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KRISLAI
Kūryba karo liepsnoje.
Sovietiniai menininkai.
Mūsų Hollywoodas.
Judžių rolė šiame kare.
Balsas gero L.L.D. patrijoto.

Tiems, kurie miega ir laukia.
Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Sovietu garsusis kompozito
rius Dimitri Sostakovič sukū
rė savo “Septintą Simfoniją.“ 
Tai esąs nepaprastai įspūdin
gas meno-muzikos kūrinys.

Pats kompozitorius rašo:
“Beveik visą simfoniją su- j 

kūriau savo gimtiniam mieste 
— Leningrade. Kruvinos hit
lerinės gaujos veržėsi linkui 
miesto; miestas buvo bombar
duojamas priešo iš oro ir ap
šaudomas artilerijos.

“Visi Leningrado gyvento
jai, iki vienam, suglaudė savo . 
eiles ir kartu su didvyringa 
Raudonąja Armija, prisiekė 
priešui pastoti kelią.

“Tokiose sąlygose aš dirbau 
ant savo simfonijos. Aš darba
vausi ilgas valandas, Įtemptai j 
ir greitai. Aš norėjau sukurti 
veikalą mūsų dienų, mūsų gy- f 
venimo, mūsų žmonių, kurie 
tampa didvyriais ir pergalėto
jais, kurie kovoja už pergalę j 
prieš priešą.

“Dirbdamas ant simfonijos 
aš galvojau apie mūsų liaudies 
didybę ir jos herojizmą, apie 
žmonijos švelniuosius idealus, ;• naikinta 14 vokiečių tankų, ir sovietinė kariuomenė pa- 
apie puikias žmogaus ypaty
bes, apie mūsų garbingą žemę, 
apie humanizmą ir grožį.

“Mes vedame šią žiaurią ko
vą vardan visa to.“

šis teisingas karas iššaukia 
menininkuose viską, kas aukš
čiausia ir prakilniausia — me
nininkuose, žinoma, kurie gy
vena su liaudimi, kurie 
dies interesus turi arti 
savo širdies.

liau- 
prie

sako“1941 metų įvykiai, 
Šostakovie, “išryškino 
laikais misiją darbininkų kul-i 
tūros dirvoje. Karas, kurį mes 
vedame prieš Hitlerį, yra tei- \i 
singiausias karas.

“Mes giname mūsų šalies 
laisvę, garbę ir nepriklauso
mybę. Mes kovojame už pa
čius aukščiausius idealus viso-1 
je žmonijos istorijoje.

“Mes kovojame už mūsų 
kultūrą, už mokslą, už meną, 
už viską, ką mes sukūrėme ir 
pastatėme.

“Sovietiniai menininkai ne
stovės nuošaliai nuo tos istori
nės kovos, kuri dabar eina tar-: 
pe proto ir obskūrantizmo, 
kultūros ir barbarizmo, švie- • 
sos ir tamsybės.“

Mūsų Hollywood as irgi ne
miega.

Mūsų judžių (krutamą jų 
paveikslų) pramonė yra stam- • 
biausia pramonė po plieno 
pramonės. Kapitalo jon įvesta 
apie du bilijonai dolerių.

Judžiai vaidina nepaprastą 
vaidmenį nustatyme liaudies 
nuotaikos. Tai 
linksminimo ir 
įrankis.

Karo laikais
vaduojama priemonė palaiky
mui liaudies ir armijos mora
lo.

nėra tik pasi- 
pasigTožėjimo

judžiai nepa-

JUNGTINES TAUTOS NUŠOVĖ 156 AŠIES ORLAIVIUS
SOVIETAI UŽMUŠĖ 
40,000 VOKIEČIŲ 

PER 1O DIENŲV

Per Diena Sunaikino 102 Naciu Orlaivius
4

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 5. — Sovietų Žinių Biuras išleido šitokį 

pranešimą:
Naktį iš balandžio 4 į 5 d. fronte nebuvo jokių svar

biu atmainų.
Tankui mūšyje pietiniai-vakariniame fronte buvo su-

grobė tris jų tankus 1942 metų modelio.
Buvo įsakyta būriui sovietinių šaulių užeit užnuga- 

rėn baudžiamojo vokiečių būrio vienoje vietoje Smo
lensko srityje.

Raudonarmiečiai nepaprastai gabiai įvykdė tą įsaky
mą: jie apsupo ir sunaikino vokiečių baudžiamąjį (būrį. 
Tuo žygiu vokiečiai prarado virš 200 savo kareivių ir 
oficieriu, užmuštu. V 7 C-

Sovietų kanuolininkai, veikdami vienoje dalyje va
karinio fronto, sunaikino 11 vokiečių kanuolių, išsprog
dino jų kuro sandėlį ir maisto ir kitų reikmenų sandėlį 
ir nutildė du priešų artilerijos punktus ir tris baterijas 
jų apkasų patrankų.

SPECIALIS SOVIETŲ PRANEŠIMAS
Nou kovo 23 iki balandžio 3 d. Sovietų kariuomene, 

veikianti centraliniame fronte, pagrobė 28 vokiečių 
tankus, 122 kanuolės, 69 apkasų patrankas ir 541-ną 
kulkasvaidį.

Sovietinė kariuomenė šiame fronte taip pat pagrobė 
334 automatiškus šautuvus, 3,234 šiaip karinius šautu
vus, 12,968 kanuolinius šovinius, 10,020 visokių minų, 
8,132 rankines granatas, 1,200,000 kulkų šautuvams ir 
kulkasvaidžiams, 9 bevielinio telegrafo įrengimus, 60 
myliii telefonų vielų, 163 automobilius, 54 vežimus, tris 
garvežius, 220 trokų ir 350 parašiutų.

Tuo laikotarpiu vokiečiai prarado apie 40 tūkstančių 
savo kareivių ir oficieriu užmuštų.

Tuo pačiu laiku Raudonoji Armija atvadavo nuo 
priešų 161-ną apgyventą vietą vakariniame (centrali
niame) fronte.

Balandžio 4 d. 102 vokiečių orlaiviai buvo nušauti že
myn bei sunaikinti ant žemės. Sovietai neteko 16 or
laiviu, v

96 Laivų Jūrininkai ir 
2,509 Unijų Vadai Pra
šo Laisvės Browderiui

$300,000,000 Hitlerio 
Pinigy Fašistinei Pro
pagandai Amerikoje

AMERIKIEČIŲ ARTILERIJA 
NUSKANDINO VALTIS SU 

JAPONŲ KARIUOMENE
Menki Japonu Laimėjimai, o Nuostoliai Dideli

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 5. — Jungtinių Valstijų karo de

partment© pranešimas sako:
Filipinų Sritis:
Įtužusios kautynės siautė dešiniai-vidurinėje daly

je mūsų linijos Bataan pusiausalyje per visą balandžio 
4 d. Japonai pradėjo didelę pėstininkų ataką, o juos 
rėmė smarki ugnis sutelktos jų artilerijos. Jie subūrė 
didžiulį skaičių savo smogikų kariuomenės prieš ame
rikiečių pozicijas ir jiem pavyko laimėt šiokių tokių pa
sisekimų, bet jų pasisekimai buvo maži. Manoma, kad , 
priešai nukentėjo sunkių nuostolių.

Naktį japonai mėgino iškelt daugiau savo kariuome
nės į rytinį krantą Bataan pusiausalio. Didokas skai
čius japonų valčių, ginkluotų 75-milimetrinėmis kanuo- 
lėmis, prisodintos kareivių, prisiartino prie pakrančių. 
Priešų valčių kanuolės apšaudė amerikiečių pavande
nio apsigynimus, bet mūsų artilerija nuskandino kelias 
japonų valtis ir nuvijo kitas atgal. Japonam nepavyko 
iškelt savo kariuomenės i krantą. Jų nuostoliai, matyt, 
buvo dideli.

Per paskutines 24 valandas dar pirmą kartą nuo ko
vo 24 d. japonų orlaiviai nebombardavo Corregidoro.

Amerikiečių uosto gynimo kanuolės atsakė ugnim į 
ugnį priešų kanuolių baterijų, veikiančių iš pietinio 
Manilos Įlankos pavandenio.

Angly Smarkuoliai ir Sovietų Orlaiviai 
Pleškino Nacius Šiaurinėj Norvegijoj

vo savais keliais.
IŠVIEN SU SOVIETŲ 

ORLAIVIAIS
Angių komandos veikė 

bendrai su bombiniais So
vietu orlaiviais.

Tas pats pranešimas tei- 
susprogdino naciųjgia, jog paskutiniu laiku so

vietiniai bombininkai kar
tais per ištisas 24 valandas 
pagrečiui atakuoja nacius 
šiauriniame fronte. Praeito 
šeštadienio naktį jie bom
bardavo nacius ir jų įren
gimus Narvike.

Stockholm, Šved. — New 
Yorko Times koresponden
tas iš čia telefonavo savo 
laikraščiui, kad anglai smar
kuoliai, vadinami “koman
dos,” iššoko iš savo greita* 
laivių į Narviką, vokįečių 
užimtą uostą šiaurinėj Nor
vegijoj; 
prieplaukos įrengimus ir 
įvairius apsigynimus; pada
rė dikčiai nuostolių vokiečių 
laivams uoste; užmušė bei 
sužeidė daug nacių kareivių 
ir, taip apsidirbę, šušook at
gal į savo laivus ir nuvažia-

47 JAPONŲ ORLAI 
VIAI SUNAIKINTI 
PER DVI DIENAS

Amerikiečiai ir Anglai dar Sužeidė 50 Japonų Orlaiviu
Australija. — Amerikie- Valetta, Malta. — Anglų 

čių ir australų lakūnai perJakūnai ir priešorlaivinės 
1 dvi dienas sunaikino bent kanuolčs nukirto žemyn 7 
:18 japonų orlaivių ir pavo- nacių bombinius orlaivius ir 
jingai sužeidė dar 20,_ at- pavojingai' sužeidė 6-šis iš) 
mušdami PŲešų lakūnus j įų, kurie užpuolė Anglijos 
nuo Australijos ir bombar- va|joma saįa Malta, Vidur- 
duodami japonų orlaivių i žemio Jūroje, 
stovyklas salose New Gui-j 
nea ir Timor.

Maskva. — Sovietai, pa
gal balandžio 5 d. praneši
mą, per vieną, dieną nušovė 
žemyn 102 nacių orlaivius.

Colombo, Ceylon. — An
glų orlaiviai ir priešlėktuvi
nės kanuolės nušovė žemyn 
29 japonų orlaivius ir suža
lojo 30 kitų priešų orlaivių Tokiu būdu J u n g t i n ių 
iš būrių tų, kurie buvo už- Tautu jėgos šiuo žygiu viso 
puolę salą Ceyloną, netoli sunaikino 156-šis fašistų 
pietinės Indijos. Ašies orlaivius.

Po Penkių Mėnesių Ap- Bombos Teatre Šiaur. 
gulus, Sevastopolis 1 Airijoj Užtaisytos An- 
Vis Atremia Nacius - i glam ir Amerikiečiam

---------------------------------- Y • j < -4---------------------------

• * Vi“

Maskva. — Pernai pra-! London. —- Judamųjų pė
džioje lapkričio mėnesio vo-Įveiksiu teatre Royal Hippo- 
kiečių komandierius genero- Į drome Belfaste, Šiaurinėje 
las von Manchstein pareis- Į Airijoje, velykų rytą sprogo 
kė: “Šiandien ar rytoj gau- trvs bombos, kurios buvo 
site pranešimą, kad mes jau:įdėtos į praardytus krėslus, 
užėmėm Sevastopolį.” Paskui policija rado dar ke-

Dabar, penkiem mėnesiam itui’įas_ tokias bombas kituo- 
praėjus, generolas vonise krėsluose. Tuo laiku te- 
Manchstein, sako: “Nežiū- aL*as buvo tuscias, tai bom- 
rint penkių mėnesių apgu- )os niek° neužmušė ir nesu
los, !
priešinasi ir nepasiduoda.” į

Sevastopolis yra svarbus

— Judamųjų pĄ-

New York. — Jūrininkai 
jau 96-to prekinio Amerikos 
laivo pasiuntė prašymą pre- 
zid. Rooseveltui išlaisvint 
Earlą Browderj, Komunistų 
Partijos sekretorių. — Jis 

! nuteistas ketverius metus 
kalėti už smulkius skirtu- 

pas-Hollywoodo judžiams veika-:mus j° užsieniniame 
. lų rašytojai išleidžia laikraš- P01 te. z

tuką “Communique.” Skaito-i ])ar devyni darbo
me: . vadai iš Ohio, Illinois, ___

“Mes šiame kare turime pa-, sjanos įr New Yorko valsti- 
reigą atlikti. Tai yra papras- «u kreipės į prezidentą Roo- 

seveltą, kad paliuosuotų Ei 
Browderj. O jau pirmiau 
2,500 unijų vadų ragino pre
zidentą suteikt Browderiui

unijų
Loui-

New York. — Dienraščio 
“Morning Freiheit” rašyto
jas John Arnold, apskaičia
vo, kad Hitleris yra išleidęs 
300 iki 400 milionų dolerių, 
finansuodamas 119 fašisti
nių organizacijų Jungtinėse 
Valstijose, kad jos varytų 
propagandą prieš žydus, 
kad kurstytų amerikiečius 
prieš paramą Anglijai, So
vietams ir Chinijai ir kad 
trukdytų Amerikos karo 
veiksmus prieš fašistų Ašį.

NACIAI VĖL SUKIRSTI CENTRALINIAME 
IR UKRAINOS FRONTUOSE

tas, tiesus mums darbo pasky
rimas. Mes turime daryti vis
ką, ką tik galime, kad išmo- 
kint žmones suprasti, koks di
delis, koks viską apimąs yra 
šis konfliktas (karas). Mes tu
rime pagrobti tą Seną Apsilei
dimą už sprando ir išmesti Šė prez. Rooseveltą įšlais- 
laukan.“ vint Browderj, yrą šie: Na-

Hollywoodo rašytojai ruo-|^ari Lampert, pirmininkas 
šia veikalus, kurie milijonams1 . , . . . , , ,3_ v. Audyklų Darbininku lokaložmonių padės suprasti šioi * 
karo esmę ir įsitraukti į Suvie
nytų Tautų karines pastangas 
prieš hitlerizmą.

Bayonnietis K. Maziliauskas 
rašo:

“Drauge A. Bimba! Skaitau 
šios dienos ‘Laisvės’ krisluose,

(Tąsa 5-me pusi.)

Tarp tų, kurie dabar p ra

92-ro New Yorke; Owen 
Smith, organizatorius Jung
tinės Elektrininkų, Radijo 
Darbininkų ir Mašinistų 
Unijos Moline, III.; James 
Burke, vice-pirmininkas va
žiotos Darbininkų Unijos lo- 
kalo 206-to New Orleans’e, 
Louisianoj, ir kt.

DAVĖ PROGĄ VELYKINIAM 
MALDININKAM MASKVOJE

Kuibišev, Sovietai. — At
sargumui prieš vokiečių 
bombininkus, naktį Maskvoj 
yra uždrausta žmonėms be 
reikalo vaikščioti g’atvėse.
Bet velykų naktį Sovietų 
vyriausybė atliuosavo tą 
taisyklę, kad tikintieji žmo-' 
nes galėtų eiti į velykų vi
dunakčio pamaldas bažny
čiose. Į jas suėjo gana di
delis skaičius senesniųjų 
žmonių.

