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Mus pasiekė lapelis, išleis
tas p. 1<1. Jurgelionio. Jame 
rašoma, kad keletas SLA na
riu traukiama valdiškai! teis
man. Jų tarpe: p. Bagočius, 
p. Vinikas, p. Gugis, p. Moc
kus, p-lė Mikužiūtė ir p. Ci- 
bulckas. Pirmieji penki .via 
SLA pild. tarybos nariai.

No. 82 LAISVĖS

Kl. Jurgelionis teigia, kad
teisme Susivienijimui būsią 
galima iš paminėtųjų asmenų 
išgauti net $64,000!

Blogai, kada organizacijos! 
nariams tenka bylinėtis po Į 
valdiškus teismus.

Mūsų nuomone, į valdišką, 
teismą tegalima eiti tik jau ■ 
tuomet, kai kitokių priemonių i 
nesiranda ginčams išspręsti.

Kitaip yra su tūlais skun
džiamaisiais. Pav. Bagočius. i 
Jis pasimojo “vajavotis” net! 
su keturiais lietuviškais laik-i 
raščiais už tai, kad šitie atsi
sako už jį agituoti kaipo kan-i 
didatą j SLA prezidentus; už! 
tai, kad jie jį pakritikuoja.

žinoma, p. Bagočius iš mū
sų dienraščio nieko nepeš. Jis 
gali padaryti jam išlaidų, jis 
gali padaryti išlaidų SLA,— 
tai ir viskas!

Bet, va, kokia gyvenimo lo-j 
gika: jei nori bylinėtis teis-i 
muose, tai bylinėkis; tavo bu-Į 
vęs geriausias prietefius, p., 
Jurgelionis, suteikia tam pro
gos !. . .

Liūdna! Labai liūdna!

Mes nežinomą, kas taųti-. 
ninkus privedė skirtis kandi
datuojančios į SLA sekreto-i 
rius S. Masytės klausimu. Bet 
žinome, kad jie dėl to susipe
šė. Vieni p-lę Masytę remia, 
kiti ją šmeižia. Ypačiai šlykš
čiai šmeižia p-lę Masytę so- 
cijalistai.

Šitų žodžių rašytojas pažįs
ta p-lę Masytę nuo 1936 me
tų, kai ji dalyvavo SLA seime 
Detroite. Per tuos šešis metus 
ši kandidatė toli pažengė,— 
tiek savo profesijoj (ji yra ad
vokatė), tiek kaipo visuomeni
ninke.

Rodosi, kiekvienas turėtų 
džiaugtis, kad jauna, energin
ga, sumani asmenybė kandi
datuoja į patį centrinį SLA 
urėdą, į sekretoriaus vietą. 
Deja, SLA taip nėra!

O jei tu išdrįsi už p-lę Ma
sytę, už žebrį, už Jatulį, už 
d-rę Baltrušaitienę pasisakyti, 
tai gausi pagrasinimą valdiška 
byla!

Štai, prie ko kai kur yra da
gy venta!

“Vilnis” taipgi išspausdino 
SLA “aukščiausio prezidento“ 
telegramą ir prie jo pridėjo 
redakcijos prierašą. Be kitko, 
Čikagos laikraštis sako:

“šis reikalavimas, mums ro
dos, yra grasinimas, baugini
mas ir daromas tuo tikslu, 
kad mes neleistume daugiau 
SLA nariams diskusuoti savo 
organizacijos reikalų ir ap-' 
kalbėti savo organizacijos 
kandidatų į centro viršinin
kus.

“Tuo reikalavimu taigi no
rima uždaryti burną, o tai 
yra daug didesnis pasimoji- 
mas negu p. Bagočius gali pa
daryti.“

šiuo metu eina referendu
mu balsavimai į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tro Valdybą, čia niekas ne- 
grąsina niekam teismais. Čia 
niekas nesivaržo dėl vietų. Čia 
niekas negrąsina teismais nie
kam už išeikvojimus, nes jų 
nėra. Viskas progresuoja nor-
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HITLERIEČIAI SUŠAUDĖ DAR 37 LIETUVOS PATRIOTUS
Am, Submarinai Nu
skandino 3 Japony

Žibalinius Laivus
Bataan Pusiausalyje Japonai Šiek Tiek Laimėjo, bet Daug 

Jų Liko Užmušta ir Sužeista; Mūšiai Tebesiaučia
s-------------- —

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 6. — Karo departmentas šiandien 

po pietų išleido tokį pranešimą:
Filipinų Sritis:
Žiaurūs mūšiai siaučia Bataan pusiausalyje šiandien, 

kur generolo Wainwright’o kariuomenė atkakliai prie
šinasi kartotiniems užpuolimams iš japonų smogikų 
kariuomenės pusės. Dienos laiku priešai šiek tiek lai
mėjo, bet tatai jiem kaštavo daug užmuštų’bei sužeis
tų saviškių. Japonų atakas rėmė jų kanuolės ir orlai
viai smigikai. Vienas priešų orlaivis tapo nušautas že
myn.

Priešų artilerija iš rytinio šono Bataano šaudė nuo 
savo valčių į amerikiečių pavandenio apsigynimus. Bet 
dauguma japonų šovinių nedalėkė iki taikinių.

Priešų orlaiviai šiandien nebombardavo Corregidoro.
LAIVYNO DEPARTMENTO PRANEŠIMAS:

Tolimieji Rytai. — Vienas Jungtinių Valstijų subma
rinas pranešė, kad jis nuskandino priešų prekinį laivą 
Japonijos vandenyse, eidamas žvalgybos pareigas toje 
srityje. '

Pietiniai-Vakarinio Pacifiko Sritis. — Vienas Jung
tinių Valstijų submarinas pranešė, kad jis nuskandino 
du žibalinius japonų laivus, pilnus prikrautus reikme
nų; tiedu japonų laivai tapo nuskandinti vandenyse ar
ti Caroline salų. Vienas priešų žibalinis laivas šaudė į 
amerikinį submariną, bet submarinas išliko nesužeis
tas.

Laivyno departmentas dar nebuvo paskelbęs šių nu- 
skandinimų jokiame pirmesniame savo pranešime.

Sako, Sėdėjimo Strei
kas Laive-“Maištas”
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teismas 
penkiais balsais prieš ketu
ris nusprendė, kad jūrinin- 

,kų sėdėjimo streikas laive, 
net kuomet laivas stovi 
prieplaukoje, tai esą maiš
tas, jeigu jūrininkai yra pa
sirašę po laivininkystės įsta
tymais ir prižadėję klausyti 
savo kapitono.

Šiuom sprendimu Vyriau
sias Teismas pakeitė pir
mesni patvarkymą Nacio- 
nales Darbo Santykių Tary
bos ir* žemesniojo teismo, 
kurie nematė tame maišto.

Sovietai Bombarduoja 
Vokiečius Brianske

London. — Anglijoj gauti 
pranešimai iš Sovietų fron
to sako, kad Raudonoji Ar
mija bombarduoja vokiečius 
Brianske, 200 mylių į pietų 
vakarus nuo Maskvos. So
vietiniai raiteliai smarkiai 
atakuoja nacius šiaur-vaka- 
riniame fronte.

Indija. — Anglų orlaiviai 
ir kariniai laivai j ieško ja
ponų laivų Indijos vandeny
se.
maliai, gražiai, kultūriškai ir 
broliškai,—kaip turi būti fra- 
temalėje organizacijoje.

įnešė Užšaldyt Kainas, 
Algas ir Rendas

Washington. — Senato
rius Pepper iš Floridos įne
šė kongresui sumanymą, 
kuris reikalauja štai ko: 
Uždraust unijoms imt. įsto
jimo mokesčius iš naujų na
rių; duot prezidentui teisę 
užšaldyt reikmenų kainas, 
rendas (nuomas), nuošim
čius, algas ir kitokius atly
ginimus nuo tos dienos, Lu
ria prezidentas pasirinks 
paskelbti, kad algos, rendos, 
kainos ir įplaukos nebus 
daugiau keliamos, kol tęsis 
karas.
f-------- :-------

JAPONIJA GRŪMOJA INDI
JAI NELAIMĖMIS ,

Tokio. — Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas Tojo 
įspėjo Indiją, kad jinai “ne
išvengiamai susilauks di
džių nelaimių,” jeigu nenu- 
sikratys Anglijos įtakos.

Naciai Žudo lietuvius 
Kalėjimuose ir Slap

ta Juos Laidoja
Lietuviai Primėto Gėlių ant Nužudytųjų Kapu, Nežiūrint 

Vokiečių Sargybos; Metalo Fabrikų Darbininkai 
Streikavo prieš Hitleriečių Skerdynes

Rašo JONAS ŠIMKUS
Per Bevieli nę Telegramą Inter-Continent žinių 

Agentūros
Maskva, bal. 4.

Sukrėtė pasibaisėjimas Lietuvos žmones ir lietuvius 
visame pasaulyje, gavus žinią, kad hitleriniai banditai 
neseniai nužudė dar 37 patriotus Kaune, šie kankiniai 
tapo sušaudyti ir palaidoti trečiame forte.

Vieta, kur guli palaikai puikiausių mūsų tautos sūnų, 
yra griežtai Saugoma hitleriečių. Tačiaus, nepaisant to, 
dažnai ten randama šviežių gelių iš ryto.

Lietuvos patriotai yra žudomi naktimis kalėjimų rū
siuose ir slaptai palaidojami, šie užmuštieji Kaune yra 
laidojami Panemunes miške ir skardžiuose Neries (Vi
lijos) upės šlaituose, tarp Kleboniškio ir Kauno. O nu
žudytųjų šeimoms pranešama, kad dingusieji vyrai ir 
moterys esą paimti į Vokietiją dirbt teitai ir tai esą 
padaryta pagal jų pačių prašymą.

Lietuva neužmiršta ir niekuomet neužmirš savo did
vyrių. Hitleriniai skerdikai turės šimteriopai užsimo
ki t už mūsų brolių kraują.

TERORAS NENUGĄSDINA LIETUVIŲ
Pastarasis vokiečių terorizmo veiksmas, kaip kad ir 

pirmesnieji tokie jų veiksmai, nesukėlė baimės jausmo 
lietuviuose. Priešingai, kova prieš vokiečius įsiveržė
lius auga ir smarkėja visoje mūsų šalyje.

PROTESTO STREIKAI PRIEŠ SUŠAUDYMUS
Kada žinia apie tų 37-nių sušaudymą prasiveržė aikš

tėn, tai darbininkai Livėlos fabriko, Nemuno Fabriko 
ir kitų metalo fabrikų, taipgi darbininkai odų dirbyk- 
los (buvusios Frenkelio) Šiauliuose išėjo į 15-kos mi
nučių protesto streiką. Vien Kaune slaptoji nacių po
licija" areštavo 60 darbininkų. 16 tapo pasiųsta į kon
centracijos stovyklą Klaipėdos krašte, o kiti buvo per

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Nukirsta Žemyn Virš 400 Naciy Orlaivių 
Per 8 Dienas Sovietiniame Fronte

Sovietai tik per Dvi 
Dienas Nušovė 221 

Nacių Orlaivį
Raudonoji Armija Užmušė dar 2,440 Nacių, Sunaikino 6 

Priešų Tankus ir Pagrobė Kiekius Jų Ginklų

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 6. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa

skelbė šį pranešimą:
Naktį balandžio 5 į 6 d. nebuvo jokių rimtų permai

nų fronte.
Vienas Sovietų kariuomenės dalinys Kalinino fronte 

nugalėjo priešų apsi tvirtinimus ir pagrobė nuo vokie
čių 4 kanuolės, 7 kulkasvaidžius, 1,660 kanuolinių šo
vinių, 432 automatiškus šautuvus ir kiekius kitos amu
nicijos.

Kitame to fronto sektoriuje vienas sovietinės arti
lerijos dalinys, nugalėdamas įnirtusius vokiečių pasi
priešinimus, per vienos dienos mūšius sunaikino 780 
vokiečių kareivių ir oficierių ir 6 jų tankus.

Sovietiniai kovos lėktuvai susidūrė ore su 11 vokie
čių kovos lėktuvų.

Nors priešų orlaivių buvo kur kas daugiau, tačiaųs 
mūsų lakūnai atakavo vokiečių orlaivius ir nušovė že
myn keturis iš jų. LikusiejiųjrješU lėktuvai pabėgo. Vi
si sovietiniai kovotojai saugiai sugrįžo į savo stovyklas.:

Balandžio 5 d. buvo sunaikinta 119 vokiečių orlaivių \ 
per oro kautynes ir pačiose priešų orlaivių stovyklose. 
Sovietai prarado 17 orlaivių.

Nuo kovo 29 d. iki balandžio 4 d. vokiečiai prarado 
296 orlaivius. Sovietai tuo pačiu- laikotarpiu neteko 67 
orlaivių.

Dideli Japonę ir Ame-1 Raudonoji-Armija Pra- 
rikiečiy Nuostoliai laužė Naciy Liniją; Už-

Žiauriuose Mūšiuose ėmė Kelias Pozicijas

Kuibišev, Sovietai, bal. 6. 
— Sovietų lakūnai ir prieš- 
orlaivines kanuolės, laimė
dami vieną iš didžiausių oro 
pergalių šiame kare, sunai- 
kįno 415 Hitlerio orlaivius 
per aštuonias dienas, įskai
tant vakarykščią dieną, kai
po aštuntą.—Taip teigė ofi- 
cialis Sovietų pranešimas

Biustas Gen. MacArthurui
Washington. —■' Mayflow

er Kotely tapo atidengtas 
modelis generolo D. Mac- 
Arthuro biusto - pavidalo, 
kuris bus padovanotas West 
Pointo Karinei Akademijai. 
Biusto atidengimo iškilmėje 
dalyvavo šimtai valdininkų 
ir Jungtinių Tautų atstovų.

Pašlijo Submarin'd Žy
giai Amer. Vandenyse
Washington, bal. 7. — 

Amerikos laivyno ministeris 
Knox pareiškė, jog praeitą 
savaitę sumažėjo fašistų 
submarinų veikla ameriki
niuose vandenyse; tai gal 
todėl, kad kariniai Ameri
kos laivai ir orlaiviai jau 
sėkmingiau veikia prieš 
Ašies submarinus ameriki
nėje pusėje Atlanto Vande
nyno.

pirmadienio vakare. Tuo pa
čiu laikotarpiu Sovietai ne
teko tik 84-rių savo lėktu
vų.

Vien tik praeitą šeštadie
nį ir sekmadienį buvo su
naikinta 221-nas nacių or
laivis sovietiniame fronte. 
Šeštadienį Sovietai supleški
no 102 priešų orlaivius, o 
sekmadienį — 119.

J Vakarus nuo Maskvos 
Užmušta 40,000 Naciy

________ L

K u i b i š e v, Sovietai. — 
Fronte į vakarus nuo Mas
kvos sovietinė kariuomenė 
nuo kovo 23 iki balandžio 3 
d. užmušė 40,000 vokiečių, 
atėmė iš jų 161-ną apgyven
tą vietą ir įstatė pavojun 
svarbiausias nacių pozicijas 
Viazmoj ir Gžatske.

