.
Ilgai dar Kordušas vartė šią stebuk

lingą knygelę, vartė- be kritikos. Sustip
rėjusią jo dvasią, iš ilgo snaudulio pa
žadintus jausmus, ši knyga jį dar drą
siau nuteikė, atgaivino net jumorą ir 
anekdotišką pažiūrą į smulkių žmonių 
rūpesčius, rūpestėlius.

Knygą pasidėjo atskirai ir, išėjęs į ki
tą kambarį, garsiai šūktelėjo Kotriną.

— Aš jau pati pas, poną norėjau at
eiti, — įėjusi tuoj prakalbo sena Kordu- 
šų šeimininkė. — Ponas Dūnaitis man 
gyventi neduoda...

— Do cholery, Kotrina, ką jis tau da- 
;o? — nusikvatojo Kordušas.

— O t, sakau pone, kad daro... Nepra
tus, kad mane gnaibytų ir niekus taukš
tų... Į

— Cha, cha, cha!... Tu nežinai, Kotri
na, kad Makedonijos karalius, ot tokią 
pat, kaip tu mylėjo.

— Dūnaitis, pone, ne karalius.
— Garbės žodis, teisybė. Na, Kotrina, 

tu bent kartą prisipažink, ar taip ir nu
mirsi, a?

Kotrinos, kaip paprastai, nosis nurau
do ir suprakaitavo.

(Bus daugiau)

Socialistų “Okus-Pokus”

Kovo 22 d., So. Bostone, 
Lietuvių Salėje, socialistai tu
rėjo prakalbas. Kalbėjo Sta
sys špygius ir pusiau gyvos 
“Naujosios Gadynės“ No. 3 
redaktorius J. Januškis; mat, 
Brooklyne išeina keisčiausias 
laikraštis pasaulyje,—kiek la
pų, tiek redaktorių.

Prakalboms p i r mininkavo 
“draugas“ Anesta. Tai žmo
gus, kuris gal tik dėl to ir lai
kosi prie kelių liaudies mul
kintojų, kad jam duoda papir- 
mininkauti. Kuo jis. plačiau 
nori išaiškinti savo nfintis, tuo 
jis atkaltoja daugiau savo pa
sakytų žodžių* ir klausovui 
prisimena vaizdas, panašus j 
vargšą, norintį užlipti ant ve
žimo šieno: kuo jis lipa aukš
čiau, tuo slysta žemyn, ir pa
vargęs, numoja ranka ir eina 
pėsčias. . .

Špygius šį sykį nesikoliojo, 
bet ir nieko naujo nepasakė. 
Jis tik kartojo tą savo seną 
monologą apie vokiečių ten 
kokį Ničį, kuris parašė knygą 
“Kas pasaulį turi valdyti.“ 
Baigdamas savo kalbą, prašė 
aukų dėl Raudonojo Kryžiaus. 
Nors tikslas geras, bet p. špy
gius nervavosi, ar, kartais, kas 
neprimins jam špygą.

Pirmininkas aukas rinkti 
tvarkė, tvarkė ir nesutvarkė. 
Liepė stambias aukas nešti 
jam, o “smulkių“ gauti pa
siuntė Michelsonienę. Tuoj pa
sigirdo: “Jankauskas $25! 
Brazaitis, Napalijonas Januš
ka . . .“ ir nutilo, kiek šie au
kavo nesakė. Prie durų sėdė
jęs Jurgis Gegužis, tuoj išsi
traukė du dolerius ir iškėlęs 
juos nulėkė prie stalo. Manau 
sau: dabar tai silkės keiks 
jj • . .

Kiek aukų surinko, nesakė; 
vėliaus mačiau “Keleivy,“ kad 
apie $50.

Antras kalbėtojas buvo J. 
Januškis, kalbėjo kiek nuosek
liau, bet bėda, kad jis, pats 
nežinodamas istorijos, klaidi
na kitus. Pavyzdžiui, jis sakė:

“Viduramžiuose tvarka bu
vo geriau organizuota, tad, vo
kiečiai ir pasiryžo ją atsteigti. 
Kitais žodžiais tariant, jie no
ri įvykinti nacionalį socializ
mą.“

Taip sakyti gali tik visai 
nežinąs istorijos. Kuo mes ei
sime toliau į praeitį, tuo atra
sime silpniau organizuotą anų 
laikų sistemą. Visa Europa bu
vo išsidalinus į mažas grupe
les; Rusijoj kiekviena guber
nija, tai vis buvo atskiras ku
nigaikštis; ir net Lietuvą val
dė ne vienas, bet kartais net 
keli “didvyriai.“ O Amerika 
buvo pasidalinus net į ketu- 
-riasdešimts astuonias valstijas, 
ir kiekviena valstija dar ir po 
šiai dienai turi savo valdžias, 
tiktai vėlesniais laikais įsijun
gė po viena vėliava.