Kuibišev, Sovietai, bal. 6. 
—Raudonoji Armija laimė
jo mūšius centraliniame 
fronte ir privertė vokiečius 
skubotai trauktis atgal ir iš
daužė atsarginę nacių ka
riuomenę Charkovo srityje. 
—Tie nacių atsarginiai bu
vo sugabenti pavasarinei o- 
fensyvai prieš Sovietus.

ROOSEVELTO PASIUNTINYS 
TARIASI SU TAUTINIAIS 

INDIJOS VADAIS
Washington, bal. 6. — As

meninis prezidento Roose- 
velto atstovas Louis John
son tariasi su tautiniais In
dijos vadais. Suprantama, 
kad jis pataria indų vadams 
priimt Anglijos pasiūlymą, 
kuris žada suteikt Indijai 
tautinę-politinę laisvę po 
karo su dominijos laipsniu, 
kaip kad turi Kanada, Aus
tralija ir kt.

“Raudonoji žvaigždė” ra
šo, kad Sovietai permetė na
cius atgal per vieną upę cen
traliniame fronte.

Sako, visi strateginiai at
sarginiai (rezervai) šeštos 
ir Septynioliktos vokiečių 
armijų tapo sutriuškinti, ir 
tos armijos dabar randasi 

(Tąsa 5 puslapyje)

Sevastopolis vis dar:^?j^e- sa^oma> vo"
kisko isdirbimo.

Tas teatras buvo perim- 
miestas su Sovietų laivyno tas į. valdžios rankas, kaip 
stovykla pietiniame Krimo!vieta pasilinksmint anglų ir 
pusiausalio smaigalyje. Be- amerikiečių kariuomenei. Jis 
šturmuodami jį, naciai per buvo priruoštas pramogai 
penkis mėnesius prarado tiem kareiviam velykų va- 
45,000 savo kareiviu ir of i- kare.
cierių, užmuštų, sunkiai su- Spėjama, kad tai vadina- 
žeistų ir nelaisvėn paimtų, mi airiai respublikiečiai. 
Raudonarmiečiai iš miesto Anglijos priešai, užtaisė 
dažnai atakavo apgulančius minimas bombas. Jos eks- 
fašistus, atimdami iš jų po- ploduodamos sukėlė gaisra, 
zicijas. kuris, tačiau buvo greit už-

Kokias jėgas naciai var-Į^cs^ntas’ ■ 
toja prieeš Svastopolį, gali-: NUšOVe POLICININKĄ 
ma spręst iš to, jog viena- Keli tariami airiai respu- 
me tik kilometre to fronto blikiečiai susišaudė su poli- 
jie yra sustatę 50 kanuolių, cija Belfasto gatvėse tą pa
šaunančių 10 ir 12-kos colių čia dieną. Vienas policinin? 
storio šoviniais, nekalbant kas liko nušautas; kiti po- 
jau apie baterijas mažės- Įlicininkai pasivijo ir suėmė 
nių kanuolių ir apkasinių "šešis vyrus ir tris moteris

I kaipo šaudyto jus.patrankų (mortyrų).

ŠIMTAI ANGLIJOS ORLAI
VIŲ ARDE NACIŲ FABRI

KUS FRAKCIJOJ IR KIT.

London, bal. 6, — Dau
giau kaip 300 Anglijos or
laivių įnirtusiai bombarda
vo nacių lėktuvų ir kitų ka
rinių reikmenų fabrikus Pa
ryžiaus priemiesčiuose ir 
taipgi ardė ir degino įvai
rius karui svarbius nacių 
pastatus vakarinėje Vokie
tijoje.

ANGLAI, SAKO, DUODA 
DAUG PARAMOS 

SOVIETAMS

Japonų Bombos Užmušė 
3,000 Žmonių Mandalay

jai
London, bal. 6. — Skai

čiuojama, kad 36 bombiniai 1 1 1 1London. — Anglijos
vyno ministeris A. V. Alex-Japonijos orlaiviai, bombar- 
ander, kalbėdamas Koope-Įduodami miestą Mandalay, 
ratyvų Partijos konferenci- Burmoje. praeita penktadie- 
joj, pareiškė, kad Angliję jnį užmušė ten 2,000 iki 3,- 
siuntė ir siunčia didelius 000 civilių gyventojų, 
daugius karo reikmenų “tai 
milžiniškai Rusijos kovai.”

Alexander priminė, ]
“pačiame Anglijos laivyne ponai sunaikino du trečda- 
tūkstančiai vyrų deda di- liūs to miesto, kuris dar ir 
džiausiąs pastangas, kad p i r m a d ienį tebeliepsnojo 
padėtii rusams.” j gaisrais.

Per tris valandas neatlai- 
džiai mėtydami gaisrines ir 

kad sprogstamąsias bombas, ia-
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Dabar Laikas
Per visa žiemą buvo kalbama ir rašo

ma, kad ateis pavasaris, kad pavasarį 
Hitleris ir jo naciški sėbrai pradės ofen- 
syvų, kad pavasario ir vasaros mėnesiai 
gali būti lemiami mėnesiai.

Pagaliau, sulaukėme pavasario, — jau 
dvi savaitės pavasario praėjo. Štai, ba
landžio mėnuo. Hitleris ir jo sėbrai — 
japonai — pradeda savo ofensyvą. Ra
miajame Vandenyne japonai dūksta; Ry
tų Fronte Hitleris stiprina savo frontų; 
Atlantike jis paleido submarinų galybes; 
submarinai skandina laivus Amerikos 
pakraščiuose, Kanados pakraščiuose, An
glijos pakraščiuose.

Bet ką gi daro Jungtinės Tautos? Ką 
daro Didžioji Britanija ir Amerika Hit
leriui sunaikinti? Mūsų nuomone, dabar 
yra laikas pradėti ka nors daryti, ka 
nors,—naikinti vyriausį Ašies tūzą, Hit
lerį, nes tik jį sunaikinus pergalė ir tai
ka bus užtikrinta.

Mes manome, mes esame įsitikinę, jog 
dabar yra laikas pradėti ofensyvų prieš 
Hitlerį. Ofensyva turėtų būti tuojau 
pradėta Europoje, — antras frontas tu
rėtų būti atidarytas tuč-tuojau, jei nori
ma karas sutrumpinti, jei norima grei
čiau demokratijoms pergalę užtikrinti, 
jei norima greičiau taikų gyvenimų pa
siekti !

Andai Litvinovas teisingai pasakė, k<id 
negalime laukti iki paskutinis guzikas 
bus įsiūtas kareivio uniformoje. Nes jei 
to lauksime, tai viską galime pralaimė
ti. Atidėlioti ofensyvų 1943 metams <yra 
rizikinga, yra pavojinga. Nes atsiminki
me, kad per tąjį laika ruošis demokrati
jos, bet ruošis ir Hitleris, o jeigu Hitle
riui pavyktų šiemet laimėti nauji kraš
tai, naujos pergalės, tai tas didžiai pa
sunkintų karo vedimų sekamais metais.

Išvada, vadinasi, plaukia tokia: pradė
ti ofensyvų dabar, atidaryti naujų fron
tų Europoje tuojau. To reikalauja Angli
jos žmonės, to nori Amerikos žmonės, to 
nori viso pasaulio pavergtosios tautos, 
laukiančios pergalės šiemet, o ne seka
mais metais!

“Politika, kas liečia internavimus, ku
rie taip ilgai buvo dėme ant gero Kana
dos vyriausybės rekordo, matomai per- 

• gyvena reforma. Pat Sullivan, Kanados 
Jūrininkų Unijos prezidentas, kuris bu
vo suareštuotas Toronte birželio mėnesį 
1940 metais dalyvaujant jam konsiliacijų 
tarybos posėdyje, ir kuris susirgo širdies 
liga būdamas internacijoje, galų gale pa- 
liuosuotas. Dr. H. A. Lowrie, aklų ir 
neturtingų draugas, atsižymėjęs prak- 
tikantas ir vienos Toronto ligoninės per
sonalo narys, taipgi išlaisvintas po veik 
vienų metų internavimo Kvebeke. Sako
ma, kad kiti, kurie buvo laikomi uždaryti 
už taip vadinamus politinius nusižengi
mus, taipgi būsią paliuosuoti.

“Be abejonės, visa eilė faktorių prisi
dėjo prie pakeitimo politikos. Laikraš
čiai ir nekurie visuomeniniai galvojų as
menys per ilga laika protestavo prieš 
tempimų vyrų į slaptus teismus arba vi
sai be teismų policijai įtarus juos, ir 
prieš laikymų jų uždarytais sulyg polici
jos nuomonės net ir tuomet, kada tyrinė- 
jantieji komitetai rado juos nekaltais, 
kaip kad buvo nekuriais atsitikimais. A- 
matų unijos protestavo prieš tai, kas 
kartais atrodė internavimu už unijinį 
veikimą, nors vyriausybė tai užginčijo. 
Apart to, pasidarė tikru absurdu laikyti 
internuotais Rusijos draugus, kada Rusi
ja gelbėja Sąjungininkų siekį, ir kada ši
tie simpatikai yra nepermaldaujami an
tifašistai. Kas liečia Dr. Lowrie, Star 
niekad negirdėjo, kuo jis kaltinamas, bet 
kaip fizikai, taip ir pacientai liudijo, kad 
jis yra atsidavęs ir geras pilietis.”

Prisipažinsime, mums yra didelė nau
jiena, kad dar šiuo metu Kanadoje yra 
žmonių, laikomų nelaisvėje tik todėl, kad 
jie stipriai stovi už Sovietų Sąjunga, kad 
jie reikalauja Sovietams duoti visoke- 
riausios paramos, kad jie reikalauja Ka
nados vyriausybės kariauti išvien su So
vietų Sąjunga prieš Ašies valstybes!

L ATS V ®

Per sniego pušnius, per visokias skerspaines, atneštas žiemos, raudonarmie
čiai puola priešą—rudąjį žvėrį.

PASKIRSTYMAS
(Racijonavimas)

Už Sovietų Sąjungos Draugų
Išlaisvinimą

Žymusis Toronto (Kanadoje) dienraš
tis “Toronto Daily Star” rašo apie reika
lą išlaisvinti Sovietų Sąjungos_draugus, 
laikomus Kanados koncentracijos stovy
klose. Tas dienraštis nurodo (vertimų į 
lietuvių kalbų padarė “Liaudies Balso” 
redakcija):

Mums Neaišku!
Detroito katalikų arkivyskupas, kun. 

Hickey lūpomis, pareiškė, kad jis, arki
vyskupas neima atsakomybės už ta, ką 
rašo kun. Coughlinas — anti-semitas ir 
pro-fašistas — savo laikraštyj “Social 
Justice.” ' t

Iš vienos pusės, šis pareiškimas turi 
gerų pusę tame, kad Detroito arkivys
kupas neimąs atsakomybės už fašisto 
kun. Coughlino tiradas, skleidžiamas A- 
merikos žmonėse. Vadinasi, arkivysku
pas nesutinka su juo.

Bet iš kitos pusės, šis pareiškimas ke
lia mumyse ir neaiškumų. Jeigu Detroi
to katalikų arkivyskupas negali suvaldy
ti kun. Coughlino, jeigu jis negali jam 
uždaryti burnos, tai kas gali?! Keno gi 
žinioje, sulyg keno direktyvomis kun. 
Coughlinas veikia?

Mums rodosi, kad katalikų bažnyčios 
vadai patys pirmieji turėtų išstoti prieš 
tą fašistų, kuris taip smardina Amerikos 
padangę savo nešvankia pro-hitleriška 
propaganda. Tas pakeltų katalikų baž
nyčios vardų Amerikos žmonėse.

Lietuvių katalikų kunigų tarpe yra ne
mažai kun. Coughlino pasekėjų. So. Bos
tono “Darbininkas” redaguojamas pilno
je Coughlino dvasioje. Faktinai, iki šiol 
dar mums neteko matyti nei vieno žo
džio, pasakyto Amerikos lietuvių katali
kų dvasiškių prieš kun. Coughlinų.

Jei tokiam Coughlinųi būtu uždėtas 
apinasris, tuomet, galimas daiktas, susi
valdytų ir jo pasekėjai.

Paskirstymas daiktų nėr 
nedemokratinis .žygis. Paskirs
tymas cukraus ar automobilių 
ar padangų arba ko kito yra 
užtikrinimas, kad kiekvienas 
žmogus, sulig jo reikalavimo, 
gaus jam teisinga dalį.

Mums toks planas yra rei
kalingas todėl, kad vis augan
tis skaitlius daiktų, kuriuos 
civiliniai žmonės vartoja, yra 
reikalingi karui. Daug tų 
daiktų arba reikmenų reika
linga mūsų ginkluotoms jė
goms ir aronijoms ir žmonėms 
demokratijų, kurios suvieny
tos su mumis šioje kovoje 
prieš ašį. U.S.A, pasiryžus pa
dėti toms armijoms ir tiems 
žmonėms, ir ta pagalba yra 
svarbi dalis mūsų programos 
dėl pergalės.

Ir todėlgi, kad mes dabar 
turime mažiau tų reikmenų, 
kurie reikalingi mūsų gink
luotoms jėgoms ir mūsų drau
gams kituos .kraštuose,—mes 
turėjome įvesti sistemą teisin
gai paskirstyti kas lieka.

Paskirstymo darbas paves
tas Kainų Administracijos 
Ofisui Washingtone; bet vy
rai, kurie paskirstymą vykdins 
jūsų apylinkėj, bus jums pa
žįstami ir gerai supras jūsų 
problemas.

Tie vyrai bus nariai taip 
vadinamu Vietinių Paskirsty
mo Tarybų (Local - Rationing 
Boards). Jie savanoriai veiks, 
be užmokesties kiekvienoje 
šalies dalyje; ir todėl, kad jie 
žino problemas ir reikalavi
mus savo kaimynų, jie bus tik
ra širdis paskirstymo.

Kainų Administracijos Ofi
sas įvedė šitą vietinių paskirs
tymo tarybų sistemą pereitą 
gruodžio 16 d. Toje dienoje 
telegramai buvo siųsti guber
natoriams 48 valstijų, prašant 
jų paramos.

Planas vartojo valstijų ir 
vietines Civilinių Apsigynimo 
Tarybas. Kiekvienos Valstijos

Apsigynimo Taryba buvo at
sakoma už organizavimą pa
skirstymo tarybų kiekvienoje 
apygardoje, šiandien yra nors 
viena vietinė paskirstymo ta
ryba kiekvienoje iš 3,070 
apygardų, šioje šalyje ir apy
gardos su daug gyventojų turi 
po kelias tarybas.

Su sausio 2 d., sistema buvo 
gana gerai organizuota, ir au
tomobilių ir padangų paskirs
tymo programa prasidėjo.

Vietinę paskirstymo tarybą 
valdo State Administrator. Ir 
jis tarnauja be mokesties. 
Kiekvienas iš šitų 48 valstijų 
administratorių yra atsako
mas vienam iš dešimts apy
gardų (regionai) oficierių, 
kurie yra valdžios darbininkai 
prie Kainų Administracijos 
Ofiso Division of Field Ope
rations.