Chungking. — Amerika 
atsiuntė daugiau savo lakū
nų į Burmą.

Washington, bal. 7. — 
Verda nuožmiausi mūšiai 
tarp japonų ir amerikiečių 
Bataan pusiausalyje, Filipi
nuose. Per kruviniausias 
kautynes japonai vis šiek 
tiek pasivaro pirmyh, nors 
mažai. Iš vienos ir antros 
pusės yra daug sužeistų ir 
užmuštu. ,

Smarkiausia rinktinė ja
ponų kariuomenė išvien su 
savo tankais, kanuolėmis ir 
orlaiviais audringai ata
kuoja ame'rikiečių - filipinų 
linijas.

Japonų artilerija per dvi 
valandas bombardavo ame
rikiečių sala-tvirtovę Corre- 
gidorą ir kitus fortus. Prie
šu orlaiviai žiauriai bom
barduoja amerikiečių ir fi- 
lij)inų jėgas.

Rolandu Submarinas Nuskan- 
c'ino Didelį Priešų Laivą

Pacifiko Uostas. — Ro
landų submarinas nuskandi
no didėlį žibalinį Japonijos 
laivų Javos Jūroje; nors ir 
pats buvo sužeistas, bet sa
vo jėgomis atplaukė į šį 
Jungtinių Tautų uostą.

Tas holandų submarinas 
torpedavo žibalinį japonų 
laivą, plaukusį kartu su. ki
tais priešų laivais, kuriuos 
lydėjo kariniai Japonijos 
laivai ir orlaiviai.

Maskva. —Raudonoji Ar
mija per dviejų paskutinių 
dienų kautynes Leningrado 
fronte užmušė 2,300 vokie- 

■čių oficierių ir kareivių.
Vienas Sovietų gvardijos 

dalinys Kalinino fronte 'at
kariavo nuo nacių septynias 
apgyventas vietas.

Sovietų kariuomenė daro 
1 neatlaidų spaudimą prieš 
vokiečius ištisu frontu, at- 

1 kakliai grumdamasi pirmyn 
| linkui vakarų.

(Berlin, bal. 7. — Nacių 
komanda pripažino, kad So
vietų kariuomene pralaužė 

į vokiečių apsigynimo liniją į 
pietus nuo Ilmen ežero.)

Verda įtužusios kautynės 
pietiniame Ukrainos fronte, 
kur maršalo Timošenko ko
manduojami raudonarmie
čiai vėl iškapojo daugelį 
šviežios vokiečių kariuome- 

,nės. Hitleris norėjo tą ka- 
iriuomenę išlaikyt čielybėje, 
į iki ateis laikas jam pradėt 
, pavasarinę ofensyvą prieš 
: Sovietus.

' JAPONAI BOMBARDAVO
i INDIJOS MIESTUS

New Delhi, Indija. — Ja
ponų orlaiviai, pakilę nuo 

| savo lėktuvų išvežiotojo, 
bombardavo lytinio Indijos 
pajūrio miestus Cocanadą 
ir Vizagapatamą, bet men- 

! kai nuostolių tepadarė.
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drūtesnių kojų, SLA nariai būtų kiečiau 
apvienyti ir iš to naudos turėtų ne tik 
SLA, bet ir visas mūsų Amerikos lietu
viškasis gyvenimas! » .
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Jurgelionis Traukia Į Teismą SLA 
Pild. Tarybos Narius .

Vienas dienraščio “PM” “karo strate
gas” (“The General”) jau pradeda tei
sinti Angliją dėl jos neatidarymo antro 
fronto Vakarų Europoje. Rašydamas 
pereito pirmadienio laidoj tasai “genero
las” vienaip ir kitaip aiškina skerspai- 
nes, stovinčias Anglijai kelyje į Europą.

Kad Anglija, kad Amerika, kad visos 
Jungtinės Tautos turi nemažai ir didelių 
skefspainių, kliudančių naują frontą Eu
ropoje atidaryti, tai tiesa. Be abejo, Hit
leris yra geriau ginkluotas, jis yra labiau 
pasiruošęs kariauti, negu Jungtinės Tau
tos.

Tačiau turi būti atsiminta, jog skers- 
painės pasilieka skerspainėmis, o reika
las,—reikalu. Andai lordas Beaverbrook- 
as pareiškė, kad žmonijos likimas, žmo
nijos civilizacija yra sprendžiama Rytų 
Fronte (ne Ramiajame Vandenyne); 
kad, jeigu vokiečiams pavyktų nustumti 
Sovietų Sąjungos Raudonąją Armiją už 
Uralo kalnų (į tai, kad Hitleris ga
lėtų sunaikinti Sovietų Sąjungą niekas 
netiki), tuomet būtų didžiausias pavojus 
Anglijai ir Amerikai.

Argi tas nepasako mums, jog turėtų 
būti nugalėtos visokios skerspainės, vi
sokios kliūtys ir Jungtinės Tautos dar 
šiemet, šį pavasarį turėtų pradėti prieš 
Hitlerį antrą frontą, kad jį dar šiemet 
sunaikinti. O tuomet būtų išgelbėta ir 
civilizacija, ir Anglija, ir Indija, ir Chi- 
nija, ir Amerika, ir visos tautos, nes su
naikinus Hitlerį, jo gengsteriški sėbrai 
būtų lengvai palaidoti.

Štai, kodėl vis daugiau ir daugiau žmo
nių šiandien reikalauja atidaryti antrą 
frontą Europoje. (Kur jis turi būti ati
darytas: Francijoj, Holandijoj, Belgijoj 
ar Norvegijoj, ne mums tenka spręsti.)

Mums rodosi, kad teisinti kieno nors 
neveiklumą, šiandien negalima!

Žmonės, Kurie Krypsta “Kur 
Vėjelis Papučia”

ir
P-

Vienas SLA kuopos darbuotojas pri
siuntė mums lapelį, išleistą buvusio “Tė
vynės” redaktoriaus, p. Kl. Jurgelionio, 
kuriame jis grasina SLA pild. tarybos 
nariams teismu. Žinoma, p. Jurgelionįs 
prašo iš SLA kuopų tame darbe moralės 
paramos. Mes čia paduosime l^ai kurias 
to cirkuliaro ištraukas, kad parodyti mū
sų skaitytojams SLA nariams kai ku
riuos p. Jurgelionio kaltinimus.

Ponas Jurgelionis žymi, būk jam ne
smagu esą pranešti, ką jis ir kiti SLA 
nariai nutarę, bet jie nutarę, kad kitokio 
išėjimo nerandą, kaip traukti į teismą F. 
J. Bagočių, K. P. Gugį, M. J. Viniką, E. 
Mikužiūtę ir S. Mockų “dėl išeikvojimų.” 
Girdi:

“Mes labai nenorėtume eiti į teismą, 
bet pačio Susivienijimo įstaigose mes tei
sybės šiame reikale negalime rasti, nes 
pagal mūsų konstitucijos Pildomoji Ta
ryba yra vyriausiu teismu, ir mes nega
lime laukti, kad patys kaltininkai patys 
save kaltintų, patys save teistų ir patys 
save nuteistų ar nubaustų.”

Jurgelionis nurodo, jog advokatai 
“mums užtikrina, kad per teismą galima 
bus gauti į Susivienijimo iždą ne mažą 
sumą pinigų, ypač kad K. P. Gugis ir 
J. Vinikas yra po bondsu.”

Toliau seka nurodymai, kas, kur 
kaip SLA pinigus eikvojęs. Išvadą 
Jurgelionis padaro tokią:

“Iš to, kas čia jau suminėta, Susivie
nijimas turėtų gauti iš dabartinių jo vir
šininkų apie $64,000. Be teismo Susivie
nijimas šitos suhios niekad neatgaus. Su
praskite, kad eidami į teismą mes ne- 
skųsime Susivienijimo, bet Susivienijimo 
ir jo narių vardu reikalausime, kad nu
matomi kaltininkai atsiskaitytų ir atsi
teistų Susivienijimui. Nei vienas iš mūsų 
neturime jokio asmeniško reikalo šitoj 
byloj, tik Susivienijimo ir mūsų našlių ir 
našlaičių reikalą.

“Nors kiekvienas pavienis SLA narys 
turi teisę paduoti į teismą savo organiza
cijos viršininkus ir reikalauti atsiskaity
mo, mes betgi, nors būdami dideliame 
skaičiuje, norime šią bylą užvesti tik su 
žinia ir pritarimu ne mažiau kaip trečda
lio SLA kuopų.”

Mes nežinome, kaip ten iš tikrųjų da
lykai stovi SLA pastogėje. Todėl negali
me tuo reikalu tarti savo žodžio. Ponas 
Jurgelionis yra dirbęs SLA centre. Jis 
jten, matyt, daugiau yra suradęs visokių 
kabliukų, kuriais gali kabinti.

Vienas dalykas mums atrodo: šiuo 
metu, kada eina SLA pild. tarybos rinki
mai, tai nariai privalo visapusiai ap
svarstyti kandidatų tinkamumą iš visų 
pusių, žinoma, net ir iš tos puses, kurią 
paliečia p. Jurgelionis. Jie privalo ap
svarstyti ir tai, kad “pats” p. Bagočius 
yra pasišovęs eiti į teismus: net keturias 
bylas pasimojęs užvesti SLA vardu prieš 
keturis lietuviškus laikraščius! Jeigu jis 
tą padarys, o jeigu p. Jurgelionis su savo 
šalininkais SLA pild. tarybą patrauks 
teisman, tai SLA tuomet turės net pen
kias bylas, penkis teismus. Galima sau 
suprasti, kiek tas viskas sudarys SLA 
lėšų fondui išlaidų—fondui, kuris ir taip 
jau stovi gan dideliame krizyje, kuris ne
gali apmokėti pild. tarybos nariams ai- 
gų!

Todėl mes manojne, kad, kai SLA vi
sapusiai dalykus apsvarstys, jie suras, 
kad permainų SLA pildomoje taryboje 
reikia, kad visa eilė esamųjų pild. tary
bos narių turėtų būti pakeisti ir tuomet 
organizacija, veikiausiai, atsistotų ant

“Vilnis” (iš bal. 4 d.) rašo:
“Lietuvai patapus tarybine respublika, 

rašytojams buvo suteiktos geriausios są
lygos jų literatūriniam veikimui. Tarybų 
valdžia teikė jiems įvairių lengvatų, pa
dėdama išsiauklėti socialistinio darbo 
pionieriais.

“Vienu iš tokių rašytojų 'buvo Puti- 
nas-Mykolaitis. Jis kūrė ir darė pareiš
kimus esąs ištikimas socialistinei san
tvarkai. Bet kaip tik Lietuvon atsigrūdo 
kryžiuočiai, Putinas-Mykolaitis, o su juo 
ir tūli kiti permainė savo kailį. Hitlerinė 
Ostlando spauda praneša, kad Mykolai
tis jau rašė eilėraščius apie ‘bolševikų 
jungą.’ Taikosi, žmogelis, kad bent tuo 
būdu išgelbėjus savo kailį.

“Tokių šiaudadūšių, išrodo, yra nema
žai. Tie persivertėliai už ‘trupinį aukso, 
gardaus valgio šaukštą,’ praranda ne tik 
savo reputaciją, bet ir savo talentą. Su 
tokiais persivertėliais padori visuomenė 
nesiskaito, ant jų nusispjauja.

“Tokie Mykolaičiai mano, kad hitleri
nis režimas Lietuvoj įsiamžino. Savo lai
ku taip manė ir smetonininkai.

“Kuomet jis dar kartą mėgins mainyt 
kailį, jam niekas jau netikės:

“Rašytojai, kurie turi savo tvirtus įsi
tikinimus, ų yra arba nacių kalėjimuose, 
arba žodžiu ir ginklu kovoja Sovietų 
fronte.”

Komentarai nereikalingi!

Pirkite Apsigynimo Bonus
War Needs Money—YOURS!

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

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

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

Chinijos partizanai-kovotojaį ne tik veda aštrius prieš japonus mūšius, bet, su
gavę progos, jie mokosi skaityti ir rašyti. Paveikslas parodo vieną tokį momentą, 
kai partizanams duodama lekcijos.

Naminis Frontas
War Production Board, 

Washington, D. C.

Mes išlošime šį karą todėl, 
kad mes visi dirbame drauge; 
todėl, kad užsimiršome taikos 
laiko barnius ir nesutikimus; 
todėl, kad mūsų sielose randasi 
toks pat noras pasiaukavimo 
kaip ir pas tuos, kurie dalyvau
ja kautynėse Demokratijos 
frontuose visam pasaulyje.

Pereitą savaitę darbininkai 
ir direktoriai (management) 
Doehler Die Casting Co., Bata
via, New York, įrodė šį pasiry
žimą ir tapo Amerikos didžiojo 
karo produkcijos vajaus pir
mieji didvyriai.

Darbininkai • ir direktoriai 
dirbo nesustodami ir nenuilsda- 
mi vandenyje iki kelių, kada 
Tonawanda Upelis išsiliejo per 
pavasario tvaną ir’įsiliejo į fab
riką, kur buvo mašinų ir me
džiagų. Viskas buvo išgelbėta, 
ir už tai jie gavo užgyrimą ir 
sveikinimus 
jos Tarybos 
M. Nelson.

iš Karo Produkci- 
pirmininko Donald

—O—

Produkcijos vajus jau prasi
dėjo. Jau daugiau negu 100 fa
brikų raportavo organizavimą 
komitetų, kuriuose direktoriai 
ir darbininkai deda planus dir
bti drauge didesnei produkcijai. 
Kiti fabrikai irgi pradėjo pro
dukcijos vajus ir nusistatė ga
minti 25% daugiau šautuvų, 
tankų, lėktuvų ir laivų ir visus 
juos baigti 1942 m.

—o—
Amerika reikalaus vis dau

giau kareivių produkcijos ar
mijai, kuri palaiko armijas ka
ro lauke, ir daugelis iš tų karei
vių bus moterys. Karo Produk
cijos Tarybos darbo skyrius 
spėja, kad 4 milijonai moterų 
bus prie karo produkcijos 
bų pabaigoje kitų metų.

' bus šešis sykius tiek, kiek 
bar dirba.

—o—
Prezidentinis komitetas įstei

gtas prižiūrėti, kad kiekvienas 
lojalus žmogus, nežiūrint kur 
jis gimęs, arba kurios rasės ar
ba tikybos, galėt rasti sau tin
kamą darbą, — praneša Lai
vyno Departamentas. Dabar 
samdo daugiau kaip dvigubai 
spalvuotų darbininkų, negu pe
reitą spalio mėnesį. Komitetas 
visada prižiūri, kad prieš 
turgimusius amerikiečius 
būtų diskriminacijos.