Gi Hitlerio skelbiamas Na- 
cijonalis Socializmas, niekas 
nėra daugiau, kaip dūmimas 
Vokietijos liaudies akių. Ne
jaugi dabar Italija ir Japoni
ja kariauja, kad įvykdyti Hit
lerio Nacijonalį Socializmą? 
Nieko panašaus. Niekad pir- 
miaus žmonija taip nebuvo or
ganizuota, kaip dabar. Ji da
bar susibūrusi į du logerius: 
vieni kaunasi už demokratiją, 
o kiti už fašizmą. Tik pasižiū
rėk, ponas Januški, kad gene
rolas MacArthuras vadovauja 
net desėtko valstybių armijas; 
tai pirmas įvykis istorijoj, kad 
didesnė pusė pasaulio valsty
bių priėjo prie bendros nuo
monės ir bendromis jėgomis 
gina savo ir kitų teises. Tai 
kaip galima sakyti, kad vidur
amžiuos geriaus buvo organi
zuota sistema, negu dabar?

Per prakalbas prie manęs 
pribėgo N. Januška ir suriko:

— Rėk, rėk! — ir pats nė
rė pro duris laukan.

Man jo tas elgesys priminė 
jį, kaip jis buvo dar “bolševi
kas.“ Sykį jis ėjo pro “Kelei
vio“ namą ir pamatė Jurgį 
Gegužį lange. Atsistojęs jis 
tiek juokėsi, kad Jurgis Gegu
žis mus visus sušaukė iš spaus

tuvės ir sako: “žiūrėkite, ko 
šis asilas taip žvengia?“

— Pamatė savo draugą, tai 
ir juokiasi —■ atsakė Lapaitis.

Rodosi žmogus sensta, sen
damas surimtėja, bet Januška, 
kaip buvo šalaputris visą lai
ką, taip ir dasišalaputruos iki 
mirties.

Pabaigus prakalbas, pribė
ga ir Jurgis Gegužis, ir pra
pliupo :

— Grabą, grabą sta-sta-Sta- 
linui! Pavogei raides tu san-a- 
byčiau!

Sakau: “Kas tau yra, Jur
gi ? Tu pirmiaus toks smailus 
buvai prie mergų, o dabar 
kalbi jau apie grabą! Gal blo
gai jautiesi?“

Kad niekas negirdėtų, aš 
tau, Jurgi, pasakysiu vienam į 
ausį: Viešoj vietoj koliotis ir 
ką nors vaginti, tai yra nedai
lu; o kitas dalykas, tai krimi- 
nalis prasižengimas. Tokiems 
dalykams yra teismai, ir tik 
jie turi teisę išspręsti. Pirmiau 
sakydavai, kad aš “pavogiau“ 
tik vieną .“c,“ o dabar jau sa
kai, jog ir daugiau “vogiau.” 
Bet tai tavo sena pasaka. Kiek 
zecerių pas tave dirbo, tai vi
si “vogė.“ Tik labai keista, 
kad jie “vogė,“ o tu turtėjai 
ir net fabrikus pradėjai pirk
ti.* Gi zecerių akimis žiūrint, 
mums rodosi, jog tu savo dar
bininkus daugiau skriaudei, 
negu bjauriausias kapitalistas. 
Tu net užw viršlaikius mums 
nemokėdavai. Viskas, — kas 
man. ir kitiems keista, — tai 
tas, kad toki skurlupiai kaip 
tu, neturite gėdos šlietis prie 
darbininkų, ir net figūruoti jų 
vadais! Kreditas priklauso tai 
tavo motinai, kuri tau davė 
dubeltavą vardą: Jurgį-Jurgis. 
Matomai, ji numatė, kad iš ta
vęs niekas daugiau nebus, kaip 
tik politinis grozdas.

Į prakalbas buvo atsilankę 
visi šeši socialistai su savo šei
momis. Pašaliečių buvo mažai.

Ar Galime Pasitikėti?
Dabartiniu \ laiku Bostono 

apylinkėj pradėjo organizuo
tis įvairūs komitetai tikslu 
rinkti aukas dėl Raudonojo 
Kryžiaus, žinoma, jie ne tik 
kad renka aukas, bet varde 
šios labdaringos organizacijos 
net pramogas rengia ir varo 
propagandą prieš Sovietus. 
Tai kaip galima pasitikėti, 
kad jie teisingai dirba šį dar
bą ? Ar seniai čia jie buvo nu
važiavę į Worcester} pabu
čiuoti fašistų Smetonai į barz
dą, o dabar jau net komitetų 
sekretoriai! Ar nebūtų geriau, 
kad kas nori aukoti šiam ge
ram tikslui, kad aukotų tom 
įstaigom, kurioms pilnai gali
ma pasitikėti ?

Didžiulis Bankietas

Tai pirmą kaitą mes So. 
Bostone turėsime tokį didelį 
bankietą, kuris įvyks balan
džio 19 d., naujoj Strandi Sve
tainėje. šį bankietą rengia 
ALDLD Septintas Apskritys, 
į jį suvažiuos iš visos Naujo
sios Anglijos draugai ir drau
gės. Tokio bankieto dar So. 
Bostone niekad nėra buvę ir 
gal nebus, šiame bankiete ma
tysime draugus, kurių nematė
me per keliolika metų; jie 
bankiete pasakys daug naujie
nų iš savo kolonijų; išgirsime 
gražią programą; sukibę pa- 
sičiužinėsime naujojoj slidžioj 
salėje. O valgiai, tai iš anksto 
galiu užtikrinti, kad bus vieni 
iš skaniausių, nes į komisiją 
apsiėmė visos ekspertės šeimi
ninkės. Įžanga tik vienas do
leris ir dešimts centų.