šitos apygardos nustatytos 
pagal gyventojų skaitliaus 
taip, kad vienas apygardos 
ofieierius įgali vesti darbą net 
dviejose valstijose, kuomet ki
tas privalo vikt šešiose mažai 
apgyventose valstijose ir jų 
vietinėse paskirstymo tarybo
se.

Kainų Administracijos Ofi
sas pilnai rems šių. vietinių 
paskirstymo tarybų savanorių 
narių opinijas. Bus galima 
apeliuoti nuo vietinės paskirs
tymo tarybos nusprendimo, 
bet Valstijos Administratorius 
gali priešingai spręsti tik ka
da jis randa, kad vietinė ta
ryba nelegaliai veikė.

Dažnai—labai dažnai—vie
tinės tarybos narys turi saky
ti “ne”, kada žmogus prašo 
padangų arba automobiliaus. 
Bet pareiga tarybos nario pa
aiškinti aplikantams arba pra
šytojams, kodėl yra reikalinga 
sakyti “ne.”

Ir geri amerikiečiai, kada 
jie supranta šį “kodėl”, yra 
patenkinti.

Was Production Board,
Washington, D. C.

Laikai ir Žmones

ciukus papenėti, turėtų pa
kankamai žaliavos,—jis ne
siustų. Apie tai, kad hitle- 
rizmas siekiasi užgrobti vi
sus kraštus, pavergti ir iš
naudoti jų žmones, kaip “že- 

pmesnę” rasę, — “Keleivis” 
| užtyli.
I Hitleris lošia atviromis 
{kortomis, tai kam Herr Mi
chelsonui dangstyti bei bal
tinti jį? Atsiverskite Hitle
rio “naująjį testamentą” — 
“Mein Kampf” — ir tenai 
rasite, kur link hitlerinės 
politikos gairės nukaišytos. 
Hitleris jų nepakeitė ir ne- j
keičia. Tuomet nereikės sa- 1
palieti, kad Hitleris tik 
duonos ir žaliavos nori gau
ti! Hitleris savo toj “bibli
joje” (Mein Kampf) rašo: 
“...Vokietija mato Franci- 
jos sunaikinime tiktai prie-

“...having unusual power; 
possessing striking abili
ties ; applied to persons with 
reference to mental qualifi
cations; as a brilliant wri
ter; a brilliant orator.”

Tai matote, kas pasidaro 
su “mokytais” redaktoriais, 
kai jie praranda gėdą ir 
lygsvarą protavime!

Tik Tiek?...
“Keleivis” rašo: “Hitleris 

nori užkariauti Rusiją, kad 
gauti maisto ir žaliavos...”

Argi tik tiek Hitleris te
nori? Maisto ir žaliavos — 
daugiau nieko?

Lietuvių sena patarlė sa
ko: “Vilkas vis į mišką žiū
ri.” Panašiai yra ir su Sta
siu Michelsonu: būdamas 
aiškiu pro-naciu, jis pro-na- 
ciškai ir nukalba. Sulyg jo 
razumėlio, stoka maisto ir 
žaliavos yra sąlyga, kuri 
privertė Vokietiją griebtis 
ginklo. Kitaip sakant, jeigu 
Hitleris turėtų kuo savo na-

monę, kad po to mūsų tau
tai pagaliau kitoj vietoj bū
tų galima duoti išplėtimą. 
Šiandien mes priskaitome 
aštuoniasdešimts milijonų 
vokiečių Europoje! Bet toji 
užsienių politika bus galima 
pripažinti teisinga tik tada, 
kai jau už šimto metų šia
me kontinente gyvens du 
šimtai penkiasdešimts mili
jonų vokiečių...” (Mein .
Kampf, 767 pusi.).

Kitoj vietoj Hitleris sako: 
“...Arba Vokietija bus pa
saulinė galiūnė, arba jos vi
sai nebus...” (Mein Kampf, 

{puslapis 742).
Tai matote, kokie Hitle

rio planai! Jo naciškoji Vo
kietija siekiasi būti pasauli
nė galiūnė. O pasak Michel
sono, Hitleris briaujasi į ki
ltas šalis tik todėl, kad jam 
{esą stoka duonos ir žalia
vos. Kitaip sakant, “moky- 
tasai” Michelsonas skaito 
knygą, o mato špygą...

P. B.

Klausimai ir Atsakymai

Vaizdas iš Ryty Fronto; raudonarmiečiai atakuoja fašistus-hitlerininkus.

Pro-naciški Demagogai
Prieš kiek laiko vienas 

“Laisvės” pastabų rašyto
jas, kalbėdamas apie Sovie
tų - Vokietijos karo eigų, iš
sireiškė Sekamąi: “Raudo
noji Armija išvystė pasek
mingų kampanijų prieš na
cius.”

Tokis pasakymas labai ne
patiko “Draugo” Prunckiui 
ir “Keleivio” Michelsonui. 
Jiems, mat, norėtųsi, kad 
naciai imtų viršų prieš So
vietus.

Negalėdami nuginčyti fak
tų apie Raudonosios Armi
jos pasisekimus prieš Hitle
rio gaujas, tie “mokslinčiai” 
bando šaipytis. “Ne brili- 
jantai, bet utėlės naikina 
vokiečių armijas,” šaiposi 
jie. O jau tas žodis — “bri
lijantiškai” — esu, tikrai 
žioplas.

Apie utėlių “rolę” kare

čionai nekalbėsime; tegul 
Michelsonas ir Prunckis bū
na autoritetais toj “teori
joje.” Ypač Prunckis, kuris 
gyveno smetoninėje Lietu
voje, tai, be abejonės, su 
utėlėmis yra gerai apsipai 
žinęs...

Kiek liečia terminus bri- 
li j antas ir brilij antiškai, — 
pakalbėsime, ir matysime, 
kam priklauso Michelsono 
dažnai vartojamas būdvar
dis — “žioplas.”

Prieveiksmis brilijantiš- 
kas ar brilij antiškai yra 
vartojamas daugelyje kal
bų, ir iiiekas jo nemaišo su 
daiktavardžiu brilijantas - 
deimantas. Maišyti tokius 
du aiškiai skirtingus daly
kus gali tik visiški nemok
šos arba demagogai.

Apie prieveiksmį brilijan
tiškas (brilliant) Websterio 
žodynas aiškina sekamai:

Klausimas:
Gerbiama Redakcija: Ma

no kaimynas katalikas man 
davė pasiskaityti Chicago j e 
leidžiamo “Draugo” Nr. 78. 
Aš ten užėjau labai smarkų 
užpuolimą ant Russian War 
Relief, Inc., organizacijos, 
kuri dabar plačiai renka au
kas Sovietų Sąjungos medi- 
kalei pagalbai.

Apart kitko, ten pasaky
ta: “Kur tos Amerikos ko-' 
munistų aukos gali nueiti 
mums nereikia nei spėlio
ti.” Kodėl “Draugas” taip 
priešingas rinkimui aukų 
tam tikslui, ir ar tos Rus
sian War Relief aukos pa
tenka komunistams? Paaiš
kinkite.

K. J.
Atsakymas:

Šis “Draugo” ir kitų pa
našių laikraščių užpuolimas 
ant Russian War Relief or
ganizacijos ir abelnai rinki
mo aukų medikalei pagalbai 
yra nauja forma jų tarna
vimo Hitleriui šiame kare. 
Tai yra jų sabotažas Suvie
nytų Tautų karinių pastan
gų sutriuškinti hitlerizmą, 
laimėti šį karą prieš fašis
tinę Ašį.

Russian War Relief, Inc., 
tapo suorganizuota žymių 
amerikiečių. K o m u n i stų 
Partija neturi jokių atstovų 
toje organizacijoje. Komu
nistai nekontroliuoja tos or
ganizacijos aukų. Ta orga- 
nizacija-yra užgirta Ameri
kos valdžios. Ją yra užgy- 
ręs prezidentas Rooseveltas 
ir tokie žymūs žmonės, kaip 
Wendel Willkie ir New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Lehman. Prieš porą dienų 
buvo pranešta, kad į Rus
sian War Relief tarybą ta
po oficialiai įtrauktas ir 
Alfred Smith, buvęs New

Yorko valstijos gubernato
rius, didelis šulas Demokra
tų Partijos ir uolus katali
kas. Smithas viešai atsišau; 
kė į Amerikos žmones remti 
aukomis Sovietų Sąjungą 
per Russian War Relief or
ganizaciją.

Štai Washingtone kovo 31 
d. Russian War Relief turė
jo surengus didžiausį kon
certą medik. pagalbai. Kon
certą oficialiai rėmė prez. 
Rooseveltas, visas Aukš
čiausias Teismas ir daugy
bė kitų aukštų valdininkų— 
rėmo ir dalyvavo koncerte. 
Koncerte kalbėjo senato- / 
rius Alben Barkley, lyderis i 
Senato daugumos. Dalyva
vo ponia Rooseveltienė, 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas Wallace su savo v 
žmona, valstybės iždininkas 
Morgenthau su»savo žmona, 
Aukščiausio Teismo pirmi
ninkas Stone su savo žmo
na, Anglijos atstovas Lolrd 
Halifax su savo žmona ir 
kiti. Koncertą išpildė Bos
tono Simfonijos Orkestrą. 
Koncertas davė $12,700 me- • 
dikalei pagalbai.

Tai matote, kiek turi tei- <
sybes “Draugo” piktas me
las, kad šita organizacija 
renka aukas komunistams, 
arba kad aukos tenkančios 
komunistams.

Komunistai, tiesa, kaip ir 
visi nuoširdūs Hitlerio prie
šai, renka aukas medikalei 
pagalbai ir remia Russian 
War Relief pastangas. Bet 
kaip komunistų, taip ir ki
tų surinktos aukos yra per
duodamos šitai organizaci
jai. Dauguma šios organi- • - 
zacijos darbo atliekama -sa
vanorių be jokio atlyginimo. ’ ®

Taigi, tiktai Hitlerio pa
stumdėliai, tiktai tokie Am
erikos ir Suvienytų Tautų iC-

(Tąsa 5-tam pusi.) * "J



Negrų Tragedija

Artistas parodo, kad per vieną “žuvį” (kurios vardą nešioja tūlas kongresma- 
nas) Hitlerio snukis kyšo.

Tifas Europoje
žinios - Faktai iš Daktarų Kitos žinios

. Rapoi ų Ištikrųjų, kur ta epidemi-
Visomis pastangomis ban-jja prasidėjo? Atsakymas 

doma sustabdyti plėtimąsi,. dabar aiškus: prasidėjo Vo- 
Europos tifo (arba dėmėto- Rietijos užimtose ir žiauriai 
sios šiltinės) epidemijos, į valdomose šalyse Europos 
kaip parodo . pranešimai iš pyt-piečiuose. Ne sykį buvo 
daugelio kariaujančių šalių . mjnima Lenkija. Bet tifo 
sostinių, kur valdiški gydy- srRįs yra daug platesnė, ne
to jai yra sumobilizuoti ko- gu ga]įs< Reikia pridėt 
vai su ta liga. jr Vengriją, ir Jugoslaviją.

Anglijos karo biuras pa
skelbė instrukcijas apsisau
gojimui nuo tos ligos. Tose 
instrukcijose yra specialė 
domė kreipiama į laivų kro
vinių centrus, taipgi ir į 
žmonių skiepijimą. Niekad 
pirmiau šitoks darbas nebu
vo taip plačiai užsimotas.

Anglijos parlamente už
sienio sekretorius Anthony 
Eden savo pareiškime minė
jo, kad vokiečiai stengiasi 
paslėpti faktus, rodančius, 
kaip didelei plečiasi į vaka
rus ta epidemija iš rytinio 
fronto.

Šveicarijos laikraščių pra
nešimai rodo, kad Vokieti
ja yra įsteigus anti-epide- 
mišką centrą Varšavoje,
kur viršininku yra Vokieti
jos Higijenos Instituto gal
va profesorius Kudike, ku
ris išvystė metodą padary
mui tifo diagnozos per de
šimtį minutų.

^Kiti pranešimai rodo, 
kad tifas randasi Jugosla
vijoj, Estijoj, Lietuvoj, Bal
tarusijoj, Lenkijoj, Baltijos 
valstybėse, Ispanijoje ir, 
gal, Suomijoje. Azijinė cho
lera taipgi buvo raportuoja
ma iš kai kurių Europos 
sričių.”

Nėra jokio alarmo prie
žasties Jungtinėse Valstijo
se, jeigu tokios pat sąlygos, 
kurios slopina Europą, ne
bus čionai pakartotos. To
kią nuomonę pareiškė dak
taras Albert McCown, Ame
rikos. Raudonojo Kryžiaus 
Medikalinės ir Sveikatos 
Tarnybos direktorius. Jis 
parode, kad šioje šalyje ti
fo epidemijos nebuvo nuo 
1883 metų.

Ten kariauja naciai (italai 
jau tik jferns pagelbsti); 
taigi gal jie ir tifą ten nu-

Gal ir Rumuniją su Bulga
rija. Iš tų sričių epidemija 

[platinosi, anot įvairių žinių, 
Į per Ukrainą, Baltarusiją, 
Lietuvą, Lenkiją, paskui per 

j Prūsiją ir ėjo toliau į vaka- 
’ rus. Paskutiniu laiku iš Šve
dijos atėjusios žinios sako, 
kad Danijoj, jos salose, šalę 

I Švedijos, atgabenti nacių 
kareiviai “pasilsėti” (mato
mai, tai sužeisti atvežti iš 
[karo fronto), prapaltino ti
fo ligą. Čia nacių valdžia 
padarė stiprią kvarantiną. 
Galima tikrai manyti, kad 
tifo epidemija yra ir pačioj 
Vokietijoj. Bet žinių iš ten 
neateina. Naciai slepia.

Gruodžio 18 d. pereitais 
metais Tautų Sąjungos svei-

vežė. Tos ministerijos kal
bėtojas reporteriams sakė:

“Yra žymus padidėjimas 
tifo arba kalėjimo karštli
gės vokiečių pusėje rytinia
me fronte Rusijoje.

“Padidėjo ir Europos ryt- 
piečiuose.

“Nėra statistikos, kiek 
ligonių ir mirimų buvo nuo 
tos ligos. Dėl tam tikrų su
metimų, kuriuos galime su
prast, vokiečiai nusisprendė 
laikti skaičius didelėj slap- 
tybėj.

• • Va• ' • •
Įdomu, kad tifas yra ki

taip vadinamas kalėjimo 
karštlige—“jail fever”. An
gliškai da kitaip vadinasi 
“spotted fever.”

Tai išvertus, bus “dėmė
toji karštligė”. Lietuvoj 
daktarai vadina “dėmėtąja 
šiltine’*'. Taip gali būt ge
rai suprantama. Bet vienu 
žodžiu sakant, “šiltinė”, tai 
visai kitokia liga. Bet apie 
tai tik daktarai gali rašyti. 
Čia, vienok, reikia pastebėti, 
kad hitleriški propagandis
tai lietuviai redaktoriai įsi
kando žodį “utėlės,” ir ra
šo, kad tifą Lietuvoje ir 
tarp vokiškų nacių platina 
“bolševikų utėlės”. Da pri
deda, kad bendrai visur ti
fą “gimdo utėlės.”

Tai aiški tų lietuviškų fa
šistų kvailybė. Bet, žinoma, 
sulyginus tat su jų krau- 
geriškumo idėja, tasai 
pliauškimas yra labai pado
rus iš jų pusės.