—o-—'
Jau dabar kiekvienas žmogus 

supranta, kodėl yra trūkumas 
daiktų, kuriuos civiliai žmonės 
perka ir vartoja. Kiekvienas 
supranta, kad tas viskas yra 
naudojama karui, ir todėl, kad 

I mūsų priešai nukirto pristaty
mo šaltinius.

Bet kiekvienas g’ali tikėtis, 
kad šie trūkumai nereiškia 
aukštų prekių. Todėl Kainos 
Produkcijos . Ofisas pereitą sa
vaitę nustatė maksimumo pre
kes krautuvėms dėl septynių 
naminių įrankių — šaldytu
vams, elektriškoms mašinoms 
(vacuum cleaners) su prietai- 
soms, visokiems pečiams, radi

dar- 
Tai 
da-

sve-
ne-

Laivyne Paaukštini 
mai Jūrininkų

kurie

jams ir fonografams. Prieš šj 
nusistatymą Kainų Adminis
tracijos Ofisas nustatė parda
vimo prekes ant automobilių, 
pagandų, ir į 19 valstijų ir Dis
trict of Columbia, aat gazolino. 
Kainų Administracijos Ofisas 
irgi nustatė maksifnum prekę 
naujoms rašomoms mašinėlėms, 
kadangi šios yra paskirstytos, 
nelies daugumą žmonių.

—o— ,
galima gauti šiek tiek 
pertaisymui Class B pa- 
(šioje klesoje yra tie,

Bus 
gumos 
dangų 
kurie vartoja automobilius karo 
produkcijos darbams su balan
džio mėnesiu),ttbet Kainų Ad
ministracijos Ofisas įspėja, kad 
tai bus visiškai pertaisyta gu
ma. Vartojant šias padangas, 
nevažiuokite greičiau 50 mylių 
per valandą, nes ir lėtai važiuo
jant šios padangos negalės va
žiuoti toliau 5,000 mylių, ir gal 
mažiau.

k —o— !
Office of Defense Transpor

tation tuoj įvykins planą, pagal 
kurį ūkininkai galės naudoti 
vienas kito trokus vežti pro
duktus į rinką, šis planas pra
ilgins vartojimą ūkių padangų 
ir visokių mašinų.

—o—
Karo Produkcijos Taryba iš

leido naujų įsakymų, kurie rei
škia, kad bus gaminama mažiau 
taikos mieto reikmenų ir dau
giau karo reikmenų. Kainų Ad
ministracijos Ofisas nustatė, 
kiek arbatos bus galima par
duoti, kad visiems užtektų.

—o—
Karo Produkcijos Taryba 

perėmė kontrolę glicerinos, 
virš 50 svarų per mėnesį todėl, 
kad gliceriną vartojama gami
nimui karo reikmenų, ir bri
tams reikalinga gaminimui 
“cordite” — eksploduojančios 
medžiagos.

Mažiau žolės pjovimui maši
nų (lawn mowers) bus gamina
ma, sutaupydami 45,000 tonų 
geležies ir plieno — WPB su
mažino pusiau vartojimą gele
žies ir plieno .karstuose ir kop
lyčiose, sutaupydami apie 50,- 
000 tonų. Vartojimas kitų me
talų, išskyrus auksą ir sidabrą, 
uždrausta.

WPB pusiau sumažino, kiekį 
geležies ir plieno ofiso reikme
nims, kaip popieroms “clips” ir 
“thumb tacks.”

Karo Produkcijos Taryba 
įsakė vesti tautinį suskaitymą 
briliantų (diamonds), kurie 
vartojami industrijų įrankiams.

Darydami radiatorius ir švi
ninius, padarys kuklesnius, su
taupant daugiau negu 1,000,- 
000 svarų vario, ir 12,500. to
nų geležies, 500 tonų misingio.

O. P. A. vartotojų skyrius 
pataria šeimininkėms taupyti 
gazą arba elektrą, su mažesne 
lipsna, kada vanduo užverda.

Bus mažiau vilnoš kaldrose, 
kad daugiau liktų mūsų karei
viams ir jūreiviams ... mažiau 
metalo lempoms. Skustuvų ge- 
ležtėlių (razor blades) kiekis 
sumažintas, bet užteks po vieną 
per savaitę kiekvienam vyrui.

GYVENIMAS MARGES- 
NIS Už MARGUČIUS!
Sėdžiu prie Velykų stalo, 

žiūriu į bliūdą įvairiaspal
vių margučių, o lūpos šnabž
da: “Margi jūs, margučiai, 
bet svietas dar margesnis!”

Ir ką gi margučių margu- 
mėlis gali pasirodyti prieš 
svieto margumą? — Mar
gučiai puošia tik Velykų 
stalą, o svietas mirga visą 
gyvenimą!

Todėl, gerbiamieji, jūsų 
Šaipokas ir per Velykas žiū
ri ne į ridinamą margutį, 
bet į riedantį gyvenimą.

O gyvenimas, sakysiu, ne 
tik pats rieda, bet ir mus 
visus ridina!

Ir riedame mes, nelygi
nant bastučių galvos paleis
tos nuo kalno ...

P a v y z džiui, Es-El-A-a 
aukščiausias p r e z identas 
pasileido riedėti į pakalnę, į 
žemumas, visai nepaisyda
mas, kad jis gali susigurin- 
ti, kaip anas margutis, 
puolęs iš rankų.

Taip, gyvenimas rieda 
ridina.

Gyvenimas ridina Mr.
J. Bagočių į aukščiausiojo 
prezidento vietą.

Ritasi kieno tai pastūmė
tas Domas Klinga, tikėda
mas dasiristi prie Es-El-A-a. 
lovio.

Rieda Matas Vinikas.
Rieda Masytė ...
Visus ridina gyvenimas.
Rieda “Keleivio” skaity

tojai nuo Michelsono, o Mi- 
chelsonui rieda ašaros iš 
pykčio ir jis rodo špygą.

Rieda ašaros “Naujosios 
Gadynės” šefams, kad jų se
kėjai iškriko kaip Qrigo bi
tės.

Rieda Pijušo Grigaičio 
ašaros, kad jo pranašystės 
apie Sovietų Sąjungą nie
kad neišsipildė.

Rieda Antano Smetonos, 
ašaros, prisiminus, kaip ge
ra jam buvo Lietuvoje.

Rieda gailios ašaros Zo
sės ir Jadvygos, kam Kybą 
nepagauna vagies, Worces- 
tery pavogusio joms pri
klausomus $187.

Rieda adv. Olio ašaros, 
kad “Jo Ekselencijai” paly
dovo daugiau nereikės...

Rieda ašaros adv. Laukai
čiui, kam prašė Baltimorės 
miesto iždinės pinigų Sme
tonos pavaišinimui.

Rieda ašaros “Lietuvai 
vaduoti s-gos” longislandiš- 
kiui skyriui, ■ kuris negali 
dasivaryti iki 6 narių skai-

Skaičius jaunų amerikie
čių svetimos kilmės, kurių 
vardai cituota tautos gink
luotos tarnybos dėl narsu
mo, vis didinasi.

Kovo 26 d. keturi jūrinin
kai gavo paaukštinimą už 
“išskirtiną pasižymėjimą.” 
Per netikėtą japonų ataką 
ant Perlų Uosto, jie tarnavo 
mažuose laiveliuose,
vartojami didesnius laivus 
traukti. Iš keturių vyrų 
trys buvo svetimos kilmės. 
Jie yra:

Ralph, L. Holzhaus, 33 m. 
amžiaus iš Perlų Uosto., T. 
H. buvo botsmano pagelbi- 
ninkas, pirmos klasės, da
bar botsmano vyriausias pa- 
gelbininkas. Vokiškos kil
mės.

John F. Starginar, 27 m. 
amžiaus, iš Pueblo, Colora
do, vengriškos kilmės, buvo 
styrininkas, dabar botsma
no pagelbininkas pirmos 
klasės.

Frank L. Lewandowski, 
lenkiškos kilmės, iš Buffalo, 
N. Y., nuo krautuvininko 
trečios klasės, paaukštintas 
į krautuvininką antros kla
sės.

Holzman su jo -mažo lai
velio įgula pamainė savo 
laivelio kursą tykoti japo
nų submariną. Submarinas 
iškilo į viršų ir karo laivas 
'jį sunaikino.

Lewandowski savanoriai 
prisidėjo prie išgelbėjimo 
skyriaus po atakų ir narsiai 
pasižyjnėjo.

čiaus.
Rieda Pranės Lapienės 

ašarėlės, kai ji rašo apie 
“pręzidentą” Smetoną ir 
apie save.

Rieda Tysliavai gaidžio 
ašaros, kai jis prakalbose 
prisimena Suvalkijos lygu
mas, ir tuos nesmagumus, 
dėl kurių jis iš Lietuvos tu
rėjo nešti kudašių.

Rieda gyvenimas ir ridi
na margąjį svietelį!

šaipokas.

iš-

ir

Easton, Pa.
Eksplozija Buvo Sabotažnin- 

kų Darbas
Valstijos seimelio narys 

Charles McFall, kuris su ki
tais valdininkais ir pareigū
nais tyrinėjo Lehigh Portland 
Cement Co. eksploziją, pa
aiškino, kad aukštos rūšies di
namitas buvo pagamintas pa- 
rakunėje Hercules Powder 
Co., kuris turėjo būt nuvežtas 
j amunicijos įmonę į Kenvil, 
N. J. Komisijos nuomone, kad 
tuįakart ir buvo sabotažninkų 

i užtaisytas pragaištingas trik- 
sas, su tikslu, kad išeksploda- 
vus fabriką, kuris gamino gin
klus dėl karo. Tuo pačiu lai
ku ir Lehigh Portland Cement 
Co. užsisakė dėl savęs dinami
tą, tai Kenvil, N. J. užsaky
mas buvo nuvežtas—sužiniai 
ar ne—į mūsų cementaunę ir 
atėjus pusė Išimtos ryte, jis 
ir eksplodavo, užmušant 31 
darbininką.

Komisija mano, kad eksplo
zija sunaikino visus sabotaž
ninkų siūlus ir pėdsakus, kup
riuos dabar labai sunku susek
ti.

Eksplozija buvo tokia pra
gaištinga, kad iš 31 darbinin
ko tiktai 13 buvo galima maž
daug pažinti,—kiti visi kūnai 
buvo sudraskyti į šmotelius,— 
rankos, kojos ir liemenys ka
bojo ant medžių šakų. Baisus 
ir šiurpulingas vaizdas atrodė 
ir ant žemės: . išsidriekusios 
žarnos, plaučiai ir kitoniška 
žmogiena veik 
rovui (iš kurių nevisus leido 
žiūrėt) išspaudė graudžias 
ašaras.

(Tąsa 5-tam pusi.)

kožnam žiū
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Spalių mėnesj prasidėjo Amerikos lie- 
tuvių moterų spaudos Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai ir išėjo iš spaudos Moterų Bal
sas. Užsisakykite platinimui, taipgi su
rengiate moterų vakarus-mitingus.

t ___________ ;—■  .....................

Tarptautine Moterų Diena buvo įsteig- 
ta tam, kad ta proga moterys būtų aksti- 
namos j susipratimą ir veikimą. Jeigu 
jūsų kolonija nieko nesurengė, ji likosi 
skolinga progresui. Atpildykite skolą da
bar.

Žymios Amerikietes Apie 
Sovietų Atsiekimus

Carrie Champan Catt, Do
rothy Thompson, Pearl Buck, 
Dr. Mary E. Woolley, Mary 
Louise Curtis Bok, Mrs. Joseph 
E. Davies, Lillian Hellman, 
Mrs. Mary Simkhovich, teisėja 
Lois Mary McBride radosi 
tarp būrio tų žymių Amerikos 
moterų vadovių, kurios siuntė 
pasveikinimus Sovietų Sąjun
gos moterims. Dalis tų pasvei
kinimų, sykiu su Mrs. Ivy Lit- 
vinoff, Sovietų ambasadoriaus 
Amerikai žmonos atsakymu, 
tilpo amerikiečių žurnale So
viet Russia Today už kovo mė
nesį.

Carrie Chapman Catt, buvu
si Amerikos Sufragiečių Sąjun
gos nacijonalė prezidentė, į- 
žymi ankstybojo moterų judė
jimo vadovė, rašė:

“šiandieną, kada darbas rei
kalauja darbininko, moteris 
gali atsiliepti į pašaukimą taip 
gerai, kaip ir vyras, šimtmetis 
atgal buvo tik septyni užsiė
mimai atdari moterims šioje 
šalyje ir algos buvo vos gyvas
čiai išvilkti. Dabar yra daug 
šimtų tokių amatų.

“Rusija daug prisidėjo pra
plėsti moterims darbo lauką ir 
už tai visas pasaulis yra jai 
dėkingas. Viši talkininkai yra 
dėkingi Rusijos vyrams už jų 
drąsų, narsų darbą fronte, bet 
mes moterys žinome, jog be 
drąsių, narsių moterų užfron- 
tyje vyrai nebūtų galėję lai
mėti tiek daug didžių perga
lių.

“Inteligentiškoms ir patn- 
jotiškoms Rusijos moterims 
Jungtinių Valstijų moterys 
siunčia sveikinimus ir linkėji
mus. Mes kovosime gerą kovą 
už žmonijos laisvę sykiu.’’

Dorothy Thompson, kolum- 
nistė, rašė:

“Mano širdis eina Rusijos 
moterims, šiame visame kare 
dveji žmonės pakėlė naštą 
barbariškų užpuolikų, tai Chi- 
nijos ir Rusijos. Abeji paro
dė, kad juose yra dvasios jau
nystė, tikėjimas į ateitį, ir ne
nugalimas pasiryžimas išsilai
kyti.

“Šiame kare Rusijos mote
rys pateisina laisvę ir apšvie- 
tą, kurias joms davė Sovietų 
Sąjunga. Jos nestovėjo nuoša
liai tėmytojpmis karo; jos ja
me kariauja — reikmenų pa
ruošime ir partizanų eilėse. 
Vokiečių apysakų Brunhildė’s 
pasirodė Rusijoj, vieton Vo
kietijos.

“Vienas mūs žymiausių fi
losofų, Emersonas, ir mūsų di
džiausias poetas, Walt Whit
man, abu yra pasakę, kad 
miera šalies gyvumo galima 
matyti moteryse. Kur moterys 
buvo laisvos, kur jos buvo stip
rios ir veiklios, kur jos daly
vavo industrijoj ir šalies rei
kaluose, ten visuomet matėme 
jauną ir vikrią tautą. Ir mūsų 
miesteliai ir miestai yra iš
marginti statulomis — statulo
mis pijonierių moterų, kurios 
ėjo kartu su savo vyrais į dy
kumas su kirviu ir šautuvu, 
kad atidaryti Amerikos konti
nentą. Kada Rusija bus išlais
vinta nuo nacių plėšikų, tokios 
statulos stovės Rusijoj atmin
čiai kovojančių ir dirbančių 
moterų tos didžiulės šalies. Iš 
čia siunčiame jums mūsų šir
dingiausius sveikinimus ir mū
sų tikriausią paramą.’’