šeimininkės jau atlaikė ke
lis mitingus ir apkalbėjo, kaip 
geriausia būtų priimti svečius, 
kad sočiai jie pavalgytų už to
kia žema kaina.

Kad nepamiršus tos dienos, 
tai pasižymėkit ant savo ka
lendoriaus. Daugiau apie tą 
bankietą paskelbsime vėliau 
skelbimuose.

Jonas Petruškevičius.

CLEVELAND, OHIO
Rengiasi Prie Koncerto

Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferencijos Komitetas, kurio 
mieriai yra suvienyti visus 
Ohio lietuvius už gynimą mū
sų šalies nuo užpuolikų, pasta
ruoju laiku yra pasinėręs ci
vilinio apsigynimo darbe. Tas

Bėdos Su Ateinančio Sezono 
Piknikais

Neseniai pastebėjau “Lais
vėj“ drg. A. Bimbos pastabą, 
kad kolonijų draugai iš anks
to pradėtų rūpintis ateinančios' 
vasaros piknikais. Tas labaii 
vietoje. Deja, šiemet mes turė
sime daug keblesnę piknikų, 
problemą, negu kitais metais. 
Viena, mes piknikuose neturė
sime to jaunimo, kuris dabar 
tarnauja Dėdei Šamui; antra, 
dauguma iš mūs dirbsime sek
madieniais apsigynimo dirbtu
vėse ; ir trečia, negalėsime 
gauti busų nuvažiuoti į pikni
kus (klausiau dviejų stambių 
Bostono kompanijų ir abidvi 
pareiškė, kad šiemet neduos 
busų dėl piknikų).

Piknikai yra svarbios pra
mogos, nes mūs įstaigos dau
giausia iš tų pramogų pasilai
ko, ir nemažai paskleidžia ap- 
švietos. Man rodosi, šis daly
kas turėtų būti tuojau disku- 
suojamas mūsų susirinkimuose 
ir per spaudą, kad išrišus šią 
problemą. Tik pamislykite: į 
Maynardo pikniką busai at
veždavo apie 5 tūkstančius 
žmonių! O šimtai jaunuolių, 
kurie turėjo savo mašinas ir 
atveždavo savo tėvelius į pik
niką, — jų jau nėra, Tai be 
galo didelė spraga ir mums

komitetas rengiasi prie dide
lio koncerto, kuris įvyks ba
landžio 12 d., Lietuvių Svetai
nėj, Superior Ave.

Koncerte dainuos A. L. Mo
terų Kliubo Choras, po vado
vyste mokytojo A. Jankausko.

Bus suvaidinta linksma ope
retė “Kuprotas Oželis.“ Ope
retei vadovauja Lyros Choro 
mokytoja Alice Brazis. Opere
tę vaidins patyrę scenos mėgė
jai: Julius Krasnickas, Elea
nor Verikas-Stefan, Kasparas 
Gendrenas, A. Mockaitis, A. 
Penzerienė ir kiti. Solo dai
nuos Julius Krasnickas ir Elea
nor Stefan. Ruth Lesnikas pa
šoks klasiškus šokius.

Tik trumpai peržvelgus, 
matosi, kad koncertas bus pui
kus ir linksmas.

Serga Draugė Yocienė
Pereitame collinwoodieciu 

LLD 190 kuopos susirinkime, 
apsižiūrėjome, kad mūsų iž
dininkė, drg. Yocienė, nesiran
da. Mat, kuopa turėjo nusi
tarusi pirkti Apsigynimo Bo
ną, o čia iždininkės nėra. Tuo 
reikalu nuvažiavęs pas drg. 
Yocienę radau sergančią; ir 
jau nekuris laikas, kaip ji ne
galuoja. Koks ten skaudėji
mas išsivystęs kairiojoj ausyj 
ir tame galvos šone, kuris ją 
diktokai nusilpino. Gydytojai 
kol kas negali surasti to skau
dėjimo priežasties.

Atlankykime drg. Yocienę, 
kuriems laikas pavėlina.

—-J. N. S.
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VIENINTELĖ LIETUVIU 
RAKANDE KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn. N
Tel. EVergreen 7-845) 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RA KANDI 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandu* 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis- f

-------------------------  ------ z------- z—:-------  .. ■. f‘Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių |

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAI
Kaip Petraičių Krautuvės*

M. PETRAITIENE IR SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdym*

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508
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■* Sovietai Nukovė 3,000 Naciu Leningrado 
Srityj ir Užėmė Eilę Vietų Kitur

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 1. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas 

sako:
Naktį kovo 31 į bal. 1 d. nebuvo jokių svarbiu at

mainų fronte.
Sovietų kariuomenė vienoje dalyje vakarinio fronto 

užėmė tris apgyventas vietas. Vokiečiai stengėsi atka
riau! prarastas pozicijas ir padarė kelias kontr-atakas, 
bet jos buvo atmuštos su sunkiais priešams nuostoliais.