Sovietų Sąjungoje tos epi
demijos nėra, nes niekas ne
raportuoja.

Utėlės negimdo tifo. Jos. 
sakoma, išnešioja jį. Kaip? 
Nuo vieno žmogaus jos nu
eina ant kito ir taip užkre
čia jį ano žmogaus tifu. Bet 
bus daugiau tiesos, jeigu 
pasakysiu, kad žmogus tie
siog nuo žmogaus, nuo ligo
nio, nuo jo drabužių ar ki
tų daiktų gali greičiau už
sikrėsti, negu nuo tų tin
giai rėpliojančių vabaliukų. 
Švara visur turi būti, tai li
gos nesiplatins. J. B.

katos sekcija Ženevoj, Švei
carijoj, pareiškė, kad nėra 
dar patikrinimo apie naujus 
epidemijos davinius, bet mi
nėta plačioji sritis, ryt-pie- 
čiuose, yra seniai jau vadi
nama epidemiška. Karo lai
ku ji pasidarė labai smarki.

Vokiečiu kareiviai nebu
vę skiepyti nuo tos ligos. 
Tiktai specialė sanitacija ir 
gydymas stropiai veikia. 
Tie daktarai, esanti prie! 
Tautų Sąjungos, pareiškė, 
kad liga minimoje srityje 
normaliai auga nuolatos, 
pradėjus nuo rudens, labai 
įsigali balandžio mėnesyj.

Anglijos sveikatos minis
terija sausio mėn. 21 d., šie
met, pranešė, kad daroma 
apsauga neįsileisti tifą į Di
džiosios Britanijos salas. Ta 
liga, esą, iš rytų ir pietų 
Europos jau pasiekė Šiauri
nę Afriką. Sveikatos minis- 
teris Ernest Brown nepasa
kė, kaip ji ten galėjo nueit.

Amerikos negrų yra mo
kytų žmonių. O ir prasti 
žmonės dabar yra daug ap- 
šviestesni, negu kitados, ka
da visi buvo vergai. Bet 
šiandien, kaip puikiai tiks
liai pastebi Harry Hansen, 
daugybė amerikonų (baltų
jų) žino negrą tik kaip juo
kingą žmogų ir jo tarmė 
tinka tik komedijai, juo
kams. Kol buvo vergija, tai, 
sako, mūsų tėvai, — Šiauri
nėje Amerikos dalyje,—tea
truose liedavo savo ašaras, 
matydami vergų tragišką 
gyvenimą. Dabar negrų gy
venimas iš literatūros išny
kęs. Išnykęs ir iš dramos, 
iš teatro.

Jų padėtis visuomenėje 
yra tragiška. Jau nė Ame
rikos šiaurėje baltieji nelie- 
ja ašarų už jų gyvenimą. 
Priminus dar linčus, ku
riuos toleruoja visos val
džios šakos ir tuomi padaro 
tą anarchiją kaip ir amži
na Amerikos institucija, tai 
tas tragiškumas pasirodo 
visai neišsvajotas, neperdė

AUKOS PAGALBAI.
SOVIETU SĄJUNGOS

Pastaruoju laiku gavome se
kamas aukas nuo pritarėjų 
tiems Sovietų Sąjungos didvy
riams kovoje su fašizmu. Pra
šome pasiskaityt:

Per Antaną Jakstonis, Tren
ton, N. J., (blanka) : po $1: 
M. Jakubavičius, J. česnulis ir
A. Jakstonis. Viso $3.

Per J. V. Stankevičius, 
Wilkes Barre, Pa. (surinkta 
ant blankos per LDS 7 kp. su
sirinkimą nuo narių) : P. Jozo- 
kas $1. Po 50c.: O. Zdaniene, 
M. Narbutą, J, Grušelionis, J. 
Danišauskas, A. Scarnulis, J. 
Ratis. Po 45c.: Pr. Mažeika,
B. Radzevičius, K. Kulvinskie- 
nė 35c.; J. Jančaitis 30c. Po 
25c.: Em. Kasparienė, M. 
Yanchulienė, J. V. Stankevi
čius, M. Kvasčevičienė 20c. Po 
10c.: V. Rumžis, S. Palietis. 
Viso $6.70.

Ona Brazauskienė, iš Hart
ford, Conn., ji rašo, kad Mo
terų Kliubas suruošė parengi
mą naudai Pagelbai Sovietų 
Sąjungai ir prisiuntė $30.50.

J. Urbonas, iš Pittsburgh, 
Pa., prisiuntė blanką, ant ku
rios aukos surinktos per LDS 
8 Apskričio vakarienę, vasario 
22 d.: Kazys Berukštis $2. Po 
$1: J. Gata, Geo. Ufbonas, A. 
Ambridge, J. Urbonas, A. 
Sherben, J. Purtikas, A. Mil- 
ing, A. Grigaitis, Mrs. L. Liom. 
Po 5Oc.: J. Mažeika, J. Steel, 
Ig. Kazlauskas, J. Zeneviče, 
Mrs. Maceika, Mrs. Miltakis, 
J. čirvinskas. Viso $14.50.

J. Chulada, iš Methuen, 
Mass., prisiuntė blanką, aukos 
sekamos: Po $5: M. Grinkevi
čienė, A. Dzeventauskas, K. 
Paulauskas, J. Chulada, T. 
Tartoms, J. Rudis $4. Po $1: 
J. šleivis, A. Kamila, A. Su
bačius, V. Zula, A. Raskow, 
M. VanDoome, L Labbe, Elias 
Rizkallak. Viso $37.

Mary Slekienė, iš Gardner, 
Mass., prisiuntė $20.46 nuo 
Moterų Kliubo.

O. Ziobiene, iš Minersville, 

Amerikoje nupirktos dovanos išdalinamos raudonarmiečiams Rytų Fronte.

Redakcijos Atsakymai
Mitinge Buvusiai, Los An

geles, Cal. — Ape tą masinį 
mitingą gavome aprašymą 
kiek pirmiau nuo kito bendra
darbio, tai jo ir įdėjome laik
rašti n.

AČiu Jums, drauge, už ra
šinėjimą.

tas. Kaip viduramžiuose 
anglai ponai baltuosius ver
gus pažymėdavo, išdeginda
mi kaktose raidę “F,” kas 
reiškė “false” (klastingas), 
taip dabar laisvi negrai pa
žymimi, matant jų juodą 
spalvą. Jie buvo vergai, už 
tai turi būt visada pažemin
ti, paniekinti, nepaisant to, 
kad jie jau laisvi. Didžiu
ma gimę jau laisvėje, tik jų 
tėvai ar tėvukai buvo ver
gai, bet vis tiek jie gyvena 
visą savo amžių su “išgėdin
ta kakta,” tariant poeto Ma- 
čio-Kėkšto žodžiais.

Bet... skirstymas Ameri
kos tautos -ne vien tik negrų 
tautybę paliečia. Skirsty
mas? Taip. Kame priežas
tis? Milžiniškų Amerikos 
tautos turtų suplaukimas į 
nedaugelio bilionierių ran
kas, amerikinės aristokrati
jos galutinas įsikūrimas. 
Kad ji galėtų amžinai vieš
patauti, tai tautos skirsty
mas turi būti. “Divide et 
impera.”

J. B.

Pa., prisiuntė $13. Ji rašo, kad 
LDS 158 kp. suruošė parengi
mą vasario 19 d., pelno buvo 
$26. Paskyrė pusiau, Sovietų* 
Sąjungos pagelbai ir Raudona
jam Kryžiui.

Pavieniai: George Wareson, 
Brooklyn, N. Y. $1 ; Alex Pi
ktinas, Connerton, Pa. $1 ir 
Mary Totels, Gardiner, N. Y. 
$2.

Lietuvių Komitetas taria šir
dingai ačiū. Manome, kad lai
kui bėgant, sulauksimo dau
giau aukų. Prašome siųsti au
kas sekretorei, Alda Orman, 
ir čekius ir money-orderius iš
rašykite iždininkės vardu, L. 
Kavaliauskaitė.

Lietuvių Komitetas Pagelbai 
Sovietų Sąjungai,

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Scranton, Pa. 
Geros Prakalbos

Kovo 22 d. čia buvo sureng
tos prakalbos per Literatūros 
Draugijos 39 kp. Kalbėtojom 
buvo V. Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius. Jis lankėsi šioj 
apylinkėj su prakalbų maršru
tu.

Nors diena buvo gana bjau
ri, o vakaras tai jau tikrai 
viesuliškas, rodosi sumaišys 
žemę su dangum, bet publikos 
prisirinko gana apsčiai ir la
bai atydžiai klausėsi. Draugas 
Andrulis kalbėjo, kaip mes 
galėtume pagelbėt mūsų ša
liai, kad sutriuškinus fašistų 
Ašį ant visados ir paliuosuoti 
pavergtas tautas ir mūsų gim
tinį kraštą — Lietuvą iš po 
fašistų priespaudos, kurie atė
mė ne tik mūsų brangios tėvy
nės Lietuvos vardą, bet laips
niškai naikina ir jos kultūrą 
bei kalbą.

Toliaus kalbėtojas nurodė, 
kad ir šioj šalyj, Amerikoj, tū
li laikraščiai sužiniai remia 
Hitlerio Ašies propagandą.

Kalbėtojas tai nurodė doku- 
mentališkai, cituodamas iš
traukas iš fašistuojančių laik
raščių.

'Poliaus nurodė, kad Hitleris 
turi daug savo agentų .ir lietu
vių tarpe; o ypatingai tie, ku
rie atkeliavo iš Lietuvos per 
Berlyną. Ragino pirkt Apsigy
nimo Bonus, ir nurodė, kokia 
didelė svarba iš to bus pirkė
jams, o ir parama valdžiai.

Kadangi šiose prakalbose 
buvo- apsiėmęs kalbėt ir Ply
mouth Congregational bažny
čios kunigas Rev. A. D. Up
ton, todėl Andrulis padarė 
pertrauką, • bet vietoj Rev. A. 
D. Uptono, gavom tik laišką 
kuriame buvo pranešta, kad 
jis negalės dalyvauti, nes ren
gia brošiūrą paminėjimui 60 
metų sukaktį nuo virš minėtos 
bažnyčios įsteigimo.

Drg. V. Valukas padainavo 
“Kur bakūžė samanota,” dai
navo labai gražiai. Publika po 
kelis kartus jį bandė iššaukti, 
bot ir nėjo. Tur būt buvo 
pavargęs, nes tą dieną buvo 
prakalbos ir Wilkes Barre, ir 
jis iš ten atvežė kalbėtoją, tai 
gal rūpėjo kelionė atgal, o 
oras bjaurus. . .

Buvo daug Įvairių klausimų, 
kuriem kalbėtojas davė tinka
mus atsakymus.

Aukų, lėšų padengimui, su
rinkta $6.93. Aukavo po 50c.: 
Reklaitienė, J. Klikūnas, J. 
Vėbra, P. Pestinikas ir B. Tuš- 
kevičius; po 25c.: M. Supra- 
nienė, D. Elinckienė, O. Me
delienė, p. Veževičius ir V. 
Valukas; smulkių — $3.18.

T. D.

Worcester, Mass.
ISTORIJA APIE “TAUTOS 
VADO” STACIJAS WORCES- 
TERYJ. DINGO $187. VAGIS 
BŪSIĄS ‘GREIT SUGAUTAS’

Kybą ir kiti fašistų propa
gandistai varė agitaciją tarpe 
Amerikos lietuvių, kad kovo 1 
dieną tūkstančiai lietuvių da
lyvautų Lietuvos pardavėjo 
Smetonos pasitikime. Kybą ir 
kiti Smetonos klapčiukai lan
džiojo po visas draugijas, siun
tinėjo delegatus, kad draugi
jos prisidėtų prie pasitikimo 
Smetonos. Bet visą Kybos triū
są, kaip sakoma, šunelis ant 
uodegos nunešė...

Jie tikėjosi, kad Worceste- 
rio keturių tūkstančių sėdy
nių Auditorium Svetainė bus 
pilna, ir dar netilps. Jie manė, 
kad surinks aukų tūkstančius 
dolerių; jie manė, kad visi jų 
užkviesti apylinkės miestų val
dininkai dalyvaus šio grino- 
riaus pasitikime. Smetona net 
po bažnyčias landžiojo, kad 
patraukus katalikų srovės 
žmones, bet iš visur gavo 
įspirt į užpakalį. Policistai ve
džiojo Smetoną, kaip ožį, nuo 
vienos bažnyčios į kitą; para- 
pijonai veik nežinojo, kad 
tautos, pardavikas Smetona 
randasi bažnyčioj.

Galų gale, policistai atlydė
jo Smetoną į Auditorium Sve
tainę, kur laukė jo apie pen
ketas šimtų žmonių, bet iš tų 
penkių šimtų publikos, vos tik 
82 buvo Smetonos tikri pa
stumdėliai, nes šie nusekė pas
kui jį į Bancroft viešbutį va
karienės valgyti. Iš Worceste- 
rio ir Bostono apylinkių aukų 
suvežė apie $700; už įžangą 
įplaukė $491.

IBet, gerbiamieji lietuviai, 
pasiskaitykit, kiek tų aukų li
ko del Lietuvos “gelbėjimo

TMias Puslapis

fondo.” Jų “išlaidos” siekė ar
ti $800.

Dabargi Kybą prisipažino, 
kad $187 kas tai nuo jo pavo
gė. Jis sakė, kad vagis bits 
greitu laiku sugautas. Va kaip 
smetonininkai žmonių aukas 
sutrina savo rankose.

Pirmiau buvo manyta, kad 
tik paleisti gandai, bet dabar 
paaiškėjo, kad iš tikrųjų $187 
pavogti, bet vagį kol kas ne- 
p a gavo.

Po mitingo, kovo 2 dieną, 
rytė, atvyko į raštinę du lie
tuviai : vienas su biznišku rei
kalu, o kitas, kad knygve- 
dė jam išpildytų “Income 
Tax” aplikaciją. Kybą, pa
sikalbėjęs su medaus biz
nierium, išsiėmė pakietą iš ki- 
šeniaus, ir padėjęs jį ant stalo, 
nuėjo į kitą kambarį. Kuomet 
Kybą sugrįžo, tai medaus par-’ 
davėjas jam pastebėjo: “Ko
kis iš tavęs biznierius — pali
kai pakietą ir nuėjai; jeigu 
būtų įėjęs koks neteisingas 
žmogus ir būtų pavogęs”.

Tuomet Kybą surikęs: “Kur 
tas pakietas?!” Paėmęs pakie
tą pažiūrėjo į vidų, ir suriko: 
“Vai, Jėzus Marija!... Sme
tonos pinigai prapuolė!” Tie 
du lietuviai nustebo, nieko 
apie jokius pinigus nežinoda
mi.

Neužilgo ir “tautos vadas” 
Smetona a t s i b a ladojo su 
dviem policistais “pinigų pasi
imti.” Kybą paaiškino, kad pi
nigai, kurie buvo skirti “tau
tos vadui,” $187, dingo.