Pearl Buck, autorė, jautriai 
aprašius Chinijos žmonių gy
venimą ir kovas, Nobelio Prizo 
gavėja, Sovietų Sąjungos mo
terims rašė:

“Siunčiu savo asmeniškus 
linkėjimus narsioms Sovietų 
moterims, kurios yra padrąsi
nimu visoms moterims. Mes 

žiūrimo Rusijon su nauja vilti
mi ir nauju supratimu. Mes 
dirbsime sykiu ne vien tik per
galei kare, bet ir už goresni 
pasaulį ateityje.’-’

Alice Stone Blackwell, rašy
toja, sufragisčių motorų pijo- 
nierė, rašė:

“Visos moterys turėtų ęu pa
garba žiūrėti į tą stebėtiną 
drąsą ir energiją, kokią paro
do moterys Sovietų Sąjungos.’’

Atsakydama į tuos širdin
gus tų didžiųjų Amerikos mo
terų sveikinimus, ambasado
riaus Litvinovo žmona Ivy Lit- 
vinoff pareiškė:

“Būkite tikri, jog kiekviena 
moteris Sovietų Sąjungoj dir
ba karui, ar tai būdama na
mie, fabrike ar užfrontėje. 
Būdama namie ji stoja atsako
mybėje apsaugos savo bloko 
nuo atakų iš oro, stovėdama 
ant stogo tėmija priešų orlai
vius. Fabrike ji pavaduoja sa
vo vyrą, sūnų, ar brolį. Už- 
frontyje ji apžiūri sergančius 
ir sužeistus kaipo daktarė ar 
slaugė. Kada aš palikau na
mus, mano duktė ir marti dir
bo slėpime bildingų nuo priešų 
akių ir kasime tranšėjų.’’

Didvyriškai kovoja ir dirba 
Sovietų Sąjungos moterys. 
Gražiai jas įvertina ir jų pa
ramai darbuojasi visas pado
rus pasaulis, tame skaičiuje ir 
mūsų didžiosios amerikietės, 
kuriomis mes didžiuojamės, 
kurių darbais grožimės. Tik 
pronaciški visoki papūgos lie
tuviuose tebetauškia, tebenie- 
kina Sovietų Sąjungą. Laimei, 
šviesesnės, geriau informuotos 
pažangiosios moterys, o taip 
pat ir daugelis kitų sveiką sen- 
są turinčių moterų netiki 
tiems papūgoms.

Pačios pažangiausios, rim
čiausios lietuvės moterys šian
dieną taip pat, ar tai jos būtų 
namie, ar fabrike dirba pasi
šventusiai karui mūsų šalies ir 
jos talkininkų prieš fašistinius 
barbarus. Jos žino, kad bile 
frontas prieš fašizmą yra mū
sų karo frontu. Fabrike jos 
energingai dirba už pakėlimą 
gamybos — tinkamą aprūpi
nimą mūsų kariuomenės ir pa
galbą talkininkams. Namie 
būdamos jos veikia civilinių 
apsigynime, paramai Raudono
jo Kryžiaus, rinkime aukų 
mūsų talkininkų paramai ir su 
didelio pasišventimo dėka 
gaunama ištverme mezga ap
rėdyti šiltais drabužiais didvy
riškus Sovietų Sąjungos karius, 
kurių eilėse randasi ir tūks
tančiai lietuvių kovotojų.

'Skimp to Beat a Skunk!”

TO bleach yellowed linens, 
you may need nothing more 

than sunshine—ij you leave extra 
moisture in the material, after 
final rinsing. The damper the 
fabric—the better the job Old Sol 
will do in bleaching! »

Then buy dbfbnsb saviN/gs 
stamps instead of new linens-— 
that the sun will soon again shine 
oh an America at peace!

Ruse kaimietė su vaikais stovi prie griuvėsiu savo bu
vusių namų, kuriuos vokiečiai sunaikino pirm pasitrau
kimo.

Binghamton, N. Y.
Koncertas ir Šokiai

šeštadienį, balandžio 11 d.,, 
įvyks koncertas ir šokiai, ku
riuos rengia LLD 20 kuopos 
Moterų Skyrius ir Liaudies 
Choras, Lietuvių Svetainėje, 
315 Clinton St. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

šio koncerto pusė pelno yra 
skiriama Raudonosios Armijos 
medikalei pagalbai ir kita pu
sė Liaudies Choro palaikymui.

Stasys Kuzmickas

Programos dalyviai bus šie: 
draugai S. ir V. Kuzmickai ir 
M. Bujauskienė, iš Shenan
doah, Pa. Jie yra geri daini
ninkai ir plačios apylinkės pu
blika gėrisi jųjų dainomis, tad 
ir mes turėsime progos juos 
išgirsti.

Dorothy Lasco, jauna talen
tinga armonistė, palinksmins 
mus savo geru išsilavinimu.

Rita Slesser, gabi pianistė, 
skambins pianu solo ir duetą 
su Florence žvirbliūte.,

Jane Kulbiūtė ir jos drau
gės L. Prihasky ir R. Bow era 
“tap dancers,” kurios savo iš
silavinimu patenkins visus da
lyvius.

Liaudies Choras, vadovauja
mas drg. H. Pine, deda visas 
pastangas, kad šis koncertas 
būtų vienas iš puikiausių, ku
rie kada yra buvę mūsų mies
te. Po koncerto bus šokiai prie 
geros muzikos.

Rengimo komisija deda vi
sas pastangas, kad pilnai pri
sidengti ir priimti visus atsi
lankančius svečius. Iš anksto 
perkant bilietą 45c., prie du
rų, 50c. (įskaitant taksus). 
Patartina visiems įsigyti bilie
tus iš anksto.

Visus širdingiausiai užpra
šome dalyvauti.

Rengėjos.

Chinietes Moterys Šalies 
Didvyriškoje Kovoje

(Pabaiga)
Kartais moterys ima daly- 

vumą tiesioginiuose mūšiuose. 
Visos Chinijos Draugija Pagal
bai Armijos karių ir koman- 
dierių ėmėsi iniciatyvos gamin
ti šiltus drabužius kariams 
fronte.

Toji draugija taip pat su
rinko kelių milijonų dolerių 
vertės medikamentų ir pirma
jai pagalbai reikmenų.

Shansi moterys sumanė ir 
išvystė platų judėjimą padi
dinti nacįjonalį apsigynimo 
fondą.

Chungking moterys daug 
prisidėjo prie sėkmingumo 
žieminių drabužių fondo.

Hongkong moterys daug 
nudirbo gelbėjime sužeistiems 
kariams. •

Net ir tolimoj Sinkiang pro
vincijoj daug veikiama rinki
me pinigų nacijonaliam apsi
gynimo fondui ir pagalbai ka
rių ir komandierių. Moterys 
Shansi-Kansu-Ningsia parube- 
žių distrikte buvo pasibrėžu- 
sios sau užduotimi padaryti 
60,000 porų šliurių ir kojinių 
iki pereitos Tarptautinės Mo
terų Dienos, kovo 8-tos.

Kūdikių ir Pabėgėlių 
Globotojas

Peržvalga Chinijos moterų 
veiklos anaiptol nebūtų pilna 
nepaminėjus gražaus darbo, 
kurį atlieka Draugija Apsau
gai Vaikų ir Kūdikių. Toji or
ganizacija yra atsakominga 
užlaikyme ir švietime šimtų 
tūkstančių Chinijos ateities pi
liečių.

Kwantung provincijoj iš mo
terų pabėgėlių tapo suorgani
zuotas moterų korpas. Su- 
apie šešiais šimtais narių savo 
eilėse tas korpas yra vienų me
tų bėgiu pagaminęs produktų 
vertės trylikos milijonų dole
rių.

Szehwan provincijoj tapo 
atidarytas fabrikas ir yra ve
damas išimtinai karių šeimy
nų pastangomis.

Shansi-Kansu-Ningsia rube- 
žių distrikte virš 200,000 mo
terų Tautos Išganymo Sąjun
gos narių buvo įtrauktos į pro- 
dukcijos judėjimą.

Iš jų 607 buvo apdovanotos 
“Darbo Didvyrės” lakštais.

Tarpe šios moterų darbo ar
mijos atsiekimų buvo įsteigi
mas 12,806 verpimo ir mezgi
mo centrų ir daugelio grupių 
sodinti medžius, auginti kiau
les, ir t.t.

Karas Jai Nieko Naujo
Mrš. B. J. Guthrie, gyvento

ja Davis, Kalifornijoj, pragy
venus 4 karus, dabar sėdi sa
vo supamojoj kėdėj ir regulia
riai. išklauso radio pranešimų 
apie šį karą, ji sako:

“Gal pasaulis ir gerėja, bet 
aš nemanau.’’

Ji buvus 11 metų, kada pra
sidėjo Meksikos karas, 26 me
tų Civilio Karo pradžioj, 63 
būdama ji išgirdo apie karą 
su Ispanija, o.būdama 82 per
gyveno pasaulinį karą, nesiti
kėdama sulaukti daugiau ka
rų. Bet ji sulaukė 107 metų ir 
penkto karo.

Visoje šalyje renkama apsi
gynimo reikalams atlikusi po- 
piera, visoki metalai, senas 
gumas, šeimininkės geriausia 
gali tamey kooperuoti. Taupy
mas tų dalykų apsaugos mus 
nuo trūkumo tų karo- laike la
bai svarbių medžiagų.
Visų susipratusių Darbininkų 

pareiga skaityti “Laisvę”

Apšvieta Greta Kovos 
Už Gyvastį

Moterų komitetas, kaipo da
lis visos Chinijos Gyvasties 
Dabar Sąjungos, įsteigė platų 
tinklą švietimosi kursų, šiauri
nėj Chinijoj, pavyzdingai, virš 
keturios dešimt tūkstančių mo
terų Jankė profesijonalinius 
kursus ir virš keturi milijonai 
mokinosi skaityti ir rašyti są
jungos mokyklose.

Moterų universitetas esantis 
Yonan lošia ypatingai svarbią 
rolę paruošime moterų vedėjų 
visokioms įstaigoms ir organi
zacijoms. Jo studentėmis ran
dame moteris iš visų šalies 
kraštų ir atstoves daugelio 
tautybių.

Po prasidėjimo karo tapo į- 
steigta virš 20 moterų žurna
lų, daugybė teatro grupių ir 
chorų.

Daugelis šeimų yra išleidu
sios vyrus į frontą kariauti 
prieš japonus įsiveržėlius. Iš
ėjusių kariuomenėn šeimoms 
Valdžios duodamos privilegijos 
šiaurinėj Chinijoj palengvina 
gyvenimą pasilikusioms na
mie. Kariaujančių vyrų šei
mos yra labai gerbiamos kai
mynų ir miesto įstaigų.

Armijoj esančių vyrų šei
mos liuosnoriai suorganizavo 
propagandos ratelius lankytis 
namuose ir prikalbinti kitus 
vyrus stoti armijom Distrik- 
tuose į pietus nuo Yangtse mo
terys parodė ypatingo entu
ziazmo ir čionai tankiai sutik- 
ši motinas, kurių jau trys sū
nūs randasi karo fronte.

Kartą karys buvo provoka
torių suvedžiotas ir apleido 
armiją. Jo žmona išaiškino 
jam piktus provokatorių sie
kius ir pati jį sugrąžino armi
jom

Moterys Sinkiang provinci
joj deda visas pastangas ap
ginti ir atstatyti šalį. Nuo iš
kilimo apsigynimo karo Sin
kiang provincija atsistojo pir
moj vietoj rėmime fronto ir 
to distrikto moterys gyvento
jos taipgi užrekordavo nepri
lygstamus atsiekimus tame 
svarbiame darbe.

Sinkiang moterys buvo at- 
sakomingos už plačiai paskli
dusią rinkliavų kampaniją, au
kas šiltais drabužiais, siunti
mą laiškų į frontą, ir t.t.

Tikslu gauti masių moterų 
paramą šalies gynimui ir pa
ramai fronto, moterys intelek- 
tualęs pradėjo plačią propa-

Rocheslerio Mezgėjos 
Puikiai Dirba Ir

Aukoja
Iš Mūs Mezgėjų Veikimo — 

Kiek Mes Numezgėm Per
4 Mėnesius

Per tą laiką mes numezgėm 
132 svederius, ;132 poras 
kojinių, 47 poras pirštinių, 
24 šalikus, 18 kepurių, 6 
poras r a n k a u k ų. Dačės 
(Dutch) 11 moterų, kurios 
ima iš mūs vilnų, gatavų su
grąžino 30 svederių, 16 porų 
pirštinių, 10 porų kojinių, 1 
šaliką. Tai yra puikus darbas 
ir pasiaukavimas mūsų darbš
čių draugių, kurios dirba su 
pasididžiavimu, kaip draugė 
O. Gricienė. Jinai jau numez
gė 38 poras kojinių. Viena 
draugė jos užklausė:

“O gal jau daugiau nemėg
si, gal pasilsėsi.” Ji atsakė: 
“Aš.megsiu, kol tik Hitleriui 
sprandą nusuks mūs didvyriai 
ir visi talkininkai.”

Šios draugės buvo pamirštos 
paminėti ' pereitą sykį: Gali- 
naitienė, numezgus 3 svede
rius; Malinauskienė 1 svederį, 
žemaičiuke 2 svederius, O. 
Pultin 4 svederius ir du šali
kus, Totorienė 6 poras kojinių.

Kiek Mes Aukavome
Amerikos Raudonajam Kry

žiui mezgėjos suaukavo $3.55. 
Rusijos daržovių sėklom $3.50. 
Mes jau baigiame pripildyti 
21) bankučių dėl Rusijos vai
kučių.

Vėl Gavom Aukų Vilnoms
Apart pirmiau skelbtų, pa

staruoju laiku vėl gavome au
kų vilnoms nuo sekamų :

Kovo 21 turėjom tarptautiš- 
ką a p vaikščiojimą Moterų 
Dienos, Ukrainų salėj, 975 Jo
seph Ave. Buvo loštas veika
las ukrainų kalboj, prakalbos. 
Viskas pavyko gerai. Pelno li
ko $28, kuriuos paaukavo lie
tuvėms mezgėjoms dėl vilnų.

Aukų nuo drg. V. Andrulio 
prakalbų, apmokėjus išlaidas, 
liko $20.85, kurios taipgi pa
aukota mezgėjoms dėl vilnų. 
Drg. Bulienė paaukavo porą 
gražiai išsiuvinėtų ir apmegs- 
tų užvalkalų ir juos išleidus 
surinkta $13. L. Bekis aukojo 
$10, G. Daukas, E. Duobienė, 
M. Shurkiene po $1, Žemaitie
nė 70c. Praeitą sykį pamiršta 
paminėti D. Valtienės $1. At
siprašau draugės. D. Valtienė 
yra labai darbšti ir čampijo- 
nas tikietų pardavėja ir visur 
pirmutinė. Gerai, Daratėle, 
taip ir reikia.

