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akys krypo i kaimyninę Vo
kietiją. Ir iš tikrųjų, išsivada
vimo viltis Lietuvai įvyko. Ga
lingoji Vokietijos kariuomenė 
sunaikino pas mus jsitvirtinu- 

* šią bolševikų santvarką . . .

“Dabar mūsų tautai atsive
ria vėl naujas gyvenimas. 
Daugiau niekas mūsų nebe- 
trems iš tėvynės, niekas už su- 
sipratusio lietuvio vardą mūsų 
nežudys, mūsų ūkio gyvenimo 
niekas negriaus, tikėjimo Lie
tuvoje daugiau niekas neper
sekios Visi bendromis jėgomis 
atkursime sugriautus miestus 
ir ūkius, žinodami, kad iš mū
sų jų niekas neatims . . . Pas 
mus prasideda naujas gyveni
mas, kuriame mes visi galėsi
me kurti ir niekas mūsų darbo 
negriaus. . .“

žingeidaująs skaitytojas gal 
paklaus: keno šitie žodžiai?

Atsakome: arki vyskūpo- 
metropolito Juozo Skvirecko, 
kurį, pranešimai sako, vokiški 
naciai “per klaidą“ sunkiai 
pašovė Kaune pereitą savaitę.

Jie buvo parašyti 1941 me
tų liepos mėnesio pradžioje. 
Išspausdinti jie buvo Hitlerio 
leidžiamame 1 a i k r aštukyje 
“Ūkininko Patarėjas,“ liepos 
11d. Amerikoje šis šlykštus, 
pro-naciškas pareiškimas buvo 
išspausdintas visoje lietuvių 
klerikalų spaudoje. Mes cituo
jame jį iš “Garso“ už rugpj. 
14 d., 1941.

Lietuvos katalikų dvasiškija 
turi pagaminusi daug juodų] 
dokumentų, kurie mūsų tautos 

•> * istorijoje pasiliks pasišlykštė- 
, .jimo objektais. $et, Tnano nuo

mone, šis arkivyskupo Skvirec

Nebestus Franci jai Jokio Maisto; Gali Nu- N a c i a i Grumo j a V i 
trūkti Diplomatiniai Ryšiai siems Pabaltijo

ko dokumentas, yra patsai 
juodžiausias — juodesnis net 
už praloto Antanavičiaus ap
linkraštį, išleistą 1905 metų 
revoliucijos metu!

A r k i vyskupas Skvireckas 
pareiškė, būk Lietuvoje prasi
dėjęs naujas gyvenimas, — 
naciškas gyvenimas, — kurį 
jis pažadėjo remti, kuriam jis 
pasižadėjo ir ragino kitus 
darbuotis.

O tas naujas gyvenimas bu
vo tokis: tūkstančiai Lietuvos 
žmonių išgabenti į Vokietijos 
gilumą karo darbams dirbti; 
tūkstančiai jų sukišti į kalėji
mus ir koncentracijos stovyk
las; tūkstančiai ju nužudyti; 
Lietuvos gyventojai kenčia ba
dą, vargą, kankinami epidemic 
jų; Lietuvos miestai ir sodžiai 
sugriauti, žmonės beviltėje. 
Na, ir pagaliau, pats to juodo 
pareiškimo autorius tapo tų 
pačių jo išgarbintu nacių pa
šautas!

Kokia tragiška gyvenimo 
ironija!. ..

Bet iš to nors dabar priva
lo pasimokinti tie katalikai, 
kurie iki šiol tikėjo'arkivyskū- 
pui Juozui Skvireckui. Pats 
arkivyskupas, be abejo, jau 
pasimokino!

Reikia pasveikinti SLA 211 
kuopą, Mahanoy City, Pa., už 
tai, kad ji užvežė savo “aukš
čiausiam prezidentui.“ Brolis 
Kuržinskas rašo, kad kuopos 
susirinkime buvo priimta re
zoliucija prieš p. Bagočių, 
kam jis eina į valdiškus teis
mus net su keturiais lietuvių 
laikraščiais!

tori ją,

Beje, paminėtoji kuopa te
davė “aukščiausiajam prezi
dentui“ tik du balsus.

O “Am. Lietuvis“ praneša, 
kad p-nia Ona Palmerienė bu
vo patraukusi teisman SLA 
sekretorių Viniką “už neatsi- 
lyginimą su ja už vertimus.“

Ona vertųsi “Bagočiaus is- 
kuri buvo pasiųsta

Amerikiečių Lėktuvų 
Sėkminga s Užpuoli
mas ant Filipinų Salų

Melbourne, Australija. — 
Generolo MacArthur rašti
nė paskelbė, kad bal. 15 d. 
amerikiečiai lakūnai pada
rė labai pasekmingą užpuo
limą ant japonų Filipinų sa
lose. Užpuolimą padarė try
lika bomberių. Jie nuskan
dino arba sužalojo aštuo- 
nius priešo laivus, nukirto 
penkius lėktuvus ir sužalo
jo daug daugiau. Bė to, 
amerikiečių lėktuvai sugrį
žo visi, apart vieno, ir dar 
atsivežė su savim pasiėmę 
keletą amerikiečių, pabėgu
sių nuo japonų. Matyt, a- 
merikiečių lėktuvai buvo 
nusileidę kur nors ant Fili
pinų salų.

Šitam užpuolime ameri
kiečiams vadovavo gen. 
Royce, kuris paskui tapo 
apdovanotas ženklu drąsos. 
Tiesiog stebėtina, kad to

Dar 25 Prancūzai Pa
smerkti Mirtin 

Paryžiuje
Vichy. —Pirmiau buvo 

pranešta, kad nacių karo 
teismas teisia 27 francūzus 
už prieš-hitlerinį veikimą. 
Dabar teismas išnešė savo 
nuosprendį. Dvidešimt pen
ki kaltinamųjų pasmerkti 
sušaudymui. Jokios apelia
cijos nėra. Ir taip hitleri
niai budeliai skerdžia Fran- 
cijos patrijotus desėtkais. 
Tačiau tas nesumažina au
gančios opozicijos nevido- 
niškiems okupantams.

Turėjo Kontraktų su 
Vokiečiais, Kenkė 

Amerikai
Washington. — Šimtai 

mažų įmonių šiandien nega
li gaminti karui reikalingų 
įrankių, nes neturi nepava
duojamo metalo “tungsten 
carbide.” Valdžiai pradėjus 
tyrinėti, paaiškėjo, kad už 
tai kalta yra General Elec
tric kompanija. Ji kontro
liuoja šio metalo patentą. Ji 
turi sutartį su vokiečiu fir
momis ir, pasirodo, kad Vo
kietijoj šis metalas daug pi
gesnis ir jo nešto kuo ja.

Pennsylvanijos valstijos ap- 
draudos departmentui. P. Vi- 
nikas atsiskaitė su p-nia Pal- 
meriene ir viskas likvidavosi. 
O “Bagočiaus istorija,“ maty
ti, guli apdraudos departmen- 
to archyvuose.

“Am. Liet.“ užvelia ir Tys- 
liavai, pareikšdamas, kad jis, 
“kaip šuva kanda tą ranką, 
kuri jį šeria.“ Laikraštis sako: 
“Laukaitis, Bačiūnas ir kiti .. . 
Tysliavą ne tik šėrė, bet ir 
rengė.“ Na, o dabar Tysliava 
pučia “aukščiausiojo preziden
to“ dūdon!

Koks margas šis mūsą pa- 
i saulis! . ..

tryliktojo bomberio vairuo
tojas kapitonas Bostrom ir 
visa įgula išsigelbėjo, nepa
tekus j priešo rankas.

Šitie lakūnai parnešė ži
nių iš Corregidor, kur fili
piniečiai ir amerikiečiai 
didvyriškai tebesilaiko prieš 
japonus. Sako, kad kovoto
jų nusistatymas labai tvir
tas ir jie yra nusprendę lai
kytis. Kadangi jie gerai ap- 
sidrūtinę, tai jų užmuša bei 
sužeidžia labai mažai, bū
tent, nuo 11 iki 15 į dieną.

Į Filipinus iš Australijos 
yra 2,000 mylių. Taigi, a- 
merikiečių lakūnams kelio
nė buvo ilga. Į Japonijos 
sostinę Tokio iš Australijos 
yra apie 3,400 mylių. Tu
rint ant kai kurių salų sto
tis, kur lėktuvai gali nusi
leisti ir pasiimti kuro, jie 
gali pasiekti ir pačią Japo
niją.

Buvo Drąsią Lakūnų, 
Bet Nebuvo Lėk

tuvų Jiems
Melbourne, Australija. — 

Didvyriška, bet tragiška 
amerikiečių kova ant Ba
taan pusiausalio pradeda 
ryškėti. Didžiausia nelaimė 
buvo, kad amerikiečiai ne
turėjo lėktuvų priešą mušti. 
Tik kai kurią dieną jie tu
rėjo vieną ar du lėktuvu, 
kuriais buvo galima skris
ti. Buvę tokių dienų, kada 
nebuvo nei vieno lėktuvo. 
Tuo tarpu priešas desėtkais 
lėktuvų kasdien iš oro mu
šė amerikiečius.

Toje armijoje, kuri gynė 
Bataaną, lakūnų buvę už
tektinai. Jie degė iš ap- 
maudos, kai vietoj iš oro 
ant priešo pulti, jie turėjo 
su paprastais kareiviais ant 
žemės laikytis prieš priešą.

Italai Siunčiami 
Vokietijon

Berne. — Dar 36,000 ita
lų darbininkų sumobilizuo
ta ir gabenama Vokietijon 
karo darbams. Dalis jų jau 
išvežta, o likusieji bus pri
statyti bėgyj dešimties die
nų.

MURRAY RAGINA MAINIERIUS PA
LAIKYTI SUVIENYTAS EILES 

ŠIO KRIZIO METU
Washington. — CIO pre

zidentas Murray padare 
viešą pareiškimą dėl susida
riusios padėties United Mi
ne Workers of America 
unijoje. John L. Lewiso ve
dama politika nežada gero 
tai didelei unijai. , Murray 
šaukia* mainierius laikytis 
vienybės ir padėti Ameri

Washington. — Neseniai 
buvo paskelbta, kad Jungti
nės Valstijos sutiko pasiųs
ti neokupuotos Franci jos po 
Vichy valdžia žmonėms 
maisto. Dabar valdžia pa
skelbė, kad visas tas pla
nas padėtas į šalį, kad jo
kio maisto nei į Franci ją, 
nei į jos kolonijas Afrikoje

Raudonoji Armija Ei
na Link Briansko

Kuibiševas. —. Raudono
sios Armijos perlaužimas 
vokiečių linijos centralinio 
fronto Briansko sektoriuje 
skaitoma labai dideliu, stra
tegišku ląimėjimu. Sakoma, 
kad ši tarn fronte dabar vo
kiečių armijai vėl koman
duoja gen. Brauchitsch, ku
rį po nepasisekimo pereitą 
žiemą Hitleris buvo atsta
tęs, bet dabar vėl sugrąži
no.

Pradžioje šio mėnesio, ge
nerolui Popov vadovaujant, 
šiame fronte raudonarmie
čiai užmušė 3,000 vokiečių 
ir rado daug naujų karo 
įrankių, kurie, matyt, buvo 
atgabenti pavasariniam o- 
fensyvui.

Dabar naciai skubina į ši
tą fiontą rezervus. Bet pa
galbos pristatymui pasek
mingai trukdo sovietiniai 
partizanai.

Bal. 15 d. Sovietų komu
nikatas paskelbė, kad tapo

Kompanija Turi Palai
kyti Darbo Unijų 

Dirbtuvėse
Washington. — National 

War Labor Board nutarė 
instruktuoti International 
Harvester kompaniją pasi
rašyti su unija kontraktą ir 
palaikyti uniją, jeigu dar
bininkai slaptu balsavimu 
pasisakys už uniją. Reiškia, 
kompanija neturės teisės 
persekioti, darbininkus už 
priklausymą prie unijos. Ši 
kompanija turi aštuonias 
dideles dirbtuves.

Portsmouth, N. H. — pa
statytas ir paleistas vande
nin vienas submarinas; 
Quincy, Mass., baigtas sta
tyti naujas karinis laivas; 
Bostono uoste pabaigti sta
tyti ir bus nuleisti į vande
nį du kariniai laivai.

kai ir visoms Suvienytoms 
Tautoms laimėti šitą karą.

Šis Murray pareiškimas 
yra jo atsakymas tos uni
jos Distrikto 50-to reikala
vimui, kad jis viešai pa
smerktų automobilistų uni* 
jos veikėjus Thomas ir 
Reuther, kam jie smarkiai 
pakritikavo John L. Lewi- 
są.

nebus siunčiama. Lavalo į- 
sigalėjimas Vichy valdžioje 
aiškiai parodo, kad visa 
Franci ja neužilgo bus pa
kinkyta į Hitlerio karinį ve
žimą. Todėl Amerika tai 
Francijai nebeduos jokios 
paramos. Neužilgo gali pri
sieiti ir diplomatinius ry
šius nutraukti.

nuskasdinti du nacių lai
vai — vienas buvo 8,000 to
nų įtalpos, o kitas 9,000. 
Laivai.nuskandinti Barents 
Jūroje.

Tarpe balandžio 1 ir 7 d. 
Sovietų lakūnai nukirto 466 
nacių lėktuvų. Tuo tarpu 
Sovietai neteko ‘tiktai 88 
lėktuvu, v

Pulkininkas Žuravlev ra
šo angliškam laikraštyje 
“Moscow- News,” kad naciai 
paskutiniais laikais pradėjo 
mesti frontuosna naujas jė
gas ir bandyti išvystyti o- 
fensyvą. Tačiau jie visur 
buvo atmušti, Tik dviejuo
se frontuose " per balandį 
buvo 22,000 nacių užmušta 
ir kelius sykius daugiau su
žeista.

Žuravlev nurodo, kad ne
paisant visų pastangų, na
ciai 1942 metais nebegalės 
išvystyti tokio ofensyvo, 
kokį jie vedė 1941 metais.

EXTRA
WASHINGTON. — Karo 

Departmentas paskelbė, kad 
Corregidor tvirtovių didžio
sios kanuolės pasiekė pu- 
siausalį Bataaną ir išdau
žė japonų armijos ir amu
nicijos koncentrtaciją. Ta
čiau priešas iš naujo kuopia 
savo jėgas ir, matyt, ruošia
si visuotinam puolimui ant 
Corregidor.

CHUNGKING. — Japo
nija siunčia penkias ir pu
sę divizijos naujos armijos 
į Burmą. Apskaitoma, kad 
šita armija turės 100^000 
kareivių. Kaip atrodo, ja
ponai nori prasimušti link 
Indijos.

LONDON. — Gautas ra
dijo pranešimas iš Mask
vos teigia, kad Sovietų lai
vynas paskandino vieną vo
kiečių submariną ir sugadi
no vieną karini laivą neto
li Murmansko.

KUIBIŠEV. — Sovietų 
Raudonoji Armija atmušė 
30 nacių pavasarinių atakų 
ir pažygiavo pirmyn cen- 
tralinianie (Maskvos) fron
te.

Apdovanojo Lakūnus 
Garbės Ženklais

Washington. •— Amerikos 
valdžia apdovanojo 12 la-

Stockholm, bal. 14, ICN. 
— Hitlerininkų laikraščiai 
pripildyti grūmojimais So
vietinių Baltijos Respublikų 
gyventojams, ryšyje su aš
tria kova, kurią veda Latvi
jos, Estonijos ir Lietuvos 
liaudis prieš fašistinius oku
pantus. Neseniai savo pra
kalboje vokiečių policijos 
galva L a t v i j o je, nacis 
Schreder, smarkiai puolė 
“stenėtojus ir nepasitenki
nusius” ir persergėjo juos, 
kad policija ir Gestapo Lat
vijoje sudaro “svarbią jė
ga.”

Vokiečių Reicho komisio- 
nierius Lohse išleido įsaky
mą Rygoje “padaryti galą 
išdavystei.” Kaipo atsaky
mas į nacių komisionieriaus 
grūmojimą, labai padidėjo 
skaičius sabotažo, taipgi pa
degimai pastatų, kuriuos 
turi užėmę okupantai.

Vokiečių laikraštis “Deu
tsche Zeitung in Ostland” 
atspausdino specialį straips
nį, kuris duoda “paskutinį 
persergėjimą” organizato-

Pavasarį Anglai Padi
dins Lėktuvų Ofensyvų 

Prieš Vokiečius
London. — Nebepraeina 

nei vienos dienos, kurioje 
anglai nedarytų užpuolimų 
ant nacių pramonės centrų. 
Kasdien būriai lėktuvų per
skrenda per Kanalą ir bom
barduoja įvairias vietas — 
tai šiaurinėje Franci joje, 
tai pačioje Vokietijoje Ruh- 
ro srityje, kur yra sukon
centruota karinė gamyba.

Balandžio 15 d. nebesugrį
žo trys anglų lėktuvai. Jau 
pradeda išaušti pavasaris ir 
tikimasi, kad anglų ofensy- 
vas lėktuvais dabar dar pa
didės.

Japonai Burmoje Non 
Užbėgti Lietui už 

Akių
London. — Pranešimai iš 

Burmos yra labai prasti. 
Matyt, japonai yra pasiry
žę dasimušti iki aliejaus 
šaltinių ir juos pasiimti pir
ma, negu užeis lietingas se
zonas ir karinės operacijos 
pasidarys negalimos. Kol 
kas jiems sekasi. Jie stu
mia anglus ir chiniečius at
gal dviejuose esam uose 
frontuose ir grūmoja atida-1 
rymu naujo fronto. Iš 
Chungking praneša, kad ja- . 
ponų armijos pradėjo. pasi-!an^ a 
rodyti ant Salween upės, vams- 
kuri randasi už 200 mylių 
nuo esamų dviejų frontų. New York. — Viršutinė

je dalyje New Yorko vals- 
kūnų Distinguished Flying tijos fede ralės valdžios 
Cross ženklais. Jie dviem žmonės suareštavo tris vo- 
lėktuvais nuvežė Amerikos kiečius ir keturius italus, 
valdžios komisiją į Maskvą. Pas i uos rasta 32 šautuvai. 
Tai komisijai pirmininkavo Jie kaltinami agentavime 
Harriman. i Vokietijai ir Italijai,

z 
t

Žmonėms
I

riams slapto sabotažo. “Po
licija neparodys jokio pasi
gailėjimo nusikaltėliams,” 
šaukia šitas laikraštis. Ta
čiau padeginėjimų skaičius 
tebeauga.

Neseniai Latvijoje buvo 
patraukta teisman penkias
dešimt valstiečių, apkaltin
tų padegime. Tas pats laik
raštis nuolatos atspausdina 
mirties sprendimus, išneš
tus nacių teismo prieš žmo
nes, kurie slepia ginklus ar
ba pagelbsti sovietiniams 
karo nelaisviams, arba re
mia partizanus.

Naciai baudžia valstie
čius, kurie parduoda pro
duktus turguje. Tie pro
duktai turi būti pristatyti 
vokiečių armijai. Valstie
čiu vežimai ir arkliai kon- - 
fiskuojami.

i Miestų gyventojai badau
ja. Visos krautuvės tuščios. 
Pilnos yra tik specialės 
krautuvės, kuriosna sudėti 
iš valstiečių atinrti produk
tai ir'kurios atdaros tiktai 
vokiečių kareiviams, kari
ninkams ir viršininkams.'

?
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Meksikoj Pirmos Gegu
žės Demonstracija 

Už Pergalę vfei

Mexico City. — Meksikos 
Darbo Unijų Konfederacija 
nutarė šiemet ruošti milži
niškas demonstracijas ge
gužės pirmąją dieną. De
monstracijų obalsis bus: 
“Pergalė prieš fašistinę 
Ašį.” Tuo reikalu Konfede
racija išleido platų atsišau
kimą į visus Meksikos žmo
nes. Atsišaukimas sako, kad 
šiemet gegužinės demons
tracijos turi būti tokios di
delės, kokių Meksikos isto
rija dar nebuvo mačiusi.

, ■
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Francija Gali Nukirsti 
Amerikos Susisie

kimą Oru
Bijoma, kad Franci jos vi

siškas pasidavimas Hitle
riui, gali užduoti smūgį Su
vienytų Tautų, ypatingai 
Amerikos susisiekimams o- 
ru per Afriką. Šiandien 
amerikiečiai ir anglai turi 
įsteigę ir naudoja du oro 
keliu per Afriką. Ten yra 
įsteigti lėktuvams laukai ir 
kuro stotys. Bet jie randa
si netoli Franci jos kolonijų. 
Iš tų kolonijų Hitleris gali 
labąi lengvai pastoti kelią 

ir amerikiečių lėktu-

A - ■ s
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Vises “Juodasis Petras” Valdžioje 
—Ką Mes Darome?

Pagaliau įvyko tas, ko buvo tikėtasi: 
“Juodasis Petras” (Lavai), kaip jį vadi
na tūli radijo komentatoriai, jau tapo 
įsodintas į Vichy valdžios vežimą. Jį ten 
įsodino Hitleris. Ir jeigu iki šiol Vichy 
valdžia (Petainas ir Darlanas) dar ne
užtenkamai gerai Hitleriui tarnavo, tai 
dabar, kai ten bus atviras hitlerininkas, 
ji tarnaus taip, kaip Hitleris norės.