Tuomet prasidėjo jieškoji- 
mas ir kišenių krėtimas. Bet 
medaus pardavėjas nesileido 
krėst be varanto; jis pareika
lavo varanto, tai tuomet, sa
ko, galėsit mane krėsti. Bet. 
kodėl Kybą nedrįso išreika- 
laut varanto, tai tur būt tik 
jam žinotina . . . Tačiaus tuos 
du lietuvius policija išlaikė 
Kybos raštinėj suvirš dvi va
landas. Galų gale, medaus 
pardavėjas griežtai pareikala
vo Kybos varanto, ar liuosy- 
bės. Kybą pasibijojo varanto 
iš policijos stoties reikalauti, 
tai policija sutiko tuodu lietu
vius paleisti.

“Tautos vadas” Smetona 
barzdelę krapštinėjo stovėda
mas Kybos raštinėj ir atsidu
sęs iš pat gilumos, užkoman- 
davojo savo palydovus-policis- 
tus eiti laukan. Ir nusiminęs, 
galvą palingavęs, “tautos va
das” išėjo be pinigų.

Reporteris.

Hudson, Mass.
Apvienytos lietuvių organi

zacijos, būtent: šv. Juozapo 
Draugija, Laisvės Draugija ir 
Lietuvių Piliečių Kliubas ruo
šia labai svarbų parengimą 
Am. Raudonojo Kryžiaus nau
dai. Tas parengimas įvyks ba
landžio 11 d., Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėje, 17 
School St.

Muzika bus iš Nashua,— 
Tamulionio orkestrą.

Lietuvių Kliubas svetainę 
duoda šiam parengimui vel
tui.

šiame parengime bus duo
ta dovana Jungt. Valstijų bo- 
nas $25 vertės. Dovanos gavi
mui iš anksto platinami bilie
tukai po 10 centų; parengime 
vienas iš laimingų gaus tą do
vaną.

Dalyvaukite šiame parengi
me ir paremkite Amerikos 
Raudonąjį Kryžių.

Aš Būsiu.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 44

Shenandoah, Pa. WORCESTER, MASS.

(Tąsa)
Kažkoks vidujinis balsas graudingiau 

prakalbo į Kordušo širdį. Po vestuvių jis 
dar kartą buvo Mikasę matęs ir lyg pa
reigos, lyg tėviškumo jausmas buvo su
gnybęs širdį. Pablyškus, nelinksma, o to
kia graži, — pagalvojo jis, jodamas sa
vo naujuoju arkliu pro miškelį. Ir ačiū 
Aukščiausiam,,kad niekas nežino. Jei su
žinotų, tai brrr! Padegtų mane, užmuš
tų!

— Klausyk, Morta, — pagaliau pirmą 
kartą jos vardą ištarė Kordušas.

— Žinai mano širdį, tai vis ašarom. Aš 
šuns nenuskriaudžiau, ir tavęs...

Morta atsirišo skepetaitę, šastelėjo ją 
ant galvos ir kampais ėmė šluostytis aša
ras. Jos lūpos buvo sučiauptos, kaip iš
plakto ir rykštę pabučiavusio kūdikio.

— Štai ką, Morta, pasikalbėkim drau
giškai. Jei tu paslaptį iki šiol išlaikei, 
tai zuch baba. Šitą tavo dorybę daugiau 
vertinu už pinigus. Supranti, miela mo
teriške, už pinigus! Matai. Ištekėk tu už 
Andriaus!

Kordušas parėmė rankom galvą ir 
šypsodamasis stebėjo Mortos veidą.

— Už kokio? — primerkė Morta akis.
— Masz tobie. Na, už mano Andriaus. 

Šaunus vyras. Galėtum ir pas mane gy
venti. Vėl ūkvedžiu jį palikčiau. A? O 
jei nepatiktų — duočiau pinigų, išva
žiuotumėt. .. galėtumėt net į Lenkiją iš
važiuoti. Idėja, Morta, į Lenkiją! Atsi
meni mano sūnūs? Dabar pulkininkai.

— Ponas jau negražiai juokaujate.
— Garbės žodis. Andrių tik apskųst, 

aprengti. Kaip gvardijos puskarininkis! 
Jei neklystu, jis tave mylėjo.

Nuraudo Mortos skruostai, akyse pa
sirodė svajingas rūkelis.

— Po laiko, pone.
— Kodėl? Ar tu ne jauna?
Kordušas visai pralinksmėjo. Užsuko 

vėl radiją. Kurkdamas, švilpdamas at
skrido iš Berlyno pas juodu kariškas 
maršas. Kordušas žingsniavo po kamba
rį beveik į maršo taktą ir kalbėjo:

— Ot, bagatela. Kaip mudu šito anks
čiau nesumetėm. Nereikės tau, Morta, 
pas tą Matūzą gyventi.

— Jei ne ponas, gal aš už Andriaus ir 
būčiau ištekėjusi.

— Ir vėl aš. Vis aš, aš, aš, — ėmė kra
tyti Kordušas rankas.

— Taip, tamsta...
Kordušas nutilo. Jo kaktoj vėl iššoko 

kelios raukšlės, žili ūsai padribo žemyn.
—Vadinas, tūkstančio litų nori ir bas

tą. Daugiau nieko. O jei neduosiu?
Morta atsisėdo, užsisegė juodą, trum

pą švarką ir žiūrėjo į Kordušą, tarsi jai 
čia pat ir duobė iškasta.

— Aš... ateisiu. Ateisiu dieną, šauk
siu, visiems išpasakosiu!

— De scorpions! Ir aną kartą taip sa
kei. Žadėjai nebesugrįžti. Garbės žodis, 
nušausiu!

— Dievo valia. Jei nė kiek tau nerū
pi dukters likimas, ir aš tavęs nepasigai
lėsiu. Visi sužinos, visi! — ėmė dusti 
Morta.

— Gyvatė prakeikta! — nusigręžė 
Kordušas. — Neturiu dabar. Rytoj. Ry
toj ateik. Tik naktį.

Kordušas atsisuko į ją nugara. Jo kai
ly sis petys trukčiojo, jis laikėsi į stalą 
įsikibęs, kad nevirstų, štai kur reikėjo 
valios, valios!

XIII.
Sodininkas, nelyginant gatvėn išmes

tas senas generolas, pergyveno sunkią 
vidaus dramą. Tartum už ilgus, niūrius 
gyvenimo metus, už kažkokią skriaudą, 
kurios jis nesuprato, dargi džiaugėsi, da
bar nematomas, bet galingas gamtos rė
dytojas vertė jį viešai demonstruoti sa
vo nepasitenkinimą, pasišlykštėjimą vis
kuo, ką matė aplinkui. Iš padoraus, sa
ve vertinančio darbininko jis priėjo tokį 
žmogaus pairimo būvį, kad nė pats sa
vęs nebepažinojo. Tatai atėjo kažkaip 
savaime, be pastangų ir palinkimo. Ro
dos, žengė lygiu keliu, ėjo žvalgydama
sis į šalis, o nepamatė dumblino grio
vio, į kurį įpuolė ir nebenori iš jo išlipti. 
Keisčiausia, kad po metų kitų nei senie-> 
ji dvaro žmonės, nei jis pats tarp praei
ties ir dabarties nebematė didelio skir
tumo. Smuko, sumenko ponai. Nebe pa
sipūtusiais povais vaikšto, bet čirškia, 
kaip alkani žvirbliai šaltą žiemą. Tarnai

smuko dar žemiau. Tatai, rodos, buvo 
savaime suprantama, logiška.

Pavarytas iš ūkvedžio, toliau atstum
tas nuo Kordušo, Andrius kad ir pyko, 
bet vis dėlto keistas jausmas valdė ir 
švelnino jo širdį. Jis šėldavo ant pono, 
keikdavo jį, bet ir daugiau pagarbos reiš
kė, savotiškai mylėjo. Jei kuris įkau
šęs ūkininkas pradėdavo Kordušą nie
kinti, jis pradėdavo savo poną ginti. Sa
votiškas išdidumas paglostydavo jo širdį, 
kuomet kas nors apie Kordušą švelniau 
ir draugiškiau išsitardavo. Jei Andrius 
pas Kordušą tebetarnauja, tai Kordušas 
turi būti pranašesnis už mužiką. Jis taip 
ne ti kgalvodavo, bet ir pasakydavo.

Vėl sodininku paskirtas, Andrius re
čiau besugriebdavo litą. Į mėnesį kartą 
ir kąrčiamon benueidavo. Pakako nami
nės. Už du litus bonką nusipirkęs, jis 
šaukdavo nesavu balsu įvairiausias dai
nuškas, ašaras nusibraukdamas. Blaivus 
nuobodžiaudavo. Nuobodulys buvo vir
tęs gūdžiu įnirtimu. Sėdėdavo sode po 
valandą, dvi, tris, pūsdamas dūmus že
myn, į kojas akis įsmeigęs. Tiesiog žvė
riškom akim peržvelgdavo Kotriną, ber
ną Vincą, ypač Dūnaitį. Ūkvedžio svoris 
augo ne dienom, tiesiog valandom, ir An
driaus širdis laukė, kada tas žmogus 
sprogs nuo “pečenkų.” tepastebėjęs tų 
žmonių veiduose nei pykčio, nei pasi
šlykštėjimo jo poelgiais, nuleisdavo gal
vą ant krūtinės arba sukdavo į'pamiškė
lę, užuodęs naminės kvapą, kaip vilkas 
avį. Po stiklinės kitos pindavo kojom 
kažką niūniuodamas taip klaikiai, lyg 
urgztų prirakintas vilkų veislės šuo.

Pageltusiam, drebančiam, pypkės kan
diklio nebeišlaikančiam kalviui Ksaverui 
išsipasakojo visą, ką galėjo aiškesnio už
čiuopti savo sieloje, dėl ko dažnai riedė
davo ašaros. Prastais, grubiais, bet ryš
kiais ir įtikinančiais žodžiais jis įrodinė
jo senam draugui, kad juodu abudu jau 
sukirmiję, kaip peraugę grybai, suvytę 

' nuo gero gyvenimo, kaip nuo saulės karš
čio.

— Mes, Andriau, tik manėm, kad mums 
saulė šviečia. O, pasirodo, jokios saulės 
mes nematėm.

— Stipsim, kaip pasenę šunes. Nei na
mų, nei vaikų...

— Pririšo čia, nors tu galą gauk. Da
bar mūsų darbas nedidelis: išgėrei ir 
vėl...

— Įgriso, apkarto, Ksaverai. Tu bent 
žmoną turėjai, sūnų -išauginai, o aš ką? 
Mane plūdo, o aš rankas bučiavau...

Suvirpėdavo Andriaus žandikauliai. 
Nebeeklausydavo, ką draugas pasakoja. 
Prieš jo akis išdygdavo Morta, šmaikšti, 
vikrutė akmistrinė. Diegliai suverdavo 
širdį.

— Susna, — nusispjaudavo tokiais 
momentais sodininkas. — Jei ne ji — ki
taip būtų buvę.

Kita mintis prigijo Kordušo širdyj, 
kaip laukinės rožės Kordušo sode. Su
spausdavo jis kumštį, jauną Kordušą pri
siminęs. Trakštelėdavo pirštais, kaip rie
šutais, bet ilgėliau ant jo pykti neįsten
gė. Visuomet merga kalta, visuomet, — 
prisipyręs pats sau gindavo jį. Ponas tik 
čiupt už pasmakrės, o jos ir atstato dan
tis. Dabar šliurinėja, lyg žydmergė per 
svietą.

Įgriso pagaliau pokalbiai ir su Ksa
veru. Susitikdavo juodu tylėdami, pasi
sakydavo, kad viduriai dega, ir pamiškė
je kiūtindavo, po dvejetą litų į saujas su
sispaudę. Tik apie Mortą dar kalbos ne- ’ 
nuspjaudavo. Seniai buvo girdėjęs visas 
jos nelaimes, pirmasis sužinojo ir apie 
Matūzos varžytines. Tos kalbos medum 
lipo ja mprie širdies. Padėdavo bpboms 
vanoti ją liežuviais, ir kartą girtas vos 
neišpąsakojo tai, ką kiti nujautė, o jis 
tikrai žinojo. Kumštim pagrąsino pilna- 
čio mėnuliui. Tai vis tos dangiškos švie
sos. Per jus ir ponai" greičiau mergas 
sugaudyydavo.

— Andriau, marš pas popą, — sutikęs 
įį griežtai tarė. Dūnaitis.

Andrius piktai sumirkčiojo akim ir už
sikosėjo.

— Aš ne kareivis. Jokių čia man mar
šų!

— Nevoglyk. Eik! Ponas, matyt, kaž
ką svarbaus nori pasakyti.

— Sutarė mane ja uišmest. Galiu nu
sispjaut. •

— Tu ir vėl girtas!
— Už savo geriu.

{Bus daugiau)

Mūsų Žinios

Mainierių militariškąs spek
taklis įvyko kovo 22—25 d.d. 
Buvo geros pasekmes. Svetai
nė, kurioje telpa apie 800 
žmonių, buvo pilna visus ke- 
turius vakarus..

Tai jau antras toks pasek
mingas mainierių parengimas 
Shenandoah’ryje bei šioj apy
linkėj. Jį suruošė šios apylin
kės mainierių unijos lokalai, 
kad sukelti pinigų lokalų pa
laikymui ir duoti paramos pa
liegusių vaikų draugijai, kuri 
randasi šioje apylinkėje.

Prie suruošimo šio spektak
lio ir pačios programos davi
me ėmė dalyvumą visokių tau
tų ir pažiūrų žmonės. Ir, ne
žiūrint tokio mišrumo, visas 
darbas atliktas labai sklan
džiai ir puikiai. Tas parodo, 
kad galima daug nuveikti vi
suomenės labui, kai! vieningai 
ir bendrai veikiama.

Didelis kreditas tenka pri
pažinti T. Beretui, airių tauty
bės jaunam mainieriui; jo pa
stangomis labai daug kas pa
daryta bei nuveikta. Jis buvo 
ir pirmininku šios grupės. Jis 
yra geras unijos veikėjas ir 
demokratiškas žmogus; todėl 
jo darbo ir pasekmės būna ge
ros.

Chorą ir solistus mokino P. 
J. Jurkevičiūtė, muzikos mo
kytoja. Ji gabi lietuvaitė, mo
kytojauja kaip muzikos mo
kytoja vidurinėj mokykloj 
(High School).

Solistais iš lietuvių, buvo: S. 
Kuzmickas ir V. Maksimoms. 
Jie puikiai pasirodė.

Chore irgi buvo keli lietu
viai, būtent: J. Pacauskas, A. 
Kuzmickas, F. Treigis, S. No
ris ir keletas kitų. Visos dai
nos šiame koncerte buvo ang
lų kalboj ir militarinio pobū
džio, tai publikoj sukeldavo 
daug plojimų po kiekvieno 
dainavimo.

Darė gražaus įspūdžio mi- 
litariški drabužiai ir maršavi- 
mai estradoje. ,

Nuo šio spektaklio liks gra
žaus pelno geriems tikslams.

Garbė mainieriams, kad 
taip vieningai veikė ir pasie
kė gerų pasekmių!

Serga M. Bujauskienč
Draugė M. Bujauskienč per 

kurį laiką sirguliavo, o pirma
dienį, kovo 30 d., tapo nuga
benta į ligoninę. Buvau ją ap
lankyti. Ji yra įdėta į cementą 
nuo pusės blauzdų iki krūti
nės. Paklausiau jos, kas per 
liga, tai atsakė, jog net dak
tarai patys nežiną, kas iš tik
rųjų yra, nes negalį ligos įspė
ti.