šios draugės dar aukavo se
kamus daiktus: A. Koch—po
rą užyalkalų, labai gražiai ap- 
megsti ir išsiuvinėti. Totorie
nė—gražią staltiesę. A. H. Ve- 

gandos veiklą.
Pereitais metais Tarptauti

nės Moterų Dienos proga Sin
kiang provihcijos Moterų Są- 
junga/išleido atsišaukimą į viso 
krašto moteris, šaukiant jas 
remti politiką vieningumo ir 
tęsimo karo iki pergalė bus 
laimėta. Sįąjunga atsišaukė į 
moteris kovoti prieš bile ko
kią nesantaiką prieš-japoniš- 
kose partijose ir militariškuo- 
se vienetuose. Ragino būti sar
gyboje prieš skaldytojiškus 
veiksnius ir kelti aikštėn vi
sas ir kiekvieną intrigą pasi- 
davėlių, išdavikų, ir trockisti- 
nių banditų. Išravėti tuos ele
mentus ir grupuoti jėgas kon- 
trofensyvai, kuri atneš galuti
ną pergalę Nacijdnalei Revo
liucijai.

Chinijos moterys parodė sa
vo nesulaužomą galią bėgiu 
keturių metų priešinimosi už
puolikams japonams ir jų. pa
jėgos ir toliau auga ir vysto
si.

Ši forma gaunama 12 iki 20 ir 
40 ir 42 dydžio, tinka siūti 
trumpam ar ilgam apsiaustui.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y. ___________________ ___  

'_____ ' 1 lt
likiai—baksą cigarų. Viskas 
ko reikia, tai tuos daiktus iš
leisti, reikės draugėms sunkiai 
padirbėti. Viso aukų turime 
$62.55. Visiem aukavusiem 
varde mezgėjų širdingiausis • 
ačiū.

Dabar, brangios draugės, ’
vilnų turime į valias, tik dirb
kim, kiek galim. Pasilsėti dar 
ne laikas, dar nepabaigta ko
va, dar kraugeris Hitleris lie
ja viso pasaulio kovotojų krau
ją.

Susitvėrė Amerikonų 
Komitetas

Rochesteryje susitvėrė iŠ 
aukštos klasės žmonių Russian 
War Relief, Inc., komitetas, 
pradėjo smarkiai veikti. Da
bar partraukėv krutančius pa
veikslus “Our Russian Front.” 
Juos rodys penkiuose teatruo
se balandžio (April) 15, 16 ir 
17-tą. Nori parduoti 18,000 ti
kietų. M^s visi kooperuojam 
su jais. Lietuviai paėmė 600 
tikietų ir išdalinom visokiom 
tautom. Visi dirbam iš vien, 
kad tik daugiau surinkti 
sijos medikalei pagalbai, 
sus užprašom dalyvauti.

.Tikietus galima gauti 
černauską, Bekešienę, Duobie- 
nę, Valtienę, Brooks, Žukaus
ką.

*

Ru-

pas

L. Bekešienė.

RUMUNŲ - SLOVAKŲ - 
KROATŲ SUTARTIS 

PRIEŠ VENGRIJĄ

Berne, Šveic. — Praneša
ma, kad Rumunija, Slova
kija ir Kroatija pasirašė su
tartį neleist Vengrijai už
imt daugiau žemių, kurias 
savinasi tie trys kraštai, da
bar viešpataujami nacių.

I

Anglija ir Amerika Siunčia 
Sovietams Tankų

Maskva. — Sovietai gau
na tankų iš Anglijos ir A- 
merikos, bet kariniai tėmy- 
tojai sako, kad reikėtų tikė
tis didesnės ginklų pagalbos 
Sovietam iš Jungtinių Vals
tijų ir Anglijos.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Parašė Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 45

Kūdikiškas Paralyžius

(Tąsa)
Seniai Andrius pas poną nebuvo įžen

gęs. Nerimastis, piktas nujautimas įslin
ko į jo širdį nęjuęįoip, kaip vagis. Pa
vargęs buvo, svaigo galva. Vis dėlto 
tvakstelėjo širdis, gal vėl ponas į protą at
eis. Juk tas *‘kontrolius” su kiaulėm jį 
vargšą visai į ragą surietė, — karštai 
rinko mintis sodininkas. — Tiek miško 
pardavė...

Nedrąsiai jis pravėrė duris. Stabtelėjo, 
godžiom akim jieškodamas Kordušo. Jo 
nebuvo. Žvalgėsi Andrius, ir toks malo
nus, toks savas ir artimas kambarių kva
pas kuteno jo širdį.

— Ąr, vielmožny panie, mane kvietė? 
— prašneko tyliam kambariui.

Niekas neatsiliepė. Supykęs norėjo iš- 
,eiti. Manė, kad Dūnaitis jam išdaigą iš
krėtė. Staiga iš žmonos kambario išėjo 
Kordušas, išblyškęs ir baisus. Rankas 
ant nugaros sunėręs, ištemptu veidu, pri
merktom, degančiom akim, įsismeigė jis į 
Andrių ir ilgai alsavo.

— Vielmožny panie...
— Andrzej, ar tu dar žmogus?
— Rodos, niekam blogo nepadariau. Iš- 

• geriu...
— Neplepėk niekų, Andriau. Žiūrėk 

man stačiai į akis.
— Žiūriu, pone.
— Ir nieko nematai?
— Vielmožny panie, truputį pabalęs.
— Panie Andrzej, kad aš žinočiau...
Andrius susirūpino, nuoširdžiai, net 

maldingai nusiteikė pono išklausyti, už 
jį šokti į ugnį.

— Aš kitaip nė nemaniau, vielmožny 
panie. Už kuilį tiek sumokėjo...

— Ką tu kliedi? Kokį kuilį?
— Nagi tas, atsiprašant, Dūnaitis. 

Stips kuilys, pamatysit. Km- Anglija, o 
kur Lietuva...

— Tylėk!!
— Galiu tylėt, vielmožny panie.
—Aš tave klausiu, ar tu nieko nema

tą!' iš mano veido,?
— Nieko... — gūžtelėjo pečiais.
— Prisiek! Bet tu ir Dievą nebetiki. 

Nebetiki, Andriau?
—- Dievas viską gali, vielmožny panie. 

••Kaip netikėsi. Tik kunigais nė už gra- v • SI...
Kordušas ilgai tylėjo, vis aštresniu 

žvilgsniu Jį tirdamas.
— Tikėti reikia! Kaip tu drįsti? Ar 

studijavai Nietzschę, Kantą, Šopenhaue
rį? Dūšia tavo apžėlus, kaip neišdirbta 
■žemė. Tau reikia kunigų klausyti. Ar 
kunigas tau sako: vok?

— Aš ir nevagiu.
— Ar sako tau kunigas: svetimote

riauk, a? Gyvuly tu!
— Aš nesvetimoteriauju, vielmožny 

panie.
— Nemeluok. Tu vagis! Tu svetimote-* 

ris! Gudrus mužikas, žvilgsniais vagi pa
saulio grožį...

Kordušas ėmė blaškytis, plūstis, cituo
ti filosofus, poetus, Šventąjį, raštą. An
drius stovėjo nusiminęs, susiraukęs, lyg 
jam vidurius geltų.

—Kalbėk,’ vielmožny panie, kaip nori, 
aš nesvetmoteris. Ponas, kai ant ko su
pyksti, tuoj ant manęs visus šunis kari.

• — Kas gi svetmoteris: aš, a? Sakyk tu, 
išpurtęs girtuokli?

—Ar aš žinau. Aš nieko nežinau...
Staiga Kordušas nutilo. Nekryptelėjo 

jis akim nuo Andriaus veido. Baisi jėga, 
kažkas nesuprantama mušė į Kordušą 
iš Andriaus akių, iš jo susiraukšlėjusios 
kaktos ir visos figūros. Ar jis ištikimas 
mano tarnas, ar nuodingą gyvatę už an- 
čio laikau vergas?—pagalvojo Kordušas. 
Štai kada man reikia psichologo.

— Tu... neži-nąi? Eikš, eikš su ma
nim!

Kordušas stipriai įkibo į sodininko pe
čius ir stumte įstūmė jį į kitą kambąrį. 
Čia ant stalo, senoviškoj didelėj žvaki
dėj degė aštuonios Žvakės. TaiAsūs šešė
liai ilgais liežuviais šmėkščiojo pp kam
barį, lyg gyvi. Andrius net nusigando.

—Vielmožny panie...
Kordušas atgręžė Andrių į sieną ir 

išbalęs pirštu rodė jam didelį Nukry
žiuotojo plačiais paauksuotais rėmais pa
veikslą. Jo barzda virpėjo, o pirštas rai
žė ore paragrafus...

—Matai, Andriau. Tai Rubensas, su
pranti ? *

—-Kristus, vielmožny panie...
—Dievo sūnus, Andriau. Juk tu tiki?

—Sakiau ponui...
—Ak, jausmo Andriau, jausmo neturi 

tu. Taigi, prisiek, Andriau, prieš šitą 
paveikslą, kad pasakysi teisybę.

—Prisiekiu.
—Ar žinai, Andrzej, ką nors apie Mor-

Pakito Andriaus veidai, apie akis su
virpo šimtai smulkių raukšlių, širdis 
smarkiau dunktelėjo.

Kordušas pamatė jo veide kažką siau
bingą, pamatė, tarytum budelio kirvio 
šaltus ašmenis. Gražus, didingas paveiks
las tartum priartėjo prie tų dviejų žmo
nių, o jie pasidarė mažyčiai, lyg pusiau 
susmukę į žemę.

— Žinau, vielmožny panie, ir aš ir visi 
žmonės žino.

Kordušas net pamėlynijo. Apsižvalgė, 
tartum pasitikrindamas, ar juodu dvie
se.

— Nagi suprantama, vielmožny panie. 
Mikasė pono duktė.

— Andrzej... — prisilenkė visai prie 
jo Kordušas ir maldaujančiom akim jį 
glostė. — Ar tu tiki?

— Kaip ponui patinka. Aš gi tyliu, 
kaip akmuo. Jei prieš Dievą prisiekt, 
tai... tikiu.

Kordušas atsirėmė į sieną. Jo žvilgs
niai buvo bailūs, tartum jis tupėtų ant 
šakos, o šaka lūžtų. Tylėjo minutę, dvi, 
dešimtį. Nebedrįso į Andrių nė akių pą- 
kelti. Daug kartų nugalėtas, ištiktas 
smūgių galingų, kaip audra, ir smulkių, 
kaip lango subyrėjimas, Kordušas ilgai 
nesusirado, ko toliau griebtis. Andrius 
stovėjo prieš jį nebe sodininkas, nebe 
girtuoklis ir mužikas, bet kažkas galin
gas, šiurpus, priekaištaujantis. Jis -ne
kenčia manęs, nekenčia. Jei ne aš, gal 
jią Mortą bptų vedęs. Tiek metų ištar
navo, mylėjau jį, bet jo sielos nepažįstu. 
Lygus — lygiam, — žiežirbom spragsė
jo Kordušo mintys. — O jis man nely
gus. Jo siela, gal .būt, baisesnė už že
mės drebėjimą.

Metęs naują žvilgsnį į Andriaus ran
kas, jis nušiurpo. Tokios baisios, galin
gos rankos. Jis nežino, kas yra dvikova. 
Griebs ir pasmaugs be baltų pirštinių.

— Andrzej, — visai nuleistu balsu 
prabilo Kordušas. — Man šalta. Eik ir 
pasakyk, kad pakūrentų, pakūrentų...

•— Vielmožny panie, — girgždančiu 
balsu tarė Andrius, tartum nieko negir
dėjęs. — O kas tamstai ta boba. Blusa, 
vielmožny panie!

— Ar tu tikrai taip manai, Andrzej? 
A? Ji man gyvatė, prakeikta, gyvatė!

— Užvakar buvo, reikėjo išmest, — 
vis didesnė užuojauta kilo Andriaus šir- .

— Iš kur tu žinai, kad buvo? ’
— Aš viską žinau, vielmožny panie. 

Manęs nebijok, tik to Matūzo. O t, šis kad 
sužinotų...

— Į dvikovą, — gailiai šyptelėjo Kor
dušas.

— Ką čia dvikova. Kirviu pokštelėtų, 
atsiprašant.

— Bolševikas, bolševikas jis, Andriau.
— Kas to nežino. Anądien kaime pra

kalbą drožė. Mušti, degint lenkus dva
rininkus, — štai, ką jis kalbėjo. Žvairas, 
kaip netikęs velnias.

— Bet' jis žino, Andriau, žino.
— Ne, ta stervą tyli. ^Nesuprantu: 

Dievo ji bijo ar jos galvą susimaišė.
—- Vadinąs, dar ne visi gino, Andriau?
— Ne, vielmožny panie. Sūrantįenė, 

rodos, nuuodžia ir dar viena kita bobą. 
Bet neiškęs, pasisakys. x

— Bagatela, panie Andrzej. 0 tu... tu 
mano geriausias draugas.

Kordušas norėjo kyštelėti sodininkui 
ranką, paspausti ją, bet vėl išsigando. 
Didelė, oi kokia jį didelė!

— Taip buvau susijaudinęs, Andriau, 
ech!

—Smūtkas neiųažąs, vieliųožny panie.
— Kąraliai, imperatoriai dėl tokių da

lykų verkdavo. Gaila, kad tu nemoki is
torijos. .. O man vistiek šaltą, šalta ...

Ūipai pries Kordušo akis atsistojo Ele
na. Jis vėl visas suvirpo, ąkys pąsidąrė 
klaikios.

— Elena, Ele:.. Panie Jezu Christe! 
Panie Andrzej, tu gelbėk mane, tu mano 
geriausias draugas. Supranti? Viską, 
viską atiduočiau, kad tik tos.. Mortos 
čionai nebūtų!

\(Bus daugiau) . '

S-m a rkus “poliomyelitis”, 
geriau žinomas vardu kūdikiš
ko paralyžius, yra užkrečia
ma liga ir beveik visuose atsi
tikimuose suparalyžiuoja vie
ną arba daugiau muskulų.

Tos ligos žinovai sutinka, 
kad mažąs organizpias, vadi
namas “filterąble virus,” to
kis’ mažas, kad negalima jį 
matyti per mikroskopą, išplė
toja šią ligą, šis orgąnizmas 
įsigauna į kūną ir burną ąrbą 
nosį. Kądą pąsi.ekią krąųjo 
cirkuliaciją, prąsijedą užside
gimas nugąrkąulio arba sme
genų, arba abiejų. Jeigu tas 
užsidegimas piąžąs ir tuoj 
pranyksta, tai jokios blėdięs 
nepadaro ir neseką nei mus
kulų susilpnėjimas nei paraly
žius. Jeigu karštis didelis ar
ba vis tęsiasi, nekurtos nugar
kaulio nervų celės būną pa
žeidžiamos arba sunaikinamos 
ir muskulai prie tų nervų su
paralyžiuojami.