Yra spėjimų, kad Francija tuojau per
ves savo karo laivyną Hitleriui. Yra spė
jimų, kad Francija dabar bus pilnai į- 
kinkyta į hitlerinę karo mašiną ir bus 
atsukta prieš Jungtines Tautas.

Pasirodo, kad mūsų krašto politika 
linkui Franci jos negarbingai susmuko. 
Mūsų vyriausybė bandė užbovinti Pe- 
tainą, bandė jam pataikauti; generolo 
de Gaulle valdžios nepripažino, bet su 
Vichy valdžia vis palaikė artimus ryšius 
ir net jai medžiaginių reikmenų siun
tė. Toji politika, reiškia, buvo žalinga — 
žalinga Jungtinėms Tautoms.

Dabar, atrodo, mums nieko kito neteks 
dalyti, kaip nutraukti ryšius — diploma
tinius ryšius — su Vichy valdžia; reikės 
pripažinti de Gaulle valdžią; reikės at
imti iš Vichy valdžios salas (Martini
que ir kt.), esančias šitoj Atlantiko pu
sėj, kad jų priešas negalėtų panaudoti 
prieš mus.

Hitleris, pastatydamas Juodąjį Petrą( 
į Vichy valdžią, pasiryžo pradėti pavasa-’ 
rinį ofensyvą prieš Jungtines Tautas. 
Jungtinės Tautos, iš kitos pusės, nepri
valo miegoti. Jos pirmiau privalo pra
dėti ofensyvą prieš Hitlerį ir jo sębrus.

Tuojau, nieko nelaukiant, turi būti 
atidarytas antrasis frontas Europoje. 
Tuojau, nieko nelaukiant, privalome 
kirsti rudajam žvėriui tokį smūgį, nuo 
kurio jis apsvaigtų ir pagaliau būtų su
naikintas dar šiemet.

Pavergtoji Franci jos liaudis, visos Eu
ropos liaudis to trokšta; jos tik laukia, 
kada Jungtinės Tautos pradės daryti ką 
nors rimto Vakarų Europoje. Kai jos 
mūsų žygius pamatys, atsiminkime, jos 
kils prieš savo Juoduosius Petrus, prieš 
Petainus; kils Francijos liaudis, kils Bel
gijos, Hollandijos, Norvegijos! Tai vis 
mūsų talkininkai. Tai vis priešai Juodų
jų Petrų, parsidavėlių, išdavusių savo 
tautas 20-tojo šimtmečio hunams, bar
barams, bestijoms!

‘‘Lietuvių Tautinė Taryba”— 
Kam Ji?

Balandžio 8 d. Čikagoje (Morrison 
viešbutyj) susirinko tuzinas “Lietuvos 
piliečių.” Kad priduoti šitam mitingėliui 
didesnės svarbos, jis buvo pavadintas 
“Lietuvos piliečių suvažiavimu.”

Ką paminėtieji “piliečiai” ten svars
tė, smulkmenų neturime, nes mūsų spau
dos korespondento ten nebuvo, o pro- 
naciškų laikraščių buvę korespondentai 
negi aprašys viską, kas ten buvo tarta. 
Naudojamės, todėl, tų laikraščių apra
šymais, kuriems ir hitlerininkas Ancevi- 
Čius yra autoritetas ir “teisingas žinių 
perdavėjas,” kurie savo skaitytojus mai
tina pro-naciška propaganda.

“Naujienos,” pav., rašo:
“Viėnas svarbiausiųjų suvažiavimo už

davinių buvo Lietuvos piliečių tarybos rin- 
, kimai. Į Tarybą nusistatyta rinkti 20 as

menų, bet šiuo tarpu išrinkta tiktai 12 
žmonių, o likusius, pagal reikalą ir aplin
kybes, palikta pačiai Tarybai dasirinkti iŠ 
Amerikos ir kitų laisvose šalyse gyvenan
čių Lietuvos piliečių. Į Tarybą išrinkti šie 
asmenys: Pulk. K. Grinius, prof. K. Pakš
tas, kun. J. Prunskis, Dr. P. Vileišis, H.

RabinaviČius, J. Januškis, A. Vaičiulaitis, 
S. Gabaliauskas, Dr. j. Starkus, adv. Ro
binzonas, kun. A. Deksnys ir kun. K. Ba
rauskas.

“Tarybos prezidiuman išrinkti septyni 
nariai: pirmininku .pulk. Grinius, sekreto
riumi prof. Pakštas, vicepirmininkais — 
Dr. P. Vileišis ir kun. J. Prunskis, H. Ra- 
binavičius, J. Januškis ir A. Vaičiulaitis 
— nariais.”
(“Nauj.” iš bal. 10 d., 194-2.)
Ten pat toliau skaitome:

“Lietuvių Tautines Tarybos nariais lai
komi Lietuvos Piliečių Sąjungos suvažiavi
mo išrinktieji jos Centro Valdybos 12 na
rių, paliekant Lietuvių Tautines Tarybos 
likusias 8 laisvas vietas, Lietuvos piliečių 
dar nepriklausančių šiai Sąjungai grupių 
atstovams, kaip Jungtinėse Valstybėse, 
taip ir kitose laisvose šalyse.

“Likusioms laisvoms, Lietuvių Tautinė
je Taryboje, narių vietoms užimti, Lietu
vos piliečių grupių atstovai kviečiami j 
LTT, Lietuvių Tautinės Tarybos Prėzidi- 
jumo pasiūlymų ir Tarybos plenumo nu
tarimu. , ■

“Lietuvių Tautinė Taryba savo vidaus 
reikalus tvarko Lietuvos Piliečių Sąjungos 
skyrių atstovų visuotino suvažiavimo pri-

- imtais Lietuvos Piliečių Sąjungos įstatais.”
Beje, “tautinė taryba” priėmė ir re

zoliuciją arba deklaraciją. Savo deklara
cijoje taryba nei žodelio netaria prieš 
Hitlerį, prieš rudąjį žvėrį, naikinantį lie
tuvių tautą ir kitas Europos tautas, bet 
todėl taryba atsimena “koncentracijų 
stovyklas Sibire!” Ir šis faktas, berods, 
aiškiausiai parodo pačios tarybos spal
vą. O kad žmonės suprastų, ką taryba 
atstovauja, tai ji pasisako, būk ji esanti 
“Lietuvos žmonių nusistatymo reiškėją!”

Iš to, kas viršuj pasakyta, spėjame, 
skaitytojas turės apypilnį supratimą, kas 
toji “taryba” yra ir ko ji siekiasi.

Privalome nepamiršti, kad šį “suvažia
vimą” sudarė tie “piliečiai,” kurių dau
guma pabėgo iš Lietuvos pirmiau į Ber
lyną, o paskui į Ameriką; kurie, Berly
ne būdami, dirbo Hitleriui, o atvykę į 
Ameriką, sakosi, dirbą “demokrati
joms!” ' •

'Nereikia nei aiškinti, kad nebūtų bu
vę nei šio suvažiavimo, nei “tautinės ta
rybos,” jei tam nebūtų dirbę pro-naciš- 
ki lietuviški politikieriai, kurie nėra Lie
tuvos piliečiai, arba nenori jais būti.

Tikslas Amerikos lietuviškų socijal- 
fašistų ir klerikalų yra aiškus: jie įkūrė 
“Lietuvos piliečių” “tarybą” tam, kad 
per ją vėliau būtų galima suorganizuoti 
Lietuvai “valdžią,” kurios taip labai 
troško ir trokšta pro-naciški Amerikos 
lietuviški politikieriai.

1940 metais šitie politikieriai buvo 
įsteigę “Amerikos Lietuvių Tarybą,” 
kuri šumijo prieš Sovietų Sąjungą, kiek 
tik pajėgė, o kai Hitleris užgrobė Lietu
vą, ši taryba manė savo darbą esant pa
sibaigusiu (nes Lietuva, pagal tarybą, 
jau buvo “išlaisvinta”) ir dėlto pati ta
ryba atsigulė į karstą.

Dabar fašistai, klerikalai ir socijal- 
fašistai iškepė naują pro-nacišką blyną 
ir siūlo Amerikos lietuvių visuomenei jį 
valgyti. Bet mums neatrodo, kad atsi
rastų durnių, kurie tų pro-naciškų poli
tikierių klausytų.

Kiekvienas padorus žmogus paklaus: 
Kas šituos “piliečius” įgaliojo kalbėti 
lietuvių tautos, Lietuvos žmonių vardu? 
Ir jis suras atsakymą: NIEKAS! Tai 
grupelė samozvancų,- niekeno nerinktų, 
niekeno neprašytų.

Paimkim tik kelis “tarybos” narius ir 
pažiūrėkim, iš kur jie Čia atsirado.

K. Grinius, buvęs smetoniškas diplo
matas, tarnavęs smetoniškoje atstovy
bėje Berlyne kaipo militarinis atašė. 
Nuo kada jis reiškia Lietuvos žmonių 
valią?!

Štai, “tarybos” vice-pirmininkai:
J. Prunskis, — pabėgo iš Lietuvos pas 

Hitlerį; gyveno pusę metų Berlyne; iš 
ten siuntinėjo r pro-nacišką propagandą 
klerikalų spaudai Amerikoje; ten buvo 
“Lietuvos Piliečių Sąjungos” sekretoriu

“ARIJONO” ST. MICHEL
SONO INFORMACIJOS

“Arijoniškų” ūselių savi
ninkas ir goebbelsinės pro
pagandos išnešiotojas tarp 
Amerikos lietuvių, St. Mi- 
chelsonas, “Keleivio” Nr. 
15-tame džiūgauja:

“Latvijoj organizuojami 
batalijonai kovot prieš bol
ševikus. Latvius pastūmėjo 
neapgalvotas Crippso išsi
šokimas.” (Antgalviai. — 
P. B.).

Sulyg “arijono” Michelso- 
no, jeigu vokiečių naciai or
ganizuoja Latvijos pro-na- 
ciškus elementus prieš bol
ševikus—kaitąs Crippsas, 
Anglijos diplomatas.

“Keleivis” sakosi dedąs 
tas neva žinias “informaci
jos tikslu”, bet jau tik ant- 
galvį perskaičius, aiškiai 
matosi, kad tas daroma 
propagandos tikslu.

Iš kokių elementų yra or
ganizuojami tie “batalijo
nai?” Kas juos organizuoja 
ir kam? Iš kur ir kaip p. 
Michelsonas painformuotas 
apie tų “latvių patrijotų” 
organizavimą?

Tegul jums pasisako pats 
ponas “arijonas”. Klausyki
te:

“Informacijų tikslu dedame 
kelis pranešimus, iš kurių ma
tyti, kad Latvijoje'organizuo
jami ar jau suorganizuoti 
“latvių vienetai” karui prieš 
raudonąją armiją. Per Rygos 
radiofoną buvo perskaitytas 
latvių vidaus saugumo genera
linio direktoriaus (Lietuvoje 
tą vietą atitinka generalinis 
tarėjas) pulk. Įeit. Veiso atsi
šaukimas, kuriame sakoma, 
kad ‘SS oberfuehrerio leidimu 
dabar organizuojami latvių 
vienetai latvių žemei apsaugot 
ir karui prieš .‘Sovietų Rusiją.’ 
Atsišaukimas , kreipiasi į ‘lat
vių patrijotus.’ Jame pabrė
žiama, kad ‘Didžiosios Vokie
tijos tauta pripažino mus ly
giaverčiais sau ir todėl kvie
čia mūsų karius ir jaunuome
nę savo' noru stoti į latvių vie
netus.’ Toliau sakoma: ‘Jeigu 
kas klaustų, ar tai reikalin
ga, nes negi mes šį karą pra
dėjome, tam galima atsakyti: 
jeigu kas butų, buvęs paklaus
tas 1939 ar 1940 m., ar jis su
tiktų su ginklu rankose kovoti 
prieš bolševikus, tai kiekvie
nas butų kovojęs. Mes tuo
met visi butume kovoję ir da
bar esame pasiryžę tai daryti. 
Kas musų lauktų priešingu at
veju, tą matome iš Crippso 
kalbos. Latviai du kartus per
gyveno bolševikų baisumus ir 
žino, kad trečią kartą jie to

ne b e pergyventų, nes būtų iš
naikinti. Todėl dabar, kai 
mums suteiktas galimumas 
kaipo lygiaverčiams ir lygiai 
garbingiems kovoti už savo 
žemę, mes tai turime daryti. 
Tuo įrodysime, kad nebusime 
tiktai kažkoks liaudies sambu- 
rys, bet busime kažkas dau
giau. Mes neturime teisės rei
kalauti, kad kiti kovotų už 
mus; jeigu mums duotas gali
mumas, turime įrodyti, jog pa
tys norime kovoti, kad užtik
rinus Latvijos ateitį. Dabar 
kova eina už tai: būti ar ne
būti; kova už naująją Europą 
ir latvių tautos vietą joje. Šio
je kovoje mes negalime pasi
likti nuošalyje. Mes turime ko
voti už savo tautą, už vadą 
ir už naują Europą? (Pabrau
kimai mano.—P. B.).

Pirm negu eisime prie p. 
Michelsono “gerų” intencijų 
ir jo “informacijų”, pa
žvelgiame, kokie elementai 
ir kokiam tikslui verbuoja 
tuos batalijomis, kurie, pa
sak Michelsono, “organi
zuojami kovot prieš bolše
vikus”?

Organizuojami tie “latvių 
patrijotai,” kaip jų atsišau
kime sakoma, su “SS ober- 
fuehrerio leidimu... latvių 
žemei apsaugoti ir karui 
prieš Sovietų Rusiją... Di
džiosios Vokietijos tauta 
(Suprask: naciai. —P. B.) 
pripažino mus lygiaverčiais 
sau ir todėl kviečia mūsų 
karius ir jaunuomenę savo 
noru stoti į latvių viene
tus.” 

I

Toliau sakoma:
“Dabar kova eina už tai: 

būti ar nebūti; kova už 
naująją Europą (Suprask: 
už hitlerinę.—P. B.) ir lat
vių tautos vietą joje. Šioje 
kovoje mes negalime pasi
likti nuošalyje. Mes turime 
kovoti už savo tautą, už va
dą (Hitlerį.—P. B.) ir už 
naują Europa?’

Tai matote, kokie paukš
čiai tie “latviij patrijotai”! 
Jie. stoja kovot už Hitlerį, 
už Hitlerio “naują tvarką” 
Eūropoje. Bet lietuviškas 
“arijonas” M i c h e 1 s o nas 
prieš tų “latvių patrijotų” 
siekius nė žodelio neprasi
taria. Dėlei' to jis kaltina 
Cripps’ą, sakydamas:

“Paminėtas čia Cripps 
yra Anglijos diplomatas, 
buvęs Maskvoje ambasado
rius. Sugryžęs iš Maskvos į 
Londoną, jisai pradėjo agi

tuoti, kad Pabalčio kraštai 
turėtų būt atiduoti Rusijai. 
Tas jo neapgalvotas išsišo
kimas, matyt, ii’ pastūmėjo 
latvius stoti Hitlerio pusė
je.”

1 Pasakoti apie Crippso 
“pastūmėjimą” Latvijos fa
šistų į Hitlerio pusę—reiš
kia plepėti niekus arba tiks
liai mulkinti žmones. Latvi
jos fašistai net ne nekal
ba apie kokią ten nepri
klausomybę, o stačiai sako: 
“Mes turime kovoti už vadą 
(Hitlerį.—P. B.) ir naują 
Europą.” Jie atvirai prisi-

pažįsta: “Didžiosios Vokie
tijos tauta (Kitiem—P. 
B.) pripažino mus lygiaver
čiais sau...” Ir jie didžiuo
jasi esą lygiaverčiais na
ciams, kurie visam pasau
liui yra žinomi kaip did
žiausi barbarai,, žmogžu
džiai ir plėšikai!

Tai tokie tie “latviai pa
trijotai”, kuriems nacių pa
stumdėlis Michelsonas (kad 
ir netiesioginiai) reiškia sa
vo simpatiją, o kaltina 
Crippsą už jų “pastūmėji
mą.”

P. B.

’’Laisve” Platinasi
Šiandien gavome tris gra

žius laiškelius, kurie bus 
malonu pasiskaityti kiek
vienam laisviečiui:

“Easton, Pa. Gerb. ‘Lais
vės’ Adm. Čia randate čekį 
sumoje $6.00, tai prenume
rata už naują ‘L? skaityto
ją. Draugiškai, V. J. Stan
kus.”

“Arnold, Pa. Draugai 
‘Laisviečiai’! Gavau naują 
‘Laisvei’ skaitytoją. Jis per 
15 metų skaitė ‘Keleivį’. 
Dabar atsisakė nuo ‘Kelei
vio’ ... Čia prisiunčiu $6.00 
už naują prenumeratą. Su 
pagarba, K. Aidukas?’

“Elmhurst, L. I. Brangūs 
Draugai: Prašau tuojau 
siuntinėti dienraštį ‘Laisvę’ 
naujam skaitytojui... per 
du mėnesiu. Bilą už prenu
meratą malonėsite man pri
siųsti. Su pagarba, Thomas 
Žukas, Jr.”

Šią savaitę gavome 4 nau
jus skaitytojus po $1.00 
šešiom savaitėm. O iš aukš
čiau paduotų laiškų mato
me 2 metines prenumeratas 
ir 1 dviem mėnesiam. 7 nau
jos prenumeratos į sa-

vaitę laiko tai gražu. Tu
rint mintyje kalbinti žmo
nes užsirašyti “Laisvę”, bū
tų galima gauti daug nau
jų skaitytojų. O nauji skai
tytojai' tai svarbiausias 
punktas mūsų dienraščio 
pasisekimui.

Aukų šią savaitę gavome 
nuo Frank J. Balch, East- 
hampton, Mass., $2.15 ir 
nuo L. Juodeikio, Yonkers, 
N. Y., $1.00.

Jau gerokas laikas, kaip 
drg. A. J. Šmitas prisiuntė 
drg. J. Lastausko iš Cam
den, N. J., $2.00 auką. Per 
neapsižiūrėjimą auka nebu
vo dienraštyj paskelbta.

Visi žinokime, kad pir
moje vietoje reikia pirkti 
Defense Bonds. Taipgi rei
kia paaukauti Raudonajam 
Kryžiui. Bet nereikia pa
miršti po pėdės dienraščio 
“Laisvės”. Jei nenorime pa
kelti “Laisvės” kainos, tai 
turime pasirodyti stambes
nėmis aukomis, kad atsilai
kyti prieš kylančias kainas 
ant popieros ir kitų med
žiagų. •

P. Buknys.

MacArthuro Biografija
Drąsus narsuolis generolas 

Douglas MacArthur, išskrido 
iš Filipinų salų, su žmona, vai
kučiu ir savo štabo nariais, ir 
dabar randasi Australijoj kai
po vyriausias karo vadas visų 
Suv. Tautų jėgų, žemėje, ore 
ir jūroj, visos Australijos ir 
viso pietvakarių Pacifiko į ry
tus nuo Singapore.

Ir tokiu būdu, “Amerikos
pirmasis kareivis,” kuris pata
po viltis ir inspiracija milijo
nams žmonių, dabar turės pro
gos didesniam patarnavimui 
ne£u jo rolė Filipinuose pavė
lino.

Kad nors Washingtonas pil-

Chiniečiai naudoja šj ginkluotą traukinį savo kariuomenei apsaugoti; jis yra stip
raus plieno ir turi nemažai kanuolių.

mi — sąjungos, kurios nariai - pabėgė
liai paskui (birž. 23-24 d.) pąrašiutais 
buvo nuleisti Kaunan ir šaudė Lietuvos 
žmones, padėjo Hitleriui užgrobti Lietu
vą! Kas jį Įgaliojo Lietuvą atstovauti? 
Ar tie bestijos?!

Štai, J. Januškis, — plečkaitininkas, 
bjauriojęs, šmeižęs lietuvių tautą, išvy
kęs iš Lietuvos prieš kokią 14-ką metų.— 
Kas jam suteikė teisę lietuvių tautos 
vardu kalbėti?!

A. Vaičiulaitis, — buvęs Smetonos di
plomatas, atvykęs į Ameriką tiesiai iš 
fašistiškos Romos. — Kada jis buvo įga
liotas kalbėti lietuvių tautos vardu?!

Galima būtų panašių dalykų pasakyti

ir apie kitus “tarybininkus,” bet mano
me, užteks. Amerikos lietuvių visuome
nei bus užtenkamai aišku, kas per vie- 

- ni tie “tarybininkai” ir koki jų mieriai.
Mums, Amerikos lietuviams, nereikia 

šiandien jokių “tarybų,” kurios uzurpa- 
toriškai kalbėtų lietuvių tautos vardu. 
Mums juo labiau nereikalingos tokios 
“tarybos,” kurias sudaro hitlerininkai, 
dar vakar ėdę Hitlerio duoną, lekioję 
Hitlerio orlaiviais, skleidę niekšišką Hit

lerio propagandą.
Viskas, ko mes,šiandien pageidauja

me, yra tas: Mes norime lietuvių vieny
bes karui prieš Hitlerį remti. Mes nori
me padėti Amerikai, Sovietų Sąjungai,

Anglijai ir visoms Jungtinėms Tautoms 
sunaikinti Hitlerį ir jo ruduosius žvėris 
dar šiais metais!