Drg. Bujauskienč priguli 
prie LDS jaunuolių kuopos ir 
vietinio Moterų A p š v ietos 
Kliubo. Ji yra S. ir A. Kuz
mickų sesuo.

Linkiu tau, sesute, kad grei
čiau pasVeiktum!

Draugai bei draugės, ku
riems laikas leidžia, aplanky
kite ją jos nelaimės valandoj.

Ištiko Nelaime Joną 
Rutkauską

Kovo 29 d. dirbant mainose 
ištiko nelaimė Joną Rutkaus
ką. Jis yra mechanikas; bede
dant mašinas dėl anglies trau
kimo, užpuolė jam ant kojos 
mašinos dalis ir ją nulaužė. 
Jis likosi nuvežtas į Pottsvilės 
ligoninę, kur ir dabar randa
si.

Aplankykime tą draugą.
Gaisras

Kovo 26 d., 4 vai. ryte, 
čionais kilo gaisras ir tuoj pa
virto į baisią ugnį, — į trum
pą laiką apėmji net penkis na
mus, kurie paskendo liepsnose 
ir beveik visiškai sudegė, pa
liekant 7 mainierių šeimas be 
pastogės.

Gaisras, sakoma, kilęs nuo 
pečiaus. Gaisrininkai greitai 
pribuvo, bet negalėjo nieko iš
gelbėti, — viskas sudegė. Mat, 
namai mediniai ir ląbai arti 
vienas kito sustatyti. Užside
gus vienam namui, ugnis grei
tai persimetė į kįtus. žmonės 
turėtų būti labai atsargūs su 
ugnimi! .4.0 , A. K.

Suvėluota . . .

Nors biskutį suvėluota, bet 
negalima praleist neaprašius 
Aido Choro nuveiktų darbų. 
Jeigu kartais “pamėgini” ko
kį įvykį pavėluot arba pra
leist, tai J. Sabaliauskas ko
respondentui neduoda ramy
bės ir sako: “Jeigu Aido Cho
ras išrinko korespondentu, tai 
turi rašyt.” Pasipriešinti jam 
negalima, nors verkdamas, ko
respondentas yra priverstas 
rašyti.

Nors biskutį ir pavėluota, 
bet negalima neaprašius pra
leist, kad Aido Choro vyrų ba
sų buvo labai sumažėję. Vieną 
repeticijų vakarą J. Sabaliaus
kas atėjo su trim jaunuoliais 
ir visi trys, su gerais baso bal
sais. Po kelėtos repeticijų, d. 
J. Karsokienė, Aido Choro 
mokytoja, davė jiems kredito 
už jų. gabumus ir drąsumus. 
Bravo, jaunuoliai!

Nors biskutį suvėluota, bet 
negalima praleist neaprašius, 
kad kovo 8 dieną Aido Choro 
įvyko šaunus koncertinis b au
klėtas., Publikos atsilankė apie 
pora šimtų. Šio bankieto komi
sija priėmė Staliulionio pata
rimą ir, iš tikrųjų, buvo nau
dingas patarimas: publikai 
valgiai labai patiko. Tikietų 
platinime pirmas kreditas pri
klauso J. Sabaliauskui, — jis 
išplatino įžangos tikietų už su
virs $50. Antras kreditas tai
— 'D. Mačiulienei, nes ji iš
platino tikietų už $20. Trečias
— V. Chesnai, kuris pardavė 
tikietų už $15. Kiti po mažiau 
pardavė. Tikiuos, atleisite už 
tai, jeigu visų vardų nesužy
mėsiu, nes daug laikraštyje 
vietos užimtų. Bet nuo savęs 
tariu visiems tikietų platinto
jams ačiū.

Programą pildė į V. Tuma- 
nis, J. Sabaliauskas (duetas), 
kuriems akompanavo drg. J. 
Karsokienė.

V. Mickevičiūtė grojo smui
ko solo, ir viena jaunuolė, 
francūzaitė, labai gražiai pa
dainavo keletą dainelių. Jai 
akompanavo Dolores Staliulio- 
nis.

Nuo ši (5 bankieto Aido Cho
rui liko nemažai pelno.

Varde Aido Choro, ačiū at
silankiusiai publikai už sim
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patiją ir paramą. Aido Cho
ras, po vadovybe drg. J. Kar- 
sokienės, nepamirš atsiteisti su 
dailės dainom.

Nors suvėluota, bet negali
ma praleisti neaprašius, kad 
Aido Choro repeticijos atsibū- 
na kiekvieną trečiadienį, 8 
vai. vakare, 29 Endicott St.

Nors ir suvėluota, bet nega
lima praleist neaprašius, kad 
J. Sabaliauskas jau seniai Ai
do Choro korespondentui in
formavo, jog operetė “Čigo
nai Klajūnai” bus suvaidinta 
gegužės (May) 3 d., 1942. J. 
Sabaliauskas pageidauja, kad 
YVoi'cesterio ir apylinkės lie
tuviai tą dieną nieko nereng- 
tumėt, bet visi dalyvautume! 
operetės “čigonai Klajūnai” 
perstatyme.

Nors suvėluota, bet negali
ma apleisti neaprašius, kad 
drg. J. Karsokienes broliukas 
išvyko į J. V. armiją. Taipgi 
ir Billy Dupšas, senas Aido 
Choro basas. Todėl Aido Cho
ro vardu, linkime jiems gero 
pasisekimo, — kad nevienam 
priešui užpuolikui sprandą nu
suktų ! 1

Nors suvėluota, bet negali
ma apleist neaprašius, kad Ai
do Choro korespondentas F. J.. 
Repšys išvyksta į Atlantic City 
aplankyt savo sesutę Stellą 
Repšys, nes jai buvo padaryta 
operacija.

Laimingos kelionės man pa
čiam !

Aido Choro Korespondentas.

Lewiston-Auburn, Me.
Kovo 26 d. išvažiavo i Dė

dės Šamo armiją Stasys Gaina, 
vienintelis jaunuolis mūsų 
LDS 45 kp. Daugiau į šią 
kuopą jaunimo nepriklausė 
apart jo. Vieną sykį, prieš iš
važiuojant į kariuomenę, teko 
kalbėtis su S. Gainiu, ir aš jį 
užklausiau: Ar nebijote eiti į 
kariuomenę dabartiniame ka
ro laike? Jis atsakė: “ Ne tik 
kad nebijau, bet einu atlikti 
savo priedermę, — kovot už 
laisvę ir demokratiją su tais 
nevidonais fašistais, kurie ne 
tik nori užkariauti visą pasau
lį ir įsteigti vergiją, bet nori 
visą istorijos ratą sugrąžinti į 
taip vadinamus vidurinius 
tamsybės amžius!”.

Ir dar pridūrė: “Geriau 

man žūti kovos lauke, kovoje 
su priešu, negu būti pavergtu 
man pačiam ir ateinančiom 
gentkartėm, tų dvikojų dra- 
kančių žvėrių nacių — fašis
tų.”

Kovo 28 d. įvyko ALDLD 
31 kp. metinis susirinkimas. 
Narių dalyvavo nedaug, bet 
nutarimus padarėm gan ge
rus. Nutarėm surengti pikni
ką, kurio visas pelnas eis dėl 
medikalės pagalbos Sovietų 
Sąjungos kovotojams su kani
balais naciais. Kadangi LDS 
45 k p. sumanė ir nutarė kreip
tis prie visų lietuvių draugijų 
ir organizacijų, kad sykiu var
de visų lietuvių surehgti vaka
rienę, ‘nuo kurios pelnas bus 
paskirtas dėl Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus, tai ir mes šia
me susirinkime prisidėjom 
prie to parengimo, ir į rengi
mo komisiją išrinkome drg. A. 
Apšegienę ir drg. J. Liaudans- 
ka.

Kurie nariai dalyvavo šiame 
susirinkime, pasimokėjo meti
nes duokles ir gavo ALDLD 
išleistas knygas — “Sovietų 
Galybė” ir “Jaunimas ir Ka
ras.”

Į kuopos valdybą tapo iš
rinkti tie patys įrangai, kurie 
buvo- praeitais metais.

Balandžio 18 d., vakare, į- 
vyks vakarienė, kurią duos 
Lietuvos Dukterų Draugija ir 
N.P.š. Panelės Draugija. Pel
nas skiriamas dėl šių miestų 
lietuvių jaunuolių, kurie tapo 
pašaukti į J. V. armiją. Aš 
manau, kad labai verta pa
remti šis parengimas, ir nueiti 
į šv. Baltramiejaus svetainę, 
kur įvyks ši vakarienė.—Jau
nuoliai aukoja savo gyvybę už 
mūsų visų laisvę ir gerovę, tai 
mes turim paaukoti dėl jų 
nors keletą centų, nusipirkda
mi įžangos bilietus.

Gamtos Sūnus.

London. — Sovietų orlai
viai smarkiai bombardavo 
Rovaniemi, Finliadijos susi
siekimų centrą. (Finai gar
sinasi, kad nušovę 7 sovieti
nius orlaivius.)

Bataan pusiausalyj ame
rikiečiai nukirto dar 2 japo
nų bombanešius.
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NACIAI VĖL SUKIRSTI CENTRALINIAME 'i

IR UKRAINOS FRONTUOSE
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

sunkioje padėtyje. (Kairysis 
sparnas 17-tos vokiečių ar
mijos veikė nuo Barvenko- 
vos, 80 mylių į pietų ry
tus nuo Charkovo.
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Smūgis Japony Oriai 
viam Timor Saloje

niais, ten rasi barus 
apstotus lietuviais, 
ria, dainuoja, šoka, 
surengsi prakalbas, 
aiškinama karo vedimo prie
žastys, tai jie sako: “Jų reika
las, o ne mūsų. Karas eina sa
vais keliais — jo nesustabdysi 
ir nepataisysi.”

kimštinai 
kurie ge- 

O 'jeigu 
kur bus

dėt savo pavasarinę ofensy- 
vą linkui Kaukazo žibalo 
šaltinių,” kaip sako prane
šimas United Press, ameri
kiečių žinių agentūros.

Sovietai pagrobė maisto 
ir amunicijos sandėlius ir

Naciai pasišaukė paspir- artileriją 94-tos nacių divi- 
tin kariuomenę iš pietiniai zijos, kuri buvo dalis šeš- 
vakarinių savo fronto da-'tos vokiečių armijos 
lių. Bet raudonarmiečiai su-1. i 
pliekė ir nuvijo atgal tuos nacius Briansko mieste, 
pastiprinimus. centraliniame fronte. Bri-

“Rusai sukriušino žiemi- anske taipgi nepaprastai! 
nius nacių apsigynimus, nuo ; smarkiai veikia sovietiniai! 
kurių vokiečiai planavo pra- partizanai. !

Australija, bal. 6. — A- 
merikos ir Australijos or
laiviai antru kartu per 24 
valandas, bomb arduodami 
japonų stovyklą Kupange, 
Timor saloje, sunaikino bent 
17 priešų orlaivių tenai ir 
sunkiai sužeidė dar 19-ka.

Balius. Bus duodamos bran
gios dovanos prie įžangos ti- 
kieto. širdingai kviečiame vi
sus Philadelphijos lietuvius ir 
lietuvaites 'dalyvauti 
margučių baliuje.

tame
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Sovietai faktinai apgulė Lekiančios Tvirtoves Pedege

Du Japonijos Laivus

Žymiai Išdaužytos Na- Kariniai Fabrikai Apva
dų Armijos Ukrainoj lomi nuo 2,000 Fašistų
Maskva. — Sovietinė ka

riuomenė sunaikino žymią 
dalį dviejų Hitlerio armijų 
Doneco srityje, Ukrainoje. 
Tai dabar naciai stengiasi 
užkišt tą spragą šviežiais, 
atsiunčiamais atsarginiais 
kareiviais iš Vokietijos.

Vokiečiu Nuostoliai 
Per Tris Dienas

Kuibišev, Sov., bal? 6. — 
Neoficialiai pranešama, jog 
per tris paskutines dienas 
Sovietai sunaikino 107 vo
kiečių orlaivius, penkis ba
talionus rinktinės Hitlerio 
gvardijos ir pagrobė nuo 
nacių 20 priešlėktuvinių ka- 
nuolių, 70 fortų ir aptvirtin- 
tų pavienių apkasų.

New York. — Pagal ka
rinės vyriausybės įsakymus, 
jau daugiau kaip 2,000 na
cių, italų fašistų ir kitų A- 
šies pakalikų išmesta arba 
turi būti išmesta iš karinių 
fabrikų New Yorke ir apy
linkėje.

Tarp jų yra ir naturali- 
Kuotų Amerikos piliečių. 
Patvarkymu generalio ša
lies prokuroro Biddle’o bus 
užvestos bylos prieš dauge
lį jų su reikalavimu atimt 
iš jų Amerikos pilietybės 
popieras. •

AMERIKIEČIAI ATMUŠĖ 
NAUJAS PRIEŠU ATAKAS
Washington, bal. 6. — Ja

ponai su tankais, orlaiviais 
ir artilerija vėl smarkiai 
atakavo amerikiečių linijas 
Bataan pusiausalyje. Visi 
įnirtę priešų puolimai liko 
atmušti atgal su skaudžiais 
jiems nuostoliais, ir japonai 
nei kiek nepasivarė pirmyn 
iš tų mažiukų sklypelių, ku
riuos jie buvo pirmiau už
ėmę. Amerikiečiai nukirto 
didelį japonų bombanešį.

Australija. — Japonai iš
kėlė kiek savo kariuomenės 
į tūlus punktus Solomon sa
lose.

Hitleriečiai Turį 4,000,000 
Svetimų Darbininku

Berlin. — Hitleriečiai su 
pasididžiavimu skelbia, kad 
jie Vokietijoj turį jau apie 
keturis milionus svetimšalių 
darbininkų ir darbininkių 
(kurių dauguma yra per 
prievartą sugabenti iš užim
tų sovietinių plotų, iš Lietu
vos, Latvijos, Lenkijos, Ho- 
landijos, Belgijos ir kt.)

Amerikos Lakūnai Užkūrė
Japonams Pirtį Rangoone
New Delhi, Indija.—Ame

rikos orlaiviai iš Indijos au
dringai bombardavo japonų 
užimtą Rangooną ir, tarp 
kitko, užkūrė ten tris di
džiulius gaisrus. Japonai 
stengiasi pasitaisyt Rangoo
ną, kaip karinį sau uostą.

v» • •• i (TFašistai Šaukia Armijon Vy- kur j
rus iš Bepusiškų Šalių

Indija. — Didieji Ameri
kos orlaiviai, vadinamės Le
kiančios Tvirtovės, padegė 
bombomis vieną japonų šar
vuotlaivį ir vieną laivą su 
kareiviais. Du amerikiniai 
orlaiviai buvo kiek sužeisti, 
bet sugrįžo į savo stovyklas.

Kartą A. Bimba mane karš
tai sveikino už gerą pasidar
bavimą vajaus reikale dėl LDS 
5 kuopos. Dabar aš karštai 
sveikinu A. Bimba ir kitus ra
ginu, kad jie pasveikintų jį, 
nes jis pervažiavo tūkstančius 
mylių nuo New Yorko 
liforniją, bet negavo nė 
naują narį į LDS. (Jūsų 
kirtimas” ir raginimas

J. Bender grąžino skolą iki 
vienam centui, kurią jis buvo 
paėmęs iš Veikiančio Komite
to.

Dabar jau nudžius ašaros 
tiems, kurie del tos paskolos 
buvo pravirkę...