Kitoje fronto dalyje, mūsų artilerijos vienetas su
naikino 13 vokiečių kanuolių ir penkis nedidelius for
tus ir pagrobė daug reikmenų.

Vienas Raudonosios Armijos dalinys, veikdamas Ka
linino fronte, sėkmingai atmušė priešų kontr-ataką. 
Vydamiesi vokiečius atgal, raudonarmiečiai padarė di
delių priešams nuostolių. Daugiau kaip 350 užmuštų 
vokiečių kareivių ir oficierių liko kautynių lauke. So
vietinė kariuomenė pagrobė 10 kanuolių ir kiekį kitų 
karinių reikmenų.

Balandžio 1 d. fronte nieko svarbaus neįvyko.
Kovo 30 d. buvo sunaikinta 31 vokiečių orlaivis, o 

ne 25-ki, kaip kad pirmiau pranešta. Kovo 31 d. tapo 
sunaikinta 24 vokiečių orlaiviai. Sovietai neteko 13 
orlaivių.

Per dvi paskutines dienas Sovietų kariuomenė, vei
kianti tūluose sektoriuose Leningrado fronto, padarė 
eilę sėkmingų žygių ir sunaikino apie 3,000 vokiečių 
kareivių ir oficierių.

[■ -

Sovietai Atkariavo dar 34
Miestelius ir Kaimus; Žy
giuoja Linkui Vitebsko 

--------  gia, kad nuo dabartinio ka-
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) ro pradžios iki šiolei finai 

radiją, jog dabar visu sovie- (suomiai) prarado jau 200 
tiniu frontu siaučia didžiu- tūkstančių savo kariuome-
liai mūšiai “tokio smarku
mo, kaip kad buvo vedami 
pernai gruodžio menesio 
pradžioje netoli Maskvos, o 
kai kuriuose fronto sekto
riuose dabartiniai mūšiai 
yra net žiauresni, negu ta- 
da.” -
FINLIANDIJA PRARADO

nės.
Naciai, 

stengdami užimt Sevastopo
lį, pietiniame Krimo pusiau- 
salio smailgalyje, iki šiol 
prarado 45 tūkstančius savo 
kareivių* ir oficierių, už
muštu ir pavojingai sužeis
tų.

bergždžiai besi-

200,000 KARIŲ
Sovietiniai pranešimai tei-

UŽMUŠTAS DAR VIENAS 
NACIŲ GENEROLAS

Detroito Kalendorius
Balandžio 5 d., 10 vai. ryte, 

įvyks LDS 86 kp. susirinkimas 
po num. 1035 Caniff Avė. Da
bar geras laikas įstoti į LDS 
be įstojimo mokesčio.

Balandžio 5 d., 1 :30 vai. po 
pietų, bus LDS 21 kp. susirin
kimas po num. 4097 Porter St. 
Visi nariai stengkitės dalyvau
ti, rūpinkimės savo kuopos rei
kalais.

Alvinas.

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)

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)

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 Pagelbai. Kviečiame vi
lus pamatyti. — J. Didjun. (75-78)

(Berlyniškis koresponden
tas švedų laikraščio “Da- 
gens Nyheter” pranešė, kad 
sovietiniame fronte tapo už
muštas dar vienas vokiečių 
generolas Gerke, komandie- 
rius nacių pėstininkų divi
zijos.)

Manorrta, kad iš vadina
mo Kalinino fronto Raudo
noji Armija jau toli pažy
giavo pirmyn linkui Balti
jos kraštų.
50,000 VOKIEČIŲ SUNAI
KINTA STAROJ RUSSOJ 

IR APYLINKĖJ
Naciai dėjo didžiausias 

pastangas, kad atliuosuot 
savo 16-tą armiją, kuri vi
somis pusėmis apsupta Sta
ro j e Russo j e ir apylinkėje. 
Sovietai triuškinančiai at
mušė visas tas vokiečių pa
stangas. Raudonoji artileri
ja ir sovietiniai lakūnai iki 
šiol sunaikino jau 50 tūks
tančių apsuptų priešų, ku
rių iš pradžios ten buvo 100 
tūkstančių.

Billings Paskirtas Pir
mininku Komiteto

Browderiui Išlaisvint
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

rimą pirmininku Piliečių 
^Komiteto Browderiui Išlais
vinti, Billings pareiškė,.kad 
ir “milionai kitų draugų 
unijistų remia mūsų prašy
mus paliuosuot Browderį.” 
Billings sakė:

“Browderio išlaisvinimas 
būtų ne tik teisybės veiks
mas; jis taipgi daug prisi
dėtų prie mūsų tautos pa
stangų sumušt fašistų Ašį.”

London. — Naciai sušau
dė 21 lenką už dviejų vo
kiečių užmušimą.

Washington, bal. 2.—Ba
taan pusiausalyje eina aš
trūs susikirtimai tik tarp 
amerikiečių ir japonų žval
gų, bet nėra jokių platesnių 
karo veiksmų.

Philadelphia, Pa.