Mes privalome padėti tiems virš 20,- 
000 Lietuvos partizanų, kurie grumiasi 
Lietuvos plotuose prieš ruduosius žvėris, 
okupantus!

Kai Hitleris bus sumuštas, tai ir mū
sų tėvų kraštas Lietuva pataps laisva. 
O kai Lietuva bus laisva, tai josios žmo
nės galės -laisvai savo ateitį spręsti.

Kai Hitleris bus sunaikintas, tuomet ir 
mūsų tėvynė, Amerika, bus saugi ir lais
va. •' f ,

Ne jums, ponai, pro-naciai, kalbėti lie
tuvių tautos vardu!

nai patenkintas šiuo įvertini
mu generolo MacArthuro, tu
rime suprasti, kad jis iškeltas 
iš vieno sunkaus darbo į sun
kesnį.

Jo kovojimo gabumai, kurie 
japonus sulaikė per 100 die
nų, paeina nuo karininko, tė
vo — Arthur MacArthur — 
kuris 1862 m. dviems dienoms 
po jo 17-tu gimtadieniu tapo 
pirmas leitenantas ir adjutan
tas 24th Wisconsin Volunteer 
Infantry, ir po Civiliu Karu 
buvo vadintas — “Vakarų 
Berniukas-Pulkininkas?’

Generolas Douglas MacAr
thur gimė Arkansas armijos 
stovykloj. 1899 m. jis stojo į 
West Point — ir kada baigė 
tą karo mokyklą, buvo pirmas 
jo klasėj su aukščiausiu rekor
du- į 25 metus. Jis prisidėjo 
prie armijos inžinierių sky
riaus.

190o m. buvo tėvo pageibi- 
ninkas, kada jis militarine mi
sija lankė Japoniją. Jis matė 
rusų-japonų karą. 1914 m. ka
riavo Meksikos kare Verzcru- 
ze. Pasauliniame Kare, Mac- 
Arthur puikiai atsižymėjo, pir
miau kaip brigados vadas ir 
vėliau kaip divizijinis vadas 
garsios Rainbow Division, ku
rios nariai paėjo iš kiekvienos 
šios šalies valstijos.

MacArthuro kovojimo re
kordas Pasauliniame Kare bu
vo puikus. Kelis kartus buvo 
sužeistas. Jis gavo 13 dekora
cijų už narsumą, septynis kar
tus buvo cituojamas dėl neiš
pasakytos drąsos, ir 24 sveti
mos valdžios medaliu apdova
nojo.

Po dviejų, metų kaip jau
niausias užveiždėtojas visoje 
West Point istorijoj, MacAr
thur grįžo į Filipinus. 1928 m. 
buvo vadas Amerikos olįmpi- 
nio būrio. Jis vėl grįžo į Fili
pinus kaip vadas Filipinų De- 
partmento, bet grįžo į Suv. 
Valstijas, kur prezidentas 
Hooveris jį pakėlė į štabo še
fą. Buvo tik 50 m. amžiaus.

1935 m. jis pradėjo apgyni
mą Filipinų.

F.L.I.S.—Common Council.
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Sesers Kraujas Išgelbėjo 
Sužeisto Brolio Gyvybę

VALDŽIA PRIŽADA MEDIK ALĘ PRIE- I )arbininkų Sveikatos ir Ka-
rinės Gamybos Problema

Sovietų spauda rašo apie 
vieną labai įdomų supuoli
mą vienoje Raudonosios 
Armijos ligoninėje, kur yra 
gydomi sužeisti kareiviai. 
Kareivis vardu Samuškin 
buvo labai sunkiai sužeis
tas ir kovojo su mirčia. 
Jam reikėjo duoti kraujo. 
Gydytojas paėmė kraujo 
butelį ir perleido į Samuš- 
kino gyslas. Tas jaunas vy
ras tuojau atgavo veido 
spalvą ir neužilgo sugijo.

Bet paėmęs kraujo bute
lį į rankas, gydytojas paste
bėjo, kad ant jo užrašyta 
pavardė Galina Samuškina. 
Po to, kai kareivis sugijo, 
buvo išaiškinta, kad jo gy
vybę išgelbėjo kraujas jo 
sesers, kuri gyvena toli Si
bire. Pasirodo, kad Samuš- 
kino sesutė buvo savanoriai 
davus kraujo gydymui su
žeistų Raudonosios Armijos 
kovotojų. Ir taip pasitaikė, 
kad jos kraujas teko jos 
mylimam broliui.

Tai, žinoma, nepaprastas 
supuolimas, tačiau jis paro
do, kaip plačiai Sovietų Są
jungoje renkamas savano- • 
rių kraujas ir kaip plačiai 
Sovietų žmonės duoda savo: 
kraujo tam prakilniam tik
slui. žinių agentūros “Tass” 
k o r e s p ondentas praleido 
viena ištisa diena Maskvos v v €■

Kada Uetuvlij Krašte Atsirado 
Baudžiava?

Prieš keletą metų vienas 
žurnalistas kreipėsi į vado
vaujančius lietuvių istori
kus klausdamas, kada gi 
mūsų krašte atsirado bau
džiava. Aiškaus ir tikslaus 
atsakymo negavo. Taip ir 
liko žmogus su migla gal
voje. Arba vėl. Kai kurie 
istorikai pareiškė tariamai 
drąsia nuomone, girdi, bau
džiavinė tvarka lietuvių 
krašte buvusi jau XV am
žiaus pirmoje pusėje. Jie 
nurodinėjo vadinamų Vy
tauto laikų įvairius faktus.

Tuo tarpu yra visai ki
taip. O tikroji dalyko bū
tis neužčiuopta dėl to, kad 
Lietuvos mokslininkai nety
rinėjo pačių pirmųjų šalti
nių. Ir apskritai nesidomė
jo visuomeniniais klausi
mais, ypatingai baudžiavos 
klausimu. Tuo tarpu čia— 
pagrindinis dalykas lietuvių 
liaudies istorijoje.

Pasirodo, pirmoji patiki
ma žinia apie lietuvių ir 
jiems artimų giminių bau
džiavą yra iš IX amžiaus 
Anglosaksų keliautojas — 
jūrininkas Wulfstanas pra
nešė, kad visame krašte yra 
daug karaliukų, kurie gyve
na savo pilyse. Tai ir yra 
feodalai. Be to, tas pats as
muo mini turtingųjų ir var
gingųjų klases. Vadinasi, 
feodalai turėio savo žinio
je žemuosius klodus. Wulfs- 
tano liudijimas vpačiai 
svarbus dėl to, kad jis pats, 
apsilankė Baltijos pajūryje, 
būtent, Truso arba Druknio 
uoste dabartinio Elbingo 
srityje. Pagaliau, jo žinia 
turi i vai rių smulkmenų apie 
baltiškų arba lietuviškų gi
minių gyvenimą, kurias pa

Kraujo Perleidimo Institu
te. Per tą vieną dieną bu
vo atėję du šimtai savano
rių duoti kraujo. Viena iš
tisa didelė šeima atvažiavo 
ir pasiūlė savo kraują. Pa
sirodo, kad vyras jau nuo 
1939 metu sistemačiai duo
da kraujo gydymui. Gi jo 
žmona jau 34-tą sykį davė 
kraujo.

Sovietų žemėje kraują 
renka visos ligoninės. Krau
jas užlaikomas sveiku pa
galba chemikalų. Iš tolimų
jų kraštų surinktas kraujas 
pristatomas orlaiviais Rau
donosios Armijos ligoni
nėms, arba tiesiai į frontus. 
Sunku ir suskaityti, kiek 
daug tūkstančių kareivių 
išgydoma kraujo perleidimo 
pagalba. <

Paprastai yra priimta, 
kad kraujo davėjas prie bu
telio parašo savo vardą, pa
vardę ir linkėjimus. Už ti
pišką linkėjimą galima pa
imti tokį, kurį parašė jauna 
dirbtuvės mergaitė vardu 
Patlašinskaja: “B r a ne* us 
Raudonarmieti: Aš jūsų 
vardo nežinau, bet iš gilu
mos širdies noriu jums pa
gelbėti. Aš duodu savo 
kraujo išgelbėjimui jūsų 
sveikatos, idant galėtumėte 
vėl stoti į kovotojų eiles ir 
padėti nušluoti fašistus.”

tvirtina visuotiniai tikri ar
cheologijos mokslo (iškase
nos) ir vėlesni istorijos fak
tai.

Savaime suprantama, bau
džiavinė tvarka truko ir 
per vėlesnius amžius. Ypač 
daug medžiagos duoda XIV 
amžius. Juk lietuvių krašte 
buvo pilna feodalinių pilių 
ir dvarų. Greta ju stūksojo 
skurdūs kaimai, šie faktai 
iki šiol būdavo praeinami 
tylomis ir dėl to jie liko ne
išaiškinti ir nepastebėti. 
Bet vis dėlto jie yra neabe
jotini ir nepaneigiami. Tik 
reikia įsigilinti ir išnagri
nėti pirmosios eilės lietuvių 
tautos istorinius šaltinius, 
ir baudžiavos vaizdas gyvai 
stojasi prieš mūsų akis.
Kad ir XIII—XIV amžiaus 
kronikos arba metraščiai: 
Eiliuotinė Livonijos kroni
ka, Henrikas Latvis, Dus- 
burgas Jerasinas ir kiti. 
Henriko Latvio kronika, 
kaip labai svarbi, nelabai 
seniai Tarybų Sąjungoj yra 
išversta į rusų kalbą (pati 
ii rašyta lotyniškai).

Labai vertingas ir įdo
mus feodalinio valdovo Ge
dimino liudijimas. XIV am
žiaus pradžioje, kaip žino
ma, jis iš Vilniaus išsiunti
nėjo į Vakarų Eūropa kele
tą laiškų, kuriais kvietė į 
lietuviu žemę įvairių amati
ninkų ir šiaip kultūrinio 
gyvenimo organizatorių. Jų 
tarpe mini ir riterius—ka
riautojus, kuriuos žada ap-< 
rūpinti žeme, t. y. dvarais. 
Tuos dvarus, aišku, apdirbs 
baudžiauninkai. Tokia yra 
laiško prasmė. Vadinasi, 
kviečiamieji riteriai-bajorai 
gauna tokias pat sąlygas,

ŽIŪRĄ NUKENTE JUSIEMS NUO 
UŽPUOLIMŲ Iš ORO

Jungtinių Valstijų vald
žia ką tik pareiškė, kad ji 
laikinai prisiims atsakomy
bę ligoninės priežiūros civi
liams, nuken tėjusiems nuo 
oro užpuolimų arba kitokių 
priešų atakų. Visos privati
nės ir viešos ligoninės bus 
panaudojamos ir atlygini
mai bus pagal nustatytą 
normą. Ligoninės irgi bus 
įsteigtos “saugiose vietose”, 
bus pavadintos “Emergency 
Base Hospitals.” Tenai bus 
nuvežta sužeisti ir kiti li
goniai, jeigu juos reikėtų 
perkelti į saugią vietą.

Šis naujas projektas bus 
pavadintas “E m e r g e n cy 
Medical Service” ir bus glo
bojamas United States 
Health Service ir Office of 
Civilian Defense drauge su 
kooperacija valstijos ir vie
tinių autoritetu. Daktarai 
yra paskirti miestuose ir 
apygardose, pavadinti 
Chief of the Emergency 
Medical Service. Jų darbas 
yra sutvarkyti sužeistuo
sius savo apylinkėse.

Sutvarkymas šio projek
to New Yorke įrodo, kaip 
šis darbas vykdomas. D r. 
Edward Bernecker yra pa
skirtas kaipo Chief of Em
ergency Medical Service dėl 
Didžiojo New Yorko. Jis 
buvo tuoj paskirtas majoro 
LaGuardijos. Dr. Bernecker 
paskyrė pagelbininkus kiek
viename iš penkių priemies
čių ir jie paskyrė savo pa
gelbininkus.

80 New Yorko ligoninių 
jau sudarė “Emergency 
Medical Field Units”, ku
rios jau įrengtos. Jos susi
deda iš daktarų, slaugių ir 
slaugių pagelbininkių—nur
ses aides. Jeigu įvyktų ne
laimė, jie tuoj išvyktų į tą 
vietą ir pradėtų savo dar
bą specialiai įrengtoj nelai
mėms stotyje, toje vietoje.

kaip ir vietiniai feodalai. 
Taigi išeina aikštėn feodali
nė bei klasinė visuomenės 
santvarka. Žinoma, ji buvo 
ir anksčiau, tik dabar atsi
tiktinai parodoma dienos 
šviesoje.

Mūsų krašte baudžiavos 
atsiradimas visiškai derina
si su marksizmo mokslo nu
statytais visuomenės plėto
jimosi laikotarpiais. Tai 
verta įsidomėti.

Ankstybam mūsų krašto 
baudžiavos kilimui įrodyti, 
istorinius faktus pradėjau 
rinkti prieš porą metų. Iš
tisai skaitant kronikas ir 
šiaip dokumentus, jų prisi
rinko, palyginti, daug. Dėl 
to ir baudžiavinė santvar
ka gauna visai aišku veidą. 
Pilnas, grynai mokslinis ty
rinėjimas bus paskelbtas 
atskiru veikalu, čia patie
kiama tik trumpos išvados.

Jonas Matusas.
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Tie, kurie nesunkiai sužeis
ti, bus gydomi ant vietos; 
o tie, kurie daugiau sužeis
ti, bus išvežti į ligonines, 
kur visos išlaidos bus val
džios padengtos. Galime ti
kėtis, kad daugelis sužeistų
jų per oro puolimą reika
laus , ligoninės priežiūros. 
Sprendžiant iš Londono' 
bombardavimo ir kitų vie
tų, apie 50% sužeistų mirš
ta vietoje arba nepasiekę 
ligoninės, ir nuo 30% ligi 
40% būna sunkia} sužeisti. 
Pirmoji pagalba bus naudo
jama vežti sužeistuosius į 
ligonines, kur jie bus pri
žiūrimi daktarų ir slaugių.

Svarbu yra turėti sužeis
tųjų priežiūros stočių (ca
sualty stations) kiekviena
me mieste arba apygardoje. 
New Yorke jų bus apie 300, 
viena dėl kiekvienų 25,000 
žmonių. New Yorko stotvs 
bus įrengtos mokyklose, kli
nikose arba sveikatos cen
truose, nes tenai jau yra 
įrengimai. Stotys bus aiš
kiai paženklintos, kad kiek
vienas matytų, kur prista
tyti sužeistuosius. New 
Yorke bus padaryti žemla- 
piai. kur šios stotys su ad
resais bus randamos.

Stotyse ligoninių Emer
gency Medical Field Units 
atliks visą darbą.

Daug daktarų ir slaugių 
bus reikalinga, ir manoma, 
kad gali būti stoka abiejų.

Kiekvienas trokšta, kad 
Jungtinėse Valstijose ne
įvyktų oro puolimai, bet vis 
vien geriau būti prisirengu
siems. Daugelis iš mūsų gal 
rūpinasi, nežinodami kaip 
arba iš kur galima būtų ap
mokėti daktarą ir ligoninę, 
jeigu būtume sužeisti. Da
bar žinote, kad Dėdė Ša
mas viską apmokės. Angli
joje irgi valdžia viską ap
moka dėl sužeistųjų prie
žiūros.

Taukai ir Riebalai Suspirgi- 
nimui Hitlerio Gaujų

Ne viena šeimininkė dar 
ir šiandien suka sau galvą, 
ką čia daryti su riebalais ir 
taukais, kurie lieka nuo rie
bios mėsos arba lašinių. 
Kai kurios išlieja juos į sin
kų, kol dar šilti. Bet kitos, 
kurių sąžinė neleidžia tą 
daryti, renka tuos riebalus 
j , blekines ir tiktai už ke
lių savaičių arba mėnesių 
išmeta laukan.'

Kadaise, labai senai, rie
balų problema būdavo išri
šama lengvai, nes iš jo šei
mininkės pačios darydavo 
muilą. Šiandien nebeapsi
moka. Už kelius centus gali 
gauti gražaus ir labai ma
loniai ' kvepiančio muilo 
krautuvėje. Amerikoje pil
na jo visur.

Didžiosios valgyklos rie
balus taupo ir paskui par
duoda. Gauna nuo 4 iki 5 
centų už svarą.

Karas gal išris ir šita 
problemą. ' Sakoma, kad 
War Production Board ne
užilgo išleis atsišaukimą į 
visas šeimininkes taukus ir 
riebalus taupyti ir atiduoti

Kokius didelius gamybai jų pareina nuo visokio ap
neša nuostolius darbininkų sinuodijimo. Tie apsinuodi-
susirgimai ir susižeidimai, 
vargiai kas šiandien rimtai 
pagalvoja. Bet faktas yra, 
kad vienais pereitais metais 
darbininkų negalavimai su
ėdė 350,000,000 darbo die
nų! O tai reiškia, kad ši
tie nuostoliai atstovauja 
vieno milijono darbininkų 
visų metų daybą. Tik įsi
vaizduokime sau, kiek mili
jonas darbininkų gali per 
metus daiktų pagaminti! 
Jie gali per metus paga
minti 50 karinių laivų, ar
ba 160,000 tankų.

Iš kur tie darbininkų su
sirgimai pareina? Yra trijų 
rūšių susirgimai. Viena rū
šis, tai darbininkų susižei
dimai. Didelė dauguma tų 
nelaimių galima būtų 
vengti, jeigu kiekvienoje 
dirbtuvėje būtų gerai įtai
sytos saugumo priemonės.

Kita rūšis yra taip vadi
namos industrinės ligos. Jų 
yra gana daug. Dauguma

“Paba” Žiliems Plaukams
Sugrąžina Naturališkumą

Labai didelė ir maloni ži
nia visiems, kurie turi ži
lus plaukus ir kuriems tie 
žili plaukai neduoda ramy
bės, nes jie mano, jog juos 
tas padaro senais žmonėmis. 
Jau išrastas būdas žilus 
plaukus sugrąžinti į natu- 
rališką spalvą.

^Toksai pranešimas buvo 
padarytas prieš porą savai
čių Boston konvencijoj Am
erikos Maistingumo Insti
tute. Tokį pranešimą pada
rė net keturi daktarai, bū
tent: Dr. Ansbacher ir Dr. 
Wisansky iš American Home 
Productory Corporation, ir 
Dr. Gustav ir .Dr. Martin iš 
Warner Institute for The
rapeutic Research.

karo reikalams. Mat, rieba
lai labai reikalingi spirgini
mui nacių. Dalykas štai ka
me. Riebalai turi labai daug 
glicerinos, iš kurios daroma 
eksplozinės medžiagos, be 
kurių karas negalimas.

Taigi, iš surinkai riebalų 
dirbtuvėse išims gliceriną, 
o likusias jų dalis pavers j 
muilą. Kas įdomiausia, kad 
iš tokių be glicerino riebalų 
padarytas muilas bus taip 
pat geras, kaip ir iš viso 
riebalo. Skirtumas bus tik 
tame, kad jis bus daug pa
rankesnis, nes jis nebus sli
dus. Kai paimsi į ranka 
muilytis, tai rankoje ir lai
kysis—neišslys iš rankos, 
nereikės gaudyt p6 maudy
nę arba po virtuvę.

San Francisco. — Visi ja
ponai, kurie išgabenami iš 
Pacifiko pakraščio, bus ap
gyvendinti ant federalės 
valdžios k o n t r o liuojamos 
žemes įvairiose valstijose. 
Jiems nebus leidžiama dirb
ti Amerikos farmeriams.

jimai labai plačiai užvieš
patavę metalinėse ir che
miškose pramonėse. O tre
čia rūšis susirgimų, tai 
šiaip visokios ligos, kurias 
darbininkai pagauna, su
serga ir negali dirbti. Ši
ta trečioji susirgimų rūšis 
daugiausia nuostolių pada
ro. Palyginimas yra toks: 
Nuo sužeidimų ir okupaci- 
jinių ligų pareina 7 nuoš. 
visų sutrukdymų darbe, o 
nuo šiaip ligų net 93 nuoš.

• Štai 1940 metais buvo pa
imta 188,000 automobilių 
pramonės darbininkų ir iš
studijuota jų padėtis. Su
rasta, kad tais metais iš 
priežasties sužeidimų ir su
sirgimų ^nustota 828,988

iš- darbo dienų. Nuo šiaip vi
sokių ligų, nepareinančių 
nuo darbo sąlygų, buvo su
sirgę 21,173 darbininkai. 
Tuo tarpu nuo okupacijinių 
ligų negalėjo dirbti tiktai 
69 darbininkai.

Šitie mokslo vyrai darė 
bandymus su žilagalviais 
vieno kalėjimo įnamiais. 
Bandymai ėjo per ištisus 
aštuonius mėnesius. Tiesa, 
ne visų plaukai buvo patai
syti, bet iš visų bandymų 
du trečdaliai pilnai pavyko. 
O kas svarbiausia, kad, pa
sak šių mokslininkų prane
šimo, ši tie. vaistai labai ge
rai atsiliepė ant kalinių Vi
so organizmo. Pasekmės 
buvo tokios, kad jų ne tik 
plaukai atsitaisė, bet visa 
jų išvaizda pasidarė jaunes
nė, gyvesnė.