į Ka- 
vieną 
“svei- 
kitus

“pasveikinti” A. Bimbą yra vi
sai ne vietoje. A. Bimbai pra
kalbas daugiausiai ruošė Liet. 
Literatūros Draugijos kuopos, 
ir ne LDS vajaus reikalais. — 
“L.” Redakcija.)

Raudonojo Kryžiaus naudai 
čionai buvo suruošti du masi
niai susirinkimai. Vienas tokis 
susirinkimas įvyko' kovo 22 d., 
Richmond Bendrovės salėje, 
kur surinkta $152.25 aukų.

Gi kovo 29 d. susirinkime, 
kuris buvo Taut. Svetainėj, au
kų surinkta; $20.80.

J. S. Rainys.

lį Kupčinską, kuris nuolatos 
finansiniai parėmė savo spau
dą ir kitus svarbius reikalus, 
visa žiema reumatizmas kan
kino. Tai sena auka kasyklų. 
Jiedu abu myli dalyvauti su
sirinkimuose ir užsimoka savo 
duokles į laiką; kokios aukos 
renkamos, — niekad nepasili
ko nepaaukavę stambesnę su
mą. Bet šią žiemą jau lovoj 
turėjo praleisti. Bet ir sirgda
mas, atsižymėjo su žymiom 
aukom.

Paskutinis mano atlanky- 
mas buvo džiuginantis, kada 
senelį J. Kupčinską radau iš 
lovos pakilusį. Džiaugėsi jis, 
kad jau gali truputį paeiti, ir 
galės greitai dalyvauti svar
besniuose susirinkimuose.

Minersville, Pa

Dar vienas nesmagus pra
nešimas: Draugas St. Pečiulis 
paskutiniu laiku rimtai susir
go. Jis užėmė svarbią vietą 
ALDLD 9-tam Apskrityj ir 14

kuopos organizatorius.
Keletą savaičių nesijauta 

gerai, bet dar vis nepasidavė 
ligai nugalėti.

Dar kovo 15 d. sugavo šei
ma traukiniu nuvažiavo į Phi- 
ladelphiją, į “Laisvės” balių, 
nenorėdamas nuduoti sergan
čiu. Bet jam sugrįžus, liga pa
blogėjo ant tiek, kad privertė 
eiti į ligoninę. Bet Pottsvillės 
ligoninės gydytojas nesurado 
ligos rūšį ir kaip ją būtų ga
lima prašalinti. Tad gydytojas 
patarė vežti į Philadelphijos 
Jefferson ligoninę. Kiek gydy
tojas. pranešė, tai per keletą 
dienų neleis visai lankytojų, 
nes jis yra silpnas, —. tUfi 
kiek ramiau pabūti, kol pavcL 
jus praeis. Toliau draugai phi- 
ladelphiečiai galės jį atlankyt.

Aš iš savo pusės linkiu grei
to pasveikimo drg. St. Pečiu
liui, ir vėl stoti prie visuome
niško darbo.

J. Ramanauskas.

j

J

Klausimai ir Atsakymai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

neprieteliai, kaip ‘‘Draugo” 
redaktoriai gali bjauroti 
rinkimą aukų medikalei pa
galbai ir šmeižti Russian- 
War Relief organizaciją.

Apart to, ši “Draugo” ir 
kitų prohitleriškų laikraš
čių kampanija prieš teiki
mą medikalės pagalbos So
vietų Sąjungai, kurios Rau
donojoj Armijoj didvyriškai 
kariauja prieš Hitlerį de- 
sėtkai tūkstančių ir Lietu
vos jaunuolių, parodo tų 
laikraščių redaktorių ir lei
dėjų visišką atsisveikinimą 
su paprasčiausiu žmonišku
mu. Jie taip atsidavę Hitle
riui, jog jau priešingi net 
gelbėjimui gyvybės lietuvių 
jaunuolių, apraišiojimui žai
zdų sužeistųjų!

“Laisvės” pastarojo bankie- 
to programoje buvo pagarsin
ta LLD 141 kuopos mėnesiniai 
susirinkimai. Ten pasakyta, 
kad susirinkimai įvyksta kiek
vieną mėnesį, kas antrą ket
virtadienį, Frankford, Phila- 

! delphia, Pa.; bet numerio kliu- 
bo ar namo nepažymėta. Gal 
valdyba tos kuopos nenor tu
rėti nesmagumą,, nes nariai, 
kartais, užsimanytų, nueiti ir 
pamatyt ar yra susirinkimas 
laikomas... O kai 
nėra —• kur eisi?

numerio

ne
per

ra-

Kaip aš prisirašiau 
nierių sąryšio, tai iš 
matinaus ir balsą prašyti. Pa
vadinsi “draugu,” tai gal bus 
įžeidimas; o pono vardo aš 
pats nenorėjau, nes Lietuvoj 
ponas kaip trenkė į ausį man 
mažam būnant, tai ir dabar 
ūžia ta pusė galvos . . .

Bet kas pasirodo su tais 
gerbiamais ponais ir poniomis 
mūsų organizacijoj ? Prieš 
kiek laiko turėjom balių. Sek
retorė likusius nuo baliaus pi
nigus paėmusi, bet bilų neap
moka. Sužinojau, kad p. Bi
liūnas, kuris pristatė maistą 
minėtam baliui, dar iki šiol nė
ra gavęs apmokėti. O jau du 
(2) mėnesiai laiko prabėgo. 
Tai matote, gerbiamieji, su 
ponais darosi šlėktai. . .

prie biz- 
syk sar-

Smagu Ir Nesmagu . . .
Balandžio 1 diena. Pavasa

ris. Keliasi gyvybė iš po skur
daus žiemos miego. Rodos, ir 
mūs svarbus darbas, sulyg mo
mento svarbos, turėtų keltis iš 
apsnūdimo . . .

Deja, to nesimato . . .
Norisi ką pranešti žingei- 

daus savo darbininkiškai spau
dai, bet — ką? Nieko svar
baus nesurandu, kas džiugin
tų visuomeniškam veikime, ko 
iš mūs apylinkės visuomenė 
reikalauja.

Aš pats taip pat vis lūkuria
vau 
nų, 
bus 
kad
mesnis progresyvis judėjimas 
prasidėjo . . .

Gamta, lyg norėdama 
bausti mus, porą pereitų, 
nėšių, nedavė mums nė
nam sekmadieniui skaistaus 
oro, kad nueiti į LLD kp. su
sirinkimą. Ypatingai mums, 
gyvenantiem atokiai nuo mies
to, o pavažiuoti neturint su 
kuom, žiema buvo kliūtimi.. .

Taigi, net gėda tarti šiuos 
žodžius: Dar mūs kuopa šiems 
metams neturi išrinkusi nau
jos valdybos!

pavasario skaistesnių die- 
manydamas, kad su tuo 
linksma pranešti žinutę, 
su pavasariu ir mūs žy-

nu- 
mė- 
vie-

Na, ir vėl beda: Mūs sene-

«
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337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—-HA vemeyer 8-1158

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų Jr Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

BRIDGEPORT, CONN

M?

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

Telefonas 4-3779 
1*. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

VESTUVĖMS, BANKIEYAMS IR PARĖMS
Tokiems pokillams mes parduodam viską už labai žemas kainas

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus,BrookIyneštai 

ntlresas:

★ LIETUVIŠKA *

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

Kovo 22 d. per prakalbas 
Bendrovės Name, Tysliava sa
kydamas prakalbą pradėjo 
pro verksmus šaukti ne savu 
balęu, iškėlęs rankas į aukštį. 
Publika persigando, nes ma
nė, gal jam kas darosi nege
rai, kad taip šaukė gvoltu.

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni

Jauskitės Smarkūs, Švieži, Daug Jaunesni 
Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stipry lai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m.—kū
nam, stingantiem geležies, kalkių phosphate, 
Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus daktaras ra
šo: “Tas labai patarnavo mano ligoniam. Aš 
pats jį vartojau. Pasekmės puikios.” Specia
lia supažindinantis kiekis Ostrex Tonic Tab
lets tik 35c. Pradėk jaustis smarkesnis ir 
jaunesnis nuo šios pat dienos. Parsiduoda 
visose gerose vaistinėse.

Atvirai Kalbant
Kartą per • biznierių susirin* 

kimą priėjo prie manęs J. V. 
Grinius ir sako: “Mano brolis 
yra nužudytas per Tarybų val
džią ... Aš taip tikiu,, nes 
gaunu jokios žinios nuo jo 
kiek laiko.”

Aš bandžiau visaip jį
minti, bet jam gailesio ašaros 
riedėjo per skruostus. Tiešy- 
damas jį, sakiau: “Nusira
mink, ir nesileisk prie tokių 
minčių! Tavo brolis veikiausia 
gyvas ir sveikas. Galimas daik
tas, kad tavo brolį, kaip dak
tarą, Tarybų valdžia bus pa
skyrusi prižiūrėtojum kokios 
senelių prieglaudos.”

Grinius pakėlė galvą ir sa
ko: “Jeigu tavo žodžiai išsipil
dytų, tai aš tau daug fundy- 
čiau!” ’Tuo 
ir baigėsi, 
prasidėjo.

Už kiek
kau vėl toj pačioj vietoj ir 
man sako: “Ką gersi, Raini ? 
Tavo žodžiai išsipildė... Aš 
gavau laišką nuo Kazio per 
Šveicariją, kuriame jis rašo, 
kad jis Tarybų valdžios nu
skirtas senelių prieglaudos 
prižiūrėtojum-gydytojum.”

Tai matote, mieli skaityto
jai, kaip buvo “žudomi” prie 
Tarybų valdžios mokslo vyrai 
Lietuvoje!

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

jūs džiaugiatės, kad A. 
M. surinko narines L.L.D. savo 
kuopos duokles, bet tik pamir
šo jums asmeniškai priduoti. 
O A. D. jau siunčia savo kuo
pos duokles.

“šių dviejų veikėjų pasidar
bavimas kutena mano patrijo- 
tiškus jausmus. Aš jau turiu 
pasiuntęs į Centrą narines 
duokles už 16 savo kuopos na
rių, bet dar daug trūksta. Bet 
duodu tau patrijotišką žodį, 
kad ir šlubuodamas, bet pasi
darbuosiu taip, jog Bayonnes 
212 kuopa, bus šiais metais 
pirmutinė pasimokėti duokles 
į Centrą už visus narius. O tas 
bus padaryta prieš pirmą die
ną gegužės. Prie darbo!”

LDS 5-toji kuopa rengiasi 
prie didelio baliaus, kuris į- 
vyks balandžio 11, 735 Fair
mont Ave. Tai bus Margučių

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

r
tas pasikalbėjimas
nes susirinkimas Clement VokietaitisBerne, Šveic. — Italija ir 

Vokietija atsišaukė per ra
diją ir laikraščius, kad jų 
piliečiai, tinkami kariuome
nei, grįžtų iš bepusiškų 
kraštų — Portugalijos, Is
panijos, Švedijos ir Šveica
rijos — ir stotų į fašistų 
armijas.

Tinkamais kariuomenei fa
šistai skaito vyrus nuo* 18 
iki 56 metų amžiaus.

LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRianglo 5-3622

laiko, aš jį susiti-

Religijinių daiktų departmen-

8

I

ROBERT LIPTONįvyks

PATRICIA

' S 
j?

Philadelphijos lietuviai. ma 
žai paiso apie karą. Nueik 
lietuviškus kliubus šventadie

CREDIT, 
TERMS) I

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas Įvyks

d. balandžio, Svetainėje 103 Green 
St., 8 v. v. Kviečiame narius daly
vauti šiame susirinkime ir atsives
kite naujų narių prirašyti prie or
ganizacijos. Taipgi nepamirškite už
simokėti duokles. — Protokolų Sekr.

(81-82)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

&
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH'

DEAN

CREDIT 
TERMS

Maskva. — Naciai Lenin
grado srityj bandė užpult 
Sovietų susisiekimus, bet 
tapo atgal atmušti su labai 
kruvinais jiems nuostoliais.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienj, bal. 8 d. LDP Kliube, 
408 Court St., 8 v. v. Draugai, da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rėsime svarbių dalykų apkalbėti. 
Nepamirškite duokles užsimokėti, 
kad neUktumėt suspenduoti.

V. K. Sherąlis, Seki. (80^-82)

Labai puiku, drauguti, tik, 
jūsų nelaimei, truputį pavėla
vote. Pirmutiniai nebegalėsite 
būti.

Štai/ Portland, Ore., 4-tos 
kuopos visi seni nariai jau pa- 
simokėjoi duokles už 1942 me
tus ir dar, magaryčioms, kuo
pa gavo penkius- naujus na
rius.

Oregon City, Ore., 223. kuo
pa pasimokėjo už visus narius 
ir jau keturius naujus .gavo.

Mūsų sekretorius D. M. š. 
sako, kad visa eilė kitų kuopų 
taipgi jau labai puikiai stovi.

Tačiau, iš kitos pusės, dar 
yra daugybė kuopų, kurios nė
ra prisiuntusios Centran duok
lių nei už vieną savo narį, už 
šiuos metus.

i ht’s fjusr rrtce 
^FINDING MONEYTJ

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

i ./ <

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

e 
e 
e

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

Geriausia viela pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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Seifas Puslapis

NewYorto^^foanioi
LDS 1-ma Kuopa Plačiai Veikia

LDS 1-mos kuopos susirin- žasties, nuo to laiko gimė Lie- 
kimas įvyko ketvirtadienį, ba- tuvių Darbininkų Susivieniji- 

sve- mas (LDS).
ne-. j Apvaikščiodami LDS 1-mos 
P11 i kuopos 12-kos metų jubilėjų 

I dalyvaukime visi savo kuopos 
parengime. Yra kviečiami vi
si nariai ir ne nariai—simpa- 
tikai, biznieriai (daug biznie
rių mes turime nariais LDS 
1-mos kuopos). Komisija už
tikrina, kad pietūs bus geri ir 
visi bus sočiai pavalgydinti.

Laiškų skaitymas: Dariaus- 
Girėno paminklo statymo ko
miteto laiškas kviečiant į pik

io pikniko tikietų, 
Nutarta visi tikietai 
Daug narių pasiža- 
tame piknike.

“Partizanų Brigadą” 
Pradės Rodyti “Stan

ley” Teatre
fil- 
pa-

i

F

-

f

</■

landžio 2 d., “Laisvės” 
tainėj. Narių atsilankė 
daug. Valdybos raportai 
imti be diskusijų.

Komisijų raportai: Trijų 
Petrų komisija sakė, kad stro
piai rengiasi prie “Roast Beef 
Dinner” pietų, kurie įvyks ba
landžio 19-tą, 1 valandą die
ną, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Bilie
tas $1.25. Bus šokiai prie ge
ros Jurgio Kazakevičiaus or
kestrus. 
40c.

Trijų 
pickas,
sugabiai veikia. Tikietų daug 
išdavė platintojams, pati ko
misija irgi turinti daug parda
vusi. To LDS 1-mos kuopos 
parengimo pasisekimas 
lems, kiek delegatų kuopa 
lės pasiųsti į būsimą Seimą 
pos mėnesį, Chicago.)’.