Zubas, Balčauskienė, A. Degu
tis, A. Strong, J. Strumskis, J. 
Rutkus, P. Šlajus, Yočienė, A. 
Zakarevičius, Norman, Mrs. 
Dudonis ir V. Urbienė; po 
50c.: K. Žilinskas, P. Ray
mond, Udreskiene, Merkis, 
Pajuodienė, Akulaitiene, Šiau
čiūnas, A. Morkujūenė, J. Žu

kauskas, Bružauskas, J. Ur
bon, J. Butvilą, M. Scotch, 
J. Galekas, Valančienė, F. 
Šimkus, F. Matuzas, Morkū
nienė, Gutkus, P. Mačiuniūtė, 
Valentai, Underoficieras Bie- 
kevičius, Punišauskienė, Lu
koševičius.

Viso surinkta aukų $134.90.

Dar Iš “Laisves” Bankieto
Per “Laisvės” bankieta bu

vo renkamos aukos Sov. Są
jungos medikalei pagelbai ir 
šios šalies Raudonajam Kry
žiui. Aukavo šie asmenys: 1 
Murzai aukavo $10; po $5: J. 
Kuodis, L. Tilwick; po $2: 
Baranauskas, Aleksandravi
čius, Cernewski, Morinas, Ant. 
Agantas; Navickienė $1.50; 
po $1: J. Kasperiūnas, Regine- i 
vičiai, N. Urbon, Laurinavičie
nė, Juknienė, M. Tuleikis, Ba
ra disk as, A. Kraujutis, Vašvi
la, Janušionis, J. Jablomskas, j 
Trakimas, Vaitkus, V. Mačys, ■ 
Laudanskas, Šimkūnas, Rei- 
kauskas, L. čapelis, Paukštie
nė, Jonikienė, K. Kairaitis, 
Ambrazas, M. Ambrazas, C. 
Jukna, P. Bulaki, A. Valin- 
čius, J. Rainys, Navardauskas,
A. Kupčiūnas, Mrs. Stanley, 
Kusevičienė, M. Abraitis, Ki- 
žauskienė, Dudonis, Stulpis, J. 
Šolmski, J. Mickis, J. Ince- 
towski, J. Lastauskas, K. Poš
ka, Apolionienė, L. Vilienė, 
Lideikienė, Garijonis, B. Ba
ranauskas, T. šaulinskienė, A.

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

Clement Vokietaitb
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRianglo 5-8622

L

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

grupių ir 
Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'dydžio, kokio pa- 
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

t' r -s—s- s- g—:-j>3 g—C—g g—C—g

GREEN STAR BAR & GRŪM

Bankietas bendrai pavyko 
sėkmingai. Svetainė buvo per 
ankšta, bet, dėlei žinomų ap
linkybių, jinai buvo gera ir 
viskas gerai išėjo.

Veikalas buvo gerai suvai
dintas. žmonės pasitenkino 
programa ir bankietu.

Rengėjai ir visi dirbusieji 
labai sunkiai prisidirbo. Vi
siems darbininkams ir daly

viams didžiausia padėka reiš
kiama už parėmimą “Laisvės” 
bankieto.

Bankiete buvo ir iš tolimes
nių kolonijų draugių ir drau
gų atvykę.

Dabar “Laisvės” piknikas į- 
vyks naujoj vietoj: Deer Park, 
N. J. — 8 mylios nuo Camde- 
no, N. J. Jis įvyks prieš Labor 
Day. Rep.

(>
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LIETUVIŠKAS KABARETAS 
★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyno

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

VELYKŲ ŠVENTEI

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs.
H------------------- - ---- ;----- :----- - ---------:------------?Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 

vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre
syvių lietuvių veikimą.

į--------------------------------------- ----- :------------ [į
Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti. 

: s; |ij[dp.i>i sįi?[u^įou siusią

Antanas Vasaris, Manager
59 Dyer Street Montello, Mass,

arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass.

: CHARLES J. ROMAN :
* (RAMANAUSKAS) •

LAIDOTUVIŲ • 
DIREKTORIUS J

•i* 4* j
Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- € 
derniškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- • 
uavimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •
®

1113 Mt. Vernon St ;
Philadelphia, Pa. *
Telefonas Poplar 4110 •

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Y

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

! IT’S JUST nn .

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

SEAGRAM
CALVERT
CARSTAIRS
OLD OVERHOLT

Visokių
Rūšių
Vynų

Importuotų
Degtinių

Imperial
| $2^-5
Pt. $1.66

★ LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽĖiDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

BRIDGEPORT, CONN

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIEVAMS 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 MCSŲ SPECIALŲ SAVAITES

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKAROATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 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



V.vriausis prieš fašistas yra

na 5,599 Darbosl

New Yorko policija užtikus
rasta negyva savo apartmento turtingai įrengtą ąborcijų cen-

Į

švietimo De- ^asties, kol nepraveš nuodug-

Majoras tikrino, |jm;l daleist, kad ji galėjo aj

m a.) o- j

rodo-

Mūsų Kainos ant Likerių Vis Darnetoli

Old OverholtCalvert
gos.