Kas per viena ta gyduo
lė? Gal jos negalima vadin
ti gyduole. Tai esąs tam 
tikras vitaminas, kuris pri
klauso prie “vitamino B 
complex” grupės. Jis yra 
žinomas po vardu “para- 
amino-benzoic acid”. Mok
slininkai sutrumpina ir pa
vadina “Paba”.

Žilagalviai kaliniai buvo 
“gydomi” sistematiškai, tai 
yra, kasdien jiem buvo duo
dama po tris sykius po 100- 
miligramų “Pabos” piliu- 
kių. Pasekmės nepasirodė 
taip greitai, būtent, ant 
dviejų vyrų “Pabos” įtaka 
pradėjo pasirodyti už dvie
jų mėnesių. Jų plaukai bu
vo visai balti. Ant kitų kali
nių pasekmės pradėjo pasi
reikšti vėliau. Bandymai 
buvo daromi ant trisde
šimts kalinių. Dvidešimties 
plaukai pasitaisė, pasidarė 
naturališki, o dešimties 
plaukams “Paba” nepagel
bėjo.

Įdomu ir tas, kad plaukai 
sugrįžo į natūrali škąją 
snalvą ne visi sykiu, bet 
pluoštais. Vienam tamsių 
plaukų pluoštai prasidėjo 
pasirodyti ant pakaušio, ki
tam viršuje galvos, dar ki
tam prie pat kaktos. Tie 
tamsūs pluoštai augo, iki, 
pagaliau, visa galva pasida
rė tamsi.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

KAIP ATSIRADO
VELNIAS?

Senųjų laikų vienuolis, 
tėvas Tertulijonas rašė, kad 
velnias buvo kadaise labai 
protingas tvarinys, savo iš
mintim kuo neprilygstąs 
dievui. O kitas vienuolis 
Laktancijus, velnią pava
dindavo tiesiog dievo jau
nesniuoju broliu. Esą, vieš
pats dievas prieš sufabri
kuodamas dangų ir žvaigž
des, sutvėręs sau draugą— 
bendraveidę dvasią bei ap
dovanojęs ją visokiom do
rybėm. Vėliau šis dievo bro
lis (arba, sakysim, sesuo) 
perdaug išponiškėjęs, virtęs 
pavyduoliu ir buvęs tvėrėjo 
suvelnintas, atimant iš jo 
visokį dorybinį supratimą, 
bet paliekant jį protingu vi
sažiniu.

Biblijoje, Enocho knygo
je šneka, pasakytum tru
putį nepadoriai apie biesu- 
kų atsiradimą. — Pradėjo’ 
gausėti žmonių skaičius, — 
rašo knyga, — gimė nepa
prastai daug puikių mer
gaičių. Gi angelai, tie danr 
giškieji tvariniai, matyda
mi ant žemės augančius to
kius malonius ir gražius kū
rinius' susigundė ir nužen
gė iš rųjaus, kad susikurti 
sau šeimynėles. Šitokio su- 
sikergimo rezultate gimė, 
kaip iš to eržilo bei asilai
tės, mulai, t. y. velniai.

Minėtasis T e r t u 1 ijonas 
tvirtino, kad velnių ligi 
Adomo laikų nebuvo. Dan
gaus angelai, matydami, 
kaip pirmiesiems tėvams 
pašėliškai sekasi rojuje, 
ėmė pavydėti. Taigi, pavy
das ir buvusi ta pirmoji 
nuodėmė, kuria dalis ange
lų užsikrėtė ir vėliau turė
jo būti išversti į velnius. 
Tą pat sako ir šventieji 
Kiprijonas bei Lakancijus.

—Dievas tėvas pagimdė 
porą vaikučių, — gudrina 
mus tie du katalikų filoso
fai:—žodį ir velnią. Velnio 
sieloje suliepsnojo pavydo 
ugnelė ir jis stojo kovon su 
žodžiu, norėdamas prilygti 
vyresniajam už save.

Laikui bėgant filosofam 
pradėjo atrodvti, kad, bene, 
puikybė yra didesnė nuodė
mė kaip pavydas. Šių filo
sofų gudriausioji galva, šv. 
Augustinas, išdirbo tam tik
ra velnio atsiradimo teori- v nl
ja, kurios ir šiandien tebe
silaiko Romos bažnyčia. 
Tas šventasis, buvęs kada 
tai didelis mergininkas ir 
aplamai (kaip patys katali
kai tvirtina) visapusiškas 
žulikas, sugalvojo, kad Liu- 
ciperius, pats šviesiausias 
angelų angelas, pradėjo di
džiuotis prieš dievą ir turė
jo būti pažemintas į visų 
velnių karalius. Ši puiki 
mintis gimė Augustino gal
voje visiem trim šimtam 
metų po tariamojo Jėzaus 
Kristaus gyvenimo.

Nieko ypatingo ir naujo 
vėlesnieji bažnyčios dakta
rai neįnešė velnių atsiradi
mo istorijon ligi pat Tomo 
akviniečio gadynės. Tas jau 
mėgina viename savo veika
le (quot articula scripsit, 
tot miracula fecit”), net pa
tiekti apytikrą velnių skai
čių. Sako, kad jų, palygint, 
nėra daug. Bet gal įdomiau
sias Tomo įnašas į velnio

(Tąsa 5-me pusi.)
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The Case Against 
Rev. J. Prunskis

“Draugas” Attempts to Cover Up Accusations Raised 
Against Rev. Prunskis by Catholic Daily

BY FRANK STULGIS

f ONE OF RUBE GOLDBERG’S INVENTIONS 37 Murdered Liths Added
To Nazi Record of Organ
ized Terror in Lithuania

The editorial in the Chicago Lithuanian Daily Draugas of 
April 8th took a flier at several newspapers and accused them 
of libel, of lies and issued a most vociferous denial of accusations 
leveled against Rev. Prunskis and the Draugas and Naujienos. 
These papers have been charged with being pro-nazi.

The occasion of the denial was the publication of the facts 
in the Polish Catholic Daily® 
Dziennik Chicagoski that there
are two Lithuanian pro-nazi news
papers, Naujienos and Draugas, and 
that the latter is edited by rev. J. 
Prunskis who recently came over 
from Berlin. In Berlin, the Polish 
paper is reported to have said, 
Prunskis was president of the Lith
uanian Citizens League.

The Draugas then goes on to 
state that the Laisve and Vilnis 
English Sections were the first to 
spread these lies which later got in
to the ‘‘Hour” and now the Polish 
papers are spreading them.

The Draugas states that it be
lieves that not only, the Hour seems 
to have gotten into the hands of 
the Polish editors, but the English 
Sections of Laisve and Vilnis, as 
well. Of course, the Draugas says 
that these papers are all liars and 
slanderers and both the Laisve and 
the Vilnis are ‘‘slimey nests” which 
“crawl with lies” and all that sort 
of thing. We shall let our readers 
be the judge of whether that is 
true or not.

What we want to deal with is 
the following statement in the Ap
ril 8th Draugas in which, it says, 
it was so unjustly accused:

“We want at this time to men
tion what a great hardship they 
cause one of our very dear and 
close cooperators—rev. J. Pruns
kis. In the first place, rev. J. 
Prunskis did not live in Berlin, 
but only passed through it. He 
never was the president of the| 
Lithuanian Citizens League in
Germany. Rev. J. Prunskis is 
neither pro-nazi, nor pro-com-j 
munist, but pro-Lithuanian., most 
firmly standing for free, demo
cratic, independent Lithuania. 
Aside from this, rev. Prunskis 
never was nor is now editor of 
the “Draugas.”.”

Now the above statement is made 
in such strong words that we must 
examine who is right according to 
the facts of the case. Is there any 
reason for us to say:

1. That rev. Prunskis is Pro
Nazi?

2. That he was an officer of 
the Lithuanian Citizens League 
in Germany?

3. That he lived in Germany?
4. That he was editor of the 

Draugas ?
This will be the case against Rev. 

Prunskis.

Fads of the Case 
Prunskis’s Connections With 

Berlin “Citizens League”
If the reader would have avail

able the November 1st, 1940 issue 
of the Dirva, a Cleveland Lith
uanian newspaper which published 
many things emanating from Berlin 
in those days, they will find a state-! 
ment from the Lithuanian Citizens 
League in Germany. It will be sign
ed by Rev. J. Prunskis, among 
others, as secretary of that organi
zation !
No one ever stated, except perhaps 

that Polish paper, that he was pre
sident of it. Rev. Prunskis has not 
denied that he was secretary —■ 
the Draugas denies only that he 
was President. In this they are 
technically correct in their denial—

Builders go Nite- 
Clubing on the 25th

BROOKLYN, N. Y. — “Cabaret 
Nite” is NOT a trip to El Morocco 
or Club 21, where the prices are 
high enough to put an inflationist 
to shame. On the contrary, the 
Builders’ “Cabaret Nite” will be 
held in old familiar Laisv/? Hall 
where the entertainment and the 
novelties will be a la night club 
While the prices will be a la sen
sible level.

Longing for the atmosphere of 
cafe society, Anne Wagnis of the 
LDS youth branch, gave us this pre- 
View of Cabaret Nite which will be 
held April 25th at LaisVe Hall: Į 
Round tables, sufficient for tete-a- 
tetes for two, will grace one end 
of the hall. A band will combine 
both American swing and Lith
uanian sway for dancing. . Low 
lights and, of ail things, A CIGA
RETTE GIRL in costume, will help 
complete the illusion. There’s some 
mention of black curtains and stars 
hanging overhead, but we’re not 
quite sure about that.

Part of the entertainment will 
feature Ruth Simas, whose lovely 
voice would make the hair of tor- 
chy piano-sitting blondes turn grey 
with envy.

Cover charge is 40c. Georgie 
Kaye’s orchestra supplies the jive 
and background for the floor show.

but will they also deny that he was 
an officer?

The Nature of the Pro-Nazi 
“Citizens League”

What was this organization: 
Lithuanian Citizens League in Ger
many? It was composed of pro- 
nazi persons who escaped into Ger
many when Lithuania became So
viet. They were permitted to form 
an organization in Berlin to carry 
on fifth column activities in Lith
uania. Colonel Škirpa, former Lith
uanian minister to Berlin, even or
ganized military units “to help Ger
many liberate Lithuania.” The 
members of the League were pro- 
nazi, but the officers had to be ap
proved by the Gestapo itself, aftor 
investigation without a doubt.

Nazi Germany gave no freedom 
to anti-nazi organizations in peace 
time, so they certainly would be 
more strict in war time. We main
tain that any officer of that orga
nization has to be either an un
tarnished pro-nazi or an out and 
out Nazi!

We believe that the above proves 
that Prunskis was <m officer in the 
League, was pro-nazi, and that he 
lived in Germany. '

The Activities of Prunskis 
While in Berlin

There is more proof at hand 
about these things. But let us just 
quote Draugas itself as regards to 
Prunskis and his activities in Ber
lin. The following statement proves, 
we believe, that Prunskis lived in 
Berlin and that he was a propagan
da agent there who worked in ca
hoots with Goebbels ministry. Prun
skis arrived in the United States 
early in December. The Draugas 
carried the following story on the 
front page of the December 7th 
1940 issue:

“With the coming of the Rus
sian legions into Lithuania and 
the communist terror having 
spread, many Lithuanian people 
were forced to flee elsewhere. 
Among them was Rev. Prunskis, 
who landed in Berlin. Here he 
became better acquainted with 
the German situation, its atti
tude and the fate of the Lith
uanians. In Berlin, Rev. Prunskis 
represented our press and sup
plied it with information.

“Toward the end of November 
he left Berlin and therefore he 
will be able to supply us with the 
latest news from the first sour
ces.”
The above item proves that Prun

skis lived at least two months in 
Berlin( when you compare it with 
the 'statement published in the No
vember 1st issue of Dirvą) and that 
he was the one who sent articles 
under the name of “J. Daugalis” to 
the Daily Draugas of Chicago..

The above material covers the 
first three points pretty clearly, we 
believe, and gives sufficient ground 
for the accusation leveled at Prun
skis.

Enters Editorial Staff of Lith.
Daily “Draugas” in Chicago

Now, as to the fact of whether 
Prunskis was ever an editor of the 
Draugas. We want to quote from 
the editorial in Draugas of Feb
ruary 1st, 1941 (two months after 
his -arrival from Berlin):

“It is a pleasure to announce 
to our readers that from Februa-
ry 1st, a new force, the hon. rev. 
Juozas Prunskis, formerly editor 
of ‘XX Amžius’ and Lithuania’s 
Catholic Press Bureau director 
joins the Daily ‘Draugas’ edito-
rial staff.
, “The new member of our edi
torial staff has traveled in al
most ail European countries and 
is acquainted with their political, 
social and cultural life ...”

We agree with the Draugas that 
Prunskis was a rare find. But then, 
he was ah editor of the Draugas, 
or is the above quotation from your 
own paper all a mistake?

We feel that statement that 
Prunskis isn’t and never was editor 
of the Draugas is misleading, to 
say the least!

Prunskis Uses “Refugee” Cloak 
For Activities Here

And now... we want to warn the 
Lithuanian American people of one 
important fact. They should not 
have anything to do with the "re
fugees” who come over to this 
country after a stop-over in Berlin. 
They came when Germany was al
ready at war, and no matter what 
their profession may be, and how 
they may publicly state that they 
are anti-axis, experience has proven 
that they are not as anti-axis, as 
they claim to be.

They did not escape from Germa
ny... They left with the sanction of 
.the Gestapo! >

Among the Liths...
. .Al Purvenas, Brooklyn Aido Chorusite who has been doing 

his bit for defense in Ohio, visited the old home town last week 
to see the old gang once more... Vito Žilinskas,Į who’s been get
ting around lately, is somewhere up in Michigan—unless he’s 
on the move again ...

The gentle stork is quietly winging his way over to Mr. and 
Mrs. Danny Martinko where the former Biddie Beleskie is ex
pecting .. . Mr. and Mrs. Johnny Stasiulis are now a proud pappie 
and mama .«.. Sgt. Carl Grozan is going to slip on the wedding 
ring, comes the marrying month ...

Arthur Zewert, Brooklynite now at Gowen Field, Boise, Idaho, 
working as Aerial Radio Operator in the army, has been pro
moted to Sergeant. He is also studying to become a qualified 
Radio Operator ...

PROTECT YOUR EYES AND HEALTH
By J. F. Boris, Ph. C., O. I).

YOUR EYES are your most vi
gilant guardians. But do you 

guard them? Scientists have demon
strated that we acquire over 80 
percent of our knowledge through 
our eyes. Yet over 70 percent of 
us are missing much of that know
ledge, much of the pleasure in see
ing—without knowing It.

Over 50,000,000'. industrial and 
business workers are carrying 
through their 100,000,’000 millions 
eyes the future of America’s pro
sperity. We will win the war if 
our eye sight serves us well. Ac
cidents, poor work, waste of mate
rial, loss of time and curtailed out
put, caused by defective sight, cost 
the U. S. and the world at large 
millions of dollars every year. *

Staggering sums of money can 
be saved and ą large percentage of 
eye trouble can be corrected by op
tical science. Only three out of ten 
persons wear glasses, but upon ex- 
amination it is found that seven out 
of tei* should have. Have your eyes 
examined at least every other year. 
The reputable eye specialist can 
help you save and preserve Nature’s 
greatest gift to you — a gift that 
can never be replaced — your eyes.

THE EYE.
We regard the eye and ear as 

chief among our sense organs, be
cause they give us so much of our 
knowledge of the world around us. 
A person who is blind or deaf is se
parated completely from . many of 
the pleasures and activities of life, 
and one who is bereft of both sight 
and hearing has a lonely existance 
-indeed. As most of us know, the 
eyeball is nearly spherical, and is 
situated in a cavity in the skull 
called the orbit. This cavity, which 
is much larger than the eye ball, 
is well padded and lined with fat, 
which supports the ball in its place.

Just above the orbit are the ar
ching eyebrows. These prevent the

HERE AND THERE
The arrival in England of . Gen. 

Geo. C. Marshall and Harry Hop
kins has sent the spirits of this 
avid Second Fronter soaring to new 
heights. Surely it isn’t unreasonable 
to assume that these two important 
gentlemen didn’t cross the sub in
fested Atlantic just to see the 
sights.

In fact, authoritative reports in
dicate that the mission of Marshall 
and Hopkins was to deteivnine the 
justification of Britain’s firm stand 
against immediate invasion of Eu
rope. London has bėen contending 
that there are not enough ships at 
hand for the transport of troops 
and maintenance of an expedition
ary force.

It is interesting to note that the 
British, emphasize the lack of ships 
rather than the lack of men or ma
terial. Hopkins, in his first talk 
with Churchill, and presumed to be 
speaking directly for FRD, is quot
ed as having said that Washington 
wanted the United Nations to mass 
present resources and strike at the 
most vulnerable axis points imme
diately.

A new and very ominous line of 
reasoning in favor of the Western 
Front is being advanced in England 

drops of perspiration, which on hot 
days roll down the forehead, from 
running into the eyes. The eyelids 
are curtains of skin lined with mu
cous membrane, and stiffened by 
diminutive plates of cartilages. They 
are opened and shut by attached 
muscles. The eyelashes on the 
edges of the lids make a light and 
ornamental extension of , the cur
tains, and are useful to ke'ep out an 
excess of light or dust ifrom the 
eyes.

On the edges of lids are the op
enings of some little glands that 
discharge an oily substance. When 
lids are inflamed this discharge be
comes excessive, and drying, sticks 
them together during sleep. In 
health the discharge is just suffi
cient to keep their edges moisten
ed and smooth. A little almond- 
shaped body, lying under the roof 
of the orbit, is called the tear-gland. 
It has about a dozen little tubes, 
from which the tears flow out and 
spread themselves over the surface 
of the eye. When for any reason the 
tear-glcind does not work, the eye 
feels dry and hot. The lids chafe 
and eyes become inflamed. The 
tear-gland is controlled by nerves 
which are connected with the brain. 
Feelings of sorrow, mortifications, 
and of joy increases the activity of 
the gland. The tears flows freely, 
and pass down through the duct and 
into the nose. But in weeping the 
water cannot all pass off by these 
natural channels some of it runs 
over the eyelids and rains down 
the face.

The eyeball is a kind of camera, 
like the box used by photographers 
in taking pictures. Its outer cover
ing is a strong membrane, bluish- 
white in color. This is ' the “white 
of the eye.” A thin, transparent 
membrane, shaped like a watch- 
glass, is set in front of the ball. 
This is the cornea.

- (to be continued) 

currently. It warns the Allies, with 
3,000,000 men under arms on the 
British Isles to invade the conti
nent before the JAPANESE line 
the French coast for an invasion of 
English. They argue that the' Nip- 
pos could drive through to Europe 
especially since the recent British 
naval losses in the Bay of Bengal. 
With naval superiority in the In
dian Ocean, there is no reason why 
with their large merchant marine 
converted into troop transports ,they 
shouldn’t be able to sweep by sea, 
land and in the air all the way to 
the entrance of the Red Sea with 
10 or 20 divisions. From Cairo the 
Japs could move quidkly to the 
Western Front just as the 52nd. Di
vision moved from Palestine to 
France irt 18 days during World 
War I. Sounds far fetched and im
possible ? Well, if it will help to 
snap the British out of their le
thargy and start that invasion, it 
is worth mentioning. 

\
To borrow a phrase from Ivan 

Maisky, Soviet Ambassador to the. 
Court \of St. James: >

“The time is now ripe... The 
decisive moment is the year 1942... 
The decisive place is the front of 
the USSR..—Max Weintraub.

Despite Fascist Suppression the Spirit of the Lithuanian 
People Remains Heroically Undaunted

BY I. ŠIMKUS
(Wireless to Inter Continent News)

THE PEOPLE OF LITHUANIA and Lithuanians throughout 
the world have been horrified by the news that the Hitlerite 
bandits have recently again executed thirty seven patriots in 
Kaunas. The victims were shot and buried in the Third Fort.

The place where lie the remains of the finest sons of our 
people is strictly guarded by the Hitlerites. Yet in spite of this 
fresh flowers are often found®---------------------------------------
there on mornings.,

Lithuanians Murdered in 
The Dead of Night

Lithuanian patriots are killed at 
night in basements of prisons and 
then buried in secret. Those slain in 
Kaunas are buried in Panemune 
forest and on the steep slopes of 
the River Neris between Kleboniš- 
kis and Kaunas. The families of 
the slain are notified that the mis
sing men and women were taken to 
Germany to work and that this was 
done at their own request.

Lithuania does not and never 
will forget her heroes. The Hitler 
b-------- will have to pay a hundred
fold for the' blood of our brothers.

Present “Gypsies Are 
Travelers” May 3rd

WORCESTER, Mass. — Lights, 
music, actiion! The production of 
the Aido Chorus "Gypsies Are Tra
velers” is all set for May 3, 1942. 
It is to be held at* 29 Endicott St., 
and the curtain goes up at seven 
o’clock sharp, the tickets are fifty- 
five cents, tax included, and may be 
purchased from any chorus member, 
or at the door,

Echoes: Frank Olson: The girls 
in Worcester are taking you up on 
that. Better be prepared, cause 
from what I heard, wow!