Liga dažniausia užpuola 
vaikus, dar netųrįnčius 10 m. 
amžiaus. 65% visų atsitikimų 
yra tarpe vaikų, nesulaukusių 
5 m. amžiaus, ir 90% tarpe 
vaikų, nesulaukusių 10 m. am
žiaus. Bet liga kerta visų am
žių žmones.

Sergantį laikyk viename 
kambaryje, kitų prie jo nepri- 
leiskite. Ir jeigu gydytojas ras, 
kad liga tikrai kūdikiškas pa
ralyžius, jis parūpins “seru
mo” kraujui ir nustatys, kas 
reikia daryti.

Kūdikiško paralyžiaus pro
blema susideda iš trijų svar
bių punktų — pirmiausia, su
laikymas ligos; antra, ko aty- 
džiausias prižiūrėjimas anks
tyvo karščio prieš paties pa
ralyžiaus prasidėjimą; trečią, 
priežiūra.

Sulaikymo Žingsniai
Vienas sergantis asmuo per

duoda ligą kitam tiesioginiu 
kontaktu. Perai randasi ser
gančių burnos ir gerklės sei
lėse, ir gali rastis nosyje ir 
burnoje.

Sveiki asmenys gali nešti 
perus savo burnose, šie žino
mi faktai pataria sekančius 
sulaikymo žingsnius.

Neikite, kur renkasi minios 
žmonių, ar viešai ar privačiai.

Suaugę žmonės, kurių šei
mos gyvena priemiesčiuose, 
bet kurių užsiėmimas yra vie
toj, kur ta baisi liga pasireiš
kusi, turi saugotis nuo susirin
kusių minių žmonių gatvėse, 
traukiniuose ir viešose vietose. 
Jie gali būti ligos nešiotojai. 
Prie vaikų neiti, ir jie turi už
laikyti paprastas sveikatos tai
sykles. '• i • HRIfy

Reikia atidėti visus mesvar-' 
bius vaikų ir vaikučių susirin
kimus kliubuose, namuose, 
mokyklose ir t.t.

Tėvai turi pratinti vaikus 
užlaikyti sekančias pąprąstas 
sveikatos taisykles.

Nevartoti kito abrisą, gė
rimo puoduką ir kitą daiktą.

Nedėti pirštų ąrba kitų 
daiktų į burną, prie nosies, ar
ba prie akių.

Valgyti tik sveiką, gerą 
maistą, prie metų laiko pritai
kintą.

Užtektinai ,miegoti.
Neduoti viduriams sukietėti.
Šviežias oras ii’ saulėkaitą 

svąrbūą dalykai. *
Ątprąskite nuo bučiąyimo.

Ligos Gydymas
Kada vaikas serga, daug tė

vų nešaukia gydytojo, laukia, 
pakol jie pilnai išsigąsta. Kar
tais greitas neprižiūrėjimas 
yra pavojingas, nes liga grei
tai plečiasi. Ypatingai su kū
dikišku paralyžium yra pavo
jinga laukti, nes gydytojas tu
ri vartoti “serumą” kuo grei
čiausiai. Serumas be vertės, 
jeigu paralyžiaus apsireiški-, 
maį jau pasirodę.

Ligonį reikia paguldyti ir 
ląikyti lovoje, kitų neprileisti. 
Privalo taip gulėti, kad nerei
kėtų judėti.

Su plovimu atsargiai apsiei
kite, nes skausmas labai dide
lis. Viduriai turi būti liuosi, 
bet nevartokite Jiuosuoj ančių,

pasibaisėtini paveikslai, kaip 
kanibalai hitlerininkai žudo 
civilius 
nes — 
kius.

Tai
žmonės piktinasi nacių barba
riškumu.

Sovietų Sąjungos žmo- 
vyrus, moteris ir kūdi-

šiurpulingi vai zdai.

BBSBS

iš-

yaistų. Valgis turi būti leng
vas, nes jeigu ligonis ilgai gu
li, jis perdaug tupka.

Sunku įrodyti tėvams, kad 
kartais nevartojama ranka 
arba koja gali greičiau pagyti 
viena sau, negu su vartojimu 
ųętinkoę mąsąžąus arba 
elektrinio įrengimo.

Kūdikiško Paralyžiaus 
Priežiūra po Sirgimo

be galo svarbi pareiga.
Reikia muskulus pradėti

bąndyti, kaip tik ligonis gali 
judinti^ be skausmo. Iš lėto. 
Kai kuriuose atsitikimuose tas 
į vykstą trys savaitės po atakų, 
kituose atsitikimuose laikas il
gesniu. Mankštai laikąs kvali
fikuoto gydytojo turi būti nu
statytas. Per greita mankšta 
sulaiko greitą pasveikimą. Per 
greitas vartojimas kojų tik iš
kraipo kūno sąnarius. Tai po 
ligos priežiūrai geriausi asme
nys yra tėvai ir gydytojas — 
nepąveskite kitiems.

F.L>LS.—Comptiqn Council.

čionai ruošiamas bankietas, 
kuris įvyks balandžio 26 d., 
Maple Parke. Bankietas ruo
šiamas naudai Sovietų Sąjun
gos ir Amer. Raudonajam 
Kryžiui.

Įžanga į tą bankietą tik $1.
Dalyvaudami tame bankie- 

te, mes padėsime karo pastan
goms greičiau sutriuškinti 
nuožmųjį fašizmą.

Dalyvaukime visi ir visos.
S. Penkauskas.

Lowell, Mass

Lawrence, Mass

LLD leidinys-brošiūra “So
vietų Moterys” labai įdomi 
pasiskaitymui knygutė. Skai
tydamas ją, žmogus susijaudi
ni. Knygutė nedidelė, bet joje 
labai daug kas pasakyta apie 
nuožmųjį fašizmą. Kaina tik 
5c. už kopiją.

Orgąnizuokimes
pradėjo organizuoti 

Mill, Andover, darbi- 
į uniją. Taigi, visi tie, 

toj dirbtuvėj,

CIO
Mollin 
ninkus 
kurte dirbate
ateikite į unijos raštinę ir iš- 
pildykite tam tikras korteles, 
kuriose bus išreiškiamas reika
lavimas teisės balsuoti ar dar
bininkai nori unijos, ar ne.

Pas katruos atsilankys į stu- 
bas unijos organizatoriai, tai 
prisirašykit “ ilgai nelaukdami, 
nes dabar jau labai ląikas or
ganizuotis. Kuomet būsite or
ganizuoti, tai galėsite' pagerin
ti savo būklę.

Taipgi ir Stevens Mill, No. 
Andover, yra organizuojama į 
uniją. Rašykitės visi.

Am. Woollen Co. darbinin
kai susirašinėja tuom pačiu 
laiku.

Darbininkai, ir darbininkės 
c abar turėtų rimtai susidomėti 
orgąnigavimosi klausimu. Tik 
organizuoti darbininkai gali 
pagerinti savo būvį ir turėti 
daugiau teisių.

Kovo 22 d., 9:30 vai. vaka
re čionai buvęs “apsitamsini- 
mas” (blackout), sakoma, pa
vyko gerai. Tik vienas vertel
ga ant rytojaus buvo nubaus
tas $100 už šviesų neužgesini- 
mą.

Kovo 22 d. čionai miesto sa
lėje buvo rodomas Sovietų ju- 
dis “Mergina Iš Leningrado.” 
žiūrovų buvo pilna salė.

Ši Sovietų filmą padarė 
ro įspūdžio mūsų mieste.

ge-

ap-Kovo 27 d. čionai buvo 
sistoję kelios grupės čigonų ir 
buvo pradėję žmonėms 
mes spėti.” Bet 
išvarė iš miesto.

Argi negalėtų 
parazitus padėti 
naudingų darbų,
jiems gyventi iš apgavysčių?

valdžia
“lai- 
juos

tuosvaldžia 
prie kokių 

užuot leidus

Kovo 26 d. pas mus gerokai 
prisnigo. Manoma, kad turėsi
me šaltas Velykas.

Kovo 28 d. “Laisvėje” tilpo Siaubas nukrėtė, kai pama-

čiau “Laisvės” num. 73-me fo
tografijas, kaip naciai elgiasi 
su civiliais žmonėmis užimtosę 
vietose. J !

Tai baisus barbarizmas...

LLD nariai džiaugiasi gavę 
Lit. Draugijos leidžiamą 
mėnesinį žurnalą “šviesą.” 
bai gerų pasiskaitymų 
šioje laidoje.

Kiekvienas lietuvis bei
tuvė turėtų priklausyti prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos!

tri-

yra

lie-

Griaustinis.

Lowell, Mass
A.L.D.L.D. 44-ta Kuopa 

Gyvuoja ir Auga
Kovo 29 d., šių, 1942 me

tų, Lietuvių Literatūros Drau
gijos vietinė kuopa laikė sa
vo susirinkimą. *•

Tai buvo gražus susirinki
mas, nes dalyvavo daug narių 
taip, kad Kliubo mažasis kam
barys buvo pilnas žmonių. O 
kas svarbu, kad šiame susirin
kime, išskiriant vieno, visi 
nauji nariai, šiais metais gauti, 
dalyvavo. Pasirodo,- kad vi
siems'rūpi organizacijos rei
kalai. Seniai čia turėtas tokis 
geras susirinkimas minėtos 
kuopos.

Apart kit-ko, šiame susirin
kime J. M. Karsonas, kaipo 
delegatas, davė gerą raportą 
iš Sp. ^Bostono draugų suva
žiavimo, kuris įvyko kovo 22 
d., dalyvaujant draugui D. M. 
šolomskui.

Nutarta gerai darbuotis, 
kad skaitlingai susiorganizuo
ti važiavimui į A.L.D.L.D. 7- 
to Apskričio didįjį metinį ban
ketą, kuris yra rengiamas ba
landžio 19 d. š. m. 2 vai. po 
pietų, 376 Broadway, So. Bos
ton, .Mass.

Lowellis bandys susiorgani
zuoti taip, kad nuvažiavę nu
stebintų visą Bostono apylin
kę savo skaitlingumu. Mes 
mat, netankiai kur važiuojam, 
bet kuomet jau važiuojame, 
tai važiuojam organizuotai, 
kad-būtų gera žymė, žinokite 
banketo rengėjai, kad tik 
mums vieniems reikės didoko 
ir nebile’ kokio stalo.

Pirkite banketui tikietus 
pas A. Stravinską, J. Blažonį,

(Tąsa 5-me pusi.)

BALTIMORES LIETUVIU 
MISKILMISW

Tradicijiiie Baltimores Lietuvių Iškilme

LAISVES PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
19 42

Graži muzikale programa 
Bus daug svečių iš kitų miestų 

PIKNIKO VIETA:
LIBERTY PARK

EASTERN and MOFFETT AVĖS BALTIMORE

Šį pikniką ruošia Lietuvių literatūras Draugijos 25 kuopa, 
naudąį dienraščio “Laisvės”.

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksto įęįgytį įžangos bilietus
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Naciai Žudo Lietuvius 
Kalėjimuose ir Slap

ta Juos Laidoja
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

prievartą įtraukti į “darbininkų batalioną” ir išgaben
ti Vokietijon dirbt ten amunicijos fabrikuose.

KALĖJIMAI IR GROBIMAS
Kauno, Šiaulių ir Panevėžio kalėjimai sausakimšai 

prigrūsti. Hitleriečiai be jokios atlaidos plėšia Lietu
vą, visokiais būdais apgrobia šalį. Vokiečiai kolonistai 
vis grobia ūkius iš lietuvių.

Apgavau žinią, jog Būdviečių kaime (Marijampolės 
apskrityje) iš trijų valstiečių tapo atimta 65 hektarai 
žemės, triobėsiai ir kita nuosavybė. Pateisint šį grobį, 
vokiečiai naudojo tokią priekabę, kad, girdi, tie vals
tiečiai buvo paslėpę pusę turimo džiovinto pieno nuo 
vokiečiu.

Kunigiškių kaime, Vilkaviškio apskrityje, vokiečiai 
atėmė 25 hektarus žemės iš Kapočių šeimos, palikda
mi jai tiktai keturis hektarus. Už pagrobtą savo že
mę Kapočius negavo visai jokio atlyginimo. Tokie 
veiksmai šiandien yra paprastas dalykas Lietuvoje.

KAUNAS — ALKANŲJŲ MIESTAS
Kaunas virto miestu sustojusių eilėmis, laukiančiųjų 

maisto.
Lietuvos miestuose žmogui teleidžiama nusipirkti tik 

150 gramų duonos per dieną (penketą uncijų), ir tai ne 
visuomet gaunama. Nuolat matoma būriai moterų ir 
vaikų rotušės (City Hali) aikštėje, po burmistro (ma
joro) langais. Jie maldauja pagalbos, bet veltui.

Krautuvės tuščios.
NAKTINIAI TURGAI MIŠKUOSE

Valstiečiai maino duoną, gabaliukus sviesto ar mė
sos ant fabrikinių dirbinių, kurių miestiečiai turi susi
taupę. Bet tatai yra daroma slaptai nuo vokiečių.

Nors bile kam Lietuvoje yra uždrausta išvykt iš sa
vo valsčiaus ar miesto bei miestelio be specialio leidi
mo, tačiaus žmonės naktimis išvyksta, jieškodami ko 
nors pavalgyti.

Miškuose yrą laikomi reguliariai turgai naktimis. 
Vieną tokį naktinį turgų vokiečiai užtiko miške už 
Aukštosios Panemunės, arti Kauno. Buvo areštuota 
17 asmenų iš Kauno ir artimųjų kaimų. Niekas nežino, 
kur dingo jie, jų arkliai ir vežimai. Tai tokią prekybą 
mainais hitleriečiai vadina “pelnagrobyste.”

BEDUGNIAI PLĖŠIKŲ KIšENIAI
Hitleriečiai šėlsta prieš tokią-prekybą. Nes jinai nu

traukia nuo jų dalį grobio, kuriuom jie stengiasi pri
pildyti savo bedugnius kišenius ir visada tuščius savo 
pilvus.

Indy Vadas Nenori Pri
imt Angly Pasiūlymo
New Delhi, Indija, bal 7. 

— Tautinis Indijos vadas 
Jawaharlal Nehru leido su
prast, kad Indija atmes an
glų siūlomą jai tautinę lais
vę po karo, jeigu Anglija 
neduos Indijai dabar pasi- 
skirt savo karo ministerio 
ir jo nurodymais gint Indi
ją nuo japonų.

Asmeniškas prez. Roose- 
velto pasiuntinys pulkinin
kas Louis Johnson stengiasi 
paveikt indų vadus, kad pri
imtų Anglijos* pasiūlymą.