Wilson
PRAŠOME ĮSITĖMYTI! Park & Tilford CarstairsCabd

Dr. J. J. Kaskiaudus
Nusipirkite degtinių dabar, taiipykit

I

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Prašome įsitėmyti, kad čia suminėtas degtines už žemas kainas gausiteDr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.E

pas grab orių J. 
Bedford Avenue,

&

si ū lo
dą rb i-

Julia Sheehan, 70 m., atsi
mušus į šoną praeinančio tak- 
siko tapo sunkiai sužeista.

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

t an Center, 
nu iš šešių

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Telefonas: HTJmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 
NEWARK, N. J.

M e d i k a 1 i š k o egz am i n ier i aus 
ofisas neskelbė mirties prie-

Budžetc numatoma maži 
pakėlimai algų mažiausia ap
mokamiems miesto darbinin-

Į J*

ligoninių patarnauto- 
?60 per metus, darbi- 

miesto prezidentų 
va-

RANDAVOJIMAI
Reikalingas kambarys. Pageidau

jama, kad būtų pas lietuvius, ne
paisant religinių įsitikinimų ar po
litinių pažvalgų. Kambarys turi būti 
švariai užlaikomas, ir kad būtų 
toj apylinkėj netoli nuo "Laisvės.”; 
Praneškite sekamu antrašu: 427 Lo
rimer St., Brooklyne, laišku, arba te- 
lefonuokite: Stagg 2-3878.

pereitą i kams — 
[ jams po 
ninkams 
ofisuose po $120 metams,
lyt'ojams viešųjų darbų depart
ing ule apie $120 ir knyginin
kams po $60 per metus.

jo, verta nueit pa-

Rose Litvinoff, 57 metų am
žiaus, gyvenusi 47 So. 1st St., 
Brooklyn, N. Y., mirė kovo 31. 
Bus palaidota balandžio 3, 9

Alyvų Kalnelio

*

•yje rodomi vaizdai iš 
lauko nepaprastai įspū- 

ujaudinanti. Bus ro

si 1 i e k a n c i ų k e m p ė se.
Robesoną ta proga sveikino 

garsusis Sovietų Sąjungos 
kompozitorius š o s t a k o v i č i u s,

vai. iš ryto, 
kapinėse.

Pašarvota 
Garšvą, 231 
Brooklyn, .N.

maudynėj, 1555 Bryant Ave., 
Bronx, pusiau įkniubus į mau
dynę su vandeniu. Ją atrado 
jos motina. Mrs. Edith Good
ing, kuri kasdien dukterį at-

pradėjo masinę 
kampaniją. Toj 
jis jau gavo atsi- 
nuo priešnaciškų

kurie smerkia ta

mokėti ne daugiau, kaip i 
12 dienų ligos metu. Iki ši 
vakacijų buvo duodama nuo 
savaičių iki mėnesio ir apmo-1 
karna nuo 12 iki 30 dienų ne-'
dirbto laiko iš priežasties Ii- dingi- ii

(lomas iki balandžio 6 d. Ka 
nem a tėte
žiūrėt. Aš eisiu pamatyt antru
kartu. R-

nutrumpinti ris buvo rodomas yidurmiestyj
iki dviejų savaičių metams ir* per 8 savaites, dabar

mas Brooklyne, Marcy teatre
(Broadway ir Marcy,

Mažinimu Budžete PanaikL
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NewWto^te^rZintoi
Robesoiuii Pagarba, Bet Pel 
nas Pabėgėliam Nuo Fašistų

Coughliniečiai Smogininkai 
Zylioja Po Miestą

Svetimšaliai Daktarai ! Jos Poniška Išvaizda
Neapsaugojo

Viešbutyje Allerton, N. Y., 
areštuota tūla blondinė, turtin
gai pasipuošus ir turinti 4,000 
dolerių banko knygelę. Kalti
na, kad ji rėdžiusis ir dolerį 
prie dolerio dėjus vagišiavimu. 
Ji

Davė Kraujo

Pereitą savaitę buvo minė- Meksikos ambasadorius Naje- 
jog kovo 23-čią, viešbutyje i ra ir daugelis kitų žymių anti- 

o pirmininkas persta- 
žymiau- 

Nuo tos pa
žymusis dąi- 
bet reikšmių-

Biltmore 
pagerbti paskilbusį dainininką lydumas jį pavadino 
Paul Robeson ir kad jame bu
vo virš 1,000 publikos, tame 
skaičiuje nemažai meno, lite-' 
natūros ir mokslo įžymybių.

Tame bankiete, kaip skelbia 
Dr. Edward K. Barsky, Prieš-' 
fašistams Pabėgėliams Gelbė
ti Bendro Komiteto pirminin
kas, sukelta $11,000. Pinigai 
bus panaudoti pervežimui 75

antifašistu.

l’ž kelių dienu, kovo 29-tą, 
Robesonas kalbėjo ir dainavo 

) antifašisto—E a r 1 
-išlaisvinimui su- 
congresc, Manhat- 
Robeson buvo vie- 

išri nktų vardan 
prašyti prezidento

Lietuviai dar gerai prisime
na lietuvišku trocki-soc-prona- 
cių pernykštį sumą. Prisimena, 
kaip jie zyliojo pas lietuvius 
biznierius, grasindami boiko
tuoti juos, jeigu jie neboiko
tuos lietuvių liaudies dienraš
tį Laisvę ir kitas įstaigas, ku
rios atsisako ką nors bendro 
turėti su pronaciška politika.