Have your heard the latest? Ma
ry Kižys is going to wear slącks at 
the next Red Cross class. That 
ought to fill a hall.

See you at the Bradford —
—Echoetta.

LDS to Honor its 
Boys Fighting With 
Uncle Sam

BROOKLYN, N. Y. — Proud of 
the ^considerable amount of ■ its 
members who are serving in the 
Army, Navy and Air Force of the 
United States, the LDS is prepar
ing special methods of paying ho
nor to those who serve.

A “Honor Roll” of LDS Service
men is being planned by the LDS 
National Youth Committee. It will 
list those who are in the forces, and 
in all probability will be exhibited 
at the Convention to be held in 
Chicago in July.

At present the Youth Committee 
is calling upon all branches to send 
in the names of those of their mem
bers who have been called to the 
colors. Secretaries are urged to 
check up among the membership 
lists in order not to omit anyone 
who should be rightfully placed on 
the Honor Roll. —Alt.

Nazi Terror Hits 
Lithuanian Clergy

LONDON. — The British report, 
that the Archbishop of Vilna, Lith
uania, had been arrested by the 
German occupation authorities and 
that soon afterward the Archbishop 
of Kaunas, Primate of Lithuania, 
had been wounded severely and a 
priest with him killed. The Germans 
reported that “an accident took 
place.”

British-Soviet Meet 
Opens New Gym

I

British-Soviet Meet Marks Opening 
of Archangel Gym

MOSCOW- — A big gymnasium 
has been opened in the Archangel 
Club. The occasion was parked by 
a shorts meet between the Archan
gel and British sportsmen in fenc
ing, boxing and wrestling.

The meet was held in a cordial 
atmosphere closing with a chess 
game on twelve chessboards simul
taneously. The young chess player 
Malyshev jplayed brilliantly, winning 
all games:

THE BUSY DENTIST
“I am sorry,” said the dentist, 

“but you cannot have an appoint
ment with me this afternoon. I 
have eighteen cavities to fill.”

And he picked up his gplfbag and 
went' out.

BUY DEFENSE BONDS TODAY

People Are Not Cowed 
By Fascist Terror

The latest act of terrorism, like 
previous ones, has evoked no feel
ing of fear, in the Lithuanian people. 
On the contrary, the struggle 
against German invaders is gaining 
in intensity throughout the country. 
When news of the execution of the 
thirty seven leaked out workers of 
Livela works, Nemunas works and 
other metalworking plants as well 
as workmen of Tannery formerly 
of Frertkelis in Šauliai went on 
fifteen minute protests strike.

Gestapo Is at Work in 
Tlie City of Kaunas

In Kaunas alone the Gestapo ar-

Detroit’s Spring 
Concert April 19

MOTOR CITY NEWS.
DETROIT, Mich. — Spring Con

cert News! Come on fathers, mo
thers, sisters, brothers, and friends 
to the concert with which the Ai
do Chorus is going to close the sea
son. The date is this coming Sun
day, April 19, 5.30 P. M., at Lith
uania Hall.

Paul Stogis, the well-known ba
ritone from Chicago, will be our 
featured artist. Besides him, we are 
featuring the Women’s Chorus, the 
Girls Ensemble, Fred Taylor-instru- 
mentalist — and a series or dances 
by Madame Etienne’s dancing 
group. Get your tickets from the 
chorus members — you’ll save ten 
cents. * -s.

It was really a pleasure to be
hold so many beaming faces during 
chorus rehearsal — which was an 
honest-to-goodness rehearsal. Being 
of the weak sex, I like to hear 
the support of so many male, voices 
in our rehearsals. Come on,’ boys, 
and give us a sample of your songs 
during the concert.

What’s the matter, Jean? Can’t 
you make the horse obey you? He 
was mute to her commands and 
simply insisted on going back to the 
stables. Some going Vi! How about 
the entertainment committee get
ting busy on cooking up an out
door affair? Now is the time of 
year when Mother Nature calls — 
what arc* we waiting for?

See you at the concert.
Blue Monday Correspondent,

A. V. L.

LDS Beano Party 
In Worcester

The Worcester LDS branch 57 is 
having a beano party, Friday, April 
17, 1940. The fun starts at eight 
sharp at 29 Endicott Street, so 
come down and bring your friends!

E.

Give Your Books to 
Our Soldiers

As officials of the Victory Book 
campaign repeated the purposes and 
goals of the drive, reminding civi
lians of the great demand for good 
reading in all branches of the na
tion’s armed services, evidence was 
received that the three-month-old 
drive was being pressed with renew
ed activity toward its goal of 10,- 
000,000 books.

The Red Cross also is appealing 
for the donation of books at public 
libraries throughout the city, at 
churches in Manhattan and the 
Bronx, at apartment houses where 
the Red Cross has established sta
tions, at all American Booksellers 
Association stores and reveral large 
chain food stores.

Once upon a time there was a 
nice woman who had a perfectly 
adorable husband. He was tall and 
handsome, neat, considerate and 
cheerful.

He never made faces at her.when 
they played bridge, and never 
brought ' comical-looking people 
home to dinner.

He was never detained late at the 
office, and never walked on his 
heels when he danced with her, or 
did anything that a nice woman’s 
perfectly adorable husband wouldn’t 
do.

But one evening, when he came 
home, he 'failed to notice she had 
had a new permanent wėve—the big 
brute!. - 

rested sixty workers. Sixteen were 
sent to concentration camp in the 
Klaipeda (Memel) District and 
others were forcibly enlisted in 
“Workers Battalion,” and transfer
red to Germany to work there in 
munitions plants. Prisons of Kau
nas, Šauliai and Panevėžis are over
crowded. Looting of Lithuania by 
Hitlerites goes on unabated. They 
plunder our country in every way. 
German colonists continue to seize 
farms of Lithuanians. I have re
ceived information that in the Vil
lage of Budvečiai (Mariampole Dist
rict) three peasants had sixty five 
hectars of land, buildings and other 
property taken away on pretext 
that peasants had concealed half 
dried milk from Germans.

Plundering of Lithuanians
In the village of Kunigiškiai, 

Vilkaviškio District, the Germans 
took twenty five hectares of land 
from the Kapočius family leaving 
them only four hectares. Kapočius 
received no compensation whatever 
for confiscated land. Such facts are 
common in Lithuania these days.
• Kaunas has become a city of 
queues. Bread ration in Lithuanian 
cities amounts to no more than one 
hundred fifty grams per person and 
even this is not always available. 
Crowds of women and children are 
always to be seen on City Hall 
Square under burgomaster’s win
dows. They vainly beg for some aid. 
Stores are empty.

Peasants barter bread, bits of 
butter or meat for manufactured 
goods saved up by townspeople. 
This done in secret from Germans. 
Although it is prohibited in Lith
uania for anyone to leave his 
township or town without special 
permission people go out at night in 
search for something to eat. In the 
forests regular markets are held at 
night. One such night market was 
discovered by the Germans in fo
rest beyond Aukštoji Panemunė 
near Kaunas. Seventeen persons 
from Kaunas and neighbouring vil
lages were arrested. Nobody knows 
where they and their horses and 
wagons have disappeared. It is this 
sort of barter that Hitlerites des
cribe as “profiteering.” Hitlerites 
are incensed against this practice 
because it deprives them of some 
of the loot with which they are an
xious to fill their bottomless pockets 
and ever empty stomachs.

BACKSTAGE WITH 
SIETYNO CHORUS
How would all you readers like 

to take a trip “backstage” with 
me? Fine — just step inside my 
car and I’ll take you with me.

The theatre that we are going 
to visit today is very well-known 
among Lithuanian music lovers and 
theatre goers. It is located in New
ark, N. J. and is known as St. 
George’s Hall, the Carnegie Hall of 
New Jersey. The talented players 
are none other than the well-known 
“SIETYNO Players” who have suc
cessfully entertained the Lithuanian 
public for many years.

Their 'talents are unlimited — 
they have staged numerous operas, 
operettas, dance groups, minstrel 
shows, concerts and have won wide 
acclaim on the networks.

Well — they’re in the midst of 
something right now that is more 
stupendous, gigantic, collosal then 
they have ever attempted. It is 'the 
folk opera — BIRUTE — which 
will be held Sat. May 9th and which 
is composed by Mikas Petrauskas— 
a kinsman.

■ This operetta is second to none. It 
not only is chock-full of beautiful 
songs but also has a very -romantic 
and historic plot to it. It is gay 
with laughter and the next minute 
it touches your heart anęl tugs at 
it until even you cynics will let a 
tear escape.

It is a history of Lithuania when 
the people were pagans and fire 
worshippers and how they fought 
to keep their land from falling in
to the hands of the Teutons — 
their enemies. And of Birute, a 
baeutiful maiden, whose dreams are 
all shattered and is faced with a 
choice of marrying a German 
Prince, whom she has never seen, or 
accepting the sacred vows of the 
priestesses and forced to a religious 
life of eternally guarding the sacred 
fire on the mountain and never to 
love or be loved.

Her dreams of romance and a 
happy normal life never to be ful
filled.

Well — there I go — almost told 
you all about it and we have only 
arrived at the Stage door.

All right — step lively — let’s 
get going for it looks like we’re , 
late. What’s this — nobody here? i 
Wait here a minute and I’ll ask the 
Manager what he knows about this. 
Oh my, oh my oh my, what do you 
know — we came on the wrong 
nite. The rehearsal is next Friday.

Oh well — let’s go home but if 
you are all as interested in .going 
“backstage” next week as I think 
you are; join me at the same place 
and I’ll introduce you to some of 
the characters. Are you with me? 
—GOOD!! Be early — until then 
LABANAKTIS! > .... A.-V S. •
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F. J. Bagočius 524 
W. F. Laukaitis 675

šita skaitlinė parodo, 
nebalsuotojų šiemet/
pereitais rinkimais balsavo, 
Bagočius didesnį nuošimtį pra
randa. Todėl, jeigu visos kuo
pos, kurios neįeina į tas 28 
kuopas, balsuos taip, kaip bal
savo 1940 metais į prezidento 
urėdą, tai Laukaitis liks lai
mėtojas.

Bagočiaus įkiri politika' yra 
SLA didžiumos narių atmeta
ma.

Dr, Baltrušaitienė...........139
Dr, šliupaitė •' ..  ............. ‘.160

s • • i A •
Iš viso, reiškia, tose 28 kuo

pose, už. prezidentą balsavo 
979 nariai. Gi pereitais rinki
mais (1940 metais) tose pa
čiose kuopose, 1,380 narių da
lyvavo balsavimuose. Tas pa
rodo, kad tose kuopose 351 
narių, mažiau dalyvauja balsa
vimuose šiais metais, žinoma, 
čia įskaitoma ir trečias kandi
datas abiejuose rinkimuose.

Bet kaip stovi kandidatai į 
prezidentus, palyginus su ki
tais metais? Tose pačiose kuo
pose, matome štai ką:

Dabar
1940 m. Dabar Mažiau 

177 
110

jog iš 
kurie

28 KUOPOS NUBALSAVO 
PRIEŠ BAGOČIŲ, GUGI

IR MIKUŽIŪTĘ
Jei Tai Rodykle Kitų Kuopų 

Balsavimo — Bagočiniai 
Yra Out!

Dvidešimts astuonios kuo
pos, tai dar mažas skaičius, 
bet visgi, davinių neturint iš ki
tų kuopų, pasirodo, kad Bago
čiaus teismu grąsinimo politi
ka veja “socijali^tus” lauk iš 
Susivienijimo Pild. Tarybos. 
Štai balsavimo daviniai iš 28 
kuopų:

ANT PREZIDENTO
F. J. Bagočius............... s. . 347
Wm. F. Laukaitis............. 565
D. Klinga........................... 67

ANT VICE PREZIDENTO
J. K. Mažukna ................. 359
V. Kerševičius ................. 619

ANT SEKRETORIAUS
M. Vinikas..........................587
S. Masyte . ..........................388

ANT IŽDININKO
Gugis ..............

J. Bachunas . . .
žebrys ..............

■ • -v'1
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Duokit Chinijai ginklų, o ji ryškiau padės sudoroti gyvatę—japonišką imperializmą.

Trumpai ir Storai

kiekviens pasidaro “skil
led”. Ir pasirodo seniai pa
sakytas principas: “Kai už 
fabriko vartų stovi minia 
bedarbių, tai dirbantieji la
biau spiriami prie darbo ir 
jų iškovotos žmoniškos tei
sės yra atimamos.” Taip da
bar ir daroma: naujais, pa
vergiančiais įstatymais no
rima panaikinti esančius 
darbininkiškus įstatymus. 
Unijistai liuosu noru sus
pendavo savo teises, dirba 
ilgiau,—bedarbių minios te
gul žiūri, — kol karas ne
pasibaigs. Bet ponams to 
negana: jie kongrese daro 
pavergiančius įstatymus!

Lygus darbas, lygus 
užmokestis.

Australijoj darbininkės 
išreikalavo lygų uždarbį 
moterims ir vyrams tokiam 
pat darbe. Dvidešimt aštuo- 
nios darb. unijos reikalau
ja uždarbių lygybės abiem 
lytim. Melbourne mieste 
pradžia jau padaryta; gat- 
vekarių valdyba sutiko mo
kėti konduktorėms tiek pat, 
kiek ir konduktoriams.

Kas gera Australijoj, tas 
turi būt gera ir kitose ša
lyse. Sovietų Sąjungoj nėra 
tokio klausimo: jau seniai 
lyčių teisių lygybė įvesta. 
Anglijoj, Amerikoj dabar 
per radiją propagandistai 
sako, kad moterims prie kai 
kurių darbų mokama tiek, 
kiek ir vyrams. Bet tai tik 
maža pradžia. Unijos turi 
pasidarbuoti. Bet Amerikoj 
kongresas . tur idėją visai 
unijas panaikinti. (Patirkit 
Smith’o naują bilių iš kovo 
16 dienos.)

Panaikinta Lietuva
J. Tysliava, kurs Lie

tuvoj buvo “keturių vėjų 
poetu,” rašo dabar “Vieny
bėje”: >

“Mes visai neabejojame, 
kad jeigu Lietuva tektų 
Rusijai besąlyginiai, visa 
lietuvių tauta ir net jos 
vardas bus išbrauktas iš at
eities istorijos lapų.”

Tai tuščio vėjo kalba. Ly
giai metai atgal “Laisvėje” 
buvo ilgas mano straipsnis, 
kur faktais ir ištraukomis 
iš pasaulio žinynų ir žemla
pių įrodžiau, kad tautų var

nas prie linijos (“laįnės”)dai Sovietų Sąjungoj nėra

Konkurencija
Bloga, kad dvi unijos var

žosi tarp savęs darbais. Da 
blogiau, kad darbininkai, 
ypač neunijistai, turi var
žytis darbais. Tokia kapi
talistinė santvarka. Net ka- 
p i t a listiniame (“komerci
niame”) dienraštyje sykį 
mačiau papeikimą tokių 
varžytinių. Tai buvo tarpe 
mokytojų 1938 metais. Ak- 
ron’e, Ohio, mergina pabai
gė mokytojos mokslą birže
lio mėnesyje. Negavo dar
bo. Rudeniop jos motina 
parašė apie tai laiškus mo
kyklų valdybos nariams. 
Girdi, 400 ištekėjusių mote
rų yra mokytojomis, ^mer
gos negauna to darbo; Val
dyba šitaip išrišo klausimą: 
paliepė šimtui ištekėjusių 
mokytojų liuosu noru atsi
sakyti nuo to darbo tuo- 
jaus.

Tas patiko reakcijai ir 
per visą šalį ėjo vilnis tos 
“idėjos,” kad sykį vyrą ga
vai, tai nebūk mokytoja!

Kapitalistų dienraščiuose 
kolumnistė Ruth Millett ši
taip komentovo apie tas 
mergas mokytojas: “Jos 
nuąipjauja nosis, keršyda
mos savo veidams.” Girdi, 
po dvejų-trejų metų vieni
ša mokytoja gal panorės iš
tekėti. Jos vyras mažai te
uždirba; reikia jai prisidė
ti darbu. Bet štai įsteigta 
teisė: turi vyrą, turi pa- 
liaut mokytojavus. Tai “no
sies nusipjovimas,” kurį 
mergos mokytojos pradėjo 
vykdyti prieš moteris mo
kytojas.

Bet kas reikia.daryt ka-' 
pitalizme? šito klausimo 
kapitalistai neišriš.

Depresija padarė baisią 
konkurenciją tarpe visų 
darbininkų. Šiandien visais 
garais eina karo , darbai, 
ponai skelbia, kad trūksta 
darbininkų. O eina žinios, 
kad 5. ar 6 milijonai yra be
darbių; jie negauna darbo. 
Jie paprasti; tokių nerei
kia, sako ponai, reikia 
“skilled workers”. O jau 
prieš pirmą pasaulinį, karą 
jie yra paskelbę, jog “skil
led” vis mažiau ir mažiau 
reikia, kai darbas smulkiau 
padalinamas. Per kelias die- 
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išbraukiami iš žemlapių, iš 
istorijų. Lietuva nebuvo iš
braukta, jos vardas skam
bėjo visur. Bet kai Vokieti
ja pasigrobė Lietuvą, tai 
jos vardą nupūtė vėjas. Tai 
jau penktas vėjas. Ją pava
dino Ostlandu. Tysliava! 
Paliauk buvęs penkto vėjo 
kolona!
. Darbininkų Mokytojai, 

Tik Kunigjai
Taip, tik kunigai mokina 

s u a u g u s ius darbininkus. 
Tas daroma bent Pittsbur- 
ghe. Vyskupas Boyle atsi
šaukė, kad “vyrai ir mote
rys, ypač unijų nariai” įsi
rašytų į “Katalikų Darbi
ninkų Mokyklą.”

Mokina vesti mitingus, 
biznį, ekonomikos, religijos 
faktų, katalikų socialio ju
dėjimo dalykų. Svarbiausia 
tas, kad katalikai darbinin
kai mokėtų pasigrobti uni
jas į savo rankas ir tada 
padaryt “taiką su samdy
tojais.” žodžiu, mokslas 
prieš darbininkų reikalus, 
prieš jų laisvę nuo baimės 
ir skriaudų.

Įdomu, kad beveik visa 
dešimtis mokytojų yra ku
nigai ir vienuoliai. Vysku
pas neužsitiki, matomai, 
tais katalikais mokytojais, 
kurie nėra kunigai. Taip 
pat neužsitiki moterimis 
mokytojomis. Nė vieno mo
teriško vardo nėra tos re
akcinės mokyklos mokytojų 
sąraše.

Yes, Teroras...
Visas pasaulis žino, kad 

Tarybų Lietuvoj jokio tero
ro—nė valdžios, nė prieš 
valdžią — nebuvo.- Tiktai 
kuomet tarybininkų kariuo
menė ir tūkstančiai nauja
kurių ūkininkėlių, mokyto
jų, daktarų, valdininkų pa
sitraukė gilyn į Sovietų Są
jungą — tiktai tada Lietu
voj prasidėjo baisus tero
ras. Naciai žudo net už tai, 
kad kas prašo jų palikti 
nors šmotelį duonos; nors 
vieną kiaušinėlį vaikams. 
Atiduok naciams viską ir 
dar rodyk jiems linksmą sa
vo ycidą. O jei ne —tai pa
jusi jų rapniko ar šautuvo 
terorą ant nelaimingo lie
tuviško kūno. Ir dar seni 
tautos “vadai” garbina Hit
lerį, būdami Amerikoj!

Smulkmenos
— Du šimtai japonų, gy

venančių Amerikoje, esą

Japonijos imperatoriaus de
koruoti (medaliais, orde- 
nais) per paskutinius dve
jus metus.

— Amerikos japonų laik
raščius buvo sustabdžius 
cenzūra, bet neilgam. Da
bar (bene kovo 18 d.) vėl 
davė jiems spaudos laisvę.

— Daugelis Amerikos 
priešo ateivių tebėra laisvi.

—Naturalizuotas kuni
gas Coughlinas, tebegarbi
na fašizmą, atviriausiai tei
sina Hitlerio karą ir idėjas, 
krauna sau iš tos propagan
dos didelius turtus ir yra 
laisvas.

O senos amerikonų kuni
gų protestonų padermės na
rys, E ari Browder, kuris 
galvą guldo už Amerikos 
laisvę, laikomas kalėjime 
dėl to, kad jo pasporte bu
vo vienas atsakymas ne
tikslus.

O kiti, ir mes visi, sako
me: tautos vienybė reika
linga, kad būtų pergalė, kad 
būtų fašizmas - hitlerizmas 
“sutriuškintas-crushed.”

Kiti triuškina pirmiau 
anti-fašistus ir sako, kai tą 
darbą attiksią, tai triuškin
sią ir fašistus!

Chinų Statistika
“Japonams lėšuoja tūks

tantį dolerių padaryti duo
bę, o mums lėšuoja du do
leriu ją užpildyti,” pasakė 
Chinijos valdininkas, kalbė
damas apie Burmos vieške
lį su amerikonu Daniel 
Arnstein.

Vienas p i 11 s b urghietis 
mokytojas, dirbęs su misi- 
jonieriais Japonijoj ir Chi- 
nijoj, sakosi girdėjęs chiną 
šitaip kalbant:

Pradžioj karo mūs žūda
vo 30 tūkstančių, japonų 8 
tūkstančiai. Praeitais me
tais mūs žūdavo 25 tūks
tančiai, jų 10 tūkstančių. 
Dabar mūs žūsta 15 tūks
tančių, jų — 12 tūkstančių. 
Netoli tas laikas, kada ja
ponų neliks nė vieno.