ANGLAI SUNAIKINO SA
VO ĮRENGIMUS PIRM 

PASITRAUKIANT

New Delhi, Indija, bal. 7. 
— Pirm pasitraukdami iš 
miestelių Thayetmyo ir Al- 
lanmyo, Burmoj, anglai su
naikino ten žibalo ir cemen
to fabrikus ir kitus įrengi
mus.

kai pas Rubin Bros, 120 Freeman 
St., Brooklyn, N. Y. (82-84)

SHENANDOAH, PA.
LDS '34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. balandžio, 2 vai. 
dieną. Mainierių Svet., kampas Main 
ir Oak Sts. Prašome narių dalyvau
ti šiame susirinkime, nes bus balsa
vimas Centro Valdybos, taipgi užsi
mokėkite ir už duokles. — S. Kuz
mickas, sekr. (82-84)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 8 

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)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 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 neliktumėt suspenduoti.

V. K. Sheralis, Sekr. (80—82)

Hartford, Conn.

JAPONŲ BOMBININKAI
SUNAIKINO MANDALAY

CIO PASIŪLYMAS DĖLEI 
JPLAUKU IR VIRŠLAIKIŲ

Motorizuoti Pabėgėliai iš 
Nacių Armijos

Daugelis vengrų, rumunų 
ir slovakų Hitlerio kareivių, 
pasigrobdami armijos auto- 
trokus, bėga iš Sovietų 
fronto, kaip praneša N. Y. 
Journal-American.

Sydney, Australija. — 
Trys australai imtiniai, pa
bėgę iš japonų nelaisvės, ap
sakė, kaip japonai šaudo ir 
durtuvais žudo australus be
laisvius.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

GREAT NECK, N. Y.
Liet. Am. Piliečių Kliubas ruošia 

svarbias masines prakalbas. Sekma
dieni, balandžio 12 d., - 6 v. v. Kas- 
močių Svet., 91 Steamboat Rd. Kal
bės R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius iš Brooklyn© ir žymūs vietiniai 
kalbėtojai iš Civilian Defense, kurie 
kalbės angliškai. Įžanga visiems vel
tui. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kes dalyvauti šiame susirinkime. — 
Kom. (82-84) „

Mūsiį, Veikla.
Kovo 15 d., Lietuviu Am. Pi- 

liečiu svetainėje, Laisvės Cho
ras statė scenoje 3-jų veiksmų 
operetę “Apsigavo.” Tam gra
žiam darbui vadovavo muzi
kos mokytoja B. Rasimavičiū- 
tė.

Pirmininkas 'Z. Juška trum
pai paaiškino tos operetės turi
nį ir kokie akmenys ima daly- 
vumą jos suvaidinime.

šioje operetėje yra daug 
gražių dainų; pats veikalas il
gokas. Bet dainos ir bendrai vi
sas vaidinimas atliktas labai 
gerai. Matomai, mokytoja B. 
Rasimavičiūtė įdėjo daug pas
tangų ir darbo, kad gerai su- 
mokyti tš puošnią operetę. Už 
tai po vaidinimo jai suteiktas 
gražus gėlių bukietas. Vaidini
mu publika, kurios buvo virš 
200, likosi pilnai patenkinta. >

Spektakliui pasibaigus, visi 
aktoriai ir mokytoja buvo ge
rai pavaišinti skania vakariene. 
Po pasivaišinimų, Kliubas vel
tui davė progą visiems pasi
šokti, grojant A*. Ramoškos or
kestrai. Ir taip viskas baigėsi 
gražioj nuotaikoje.

nai jau seniai yra buvusi. Ji 
dainavo per du išėjimus, ir 
kiekvieną kartą klausovai ją 
širdingai sveikino. Klausovai 
džiaugėsi, jie gėrėjosi taip ’iš- 
tobulėjusia šio miesto' lietuvai
te - dainininke. Jos pasiklausy
ti suėjo nemažai ir svetimtau
čių.

Biruta Ramoškaitė yra auk
štai pakilusi savo profesijoje. 
Ji savo stebėtinai maloniu bal
su kas-žin kaip pasigauna klau- 
sovus, sužavi juos. Todėl jos 
draugai, jos geri prieteliai ir 
dainų meno mėgėjai, dėl pri- 
davimo jai didesnės energijos, 
suteikė jai puokštę raudonų ro
žių ir piniginę dovanėlę. Entu
ziastiškas jos pasveikinimas ir 
tos dovanėlės liudija, kad visi 
trokšta matyti Birutą Ramoš
kaitę dainos meno aukštumoje!

Dainininkas Aleksandras Va
siliauskas ir gi buvo vienas tų, 
kurį mūsų publika tikrai pamy- 
lo. Jis dainavo ir gi dviejais at
vejais. žmonės jo dainavimo 
norėjo girdėti vis daugiau.

Broliai Guobai skambino gi
tarom ir dainavo. Jie pilnai 
patenkino klausovus.
Skirstantis, žmonės pasitenki

nę pasakojo: ’’Daugiau tokių 
koncertų!” Publikos užsilaiky
mas buvo tikrai tvarkingas.

Vakaro pirmininkas paprašė 
susirinkusiųjų neišsiskirstyti, o 
linksmai pasišokti prie geros 
orkestrus.

Linksmais šokiais vakaras ir 
užsibaigė.

Balandžio 19. d. bus Conn, 
valstijos LMS apskričio meti
nis koncertas. Dalyvaus visi 
apylinkės progresyviai chorai. 
Bus ir pavienių dainininkų. 
Koncertas prasidės 2 vai. po 
pietų, Liet. Am. Pil. Kliubo sa
lėje.

New Delhi. — Būriai ja
ponų orlaivių- faktinai su
ardė ir sudegino Mandalay 
miestą, anglų kolonijoj Bur- 
moj, ir užmušė du iki trijų 
tūkstančių civilių gyvento
jų, o sužeidė penkis tūkstan
čius.

Centralinėje Burmoje ja
ponai, grumdamiesi pirmyn, 
pasiekė punktą už 50 mylių 
nuo turtingų Irrawaddy ži
balo šaltinių.

Detroit, Mich., bal. 7. — 
CIO unijų Pildantysis Ko
mitetas padarė šitokį pasiū
lymą: Neturi būt leista jo
kiai šeimynai karo laiku 
gaut daugiau, kaip 25 tūks
tančius dolerių įplaukų per 
metus; tad CIO darbininkai 
sutiktų imt neparduodamais 
karo paskolos bonais priedi- 
nį atlyginimą už viršlaikius 
virš 40 darbo valandų per 
savaitę.’

Nacių Pranešimai
Berlin. — Hitleriečių ko

manda skelbia, kad jie cen- 
traliniame fronte, girdi, iš
viję raudonarmiečius iš 69 
apgyventų vietų per kelias 
paskutines dienas; sakosi 
suėmę šimtus sovietinių ka
reivių į nelaisvę ir pagro
bę 47 kanuoles ir 132 kulka- 
svaidžius; per dieną nušovę 
žemyn 6 Sovietų orlaivius, o 
savo praradę tik du.

Pasak nacių, tai jų orlai
viai keliose vietose sudaužę 
anglų naudojamą geležinke-

Berlin. — Naciai žada, 
kad jų nauja, šviežia armi
ja stumsianti Sovietus at
gal.

London, bal. 7. — Anglų 
orlaiviai naktį bombardavo 
svarbius nacių punktus va
karinėje Vokietijoje, bet ne 
taip plačiai, kaip vakar.

Washington. —Per smar
kią audrą jūroje tapo nuo1 
laivo nublokštas vandenin ir 
žuvo Amerikos admirolas J. 
W. Wilcox, 60 metų am
žiaus.

lį tarp Alexandrijos ir Ma- 
truh, Egipte, ir sužeidę vie
ną anglų šarvuotlaivį ir du 
prekinius laivus.

(Reikia minėt, jog tai yra 
priešų pranešimai be jokio 
patvirtinimo iš niekur ki
tur.)

ŠCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. susi

rinkimas įvyks sekmadienį, balan
džio 12 d., 2 vai. dieną. Pas drau
gus Gluoksnius, 1256 Diamond Avė. 
Kviečiame narius dalyvauti, svars
tysime daug dalykų. Kurie dar ne
gavote knygų “Tarybų Galybė”, ir 
“Karas ir Jaunimas,” gausite šiame 
susirinkime. Nepamirškite ir duokles 
užsimokėti. — P. Šlekaitis, Sekr.

(82-84)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. balandžio, Lietuvių Svet., 7:30 v. 
v. Nariai prašomi atsivesti naujų 
narių. Apšvietos Komisija išdubs ra
portą iš prakalbų, kuriose kalbėjo 
drg. V. Andrulis. Bus ir paskaita.— 
J. K. N., Sekr. . (82-84)

BALTIMORE, MD.
Literatūros Draugijos 25 kp. ruo

šia balių, šeštadienį, 11 d. balandžio, 
8 v. v. Lietuvių Svet., Hollins St. 
Kviečiame lietuvius “L.” skaityto
jus, buvusius ir esančius 25 kp. na
rius dalyvauti šiame baliuje, links
mai praleisti laiką. Prof. Vincent 
Unitas suteiks šokių muziką. — 
Kom. ' (82-84)

DETROIT, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 12 d., 10 vai. ryto, Lato- 
zų Svet., 1035 Caniff. .Nariai kvie
čiame dalyvauti, gausite dovaną 
“Tarybų Galybė,” puiki knyga. — 
A. D. Sekr. . (82-84)

Kovo 29 d., Liet. Am. Pil. 
Kliubo svetainėje, duotas gra
žus koncertas.* Jį suruošė Liet. 
Dukterų ir Sūnų Draugija.

Vakaro pirmininkas P. Kriš- 
čius paaiškino publikai šio pa
rengimo tikslą, ir kas ima daly- 
vumą programoje.

Programą atidarė Laisvės 
Choras, po vadovyste B. Rasi- 
mavičiūtės. (Choras labai gra
žiai sugiedojo Amerikos himną 
ir keletą skambių dainelių su
dainavo. Publika chorui griaus
mingai plojo.

Publika karštai sveikino pa
sirodžiusią estradoje daininin
kę B. Ramoškaitę, nes ji šio-

: Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

' 66 COURT STREET
j Brooklyn, N. Y. J

Tel. TRiaAgl© 5-3622 ;

168 GRAND STREET ;
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Užbaigiant sezoną, gegužės 
10 d.^ turėsime vaidinimą. New- 
haven’iečiai suvaidins mums 
dvi sceniškas komedijas—“At
važiavo su Kraičiu” ir “Kokis 
Tėvas, Toks ir Vaikas.” Pelnas 
nuo to parengimo eis Am. Rau
donajam Kryžiui ir LDS 79 kp.

Spektaklis prasidės 3 vai. po 
pietų, L. A. P. Kliubo salėje.

Bravo, mūsų darbuotojai me
no srityje! Nemunas.

Easton, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Vienas policmanas skutėsi 
barzdą mano kirpykloj, kuris 
nemikčiodamas šaukė, kad tai 
sabotažninkų darbas .iš penk
tosios kolonos. Aš jam prita
riau, ir išsireiškiau, kad vaL 
džia turėtų daugiaus budėt ir 
gaudyt tas gyvates.

V. Stankus.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka- 
' rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

New Delhi. — Japonų ka- 
riuome’nė Burnoje dasigrū- 
mė iki Nyaungbinzeiko ir 
atakavo anglus ir chinus į. 
lytus nuo Toungoo.

REIKALAVIMAI
Reikalinga .patyrusių moterų iš- 

skirstytojų ir išlygintojų (Sorters 
& Graders) prie mezginių nukarpy- 
mų (knitted clips). Nuolatinis dar
bas, gera alga. Kreipkitės asmeniš- 
-   m —e*-  .         p '   

F. W. Skatins
(v

CHARLES J. ROMAN :

Melbourne, Australija, bal.
7. — Pranešama, kad holan- 

NUVIJO JAPONŲ ORLAI- dai tęsia kovą prieš japo-
VIUS NUO MORESBY
Melbourne, Australija. — 

Anglų lakūnai numušė ša
lin nuo Porto Moresby, saloj 
New Guinea, japonų orlai
vius, mėginusius bombar- 
duot tą miestą. Keli japo
nų orlaiviai tapo sužeisti.

nūs Javos saloje.

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE. 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Burma, bal. 6. — Japonai 
grumiasi į šiaurius nuo 
Prome, Burmoj. Anglai su
sitvirtino naujose pozicijo
se, kad užkirst priešams ke
lią į žibalo šaltinius.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
' Tol. Virginia 7-4499

(RAMANAUSKAS) x •

LAIDOTUVIŲ • 
. DIREKTORIUS J 

*2* *4’ •
Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- • 
derniškai įruošta, mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- * 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti/ J
4 J

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

---- --------.......................... ...............K";,‘

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

arba pas J. M. Karsoną, kuris 
dabar gyvena 14 Madison St. 
Įsigykite tikietus iš anksto, 
kad geriau susiorganizuoti 
bendram važiavimui. Banketas 
bus priruoštas pilnam puiku
me. Čia bus malonus draugų 
susitikimas iš visos Naujosios 
Anglijos.

Mes Augame
Šiame susirinkime Karsonas 

raportavo, kad šiemet jau tu
rim 5 naujus narius į Litera
tūros Draugiją, nes ir šiame 
susirinkime viena draugė— 
.Kazimierina Urbonienė įstojo 
į kuopą.

Šiemet geram veikimui tu
rime pamatą, todėl turime visi 
gerai pasidarbuoti, kad kuopą 
paauginus, šiems 1942-iems 
metams ir kuopos komitetą tu-

Penktaa Puslapis - į

rim išrinkę iš veiklių žmonių, 
būtent: organizatorium V. 
čiulada; finansų raštininku J. 
Blažonis; protokolų raštinin
kas J. M. Karsonas; iždinin
ku Fr. Greska.

Na, žiūrėsime, juk tai žmo
nės be klapatų. Tik vienas 
Karsonas ženotas vyras, gi ki
ti visi jaunikaičiai ir nei vie
nas dar nepasiekęs Kristaus 
dubeltavo amžiaus.—Tai be 
klapatų ir be griekų vyrai, jie 
gali kuopą ne tik padidinti, 
bet ir padvigubinti. Mes myli- - 
me veikti, o dirvos yra nema
žai pas mus. Tad draugai, su
sirinkimai, ar be susirinkimų, 
kada tik sueiname savo klfu- 
be, darykime planus verbavi
mui naujų narių į kuopą.

Apie visus galvokime ir nei 
vieno neužmirškime, tuomet 
pamatysime, kokie rezultatai 
bus pabaigoje vajaus laikotar
pio.