Kad viskas gerai sektųsi, 
jie tuomet viską, kas neprona- 

pakrikštijo koniunistiš- 
savo pronaciškurną, ži- 
pridengė lietuvybe ir 
gražiais vardais. Jiems

K a, o 
n omą, 
kitais 
gana gerai pavyko suboikotuo-
ti — save, kaip parodė jų per
eitą sekmadienį įvykęs “naci- 
jonalis suvažiavimas” ir po jo 
pokilis, kuris savo mažumu 
pralenkė pažangiečių atskirų 
kuopelių rengiamus lokalinius 
va karus.

kas laikraštis, kuriam iki ko
munizmo taip arti, kaip ry
tams iki vakarų, coughliniečių. 
apšauktas “komunistiniu”' ir 
pas biznierius siuntinėjami 
smogininkiški neva “komite
tai,” kurie grasinimais boiko
tu reikalauja prašalinti tą 
laikraštį nuo standų.

Laikraštis 
a psigynimo 
kampanijoj 
liepimų ir 
kunigų
coughliniečių pronacių ataką 
ant priešnaciško laikraščio.

Susimobilizavę svetimšaliai 
New Yorko miesto daktarai 
aną dieną turėjo Kraujo Au
kotojų Dieną. Į tam tikslui į- 
rengtą Raudonojo Kryžiaus 
centrą, 139 E. 36th St., tą die
na suėjo 230 svetimšalių dak
taru aukoti kraujo Amerikos 
karo sužeistų pagalbai.

Pete Adler, 73 metų senis el
geta, greit susigriebė atsaky
mą : “Tik pažiūriu, ar durys 
užrakintos. Noriu padėti jau
niems policistams.” Jam nuė
jus, policistas Smith atrado, 
kad tas “gerasis padėjėjas” 
palikęs duryse naujas kalto 
žymes, bandęs duris atplėšti. 

, Areštavo. Patirta, kad jo re
kordui priklauso jau 11 areš- 

Pastebėtas policisto išban- Į tų ir 3 nuteisimai už piktada- 
dant užrakintų durų klemką, rystes.

persistatinėjo mokytoja.

73 Melų Elgeta-Vagis

KAS TAI NAUJO 
tapo pridėta prie šios 
merginos pasiekimų... 
T ai p • pa t prie j ū s ų 
smagumo iš Old 
Golds!

M O

trečiadienį davė savo pasiūly
mus miesto budžetui ateinan
tiems metams, prasidedan- 
tiems su liepos 1-ma. Jo pasiū
lymuose skiriama mieto reika
lams $51 698,208.81 mažiau, 
negu įvairūs miesto depart
mental reikalavo.

Viso pagal departmentinius 
pareikalavimus budžetas būtu 
$620,580,000. o pagal ankapo-j 
tas majoro rekomenduotas su
mas — $568,881,791.16.

Einant majoro budžetu, 
apart tam tikrų patarnavimų, 
kuriem lėšos atimama, pasi-į 
naikintų ir virš 5 tūkstančiai I 
darbu, tarpe tų -*’A)9 vidurinių ! 
mokyklų mokytojų darbai ir 
1,700 kitų miesto darbininkų 
darbų, taipgi nebūtų atpildo
ma naujais darbininkais 3,500 
dabar esamų laikinai liuoso- 
mis vietų.

Apart mokytojų, numatoma 1 
sumažinti darbininkų štabus i jjC(.|u 
miesto prezidentų ofisuose, j |)ir£e|j 
taipgi švaros ir parkų depart- 
mentuose.

Nuo paskyrų f 
partmentui siūloma nukirsti 
$3,093,000. T“ ‘ 
kad be to būsią galima apsiei
ti, nes, esą, mažiau registruo-; es 
jasi studentų vidurinėms mo-j 
kykloms. — šis budžetas yra; 
karo budžetas, — sakė 
ras.

šiame budžete taipgi 
ma miesto departmentų 
ninku vakacijas

Savo šumo, žinoma, jie ne
atsižadėjo. Tam nepavykus, 
jie bando kitais būdais prieš- 
fašistinius judėjimus kandžio
ti.

Jų broliai dvasioje irgi ne
snaudžia. Pavyzdin, newyor- 
kiečių laikraštis PM, liberališ-

Jauna Nuotaka Rasta 
Negyva Maudynėj

Jcs vyras Bernard Stern, 
dentisterijos mechanikas, sa
ko palikęs ją normališkoj pa
dėtyje, sveiką, 8:35 ryto išei
damas dirbti savo tėvo labo- 

15 Rivington St. 
apsivedę pereitą

nesnį tyrimą, kadangi esą ga- 
ap- 

silpti ir pati įvirsti ir taip pat 
:į panašumo į žmogžudystę.