Kada Suskaitytum 150 
Bilijonų Dolerių?

Paimk 150 bilijonų dole
rių — t. y., visą sumą, ski
riamą karui su aprokavimu 
Amerikos vertės iki šiol.

Senatorius Robert LaFol- 
lette vasario 26 d., 1942 m., 
sakė, kuomet jis tą mate
matiškai apskaičiavo, tai 
manė, kad jis ne ant žemės, 
bet stratosferoje.

Jeigu tu skaitytum šim- 
tadolerinėmis popierėlėmis, 
be miego, be poilsio, be pie
tų sugaišties, tai tą darbą 
pabaigtum per 47 ir pusę 
metų.

Jeigu pavienius dolerius 
dėtum galą su galu, tai būtų 
60 eilių tarpe žemės ir mė
nulio.

O jeigu kas nori tą sumą 
turėti po 20 dolerių popie
rėlėmis, tai jomis išgrįstom 
vieškelį 40 pėdų pločio, o il
gio, tai nuo New Yorko iki 
San Francisco.

Evdokija Sosnovskaja ir K. Slobodka, Sovietų moterys, 
rastos nukankintos vokiečių barbarų.

Atrodo, Kad Bagočius bL 
Rinkimų Nelaimes

. ...382 

....504 

....109
ANT IŽDO GLOBĖJŲ

Mockus ..............................511
Mikužiūtė ......................... 402
Brazauskas ............ 529
Norkus ................................294
Kriaučialis ......................... 78
Jatul . . <............................. 60
ANT DAKTARO KVOTĖJO 

Dr. Biežis.......... ................655

KAIP ATSIRADO 
VELNIAS?

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
istoriją, tai visiškas šėtono 
pakalikų sudvasinimas. Jie, 
mat, ligi tol dar bendrau
davo ' su žmonėm turėdami 
tam tikrus gyvus kūnus ir 
kraują. Augustinas tvirtin
davo, kad tie kūnai kažko
kie oriniai, leidžiantieji jų 
savininkam (vad. velniam) 
lengvai visur įsiskverbti, 
ypač į žmonių vidurius. Ki
tas Augustino pasekėjas 
dar plačiau kalba apie virš- 
gamtiškų tvarinių kūnus. 
Esą, angelai turi eterinius 
(ugninius) kūnus, biesai 
orinius, o žmonės medžia
ginius.

Savaime aišku, kad vi
siem šiem trim kūniškiem 
tvariniam buvo rezervuotos 
atskiros vietos visatoje. 
Enochas aiškina, kad ange
lai sugauti lytiškai besan- 
tykiaują su žmonių dukro
mis, nebegalėdavo rojun 
grįžti ir turėdavo pasilikti 
žemės ašarų pakalnėje. 
Naujajam testamente vie
nur sakoma, kad velniai gy
vena ore, kur jie (anot Šv. 
Petro) laksto kaip liūtai, 
jieškodami ką nors praryti. 
Kitur dar kitaip žiūrima į 
velnių gyvenamąją vietovę.

Frater Nalistas.
P. S. Balsavimo rezultatai iš 

sekamų kuopų: 11, 13, 14, 30, 
35, 36, 38, 55, 63, 64, 76, 77, 
100, 126, 142, 157, 178, 188, 
200, 208, 211, 217, 226, 245, 
250, 273, 289 ir 352.

Šv. Tomas nustatė, kad esa
ma dvejopų velnių: vieni 
gyvena ore, kiti tupi praga
re, kur jiem pavesta bausti 
nusidėjėlius.

Jeigu viduramžiais tikė
davo į velniais apsėstuosius 
—nieko nuostabaus. Bet ir 
šiandien, net prasilavinę 
vyrai, pav. buvusis Telšių 
gimnazijos mokytojas Ma
černis yra daug rašęs apie 
jo gerai žinomus velnių ap
sėstuosius. Žinoma, tokie 
“filosofai” vieno dalyko tai 
tikrai neprisipažins, t. y., 
kad juos pačius, jei ne vel
nias, tai bent beprotybė 
jau bus apsėdusi.

Neretai girdim velnią be
santį mergininku. Būk jis 
flirtuojąs sapne ir kitaip su 
skaisčiom vienuolėm. Šėto
nui noriai talkininkauja pa
maldžią vienuolę suvilioti 
visokio plauko raganiai, 
burtininkai. Bet pastaruoju 
laiku ir vienuolės kiek ki
taip pradeda suprasti šį vel
nią ir ryžtasi jį nukankinti.

Jau visiškai baigia nusi
gyventi senasis velnias. Nei 
ant žemės jis berėplioja, nei 
be tarpininkauja žmogui 
spręsti įvairias filosofines 
problemas. Kodėl taip yra? 
Negi velniui susiaurintos 
pilietinės teisės!

Taip. Prieš velnią stojo 
kovon mokslas. Žmogus ap
sišarvavęs šiuo ginklu -bai
gia užkariauti velnių kara
lystę ir paties Licipieriaus 
vaidmenį paversti į gražią 
pasaką, kurią skaitydamas 
juokiasi ir kelerių metų 
vaikas.

L. Strakšas.

Guma ir Jos Reiks 
tingumas

Amerikos civilizacija ri
tasi ant ratų, ir daugumas 
tų ratų vartoja gumines 
padangas. Ir karas už lais
vę irgi yra karas ratų, ka
ras guminių-ratų ant karo 
vežimų ir armijos trokų, ir 
militarinių lėktuvų. Guma 
irgi vartojama padaryti gu
minius diržus tankam ir 
karo lėktuvų gazolino tan-
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Penktas Puslapis

kų vidųrianis, kad būtų ap
saugoti prieš kulkas.

Todėl Jungt. Valstijoms 
dabar reikalinga daugiau 
gumos, negu bet kada nors. 
Mūsų šalis reikalauja šio$ 
gumos, bet negali jos gauti 
Prieš karą daugiau kaip 
90%) visos gumos suvartotos 
paėjo iš Tolimų Rytų; Dau
guma gumos atėjo iš Mala- 
jaus ir Olandų Rytų Indi
jos, kiekvienas žino, kas te
nai atsitiko. Tos vietos yra 
po kulnim mūsų priešų ja
ponų.

Taigi, niekas negali pirk
ti naujų padangų papras
tiems taikos - laikų reika
lams, net guma vartojama 
pataisymui senų padangų 
yra atsargiai dalinama, nes 
jau nustojom gamybą dau
gelio gumos produktų ir 
mes sumažinom gamybą il
gesnio surašo guminių daik
tų.

Mūsų valdžia žinojo, kad 
japonai bandys sekti tokį 
patį beprotišką planą užka
riavimo, kurį Vokietija ir 
Italija vykdė, tai didelė at
sarga (supply) gumos buvo 
sutaupyta dar prieš Perlų 
Uosto įvykį. Bet šią atsar
gą galime lyginti su kiek 
gumos buvo taikos laiku 
motoristų ir trokų ir kitų 
vežimų suvartojama kas 12 
mėnesių—600,000 tonų.

Dabar mums reikalinga 
konservuoti šią gumą, kad 
ištęstų ko ilgiausia, ir kad 
ji turi būti naudojama 
tiems daiktams, kurie būti
nai reikalingi išlaimėjimui 
karo. Mes gaminame kiek 
galime dirbtinos x gumos 
“synthetic rubber”, kuri pa
daryta iš žibalo. Mes stato
me naujus fabrikus ga
minti šią naują medžiagą 
ir per metus laiko mes tu
rėsime gana daug.

Mes irgi padedam Lotynų 
Amerikos šalims padidinti 
savo gamybą natūralios gu
mos. Dauguma natūralios 
gumos paėjo iš gumos me
džių Brazilijoje ir dabar 
mes nusiuntėme mokslinin
kus ir ekspertus *į Lotynų 
Ameriką padėti jiems at
statyt gumos industriją va
karų žemyne. Gumos me
džiai auga tam tikrose ri
bose tarp 15 ir 16 laipsnių 
“Latitude” iš abiejų pusių 
ekvatoriaus. <

Bet mūsų didžiausi šalti
niai gumos šiuo laiku yra 
vadinama “atnaujinta” gu
ma. Ši guma yra iš atlieka
mų—senų padangų,' gumi
nių batų, senų pirštinių ir 
tūkstančiai kitų iš gumos 
pagamintų daiktų. Jie siun
čiami atgal į atnaujinimo 
fabrikus ir maišomi su pa
skirtu nuošimčiu naujos gu
mos. Šita atnaujinta med
žiaga gali būti naudojama 
vieton naujos gumos. Me^ 
dabar gaminame 300,000 to
nų tos medžiagos per me
tus, jeigu tik mes pristaty
sim visą seną gumą į fab
rikus. Mes visi galime prisi
dėti prie šio darbo rinkda
mi visus senus guminius 
daiktus ir parduodami juos 
artimiausiam “junkdealer.”

Apie trečdalis gumos 
naudojama militariniams 
daiktams gali būti iš senos 
gumos. Kareivių nuo lietaus 
paltui (raincoat) būtų rei
kalinga 'į svaro senos gu
mos.

War Production Board.

UNIJOS PIRKS VIENĄ ,
BOMBER! • 3

St. Paul, Minn. — Čionai' | 
Amerikos Darbo FederacL 
jos unijos pradėjo v^ų-už 
sukėlimą pinigų nupirkimui 
vieno bomberio. Tam tiks
lui bal. 29 d. šaukiamas 
masinis susirinkimas. „Tam..,,, 
tiksltįi jau sudėta $28,000.
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Benjaminas Kordušas
APYSAKA

Paraše Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 53

Chicagos Žinios

(Tąsa)
— Tik, vielmožny panie, reikėtų kiek 

skolų sumažinti. Gal panaitei kiek da
vėt išvažiuojant, čia, žinoma, ne ūkve
džio reikalas. Dar šiam tam — taip 
pat... Pasakysiu, patinka man, kad viel- 
možny ponas, tikras ponas. Tik kitur ne
reikia. Visi kaimai, viensėdžiai aplin
kui kalba, esą ponas tai Mikasei 500 li
tu davėt. Labai atsiprašau...
• *_ Tylėk!!!

— Nešneku, bet dirbu, visa siela atsi
davęs. Jie poną kolioja ir dar pinigų 
gauna!

— Panie Dūnaitis, gana! — vėl grįžo 
Kordušui pirmoji energija. — Ar aš mar
žas vaikas? Prašau be pamokslų!

Ūmai pakilo Kordušas nuo stalo ir pri- 
< ėjo prie ūkvedžio.

— Aš tau, panie Dūnaitis, papeikimą. 
Turi gražių minčių, bet balvan jestes. 
Žemę pardavei — negerai, berželius — 
negerai, viskas negerai, panie Dūnaitis.’ 
Aš dvarą vistiek parduosiu!

— Vielmožny panie, manai, kad aš so
dininkas. Negerai — galiu išeiti. Po du 
šimtus litų per mėnesį algos — 1400 li
tų. Kompensacijos išeis apie tris tūks
tančius, — išraudo, per akis meluoda
mas, Dūnaitis. — Matyt, kitokį dabar 
ponai, negu anksčiau?

'— Kokios čia vėl per kompensacijos? 
Išeitų, kad aš tau pusę dvaro turiu ati
duoti.

— Man žemės nereikia.
Giliai alsuodamas, krutindamas ūsus, 

žiūrėjo Kordušas į Dūnaitį, jau pasi- 
šlykštėdamas.

— Dieu, dieu, dieu, — vos nesušuko 
Kordušas. — Kiekvienam žmoguje yra 
gyvatė. O aš vis maniau, kad kitaip. Ne
tarnavo jo tėvas pas grafą, ne! Gerai, 
gerai, psiakrev! Rytoj atnešk man visas 
sąskaitas!

Dūnaitis išėjo. Kordušas nebesiplūdo, 
nebelakstė po kambarį. Atsigulė. Kaž
kur kambariuos girdėjos žingsniai, žvan
gėjo indai, už lango pūtė vėjas, o dangus 
niaukėsi, niaukėsi...

Anksti rytą Kordušas suvedė savo są
skaitas. Iš 15,000 skolos sumažėjo nuo
šimčiai ir 3000 litų grąžinta. Vadinas, 
skolos bankams dar 12,000. Adomoniui 
tik 1200 litų, nes už kitus parduota 
lieknelė. Daug. Aha, aną kartą važiuo
jant į Kauną paimta. 8000 Elenai. Pini
gų tik 4,700 litų beliko. Kur daugiau?

Įsmigo Kordušo akys į popierių. Lū
pos susičiaupė, kakta susigarankščiavo.

— Psiakrev!!! Kur gi pnigai?
8000 Elenai. Bėgiojo ranka po popie

rių. Bankui 5100 litų, Dūnaičiui penkis 
kartus po 300—400 litų. O daugiau?

Atėjo Dūnaitis. Susirūpinęs, nuolan
kus pasisveikino, lyg nieko dėtas. Pati
ko už tai.

— Labas rytas, vielmožny panie. Va
kar įsakėte. Susiskaičiuosime.

— Taip, taip. Tik nebėr ko skaičiuoti. 
Blogai!

— Nėra to blogo, kas geran neišeitų.
— Panie Dūnaitis taip manai?
— Taip, vielmožny panie, ir klebonai 

mano.
Kordušas net šyptelėjo.
— Kas pas tave gero?
— Ogi štai, vielmožny panie, čia vis

kas, kaip pas rabiną. Kiekviena smulk
mena.

— O sąžinė, panie Dūnaitis, taip pat
• čia yra?

Buvęs kontrolasistentas akim krypte
lėjo į šalį, bet plati maloni šypsena jo 
sąžinę išgelbėjo.

— O kaipgi, vielmožny panic. Teikitės 
atkreipti dėmesį. Iš pono aš esu gavęs 
pirmomis dienomis 200 litų, Už tuos pi
nigus išvalyti kambariai ir langai sudėti. 
Tiesa, dabar yra keletas išdaužytų, bet 
tai, Andriaus darbas. Kasdien girtas. 
Paskui, rodos, po Adomonio vizito man 
ponas davėte 300 litų. Už tuos pinigus 
nupirkau karvę. Ponas pats matėte. Ta 
su ilgais ragais. Dvidešimt litrų per die
ną pieno duoda. Kai grįžote iš Kauno,

* aš gavau 1200 litų. Sau algos už du 
mėnesius pasiėmiau, Kotrinai išmokėjau 
80 litų ir dar dvi karves nupirkau.

Kordušo veidas niaukėsi. Jis nerimas- 
tavo. O kai žvilgterėjo, kad Dūnaičio 
dar visas lapas sugrupuotas, smulkiai su
rašytas, jis piktai pamojo ranka.

— Dose tego, dosc. Tikiu tamstai!
Lengvai atsidusęs, sulankstė Dūnaitis 

lapą ir įsidėjo į kišenę.

— Man pone, skaudu vakar buvo...
— Kas vakar — tai vakar. Bet tu, 

panie Dūnaitis, visai nenori manęs su
prasti. Aš tvirtai ir galutinai nutariau 
dvarą parduoti. Tu trukdai. Tik pama
nyk, czloviecze, ką aš čia vienas veiksiu. 
Šitokiame lopelyje žemės nemoku gyven
ti. Man trošku. Szlach trafil! Aš ne ka- 
narka, kad man užtektų mažo narvelio!

Kordušas kalbėjo ilgai ir karštai. Vos 
apie Mikasę neprasitarė. Šitam, visai 
svetimam, žmogui jis aiškiuos, kaip ge
ram draugui, ir savo poniškumą, pra
našumą gelbėjo tik rėžiančiu balsu. O 
Dūnaitis klausėsi. Ramus, kampą lūpos 
kramtydamas, šį momentą jis galutinai 
įsitikino, kad Kordušas dar dvarelio ne
paliks, neparduos jo. O tatai jam, kaip 
duona. Pirmomis dienomis apčiuopęs 
Kordušo būdą, pamatęs, kad jis tik cha- 
muotis, arkliu jodinėti ir į žmonos por
tretą žiūrėti temoka, Dūnaitis, papras
tai kalbant, nesnaudė. Nesnaudė ne dėl 
to, kad būtų palinkęs į kriminalą ar per 
didelį gobštumą, ne, dėl kitų priežas
čių. Kaip Andrius, kalvis, kiti, ir Dū
naitis ne tik nemokėjo ūkininkauti, ne 
tik buvo iš mažens prisižiūrėjęs, kaip jo 
tėvas dvaruos šeimininkauja, bet supra
to, kad Kordušo joks ūkvedis neišgelbės. 
Ne šiandien, tai ryt gyvenimas išmes jį 
iš čia, kaip bereikalingą burną. Retkar
čiais ir jam būdavo išdidų, kad Kordu
šas nesidomi nei kiaulėm nei karvėm, 
kad neklausinėja, kur ir kam šį ar tą 
Dūnaitis pardavė. Grafas, tikras grafas, 
pagalvodavo jis, gerai prisišveitęs, Kot
rinai gnybtelėjęs. O tuo tarpu su Sūran- 
tais susitaręs, statė nugriebimo punk
tą... Kai tas puskvailis numirs arba 
pabėgs į Lenkiją, kur tamsta dingsi? — 
nekartą patarinėjo Sūrantas.

— Suprantu, vielmožny panie, — vėl 
prašneko Dūnaitis, — ten, v krolevs- 
tvie...

— Matai, — nudžiugo Kordušas.
— Tik, mano nuomone, negerai. Vis

kas gal, vielmožny panie, išnykti, bet 
žemė niekados.

— No, no, no!
— Atsiprašau, aš kitaip nekalbėsiu. 

Bet kiek žinau, vielmožny panie, dau
giau dvidešimties tūkstančių skolų netu
rite. Juokai! Ne per toli parduoda gari
nį malūną. Pigiai, vielmožny panie. Su
sidėję su kuo nors nupirktumėt, ir be
matant dvidešimt tūkstančių kišeniuje.

— Aš, malūną pirksiu? Ir tau, panie 
Dūnaitis, galvoj smilgos!

— O kodėl ponas Raiskis nori pirkti? 
Anąkart mane miestely sutikęs, klausė 
kaip pono sveikata. Manau, jis pas viel
možny poną netrukus atvažiuos....

Kordušas ne sukeikė, bet šyptelėjo. 
Prisiminė pasikalbėjimą su Przidirskiu. 
“Ar būtinai grafas turi būti Don Kicho
tas?,” rodos, vėl išgirdo Kordušas. ‘To
ne bajore, reikia prisitaikinti, reikia 
gudrumo, kad kovą laimėtum.”

Užsispyrusiai, fariziejiškai, jėzuitiškai 
gynėsi Kordušas navo mintim. Reikia 
gyventi atvirai, nuoširdžiai, nekeisti sa
vo principų.

— Aš ne žydas, panie Dūnaitis. ’Glups- 
tvo. Netikiu, kad Raiskis imtų rugius 
malti.

— Kodėl? Juk čia ūkio dalykas.
— Panie Ęūnaitis, — kiek minkštesniu 

balsu kalbėjo Kordušas, — tu man va
kar priminei apie koplytėlę. Na, o kiek 
kaštuotų ?

— Nežinau, vielmožny panie, — links
mai nudžiugo Dūnaitis. Manau, už pen
kis šimtus viskas.

— Cha, cha, cha! Ir skulptūra ir da
žymas? Su kuiliais tu, panie Dūnaitis, 
per daug pripratęs... Ar žinai, kiek ka
raliaus Liudviko skulptūra kaštuoja? 
Na, galva, truputį krūtinės, jei nesu
pranti.

— Ne.
— Na, ot. O Napoleono? Krokuvoj 

dar prieš karą keturiasdešimt tūkstančių 
rublių buvo sumokėta!

— Mums, vielmožny panie, auksinės 
nereikia.

— Cha, cha, glupi jęstes. Aš pats pa- 
‘ galvosiu. O tu jieškok pirklio. Jieškok, 
panie Dūnaitis.

Kordušas pro ūsą šyptelėjo .
Dūnaitis išėjo, sąskaitas prie širdies 

prisispaudęs, ramus bei patenkintas ir 
savo raportu ir savo ponu.

(Bus daugiau)

Kultūrietes Smarkiai Rengiasi 
Motinu Pagerbimui

J vykusiame Chicagos Mote
rų Kultūros Kliubo suvirinki
me plačiai kalbėta apie atei
nanti Motinu Dienos paminėji
mo parengimą, kuris įvyks ge
gužes 9, Lietuviu Auditorijos 
didžiojoj salėj.

šį parengimą ruošia Mote
rų Kultūros Kliubas, Brighton 
Parko Moterų Ratelis ir Mar
quette Parko Moterų Kliubas. 
Nutarta kviesti visi trys Chi
cagos moterų chorai. Kultūrie- 
te§ pasiėmė daug tikietų par
davimui. Sąjūdis plačiai eina 
už motinų pagerbimai. Numa
toma, kad parengimas gerai 
pasiseks.