Mūsų LDS Urna kuopa gal 
yra didžiausia, turi virš 300 
narių. Mums 
pasiųsti mažą 
Chicagoje įvyksiantį seimą, i
Dvylika metų atgal Chicagoje 
buvo SLA seimas, iš kurio pro
gresyviai SLA delegatai buvo 
Viršininkų su policija išmesti 
ir areštuodinti. Dėl tos prie-

Įžanga vien šokiams

nu-
ga- 
lie-

, ... TZ nika, suPetru komisija—Ka- .u , • I priimtas.Grabauskas, Vaznis— . ...j nupirkti.
dėjo būti

Lietuvių Komiteto pagalbai 
r a u d o n a r miečiams laiškas 
kvietė pasidarbuoti aukų rin
kimo kampanijoje. Bus renka
mos aukos gatvėse ir po įstai
gas į kenus ir ant blankų. 
Penki draugai apsiėmė eiti 
rinkti aukų, kuomet bus pa
skelbtas laikas ir priduotosbūtų sarmata 

delegaciją į į dėžutės ar blankos.
Kuopos stovis: Ligonių yra

3. Eina prie susispendavimo
4. Perstatė po 1 naują narį 
J. Grubis ir K. Reinis.

Jurgis Kuraitis,
Korespondentas.

Baltagvardiečių “Rossija” su Naciais
Balandžio 3 dieną newjor- 

kinis anglų dienraštis “P. M.” 
pašventė ištisą puslapį apra
šymui rusų baltagvardiečių 
laikraščio “Rossija”, kurį lei
džia ir redaguoja Nikolai Ry
bakov. Minėtas laikraštis po 
ąntgalviu: “New Yorke Bal
tųjų Rusų Laikraštis Seka Na
cių Liniją”, sako, “Rossija” 
praveda liniją, kuri atatinka 
Italijos fašistams, Vokietijos 
naciams ir Japonijos agen
tams. Nikolai Rybakov yra at
vykęs iš Barbino, Mandžuri- 
jos, kur jis bendradarbiavo su 
japonais. Minėto laikraščio 
daviniais, Harbine yra 12,000 
rusų baltagvardiečių, susirišu
sių su Japonijos imperialistais 
ir nusistačiusių prieš Sovietų 
Sąjungą.

Vokiečių fašistų laikraštis 
“Deutsches Weckruf und Be- 
obachter”, 1938 metais, nuo 
gruodžio 29 d. rašė: “Tikslas 
fašistų ratelių organizuotų per 
rusus baltagvardiečius Harbi
ne, Mandžurijoj, yra pravesti 
gyveniman pamatinius fašiz
mo' ir nacional-socializmo prin
cipus.”

Minėtos fašistų organizaci
jos kuopos yra tarpe rusų 
Mandžurijoj, Jungtinėse Vals
tijose, Argentinoj, Brazilijoj, 
Paraguay ir net Australijoj.

Newyorkinis rusų fašistų 
laikraštis “Rossija” rašė: 
“Kadrai tos organizacijos at
lieka politinį ir militarinį pri
sirengimą. Tam tikslui yra at
liekami specialiai kursai. Jie 
leidžia ir savo spaudą.”

Laikraštis “P. M.” rašo, kad 
“Rossija” leidime dirba tuzi
nas žmonių, kad Nikolai Ry
bakov ir jo pasekėjai turi vai
stinę, kurioj pardavinėja Vo
kietijoj gamintus vaistus, taip
gi ir fašistinę literatūrą.

“P. M.” rašo: “Rossija” 
straipsniai skamba, kaip Goe
bbelso plunksnos produktas. 
Tuojau kaip Hitleris užpuolė 
Sovietų Sąjungą, Rybakov 
apibudino vokiečių armiją 
“kaipo kardą pakeltą paties 
Dievo apgynimui krikščiony
bės prieš bolševikus” ir- svei
kino Hitlerio ordas.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 
trečiadien’, balandžio 8 d., 7:30 v. v. 
Liet. Ncprigulmingo Kliubo Svet., 
269 Front St. Visi nariai būkite lai
ku. Bus balsavimas LDS Centro 
Valdybos. (80—82)

Nauja Sovietų Sąjungos 
m a “Guerilla Brigade”, 
švęsta kovingiesiems partiza
nams visur, pirmu kartu Ame
rikoje bus pradėta rodyti ba
landžio 13-tos vakarą, Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

Naujoji filmą statoma šioje 
šalyje bendrai per Artkino 
Pictures, Inc. ir Joseph Burs
ty n. Filmoje vaidina didelis 
skaičius Sovietų filmų žvaigž
džių, tarp jų trys Sovietų 
publikų garbės artistai.

Dabar rodomasis judis 
nya”, su Lubov Orlova,
vęs Stanley Teatre 6 savaites, 
paskutiniu sykiu bus rodomas 
balandžio 12-tą. Pirmadienį 
teatras bus uždarytas per visą 
dieną, kad pasiruošti atidary
mui vakare, su nauja filmą.

R e s-

išbu-

Didvyrio Motinos Viltis

77th

kaip 
jam

Kada Japonijos, Italijos ir 
Vokietijos fašistai užpuolė 
Ameriką, tai rusų baltagvar
diečių laikraštis kiek gudravo- 
ja, bet vis vien nacių armiją 
perstato kaipo “išlaisvintoją” 
ir nuolatos kartoja seniai nu
dėvėtą tiradą, būk Sovietų 
Sąjungoj “viešpatauja tik ma
ža klika internacionalistų”, 
taip pat ir Amerikoj “klika 
įtraukė mūsų šalį karan.” Kaip 
tas laikraštis naciškai rašo, 
“P. M.” priveda kelias iš jo 
ištraukas to parodymui. Pa
vyzdžiui, “Rossija” sausio 21, 
1942, rašė:

“Kaip 1917 metais, laike 
pirmų baltųjų rusų žygių, taip 
ir dabar, po 25 metų, mes bal
tieji rusai esame tikrieji, ge
riausi ir labiausiai pasiauka
vę krikščionys ir atstovai Ru
sijos.”

Sausio 24 d. “Rossija” rašė:
“Vokiečių armija yra pa- 

liuosavus didelį plotą rusų te
ritorijos su daugybe milijonų... 
ir nepaisant musų atsinešimo į 
Vokietiją, .ji vienatinė mums 
ir mūsų reikalams gelbėja.”

Sausio 25 d. vėl rašė: “Nau
joji tvarka Vokietijos greitai 
susikonsoliduos. . Naujos idė
jos, kurios prasidėjo tik tuzi
nas metų atgal, jau yra giliai 
pasiekusios gyvenimą 
šią žmonių . . . Lai 
saugoja.”

Sausio 29 
atpasakojo 
melus apie
nuostolius, būk Sovietai nete
kę “10,000,000 užmuštais,” 
būk Sovietų Sąjungos jau “re
zervai pasibaigė” ir nacių ka
ro laimėjimas čia pat.

“P. M.” parodo, kad kiek
vienu klausimu rusų balta
gvardiečių laikraštis eina pa
gal Hitlerio liniją, ar tai ka
ro, ar tai Francijoj teismo. 
“Rossija” išeina nuo 1934 me
tų, tai yra pradėjo eiti metai 
vėliau, kaip Hitleris įsigalė
jo Vokietijoj. “Jo rėmėjai vi
sada buvo ir yra misterija”— 
rašo “P. M.”

Ką tas rusų baltagvardiečių 
laikraštis rašo, mums lietu
viams nėra jokia naujiena. 
Juk panašai rašė ir rašo pas 
mus lietuvius “Keleivis” “Nau
jienos”, “Draugas”, “Vieny
bė” ir. kiti priešdarbininkiški 
laikraščiai.

Kada Hitlerio gaujos pa
vergė Lietuvą, tai jie džiaugė
si nacių pergalėmis, gyrė na-

Amerikos jūreivis, radijistas 
Albert Vida, kuris iš tor
peduoto laivo patsai išsigel
bėjo tik po 36-šių valandų 
sunkios kovos valtyje, matė 
jūreivio Rudy Lenhardt mo
tiną, kuri gyvena 214 E, 
St., New Yorke.

Jūreivis atpasakojo, 
jos sūnus drąsiai padėjo
pasiųsti radio bangomis “S. O. 
S”.—prašymą pagalbos, kaip 
jis buvo pasirengęs palikti 
laivą.

—Jis per jaunas mirti... Ru
dy perjaunas mirti,—kartojo 
motina, o vėliau pridėjo:— 
Jis kur nors yra gyvas. Na, 
tik palaukite ir jūs pamatysi
te, kad jis gyvas.

Taip didvyrio motina rami
nasi sūnaus likimu, kuris lai
komas jau žuvusiu. Už jos sū
naus nelaimę ir motinos siel
vartą kaip ir kitų motinų, 
atsako baisusis fašizmas, tas 
žvėris, kuris sugriovė pasauly
je taiką.

Misteriškas Pranešimas 
Apie Nužudytą Žmogų

ir du
jas Dievas

Rybakov
Goebbelso

dieną
visus
Sovietų Sąjungos

-S

Policijos stoty j 12 3rd St., 
New Yorke, buvo gautas te
lefonu pranešimas, kad apart- 
mente 136 W. 117th St., yra 
nužudytas žmogus. Policija 
nuvyko ten ir po laiptais < at
rado negyvą, peiliu pervertą 
žmogų, kurios kortos rodo, 
kad jis yra John Peross, 34 me
tų amžiaus, gyvenęs 655 Le
onard St., Brooklyne, dirbęs 
Consolidated Edison Co.

Pribuvęs daktaras patikri
no, kad žmogus miręs nuo pei
lio žaizdos. Policija mano, 
kad jį nužudė koki plėšikai. 
Kas tas, kuris policijai telefo
nu pranešė žinią, tai ir nežino
ma.

Cirkas Pribuvo Miestan

Pereitą savaitę miestan pri
buvo Ringling Bros, ir Bar
num & Bailey cirko trupė, tad, 
jeigu einant pro Madison 
Square Gardeną laikytųsi iš
girsti keisti garsai, galite ži
noti, kad susitinkate liūtus ar 
kitus kokius žvėrelius, žino
ma, jie būna užrakinti po sale 
esančiose katakombose, pa
ruošiami parodai.

Cirkas prasidės balandžio 
9-tos vakarą.

cizmą, talpino fašistinius 
straipsnius iš nacių laikraščių, 
naciškus laiškus. Kada fašis
tai užpuolė Ameriką, tai jie 
tik daugiau gudyavoja, bet vi
sados kenkia kiek tik gali Ap- 
vienytų Tautų kovai prieš 
tuos žmonijos neprietelius.

Amerikos Patrijotas.

Gaudo Palaidus Šunis

paaiškinimu mas parodė, kad nei tos apy-

sire-

Yor-
Lankėsi Laisvėje

United States
Defense Stamps

Bonds

Visu Organizacijų Atydai sulipdę

Dr. J. J. Kaškiaučius

laisves administracija
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

''WWflWAWAWAMWAMllWllAWIWffllWI

Vėliau jas 
pakeisite į

jūs su-
bona—

šeštadienio naktį garsus si
renų švilpimas sujudino Wa-

V AL ANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Telefonas: Ilūmboidt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Laikas jau vėlybas, tad skubinkitės su užsisa
kymais Vilnies Kalendoriaus. Tuojau rašykite, ad- 

M» *

resuodami sekamai:

Brooklyne tarnaujančių ka
reivių tėvai gavo pirmuosius 
laiškus iš armijos be pašto 
ženklelių. Tatai atliekama 
naujais patvarkymais.

linkės, nei skersai Hudson upę 
Edgewater ir Cliffside sirenos 
nedavė tų garsų, švilpė 
nos ir nežinia keno.

New Yorke, rodo 
iš Leningrado”, 
teatre, 7th Ave. ir
New Yorke, rodo 

judį.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191 “LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Birželio (June) 14-tą yra 
rengiamas trečias metinis Pa- 
baltijos Kultūrinės Tarybos 
piknikas. Visos organizacijos 
Brooklyne ir apylinkėse prašo
mos tą dieną nerengti kitų 
pramogų.

Piknikas įvyks gražiame 
Lemko Parke, Yonkers, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

14. rr—-»ri

Sovietų Judžiai 
New Yorke

Dabartiniu laiku New 
ke galima matyti d an gel y j
vietų gerus sovietinius judžius.

Vogue teatre, Coney Island 
ir Ave. K., Brooklyne, rodo 
judį “Mergina iš Leningrado”.

Radio teatre, Bronx, S. Bou
levard ir Janing St. rodo 
“Mergina iš Leningrado.”

Art teatre, 36 E. 8th St., 
New Yorke, rodo “Mergina iš 
Leningrado”.

Thalla teatre, Broadway ir 
95th St., 
“Mergina

Stanley
,42nd St.,
“Tanya”

Irving teatre, netoli Union 
Sq ir 14th St., New Yorke ro
do “Mūsų Rusų Frontas” ir 
“Pamirštas Sodžius”.

Staten Islande patvarkyta 
gaudyti visus gatvėj pamaty
tus palaidus, be apinasrio, šu
nis. Kvarantiną paskelbė bė
giu dviejų savaičių pereitą 
mėnesį pagavus tris pasiutli
gės apimtus šunis.

“Laisvėj” lankėsi L. En- 
džiulis iš Frackville, Pa. Drg. 
End žiu lis seniau gyveno Broo
klyne, o dabar Pa. Jis pasi
mokė j o už dienraštį “Laisvę” 
visiems metams ir dar paau
kavo $5. širdingai ačiū, 

r

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN“Laisvės” Name

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-^RAFT 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 aprobavimus be jokio mokesčio.

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

• Telefonas EVergreen 7-1661

Kiek Yra Šimu Armijoj? 'shin«ton tilt0 srityj gyvento- 
'jus. Visi manė, kad tai “oro

Generolas ~S. Gage, ko-! užpuolimo sgnalai”. Juos gir- 
inandierius New Yorko prie-1 <’«J« visa aP.vlink?. Bet tyri- 
plaukes, darė i 
apie šunų rolę kare. Jis nuro
dė, kad Vokietijos fašistai 
naudoja armijoj apie 100,000 
išlavintų šunų, o Sovietų Są
junga apie 50,000 šunų.

Misteriškos Sirenos Naktį Charles Capparro, 6 
berniukas, Brooklyne, 
skaudžiai 
sunkvežimio.

metu 
buvo

“Laisvėje” Galite Nusipirkti

“Laisvė” parduoda 25c., 50c., ir $1.00 vertės defense 
stamps. “Laisvė” duos jums pašto knygelę ir 
lipdę po 25c.—75 štampas, galėsite gauti vieną 
$18.75 vertės, kuris po 10 metų bus $25.00.

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

Jei lipdysite po $1.00 štampas į knygelę, tai sulipdę 
75 štampas, turėsite vertės. $75.00, atmainysite jas į 
bonus, tai už 10 metų gausite $100.00.

Pirkite apsigynimo bonus. Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą, pa
siimkite taupymo knygelę ir pirkite apsigynimo štampas ir bonus.

VIENINTELĖ LIETUVIU
rakandu krautuve

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA ITIENĖ IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

WlWiWiWjWfflWiWlW

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
OP Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir elius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes 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.
Tei. EVergreen 4-9508
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NOTARY
PUBLIC

Telephone 
'agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas m—s. Patarnavimas- 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.
III