“Mergina Iš Leningrado” 
Atvadavo į Broak’yni 
Pagarsėjęs Sovietų judis

“Mergina Iš Leningrado”, ku-

Lietuvių Komitetas Pagalbai Sovietų Sąjungos
Ruošia

MASINĮ SUSIRINKIMĄ 
ir KONCERTĄ'

Sekmadieni. Gegužės 17 May
Grand Paradise Salėje

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Pradžia 4 vai. po pietų

Kalbės žymūs kalbėtojai, lietuviu ir svetimtaučiij kal
bose. Koncertinė dalis programos bus patraukianti

Prašome pasižymėti gegužės-May 17 d. ant kalen
doriaus, kad nepamirštumėt dalyvauti šiame susirin
kime. Daugiau informacijų, liečiančių šį parengimą, 
patalpinsime kai bus ištisa programa sutvarkyta.

RENGIMO KOMISIJA.

Užtiko Aborcijg 
Centra

trą, kuriame darydavę paliuo- 
savimo nuo vaisiaus operacijas 
turtingesniųjų luomų mote
rims. Centras buvęs įrengtas 
prie pat garsiosios Park Ave., 
116 E. 63rd St., New Yorke.

Policija įstaigą užėmus per
eitą antradienį prieš piet'išlai
kė ją savo • rankose-operavo— 
iki prievakarių, tuo būdu su
imdama daug ryšių. Policistė 
ir jos stenografė, sėdėdamos 
prie telefono, priiminėjo pa
klausimus apie ten po opera
cijos ilsinčiąsias ligones, davi
nėjo patarimus buvusioms li
gonėms, priiminėjo užsakymus 
vietų naujoms pacientėms, tar
si, kad nieko nebūtų atsitikę. 
Priimdamos užsakymus, jos ge

trai išsiklausdavusios, kas re
komendavo, pas ką ir 1.1.

Laike dežuravimo įstaigos 
per policiją gauta 15 būsimų 
pacienčių ir šešios atėjo įstai
gon. Jos buvo gražiai įleidžia
mos, dežuruojančios policistės 
nuvedamos į kitą kambarį, 
kur jas iškvotus paleisdavo.

rasta daktaras, slaugė, priė
mėja ir astuonios moterys. 
Dvi iš jų, kaip sako distrikto 
prokuroro ofiso daktaras Lich
tenstein, buvo ką tik po ope
racijos, dvi turėjusios operaci
ją prieš keletą dienų ir sugrį- 
ižusios patikrinimui' jų sveika

is tos stovio, o keturios laukė sa
vo eilės.

čia priimdavę tik pasiturin
čias moteris, galinčias sumo
kėti po $200 ir iki $500 už 
operaciją. Pirm kratos centras 
buvęs tėmijamas per 10 savai
čių. Policija įsigavo be jokios 
nuožiūros, vienai policistei 
persistačius ligone.

Vaikai Irgi Veikia 
Rusijos Paramai

Balandžio 4 ir 5-tą žemosios 
West Side vaikai, New Yorke, 
ruošia lėlių, parodą vietinio 
Rusijai Karo Pagalbos Komi
teto patalpose, 160 Seventh 
Ave. Surinkta 50 retai randa
mų lėlių, aprengtų istoriškais 
tautiniais ir tarptautiniais kos
tiumais. Parodos vedėjais irgi 
bus patys vaikai, įvairių drau
gijėlių atstovai, nuo 6 iki 16 
metų. Vaikai duos ir progra
mą. Įžanga vaikams 10c., su
augusiems 15c. Pelną skiria 
Rusijos Karo Pagalbai.

‘■'Mūsą Rusiškasis Frontas” 
Paliktas Dar Savaitei

Irving Teatre, Irving Place 
ir 15th St., New Yorke, rodo
ma amerikiečių paruošta filmą 
iš Sovietų Sąjungos mobiliza
cijos karui ir pradžios karo. 
Pirma savaite buvo labai sėk
minga. Balandžio 3-čią judis 
pradeda antrą savaitę šiame 
teatre. Paprastai programą 
laiko tik per savaitę.

Toj pačioj programoj rodo
ma John Steinbeck’o filmą 
“Užmirštas kaimas” iš meksi
kiečių kaimo biednuomenės 
gyvenimo.

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFiSO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

Kas tai NAUJO*. 
tapo pridėta!

■’Tai Latakia! (La-ta-ky’- 
a) labai kvapus Rytinio 
Viduržemio tabakas. Pri
dėta kaip “prieskonis” 
Naujuose Old Golds, La
takia sutveria naują, ma
lonų cig arėto skonį.

I*. Oirillatd honuAnija 
įkurta 17M mela’.n 
M'.ta'sv tojai puikiu 
tabaku nuo George 
Washington’o laikų.

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 
fra 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 likeriiai pabrangs.

Žemos

Shenley
Three Feathers

Mt. Vernon
Seagram
Green River

pinigus
Štai yra keletas mūsų specialiai šventėm Pasiūlymų

CABIN BROOK, Kentucky Straight, Bourbon 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, Tort, Sherry, 
Muscatel, 20% by volume, $1.39 pilnas galionas, reguliare 
kaina $1.89.

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