Apart svarbių prakalbų, 
gražaus meninio program©, 
šiame mitinge bus išleista ka
ro taupymo bonas už $25. Tai 
bus dovana prie įžangos tikie
tų. Kiekvienas dalyvaudamas 
motinų dienos paminėjimo va
kare turės progą laimėti boną.

Kultūrietes žino, ką reiškia 
pažangi, gera spauda, kuri 
mobilizuoja jėgas prieš naciz
mą ir už karo laimėjimą. Ta
tai įvertindamos, , nutarė pa
sveikinti “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimą su $25. Tai bus 
pradžia kliubo pasirengimo 
prie taip svarbaus spaudos su
važiavimo, kuris įvyks gegu
žės 10' diena, Lietuviu Audito
rijoj.

Mūsų kliubas turi pirkęs 
dienraščio šėrą. Tai išrinko 
delegatę suvažiavime dalyvau
ti.

Sekretorė paskaitė laišką 
nuo Vidurvakarinių Valstijų 
Moterų Sąryšio. Laiške kvietė 
kliubą dalyvauti konferenci
joj, kuri įvyks balandžio 26 d. 
Išrinko 13 delegačių.

Tenka pažymėti, kad cho
ras apsiėmė dainuoti balan
džio 19 d. vvcstsaidiečių pa-

rengime.
šiuomi noriu priminti, kad 

tiek kliubas, tiek pats choras 
kviečia visas senas daininin
kes ir tas, kurios galėtų prie 
choro prisidėti, lankytis į pa
mokas kas antradienis Mark 
White Park salėn, 30th ii' 
llalsted St. Pamokos praside
da nuo 8 vai. vakaro.

Kultūrictč.

Federaliai Agentai Kvočia 
Prc-Nacių Popieras ir 

Prirengia Bylas
J. Albert Woll, generalio 

prokuroro pagelbininkas, ku
ris čia veda tyrinėjimą prona- 
cių veikimo, paskelbė, kad bus 
peržiūrėtos jų pilietybės po- 
pierų aplikacijos.

Tyrinėja ne tik vokiečių 
bundo narius, bet visus pro- 
nacius, profašistus.

Viršaus šimto pavojingų 
svetimšalių yra Federalio In- 
vestigacijos biuro sulaikytų 
asmenų. 30 jų aną dieną iš
vežė į stovyklą, kad būtų 
daugiau vietos naujai suim
tiems. Rep.

Gardner, Mass.
Prakalbos

Pereitą mėnesį po šią apy
linkę lankėsi drg. D. M. šo
lomskas su prakalbomis, tai 
neaplenkė ir mūsų miestą. Jis 
mums pasakė labai įdomią 
prakalbą apie dabartinį karą 
ir kaip mes galime padėti mūs 
šaliai kovoje prieš užpuoli
kus. Taipgi drg. šolomskas 
kalbėjo ir apie Lietuvos da
bartinę padėtį.

Po prakalbos, buvo duoda
mi klausimai, į kuriuos drg. 
Šolomskas aiškiai ir teisingai 
atsakė.

Buvo padaryta rinkliava. 
Aukojo šie asmenys: po 50c.:

A. Žekonis, J. Bernadys ir K. 
Balsevičius; po 30c.: J. But
kus ii- E. Granskis; po 25c.: 
Murnikienė, A. šlekis, M. Šle
iniene, E. Punienč, O. Jonaitie
nė, Slegcris, A. Grubinckas, 
A. Puida, J. Dirda, A. Rainis, 
F. Jonaitis, J. Aukštikalnis, 
P. Bukys, J. Ivonaitis, V. Bar
tulis, A. Kulackas, O. Balse- 
vičienė, K. Aukštikalnienė, O. 
Slavienė, A. Straus, L. J. Eva- 
niuk ii’ A. Glebavičius. Viso su
rinkta $10.05,

ALDLD 53 k p. taria visiems 
aukavusiems širdingai ačiū.

Rep.

Philadelphia, Pa.
Pasilinksminimai ir Barniai
Balandžio 11d. LDS 5 kp. 

buvo suruošus pasilinksminimo 
vakarėlį, žmonių buvo atsi
lankę vidutiniškai, o daugiau
siai senių. Visi draugiškai pa- 
baliavojo, pasilinkshnno, bet 
jokio progreso dėl jokio judė
jimo nepadarė. Kažin kodėl? 
Matai didelės didžiumos žmo
nių veidus iš darbininkiško 
avangardo, bet jie tik taip sau 
trypia ant vietos ir nedaro jo
kio progreso, tai lyg ir ko tai 
trūksta, ypatingai tokiu svar
biu momentu.

Balandžio 12 d. įvyko Liet. 
Tautiško Pašclpinio Kliubo ga
na skaitlingas susirinkimas. 
Pradžioj susirinkimas ėjo ga
na normaliai, bet dėl vieno, 
menkos vertybės, klausimo, 
vienas narys biskį įsikaušęs 
iškėlė skandalą ir jo niekas 
negalėjo sutvarkyt, kol veik 
visas susirinkimas išsiskirstė ir 
kartu tas triukšmadaris aplei
do salę. Pasilikę keli nariai 
baigė ramiai susirinkimą.

Kas sakė, kad pas lietuvius 
nėra triukšmadarių ?

Korespondentas.

Nepavyko Prakalbos
Buvo, rodos, gana rūpestin

gai ruoštasi prie surengimo

masinio mitingo Raudonojo 
Kryžiaus naudai, kovo 29 d., 
bet nepavyko. Diena buvo to
kia prasta; lietus su sniegu 
maišėsi per ištisą dieną. Kal
bėtojai visi buvo pasiruošę 
prie savo pareigų atlikimo, 
bet jautėsi nesmagiai, kuomet 
buvo mažai klausytojų. Bet 
nepaisant to, drg. Ormanas, 
kuris buvo vyriausiu šio susi
rinkimo kalbėtoju, pasakė la
bai įspūdingą prakalbą. Buvo 
parinkta aukų Raudonojo 
Kryžiaus naudai.

Aukotojų vardai. Po 1 dol.: 
D. Bulokevičius, J. Rainys, J. 
Masionis, J. Urbon, J. Balčiū
nas, B. Lamsargienė, Pauliu- 
kaitis, Paitienė, J. Bender, A. 
Pranaitis, A. Kutauskas, Pel- 
dienė, Oželis, J. Rutkus; po 
50c.: Kleineskas, R. Merkis, 
Remgis, V. žemaitis, J. Kas- 
pariūnas, R. Kurlienė, A. Aku- 
laitienė, Lukoševičius; po 
25c.: C. Ambrozas, S. Norbi- 
las, O. Kušleikienė, J. Gustis. 
Viso su smulkiais $20.80.

Visiems aukavusiems rengi
mo komisija taria ačiū.

J. B.

Burmoje Japonams 
Sekasi

London. — Gaunami pra
nešimai parodo, kad Japo
nijos armija Burmoje stu
mia atgal chiniečius ir ang
lus ir baigia prisiartinti 
prie Yenangyaung žibalo 
šaltinių. Jau jie tik pusėje 
kelio iki žibalo šaltinių nuo 
centro Prome, iš kur pradė
jo šitą ofensyvą.

KONCERTAS ir ŠOKIAI
RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS 4-to APSKRIČIO CHORAI

Sekmadienį, Balandžio 19 April. Pradžia 2 v. po piet

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., vadovaujamas B. Rasimavičiūtčs-Lucas

LIETUVIŲ UKĖSŲ KLIUBO SVETAINĖJE
227 LAWRENCE STREET, HARTFORD, CONN.

Gerbiamieji Conn. Valstijos Lietuviai! Mes kviečiame jus dalyvauti šiame Apskričio Koncerte. 
Tai bus vienas iš puikiausių parengimų. Waterburio Vilijos Choras ir Hartfordo Laisvės Choras duos 
puikią programą. Dainuos Chorai, solistai, vyrų grupės, merginų grupės, bus duetų ir kvartetų. Po 
koncerto galėsite pasišokti iki vėlybos valandos.

GERA ORKESTRĄ GROS VISOKIUS ŠOKIUS
Pirmu kartu Hartforde dalyvaus Ukrainų Jaunuolių šokikų Grupė iš New Yorko. Jie su savo armo
nikomis ir tautišakis šokiais parodys ką nors naujo ir gražaus mūsų publikai. Todėl nepraleiskit 
progos. ' . * Įžanga 75c ir 50c (įskaitant taksus). Šokiams 25c.
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Suareštavo 600 
Mokytojų

Jau Suareštuota 8,010 
Sveturgimių

Stockholm. —Gautas pra
nešimas iš Norvegijos tei
gia, kad mieste Oslo hitleri
nė Quislingo valdžia suareš
tavo ir įkalino šešius šimtus 
mokytojų. Jie apkaltinti 
priešhitleriniame veikime. 
Viso Oslo mokyklose yra 
936 mokytojai. Iš jų buvo 
pareikalauta įstoti į val
džios “mokytojų uniją.” Iš 
jų tiktai 37 sutiko klausyti 
valdžios prisakymo.

Kaltina Apsileidimą dėl Pa
degimo Laivo “Normandie”

Washington. — Teisingu
mo departmentas praneša, 
kad iki šiol jau suareštuo
ta aštuoni tūkstančiai su 
viršum japonų, italų ir vo
kiečių. Skaitlinės tokios: 
japonų 4,443, vokiečių — 2,- 
440 ir italų — 1,127.

tieji, bijodami kad kas blo- 
giaus neatsitiktų, tai visom jė
gom atidarė automobilio duris 
ir šoko laukan vienas-po kito, 
ir dar daugiaus užsigavo, bet 
liko gyvi — randasi ligoninėj. 
Tai tokią naujieną aš girdėjau 
nuo savo pasitikimos draugės.

, M. Alvinienė.

Galas Kompaničnai Unijai
Washington. — Nacional 

Labor Relations Boardo ty
rinėtojas Jaffee pataria ta
rybai priversti Standard 
Oil Co. of New Jersey tuo
jau paleisti kompaničną 
uniją ir leisti darbininkams 
organizuotis į tikrą pačių 
darbininkų kontroliuojamą 
organizaciją.

Detroito Kalendorius
Balandžio 19 d., 10 vai. ry

te LLD 52 kp. susirinkimas, 
4097 Porter St. Visi nariai da
lyvaukite ir stengkitės užsi
mokėti savo duokles už 1942.

Balandžio 19 d., 5:30 po
piet, Aido Choro užbaigos se
zono koncertas, Lietuvių sve
tainėj ant 25-tos ir Vernor. 
Visus kviečia dalyvauti. Po 
programos šokiai abejose sve
tainėse.

Balandžio 19 dieną, Ham
tramck Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo susirinkimas 1:30 po pietų, 
Veteranų svetainėje ant Hol
brook St. Nariai privalo daly
vauti. Alvinas.

Washington. — Po ilgo 
tyrinėjimo House Navai 
Affairs Committee paskel
bė, kad už padegimą fran- 
cūzų laivo “Normandie” 
New Yorko uoste kaltas
apsileidimas. O už tą apsi- kėlė $50,000,000 ir nupirko 
leidimą atsako uosto virsi- vieną karinį laivą. Jie tuos 
ninkai- I pinigus sukėlė pirkdami ap-
it ••• i • mir v sigynimo bondsus. UnijosUmjistai Nupirko Vieną Ka- prezidentas Thomas sako, 

ro Laivą, Pirks Kitą 'kad automobilistai jau pra- 
----- - dėjo vajų už surinkimą kitų 

Washington. — Automo- $50,000,000 nupirkimui kito 
bilistų unijos nariai jau su- karinio laivo.

DETROITO ŽINIOS
LDS 11 Apskričio Maršrutas. 

Kalbės L. Prūseika
Kaip jau žinote, nuo balan

džio 25 d. šio mėnesio pradė
sime prakalbų maršrutą po 
Michigan valstiją. Šis prakal
bų maršrutas buvo skirtas 
LDS 11 Apskričio LDS kuo
poms, bet šiuo sykiu mažai 
kur nėra LDS kuopų, tai ir tos 
kolonijos bus aplankytos, kur 
yra'LLD kuopos. Todėl prašau 
visas kuopas LDS ir LLD reng
tis prie prakalbų geriausiai, 
kaip galite. Kuopos, kurios 
rengsite ar nerengsite, tuojaus 
duokite man žinoti, tad jeigu 
kur prakalbos nebus rengia
mos, kalbėtojas drg. L. Prū
seika galės kitur tą gerą lai
ka sunaudoti.

Saginiečiai jau seniai 
jo prakalbas, bet šiuo 
pranešė, kad rengiasi
prakalbų visais galimais bū
dais. Ten įvyks gegužės 2 d., 
Italų svetainėj, 701 Hess Avė. 
Apie Grand Rapids ir kitas 
kolonijas dar nieko negirdėt. 
DetroitieČiai irgi rengiasi prie 
prakalbų, bet dar konkrečių 
žinių neturiu, kurią dieną ir 
kur prakalbos įvyks . . .

LDS 11 Apskr. Sekr.,
J. K. Alvinas.

turė- 
laiku 
prie

LLD 52 Kp. Reikalai
Sekamą sekmadienį, balan

džio 19 d. įvyks LLD 52 kuo
pos susirinkimas. Prašau visus 
narius dalyvauti kuopos susi-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, balandžio 19 d., L. 

D. Svet., 920 E. 79th St., įvyks L. 
Darb. Pašaipinės Draugijos paren* 
girnas. Kviečiame narius ir ne na
rius dalyvauti. Bus įvairumų, ir ge
ra orkestrą šokiams. Pradžia 5 vai. 
dieną. Šis bus paskutinis parengi
mas šioje svetainėje Šiame sezone.

(89-91)'

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 19 d., 2 vai. dienų. Salėje 
408 Court St. Kviečiame narius da
lyvauti Šiame susirinkime. Kurie dar 
negavote knygos “Tarybų Galybė,“ 
gausite šiame susirinkime. — C. 
(Įritinąs, F. S. (89-91)

An*

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. ruošia draugiškų 

riukę dėl geresnio susipažinimo nau
jų draugų su senais, kad galėtų 
vieningai veikt abelname darbinin
kiškame judėjime. Jvyks 18 d. ba
landžio, Jurginėje salėje, 180 New 
York Avė. Pradžia 6 vai. Vakaro. 
Vakarienė bus 7:30 vai. Kviečiame 
dalyvauti. — Kom. (89-90)

pa-

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. ruošia speciali vaka

rėli dėl 
tadienį, 
cott St. 
draugus

narių ir simpatikų, penk- 
balandžio 17 
Pradžia 8 v. 
dalyvauti. —

(89-90)

d., 29 Endi- 
v. Kviečiame 
Kom.

Lowell. Mass

bendrint mūsų mintis svar
biaisiais klausimais. Antra, 
kad tvirtai palaikius mūsų tra- 
dicijinį pasibrėžimą, būtent, 
jau kuomet yra rengiama kas 
nors mūsų apjungtom. spėkom, 
tai tokie parengimai ir turi 
būt plačiausiam maštabe — 
ne lygus bile kokiems paren
gimams.

Didieji parengimai tik ir 
bus dideli, smagūs ir pilnai 
pasisekę, kuomet iš visų kolo
nijų žmonės skaitlingai suva
žiuos.

Mes esam realistai ir tik iš 
realaus darbo tikimės puikaus 
pasisekimo.

Draugai ir draugės, važiuo
kim į savo bankietą visi — 
būkim per daug “mandrus” 
nei vienas, kad Lowellis nepa
siliktų užpakalyj visų koloni
jų.

Kaip girdėtis, tame socia
liam bankiete, apart gražaus 
programo, bus pagerbiami visi 
nauji nariai gauti šiais metais 
į ALDLD.

Taigi ir mes lowellieciai 
turime jų net penkis. Juos vi
sus nusiveškime 
“įlegalizuokime’ 
Apskrityje.

leris teismais padiktuotų, kas 
ką apie jį turėtų rašyti, ir 
dar diktuotų SLA pinigais.

Kiti kandidatai balsų gavo: 
Mažukna 15, Kerševičius 0, 
Vinikas 8, Masytė 7, Gugis 8, 
Bachunas 1, žebrys 6, Moc
kus 8, Mikužiūtė 9, Brazaus
kas 1, Norkus 3, Kriaučialis 3, 
Jatul 7, Dr. Biežis 8, Baltru
šaitienė 7, šliupatė 0.

N.

švaistyti SLA pinigus, nariai 
pasipiktino. Dėlto Bagočius 
mūs kuopoje prarado daugiau 
trečdalio balsų, Sykiu nuken
tėjo ir kiti jo sleito ar bent 
manomi esant jo sleito žmo
nėmis, bagočinių remiamais.

Balsų Bagočius gavo 11, 
Laukaitis 18, Klinga 7, Ma

Septintas. Puslapis
........................... -T

žukna 14, Kerševičius 22, VI- 
nikas 12, Masytė 24, Gugis 8, 
Bachunas 15, žebrys 10, Moc
kus 13, Mikužiūtė 12, Bra
zauskas 15, Norkus 14, Kriau- 
čialis 5, Jatulis 5, dr. Biežis 
10, dr. Baltrušaitienė 16, dr. 
Šliupaitė 10.

SLA Narys.
•i
į

į bankietą ir 
juos 7-tam

Minersville, Fa.
SLA Kuopoje Turėjome 

Balsavimus
K Mūsų SLA 13-tos kuopos 
balsavimuose šiemet įvyko pa
kaitų. Praėjusiais rinkimais 
Bagočiaus balsai viršydavo ki
tų kandidatų balsus, o 1940 
rinkiniuose buvo netoli tiek, 
kiek kitų dviejų, kandidatų 
balsus sudėjus kartu, šiuose 
rinkimuose, mūsų SLA prezi
dentui pavirtus į “didesnius 
už didelį” arba kaip jis pats 
save pavadino—“aukščiausiu”- 
ir panorėjus grąsinimu teis
mais diktuoti, kad būtų taip, 
kaip jis nori, ir tiem teismam

<!>

<♦>

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus Ir įdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Tru-Ember Fuel. Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.
/ Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<1

■

rinkime, tas priduoda dau
giaus energijos abelnam veiki
mui ir valdybai daug smagiau 
veikti, kada nariai gerai ko
operuoja su valdyba ir bendrai 
svarstome visus organizacijos 

| reikalus, žinote, kad su 1 d. 
gegužės baigiasi LLD vajus, ir 
nors jau trumpa laiko, bet 
stengkimės gauti nors po vie
ną naują narį iki susirinkimo.

Mūsų energingas draugas J. 
! Lobikis jau įrašė apie 10 nau- 
j jų narių, tas rodo, kad jam 
rūpi organizacijos gerovė ir 
gauna naujų narių. Taipgi dar 
yra keletas gerų mūsų draugių 
ir draugų, kurie nemokėjo 
duoklių už 1941 metus, todėl 
stengkitės užsimokėti, nes, 
ra dar per vėlu.

nė-

Atsiimkite Knygas
Kiekvienas LLD 52 kp.. 

rys turi teisę gauti 1941 metų 
laidos knygą/ Knyga jau yra 
atėjus ir malonėsite pasiimti 
ją,, nes labai nesmagu, kad 
reikia padėti į šėpą laikyti 
taip žingeidžią knygą, kaip 
“Tarybų Galybė” ir priedą 
“Jaunimas ir Karas.” šias 
knygas būtinai turi kiekvienas 
perskaityti. Susirinkimas įvyks 
4097 Porter svetainėje, 10 vai. 
ryte.

na-

M. Alvinienė, Org.

Pastabos
Praeitą savaitę Detroito Ko

lų mno j daro man pastabą, 
kad aš, rašydama apie Aido 
Choro parengimą ir veiklą, 
praleidau tris jaunuolius ak
torius nepažymėjusi. Tiesa, 
netilpo “Vilnyje,” redaktoriai 
tiksliai ar netiksliai per klai
dą pralenkė tą dalyką, bet 
mano buvo rašyta apie'tai ir> 
žinoma, man labai nesmagu ir 
labai pykau ant mūsų redak
torių už tai. Bet kad taip įvy* 
ko, tai ne mano klaida bet re
dakcijos.

Ačiū, draugui, už pastabą, 
bet tai ne mano kaltė.

Nelaimingi Atsitikimai
Girdėjau, kad drg. Rūkšte- 

lienei įvyko nelaimė. Apie po
rą savaičių atgal ji svečiavosi 
Chicagoj ir, grįžtant namo, 
apie 100 mylių, iki Detroito, 
vežikas susidūrė su kitu auto
mobiliu ir drg. Rūkštelienę la
bai Sužalojo, stiklai supjaus
tė veidą ir krūtinę, 
dikčiai sutrenktas, 
automobilis mažai 
Būk tai gelbėdami
sius, antras automobilis paė
mė juos nuvežti pas pirmos 
pagelbos vietą, tai vietoj pir
mos pagelbos, abu sužeistieji 
liko dar daugiaus primušti ir 
visi jų pinigai atimti. Sužeis-

Vežikas
Antrasis 

pažeistas, 
sužeistuo-

>>

Didysis Naujosios Anglijos 
Bankietas So. Bostone

Pas mus gyvai kalbama ir 
rūpestingai ruošiamasi, idant 
skaitlingiausiai dalyvauti ALD 
LD 7-to Apskričio didžiajame 
bankiete ateinantį sekmadienį, 
balandžio 19 d., 2 vai. po pie
tų, 376 Broadway, So. Boston, 
Mass. Tai bus plačiausias pa
žangiųjų lietuvių sąskridis. 
žmonės dalyvaus ne tik iš vi
sos Naujosios-Anglijos, bet ga
lima tikėtis svečių net ir iš 
daug toliau.