J. M. Karsonai.

* LIETUVIŠKA * 

UŽEIGA
'Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir bEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, 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 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 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 4-8779
I*. S. SEKITE MOŠŲ SPECIALŲ SAVAITES

[ /IT’S p U ST * i
/FINDING MONEYlJ

t
Religijinių daiktų departmen-

tas atdaras vakarais.

b

Geriausia vieta pirkt laikro- 
dėlius, žiedus ir kitokias 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.
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NewWto^g^ZInloi
Kova Tarpe Gazolino Pardavėjų Lankėsi Laisvėje Areštavo Du Mušeikas

♦ v 1. •

Tre&adienis, Baląndž. 8, 1.3.42 »

Didelė didžiuma gazolino 
pardavėju užsidaro sekmadie
niais. Vieni tai daro gazo 
“taupinimui“, kaip jie sako, 
kiti, tai tam, kad nereikėtu 
sekmadienį dirbti arba sam
domam darbininkui mokėti 
algą.

Bet yra ir tokią stočių, ku
rios atdaros ir sekmadienį. 
Tie, kurie užsidarė, bijodami, 
kad nuo jų nepaviliotų kostu- 
merius Bronxe ir kitose mies
to dalyse organizavo savo rū
šies “pikietą”. Prie vienos to
kios atdaros stoties suvažiavo 
apie 50 “kostumerių“ ir štai 
vienas po kitam važiuoja į sto
tį, pardavėjas klausia: kiek 
pirksi gazolino?

—Vieną galioną, — atsako 
“kostumeris”. Po to “kostu- 
meris” reikalauja patikrinti 
ratvalkių orą, kaip kurie tyčia 
įvažiuodami į stotį nuleidžia 
iš ratvalkių orą; paskui pa
tikrinti vandenį, aliejų ir ap-

valyti langus. Už visą tą dar-
bą, paprastai, niekas nemoka, 
moka tik už gazoliną. “Kostu
meris“ duoda daug darbo, o 
pirko tik 1 galioną! Pagaliau 
užmokėjimui jis paduoda biz
nieriui $20 popierinį pinigą. 
Vėl gaišavimas laiko. O kiti 
suvažiavę triūbina, koncertą 
kelia, kad jiems greit nepa- 

į tarnauja. Kada su pirmu “ko
i'stumeriu“ pabaigia ceremoni
jas, tai tas pats prasideda su 
antru, trečiu ir tt., o kiti vis 
“dūduoja“.

Mums atrodo, kad tokie 
i “triksai“ nėra labai geri, nei 
jie apvienija žmones bendrai 
kovai prieš priešus, nei jie 
kitaip padeda. Jeigu leistina 

I laikyti atdaras stotis, tai ir 
“triksų“ neturėtų būt, o jeigu 
jau uždarymas nors kiek 
gelbėja taupyti gazoliną, tai 
tada turėtų būt jis visiems 
verstinas, šie įvykiai yra nie
kas kitas, kaip biznio lenkty
nės.

Velykų proga, atsilankė į 
Brooklyną ir aplankė “Lais
vės“ įstaigą, William Marcin
kevičius, su savo žmona, ir 
Ona Mikelieniene, visi iš Nau
gatuck, ’Conn. Ona Mikelie
niene yra Jurgio Kuraičio, 
brooklyniškio sesuo. Jos sūnus 
Adolphas Mikelėnas, seniau 
buvęs jūreivis, dabar dirba 
Brooklyne, Navy Yarde. Wil
liam Marcinkevičius pasikal
bėjęs, paaukojo $1.00 “Lais
vės“ reikalams ir $2.00 So
vietų Medikalei Pagalbai.

G. K.

Cacchione Prieš Visokias Diskriminacijas
Peter Cacchione, pirmas ko-į tuos laikraščius, kurie skelbia 

munistas New Yorko miesto 
taryboj iškėlė taryboj reikala
vimą, kad miestas priimtų lo-

įvairias diskriminacijas, kurie

kalinį įstatymą, kuris draustų 
laikraščiams talpinti bile dis
kriminacijas. Siūlomas priedas 
prie lokalinių miesto įstatymų 
reikalauja, kad nebūtų jokių 
rasinių, spalvinių, tautinių ar 
kitokių prieš asmenį diskrimi
nacijų.

Cacchione sakė, kad miestas
turi teisę imti žingsnius prieš

skleidžia naciška anti-semitiz- 
mą. Jis sakė, kad tas nepa
liečia spaudos laisvę, bet tai 
būtų įstatymas suvaržyti liau
dies ir kultūros bei šalies prie
šus. Kaip dabar žinome, tai 
yra laikraščių ir žurnalų, ku
rie atvirai skleidžia nacių pro
pagandą, giria fašistus, nors 
tie žmonijos neprieteliai ka
riauna prieš mus, nori paverg
ti visą pasaulį ir Ameriką.

Maspeth, L. I.
ALDLD 138 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 9 d. balandžio (Ap
ril), 1942, Zabelskio svetai
nėje.

Visi nariai dalyvaukite. At
eikite atsiimti knygą “Tarybų 
Galybė.“

Ir brošiūrą “Jaunimas ir 
Karas“. Kurių dar nėra mokė
ta duoklės už 1942 metus, 
prašome ateiti ir pasimokėti. 
Taipgi, šiame susirinkime bus 
aptarta, kaip sėkmingiau mes 
galime dalyvauti Civilių Ap
sigynime ir Pirmos Gegužės 
reikalai. Dalyvaukite visi.

Valdyba. *

Labai Gražus Baletas
Metropolitan Opera House 

su balandžio 6 diena pradėjo 
labai gražų baletą “Rusų Ka
reivis,“ skiriamą Raudonajai 
Armijai. Jis paremtas ant So
vietų kompozitoriaus Proko- 
fieff muzikos “Leitenantas Ki- 
že“. šokyj dalyvauja 125 šo
kikės ir šokikai. Tikietai nuo 
85 centų iki $1.65.

New Yorką Saugoja Gerai
Per Velykas New Yorko 

miestas buvo dar daugiau sau
gojamas. Prieš Velykas šešta
dienį mieste buvo didelis mi- 
litaris paradas. Todėl jis bu
vo gerai apsaugotas nuo sabo
tažo ir priešo bent kokio oro 
užpuolimo. Aplink New Yor
ką ir sekmadienį keliais važi
nėjo sunkvežimiai su stačio
mis priešlėktuvinėmis kanuo- 
lėmis. Mūsų šalies vyriausybė 
darosi vis stipresnė, nes gink
luotų jėgų kiekis auga kieky
biniai ir kokybiniai.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

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

Bus Aptemdymo Bandymai
) ------------ r-------

New Yorke policijos virši
ninkas Valentine pranešė, kad 
išbandomieji aptemdymai bus 
Bronxe, Queens, Brooklyne ir 
kitose miesto dalyse.

Brooklyne bus du aptemdy
mai, vienas antradienį, balan
džio 14 d. nuo 9 iki 9.20 vai. 
vakare, o kitas antradienį, ba
landžio 21 d. nuo 9 iki 9:20 
vai. vakare. Visi gyventojai 
yra kviečiami bendradarbiauti 
su policija ir išpildyti visus 
patvarkymus.

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas 
Ir Bėgamais Klausimais 

Kalba I

Literatūros Draugijos 1 kp. 
susirinkimas atsibus ketvirta
dienį, balandžio 9 dieną, 7 :30 
vakare, “Laisvės“ svetainėj, 
419 Lorimer St. Šis susirinki
mas bus labai svarbus, nes bus 
aptarta Civilių ’Apsigynimo 
reikalai ir mūsų vasarinių pa
rengimų klausimas. Prašome 
narius ateiti ir pasimokėti, ku
rių duoklės nemokėtos už 
1942 metuos ir tuos, kurie dar 
skolingi už 1941 metus.

Drg. šolomskas neseniai grį
žo iš1 ilgo prakalbų maršruto. 
Jis pasižadėjo pasakyti pra
kalbą apie lietuvių veikimą ki
tur ir bėgamais pasaulio įvy
kiais. Atsiveskite ir naujų na
rių.

Valdyba.

Protestai Prieš Anti
semitizmą

Kunigo Coughlino pasekėjai 
skleidžia nacizmą ir bjaurų 
anti-semitizmą. žurnalas “The 
Saturday Evening Post“ iš
spausdino bjaurius prieš žy
dus straipsnius. Tai yra nie
kas kitas, kaip hitlerininkų 
propaganda.

Prieš tą nacišką propagan
dą kelia protestą visa pažan
gesnė spauda. Darbo unįjos ir 
kitos organizacijos priima re
zoliucijas ir reikalauja sulai
kyti tą nacių spaudą.

Brooklyne lankėsi Petras 
Zinkevičius iš Baltimorės, se
niau daug dirbęs Baltimorės 
lietuvių chore ir dabar skai
tąs darbininkišką spaudą ir 
remias pažangų judėjimą. Jis 
aplankė ir dienraščio “Lais
vės“ įstaigą.

Nori “Sunday Worke- 
riui” Gauti 6,500

Skaitytojų
Kings County Komunistų 

Partijos organizacija, kaip 
praneša “Daily Workeris”, 
nusitarė pravesti specialę pa
vasario kampaniją už “Sun
day Worker).“ Vien Brookly
ne, tai yra Kings apskrityj, 
bus siekiama gauti net 6,500 
naujų skaitytojų, ši kvota nu
statyta patyrimu, kad į ke
lias pirmesnes savaites buvo 
gauta 3,000 skaitytojų. Wil- 
liamsburgo srityj, kur tiek 
daug yra lietuvių bus bando
ma gauti 800 naujų skaityto
jų.

žinoma, kad tas galima, 
tik visas dalykas, kad reika
linga noro ir pasidarbavimo, 
žmonės dabartiniu laiku labai 
myli skaityti “Daily Workerj” 
ir “Sunday Worker)“, nes jie 
ten atranda daug ir teisin
giausių žinių, iš karo ir kovų 
prieš barbarišką fašizmą ir 
Japonijos imperializmą.

Senatorius Kalbėjo už 
Darbininkų Teises

Viešbutyj “Astor“ atsibuvo 
masinės prakalbos, kur daly
vavo per 5,000 žmonių. Sena
torius Elbert D. Thomas iš 
Utah kalbėdamas pareiškė, 
kad kada organizuoti darbi
ninkai karo išlaimėjimui atsi
sakė nuo streikų ir bent ko
kios kovos, kuri sutrukdytų 
gamybą, tai panaikinimas 
“40-ties valandų darbo savai
tės, kada viskas brangsta, tai 
reikštų grįžimą į sunkiai pra- 
kaitines dirbtuves (neuniji- 
nes)... Aš noriu, kad tą visi 
suprastų. . . Niekas neturi no
rėti, kad Amerika eitų į atsi
likimą.“

Policija areštavo du bro
lius Joseph ir Edward Stefanį, 
kurie su geležiniais įrankiais 
užpuolė ir mušė! Arthurą Cun- 
ninghamą ir jo nesveiką sūnų. 
Vienas iš užpuolikų neseniai 
paleistas iš Sing Sing kalėji
mo pasitaisymui.

“New York Post” Virto 
Tabloidiniu Laikraščiu

Popietinis “New York Post“ 
pakeitė savo formatą į tabloi- 
dinį. Kas liečia tą, tai gal būti 
parankiau s u s i k i m šusiuose 
traukiniuose. Bet “New; York 
Post“ politiniai pasilieka tas 
pats. Mr. Pratt vis rašinėja 
“karo klausimais”. Jo spėlio
jimai labai susmuko. Jis nuo
latos nepasitikėjo Raudonosios 
Armijos jėgomis. Jis matė So
vietams tamsią ateitį. Ta dva
sia ir dabar viešpatauja. Pir
madienį visi kiti New Yorko 
laikraščiai daug rašė, kad ru
sai išmušė 40,000 nacių, atė
mė 161 apgyventą vietą, su
naikino 102 priešo orlaivius.
Bet “N. Y. Post“ tas žinias 
patalpino po antgalviu: “Ne
laukti Velykų Sniegai Pagel
bėjo Paalsinti Hitlerio Rezer
vus.“ Matote, “sniegai“-, o ne 
kovinga Raudonoji Armija.

Kompanijos Pažadėjo 
Panaikint Diskrimina

cijas Prieš Negrus
Brooklyne Metropolitan En

gineering Co., Murray Manf. 
Co., Metropolitan Device 
Corp, ir eilė kitų didelių fir
mų, kur gaminami karo lai
mėjimui reikmenys pranešė, 
kad pas 'jas nebus jokio dis
kriminavimo prieš negrus. 
Taip ir reikia. Juk bendroje 
kovoje prieš barbarus nacius 
ir jų talkininkus balti ir neg
rai lygiai stoja į armiją, juk 
persekiojimas ii’ diskriminaci
jos prieš negrų rasę yra kaip 
tik tas, ko naciai nori, kad 
mūsų šalyj nebūtų gyventojų 
tarpe vienybės. Pažangūs 
žmonės nuo senai jau kovoja 
prieš bent kokias kitų rasių ir 
tautų dis k r i m i n ac i j as.

Civilių Pasiruošimas
Farmingdale, Roosevelt bei 

Mitchell orlaivių laukų srityje 
civiliai atlieka militarį prisi-
rengimą. Paprastai susirenka į 
mokyklų kiemus ir ten žmo
nės, kurie turi karinį patyri
mą juos lavina. Tatai yra da
roma, kad tos vietos labai 
svarbios ir visų gyventojų ka
rinis pasiruošimas gali būti 
reikalingas.

Tok is pirm militarės tamy-! 
bos pasiruošimas gal būt bus

IWAUI

Surado Dingusią Merginą
Po penkių savaičių surasta 

15-kos metų mergina, kurios 
vardas užtylimas. Ją surado 
baltų vergių padėtyj, 1212 
College Ave., Bronxe. Namo 
užlaikytoja L. Trezza areš
tuota ir du vyrai—C. Bruono 
26 metų ir L. Deckster 24 me
tų.

-------------- ft------

Naujos Rekrūtavimo Stotys
Karo laivyno Trečias Dis- 

triktas, New Yorke, vėl atida
rė kelias liuosnorių rekrūtavi
mo į laivyną stotis. Centralinė 
stotis nuo 90 Church St. per
kelta į 33 Pine St. Ten kas
dien atsišaukia apie 300 apli- 
kantų. Yra ir kitur tokių sto
čių.

praktikuojamas ir kitose sri-i 
tyse. Mūsų visi gyventojai ir 
visomis jėgomis turi bendra
darbiauti su vyriausybe, kad 
Amerika ir mūsų talkininkai 
išlaimėtume karą.

^DEFENSE
* ’f

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties

WHV - 1430 Klcs.
Ketvirtadienių Vakarais nuo 6:3!) iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALfi PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

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

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

LAISVES administracija
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

Puikūs lietuviško na
mų .darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

LORIMER RESTAURACIJA
AhĮTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mūsų inžinieriai išmleruos Jūsų namus Ir Jdčs tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be Jokio mokesčio.

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

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan- | 
čių lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog- | 
ramą. |

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

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ |
Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės: |

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

WW

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Streep Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

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
r 

Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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.

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

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

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. Y.

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
Pagg 2-5043
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