Kaip girdėtis,, kiti miestai 
jau gerai prisirengę dalyvauti 
ir tik laukia ratus pasitepę 
sekmadienio. Gi mes, lowellie- 
čiai, irgi nesnaudžiam dalyva
vimo klausime. Vitnok galuti
nas susitvarkymas važiavimui 
pas mus įvyks šio šeštadienio 
vakare tarpe 7—8 vai., Lietu
vių Piliečių Kliubo^ 338 Cent
ral St. Visi sueikite.

čia visi susirinksime, galu
tinai susitarsime,—susirekor- 
duosime į mašinas, o ant ryto
jaus tvarkingai trauksim į mū
sų, didįjį pavasarinį kermošių.

Mes važiuodami ir dalyvau
dami savo bendrose iškilmėse 
turime du laba'i ^svarbius tiks
lus: viena, kad tinkamai pa
remti priešfašistinį darbą, nes 
mes nuo širdies jį remiam ir 
kad tenai turėti smagumą su
sitikus savo senus draugus ir 
pažįstamus, kur galima su-

F. W. Shalinš
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway' 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker < 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsartiuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam..
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaiti}
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangie 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y, 

Tek ĖVergrocn 8-7119

•7

M. Karsonas.

Washington, Pa
LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIClV

MEDUS
(100% PURE HONEY)

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

SLA 258 kuopos balsavi
muose Pildančios Tarybos bal
sai už du kandidatus pasidali
no beveik pusiau — Bagočius 
gavo 7 ir Laukaitis 7, o Klin- 
gai liko 1 balsas. Seniau čia 
mes didžiumoje, o kaip kada 
ir visi pabalsuodavome už Ba- 
gočių. Dabar nenorim, kad jis 
būtų išrinktu ir kaip koks Hit-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas 
j. Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St., No. Abington. Mass.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.
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Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!'
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Štai 
adresas-

s., i
-į,-...

* LIETUVIŠKA ★

Jis

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

Rhelngold Extra Dry Alus . 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Prisiunčiamo į namus ir persiunti
mo kaštus apmokame. Užsakydami 
galite prisiųsti pinigus arba pažy
mėkite kiek norite, mes prisiusime 
C.O.D.

Končiaus, medaus taipgi galite 
gauti gerose lietuvių krautuvėse 
Naujojoj Anglijoj, New Yorko ir 
Philadelphijos apylinkėse.

Bitininkas Končius šią savaitę 
lankosi su medum New Yorko apy
linkėje.

Nusipirkite dabar gero medaus, 
dėl to, kad vėliau bus stbka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų.

Medaus kaina
Kvorta, 3 svarai................ 85
5 svarai.......................... $1.25
Galionas, 12 svarų . . . $3.00 
5 Galionai, 60 svarų .$13.00
KONČIAUS BITININKYSTĖ

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

grupių ir 
Iš senų 
n a u jus 
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. GLenhiore 5-6191

BRIDGEPORT, CONNNAUJOSIOS ANGLIJOS

□

Ė

Montello, Mass59 Dyer Street

bū-

« 
e

« 
• 
e
o

Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika 
vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre

syvių lietuvių veikimą.

Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti.
Visais Reikalais Kreipki! Ss:

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

Telefonas 4-Š779
P. S. SEKITE MUSŲ SPECIALŲ SAVAITES

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STaffg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

■

O

ROBERT LIPTON

PATRICIA

$2475

CREDIT
TERMS

CREDIT
TERMSj

■ ®

Religijinių daiktų department 
tas atdaras vakarais.

Progresyvią Lietuvių Tarybos 
Amberland Radio Programas 

Transliuojama Sekmadieniais 9-tą ,val. ryte 

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs.

arba

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

CHARLES J. ROMAIN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

rj*

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 

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonais Pbplar 4110

0

«

I u IT'S TUST CTKT V : 
'FINDING MONEY!1

DEAN/
15 jewels;

$24'5

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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NewWko^^a^2inlOT SUSITUOKĖ

ŠIMTAI DETEKTYVŲ GRĄŽINAMI 
I PAPRASTUS POLICISTUS

Praeitą sekmadienį, balan
džio 12 dieną, susituokė lietu
vaitė Patricia Kathewicz Mohr

Majorui LaGuardijai su po
licijos komisijonieriumi Valen
tine pasiūlius ii' vyriausiam 
policijos inspektoriui Costu- 
mai užgyrus, atleisti iš parei
gų 225 gembleriavimui tėmy- 
ti pastatyti policijos detekty
vai, o jų vietosna laikinai pa
skirti kiti. Ateityje detektyvai 
būsią skiriami iš policijos są
rašo kandidatų į saržentus.

Toki sąrašai būsią paruošti 
gal iki birželio mėnesio.

Pirmieji 112 iš to buvusių 
detektyvų būrio jau sugrąžinti 
j uniformas ir paprastų poli- 
cistų pareigas. Pakaita palie
čia prieš gembleriavimą įsta
tymo nepravedime prasikaltu
sius distriktus, iš kurių 3 ran
dasi New Yorke, 4 Brooklyne, 
2 Bronxe ir po vieną Queens 
ir Staten Islande.

K. Šimanskas ir M. Petkaus- 
kas Perkelia Savo Krautu

vę Naujon Vieton
Brook lyno ir apylinkės lie

tuviam gerai žinomi biznieriai 
— K. šimanskas ir M. Pet- 
kauskas -— nuo sekančio pir
madienio jau pardavinės val
gomus daiktus naujoj vietoj, 
po num. 378 Grand St., tik 
antros durys nuo senosios vie
tos.

Nauja krautuvė bus veik 
tris kart didesnė už senąją; 
ištaisyta pagal modernišką šių 
dienų bučernei ir grosernei 
reikalavimą. Tai bus puikiau
sia tos rūšies lietuvių krautu
vė Brooklyne.

Kadangi minėti krautuvi
ninkai visuomet laikydavo pir
mos rūšies tavora — mėsą ir 
kitokius maisto produktus ir 
tuomi patraukdavo didelį skai
čių kostumerių, tad senoji vie
ta jau buvo per maža tokiam 
bizniui; pasireikšdavo susi
kimšimas, tai todėl Petkaus- 
kas ir šimanskas ir buvo pri
versti j ieškot daug didesnės 
patalpos.

Patartina visiem seniem ir 
naujiem kostumeriam ateit pa
matyt šią gražiai įrengtą krau
tuvę. / Š.

“Peterburgo Naktys” ir “Gy
vieji Nabašninkai” Rodo

ma Irving Teatre
Ši programa, sudaryta iš 

Dostojevskio ir Tolstojaus vei
kalų, perstatomų judžiuose, 
prasideda šiandien, balandžio 
17 d., Irving Teatre, ir bus ro
doma neribotą laiką.

“Peterburgo Naktyse” žy
mus Sovietų Sąjungos filmų 
direktorius • Roshal vaizdžiai 
perstato jaudinančią dramą iš 
gyvenimo jauno muzikos ge
nijaus, kuris veltui kovoja už 
pripažinimą caristinėj Rusijoj.

Filmą “Gyvieji Nabašnin
kai” yra paruošta direkcijoj 
Marcei L’Herbier.

Priedams rodoma trumpos 
filmos “Sovietų Moterys Kare” 
ir žinios iš karo fronto. Taipgi 
paliekami dar vienai savaitei 
neseniai gauti iš Sovietų. Są
jungos karo “posteriai.”

Irving Teatras randasi Ir
ving Place ir E. 15 St., N. Y.

Brooklyno Aptemdy- 
mas Pavyko

Pereito antradienio vakarą 
įvyko bandomasis Brooklyno 
aptemdymas, paliečius visą 
pietinę ir rytinę sritį, apie du 
trečdalius miesto — 56 ket
virtaines mylias, su 2,090,929 
gyventojais.

Poroj vietų tiksliai buvo iš
šaukti ir gaisragesiai prie ne
samo gaisro, žinoma, tai darė 
ne bile kas nuo ausies, bet 
patsai miesto majoras LaGuar
dia pagal “black out” komisi
jos patvarkymą. Subėgo išti
sos komandos gaisragesių, pir
moji pagalba—viskas, ko rei
kėtų atsitikime tikro gaisro.

Tūlos vietos, kurios milita- 
riškai svarbios, buvo saugomos 
uniformuotu kariškiu su dur
tuvais rankose. Tūkstančio 
pėdų,- aukštumoj skraidęs or
laivis virš aptemdytos srities 
tuojau buvo “pagautas” prieš- 
orlaivinėmis šviesomis,

Aptemdyme veikė 57,663 
wardenai po komanda savo 
naujo komisijonieriaus John 
H. Morris. Priedams, sritį pa- 
troliavo 600 daugiau policijos 
ir 300 detektyvų, bet šiem 
tikro darbo nebuvo, viskas 
praėjo tvarkoje ir ramiai.

PolicistŲ Socijalis 
Veikimas

Papietaukite Sveikai 
k Smagiai

Norime visiems priminti, 
kad tie šaunieji “Roast Beef” 
Pietūs įvyks jau šį sekmadie
nį, balandžio 19, lygiai 1 vai. 
diena, Laisvės salėj, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. žino
ma, geri pietūs nebus be 
alaus.

Ir dar vienas priminimas, 
kuris ypatingai svarbus na
riams ir labai apeina simpati- 
kams LDS 1-mos kuopos — 
nuo šių pietų daug priklausys 
tas, kaip iškilmingai mūsų 
kuopa pasirodys LDS seime, 
Chicagoj/šią vasarą.

* Pietums ir visam pasilinks
minimui, su šokiais prie Geo. 
Kazakevičiaus orkestros, bilie
tas tik $1.25. Kviečia visus —

Trys Petrai, komisija.

su John Caldwell, italų tau
tybės. Abu yra bronxieciai. 
Sutuoktuvės įvyko St. Marga
ret’s bažnyčioj, kuri randasi 
jų gyvenamo.]’ apylinkėj.

Jaunavedžiams s v i etkais 
prie surišimo, taip vadinamo 
mazgo, buvo. Jonas ir Connie 
K1 iokiai.

Po sutuoktuvių buvo links
mas vestuvių, pokylis Lietuvių 

I Svetainėj, taip pat Bronxe. 
Tarp jaunavedžių giminių ir 
draugų, kurie linksminosi pui
kiai suruoštoj puotoj, dalyva
vo ir uniformuoti.

Jaunoji Patricia yra sesuo 
Mrs. Thomchion’ienės, kurios 
vyras Mr. Thomchion perdavė 
savo žmonos seserį į rankas 
John Caldwell.

Visi svečiai jaunavedžius 
sveikino ir linkėjo jiems ko 
geriausios kloties vedybiniam 
gyvenime.

g y v u m <> 
daugelis žmonių pasigeibsli, 
gerdami BORDEN’S PIENĄ!

ĮSI žino, kad nienas yru 
geras daiktas jaunuoliams. 

Bet ar jūs žinote, kad jis ge
ras ir senesniein žmonėm?

Po 30
mai; gali nupulti, 
netenkate 
smarkumo.

Atgavimui kiek

metų, jūsų atsparu- 
Dažnai jūs 

kiek miklumo ir

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

■* BUY DEFE-NSE BONOS AND S-TA.MPS TODAY.*

KODĖL JUM REIKIA DAUGIAU
BORDEN’S PIENO PO 30 M 

Pasako ELSIE, BORDEN KARVfc
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Su Boiden’s Pienu jūs • h

e dikčiai kūnų-budavo anėių 
mineralų—kalkių ir fosforo— 
relkaling' jūsų ka'ilar\ 
dantim, jūsų raumenim.

Patilkite, kaip pienas—be
veik tobuliausias žmogaus mais
tas—gali jum padėti. Gerkite 
Borden’s Pieno prie kiekvieno 
vagio! PradčkiU šiandien!

Berniukų skautų grupės iš
nešiojo po miestą New Yorko 
Fondo kampanijos garsinimų 
kortas. Jie veiks paslais bė
giu visos kampanijos.

Daug Mokėjo Taksus 
Paskutinę Dieną

Valstijinių taksų rinkliavos 
raštinėj, 80 Centre St., N. Y., 
pereita trečiadienį turėjo pa
statyti būrį specialių kasierių, 
kad išvengti mokėtojų ilgo 
laukimo eilėse. Taksų priėmi
me dirbo 125 žmonės. Mokėto
jų per dieną asmeniškai atsi
lankė apie 11,000 ir laiškais 
gauta mokestys nuo 40,000 as
menų, skaičius mokėtojų su
mušęs 5 metų rekordą.

Teismuose Įvesta Nauja 
Taisyklė

Brooklyno Vyriausis Teis
mas patvarkė, kad ir teismai 
turės veikti sulyg karo laikų 
produkcijos—vienam advoka
tui nebus leista tame teisme 
turėti daugiau dviejų bylų 
viena diena.

Pareiškime sakoma, kad bu
vo tokių advokatų, kurie vie
nai dienai turėdavo po kelioli
ka bylų, priverčiant kitus ilgai 
laukti eilės.

*

PRAŠOME ĮSITEMYTI!
Lietuvių Komitetas Pagalbai Sovietų Sąjungos

Ruošia

MASINI SUSIRINKIMĄ 
ir KONCERTĄ

Sekmadienį, Gegužes 17 May
Grand Paradise Salėje

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

Kalbės žymūs kalbėtojai, lietuvių ir angly kalbose

Kada iš šalies tėmiji policis- 
tus dežuruojant susiedijos gat
vėse arba pamatai laiks nuo 
laiko praskriejant radijo ka
ru, atrodo, kad jie nieko kito 
ir nedaro, kaip tik važinėja ar 
vaikščioja. Taip ir būna jų 
užsiėmimo valandomis.

Savo liuoslaikiams praleisti, 
policistai, kaip ir visi žmonės, 
turi visokius užsiėmimus. Bet 
daugelis jų, turinčių palinki
mus visuomeniškam darbui, 
rahda sau užsiėmimo Policijos 
Atletiškoj Lygoj, įvairiuose 
jos skyriuose. Štai tik pavir
šutinis vaizdas, ką jie toje ly
goje nudirbo vienoje tik žais- 
mių-pasilinksminimų srityje:

Parūpinta jaunimui 44 pasi
linksminimo centrai salėse, 56 
žaismių vietos lauke; suruošta 
424,871 žaismės su 5,481,076 
dalyviais; suruošta 9 turna- 
mentai, dalyvaujant šimtams, 
o kai kuriuose ir tūkstančiams 
tymų. Taipgi 463 berniukai 
pasiųsta organizacijos kempėn 
24 dienų laikotarpiui.

Su policijos organizacija 
kooperuoja ir eilė kitų drau
gijų ir įstaigų. Per jas jie gau
na tūkstančius bilietų pasiųsti 
susiedijų vaikus į cirką, rodeo, 
teatrus, taipgi sporto progra
mas. Narių rėmėjų eilėse lyga 
turi ir ne policistų, kurie pare
mia jų darbą užsimokėdami 
dolerį, kaipo metinę duoklę.

N. P.

Atlikę Taukai-Ir Tie Gali 
Patarnaut Karui

Atlikusius taukus šeiminin
kės prašomos neišlieti į rynas, 
bet supilti į atliekamą indą ir 
susidėjus daugiau atiduoti ata
tinkamiems kolektoriams. Iš 
jų daro gliceriną.

Gvardiečiai Atsiliepi 
I Pašaukimą

Pereitą trečiadienį pravesta 
bandomoji mobilizacija gvar
diečių visoj valstijoj. Keturio
mis valandomis sušaukta. į ar- 
mores ir stotis apie 14,000 
gvardiečių. Iš eilinių atsiliepė 
apie 80 nuošimčių, iš oficierių 
90 nuošimčių.

Du Mokytojus Nubaus 
Atėmimu Darbo

Dr. David Hart, chemijos 
profesorius padėjėjas Brook
lyno Kolegijoj, ir Dr. Frederic 
L. Weber, irgi to pat laipsnio 
mokytojas Miesto Kolegijoj, 
Aukštesniojo švietimo Tarybos 
rekomenduoti prašalinti iš 
darbo už pirkliavimą chemi- 
kališkų praktikų setais (kits) 
taikomais studentų vartojimui.

Pelnais iš tos pirklybos nuo 
1928 metų iki 1940 jiedu pa
sidarę po apie $20,000.

Toji Kraustymosi Diena
Šalies prezidento žmonai, 

kaip ir kiekvienai šeimininkei, 
kraustymosi diena, tai bundu- 
lių nešiojimo-vežiojimo ir tra
piausių daiktų saugojimo die
na. Aną dieną Mrs. Roosevelt, 
atsikraustydama iš Rooseveltų 
šeimos senų namų, E. 65th St., 
į parendavotą apartmentą, 29 
Washington Sq., New Yorke, 
pati “padarė kelis ‘tripus’ ” 
mašina iš vienos vietos kiton 
su lempomis, rašomomis maši
nėlėmis ir kitomis smulkme
nomis.

Apie 80 asmenų svečiavima
sis Beachcomber kliube, N. Y., 
pereito trečiadienio vakarą 
pasibaigė beveik neprasidėjęs 
visiem darbininkam išėjus 
streikan dėl nesumokėtų algų 
tūliem iš jų.

Maspetho Liet. Ukesai 
Ruošia Pokilį

—.................................... •

Lietuvių Ukėsų Associacija, 
Maspethe, po vadovybe adv. 
Stepono Briedžio, Jr., ruošia 
“Beer Party” su užkandžiais 
apvaikščioti antrų metų sukak
ties progą inkorporavimo šios 
Maspetho draugijos. Įvyks ba
landžio 25 d., 8 vai. vak., Lie
tuvių Piliečių Kliube, 60-39— 
56th Drive, Maspeth, L. 1. Bi
lietai po $1.

Maspetho ir apylinkės lietu
viai yra širdingai kviečiami 
dalyvauti šiame pokilyje ir 
linksmai laiką praleisti.

Pasiruošia Cukraus 
Ribavimui

Veikiantysis federalio pro
duktų padalinimo administra
torius New Yorko miestui 
Buckingham turės posėdį su 
įvairių miesto valdžios ir biz
nio įstaigų atstovais pasiruoš
ti cukraus prekėj ų ir vartoto
jų registracijai. Ji bus šio mė
nesio 28 ir 29-tą.

CIO Konferencija 
Karui Paremti

New Yorko CIO šį šeštadie
ni, Manhattan Center, šaū- 
kia viso miesto Industrinių 
unijų konferenciją tikslu su
stiprinti karo rėmimą ir užtik- 
rinti-priartinti laimėjimą karo.

Unijistų dienotvarkyje bus 
diskusijų apie pakėlimą pro
dukcijos, kainų ir pelnų kon
trolę, algas ir viršlaikius, ci
vilinių apsigynimą, pašalpą ir 
daugeliu kitų klausimu.

Kalbėtojuose tikimasi turė
ti majorą LaGuardiją ir R. J. 
Thomas, Automobilių Darb. 
Unijos prezidentą.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE
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409 ir 417 GRAND ST. 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 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

lAl'lAl

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
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CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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.

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

426 South 5th St.
Blokas nuo 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.
Tel. EVergreen 4-9508

KONCERTO DALYVIAI:
Birūta Ramoškaitė, pagarsėjus dainininkė—lietuvaitė, kuri pa

linksmins publiką gražiom dainom.
Antanas Višniauskas, iš Bayonrfp, N. J., mielai sutiko dalyvauti 

šiame programe. Jis sudainuos keletą dainų, jo balsas gražiai 
skamba.

Rojus M i žara, “Laisvės” redaktorius, kalbės šiame susirinkime. 
Bus Jdomu išgirsti jj. »

Pirmyn Choras, iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus ruošiasi puikiai pasirodyt brooklyniečiams.

Aido Choras, jo mokytoja Aldona Žilinskaitė, rūpinasi kad 
Aldas puikiai sudainuotų šiame parengime. Bus daugiau dalyvių, 
kuriuos vėliau pagarsinsime.

Prašome pasižymėti gegužes-May 17 d. ant kalen- 
dor'a’is, kad nepamirštumėt dalyvauti šiame susirin
kime. fžanga 50c. (įskaitant taksus)

RENGIMO KOMISIJA.

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda namas su bizniu arba 

biznis be namo. Bučerne ir grosernė, 
gerai gyvuoja per 25 metus. Du 
kambariai su visais parankumais. 
Ant antrų lubų, 6 kambariai, šviesūs. 
Kampinis lotas—dykas, galima sta
tyti 2 namus. Pardavimo priežastis, 
liga. Kreipkitės laišku arba asmeniš
kai. A. Griwert, 142 Schuyler Ave., 
Kearny, N. J.

(86-91)

į-
LORIMER RESTAURACIJA J

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie namų 

darbo; du suaugę žmonės ir vienas 
vaikas. Atskiras kambarys, puikūs 
namai ir gera algą. Skambinkite: 
ESplanade 5-7964 (86-90)

Geriausios rūšies

VALGIAI
Puikūs lietuviško na- 
mij darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Qaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

Gaminami Europlško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus 
------------------------r—

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

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

—....- •

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.




