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Balandžio 20 dieną Čikago
je mirė Juozas A’. Elmanas 
(Aceris). Jis dirbo “Vilnies” 
spaustuvėje raidžiu rinkėju,— 
linotypistas.

Prieš eilę metu Juozas El
manas buvo pamėgęs rašyti 
eilutes ir kitokius lengvesnius 
dalykėlius. Jis bendradarbia
vo mūsų spaudai.

Bet vėliau — suklydo. Nu
ėjo jis su skloka — Strazdu 
ir Stilsonu. Su jais buvo per 
arti desėtką metų ir ten bū
damas liovėsi ką nors naudin
go, ką nors visuomeniško dirb
ti.

Pagaliau, velionis pamatė 
tikrąjį Stilsono-Strazdo veidą 
ir paliko juos,
kagą, jis gavo darbą 
spaustuvėje. 
Bet jau 
kas buvo 
moraliai 
žiuotas.

Kaltina John L. Lewis? 
Ardyme Tautos 

Vienybės

Klausykitės Lietuvos 
Liaudies Vadų 

Prakalbų

Visuotinas Amerikos 
Slavų Kongresas

Nuvykęs į či- 
Vilnies” 

čia jis ir mirė. 
Juozas nebuvo tas,
pirmiau. Jis jautėsi 
palaužtas, suparaly-

būtų tę- 
tai bū- 
į neblo-

Ir tas

Prieš keletą dienų Bostone 
mirė V. K. Rimkus, šis as
muo taipgi kadaise buvo pa- 
simojęs rašyti mūsų spaudai 
eilutes ir vaizdelius. Jis pa
sirašydavo “Keršto širdis.”

Jei velionis Rimkus 
sęs savo pasimojimą, 
tų galėjęs išsitobulinti 
gą rašytoją. Bet...
“bet” ne vieną gerų norų žmo
gų palaužia, sumaišo, nubloš
kia visai į kitą pusę, negu jis 
norėtų.

Reikia turėti labai stiprų 
nusistatymą, kietą pasiryžimą, 
kad būtų galima atsilaikyti 
prieš visokias gyvenimo aud
reles. Per eilę pastarųjų 
tų V. K. Rimkus, matyti, 
kur nieko nebandė rašyti.

mė
li i e-

Pr.Apie abu mirusiuosius 
Balsys parašys ‘ ilgesnį rašinį 
šeštadienio “Laisvės” Literatū
ra ir Menas Skyriuje.

Sekmadienį Čikagoje įvyko 
LDS 2-ro apskričio konferen
cija. Delegatų buvo 80. “Vil
nies” korespondentas apie šią 
konferenciją rašo:

“Bendrai, konferencija pa
rodė ryžtingumo padauginti 
veiklą dėl naujų narių gavi
mo į Susivienijimą. Iš patiek
to kuopų delegatų raporto su
sidarė bendra skaitlinė, kad 
iki šiol apskričio ribose yra 
gauta 124 nauji nariai, žino
ma, yra nepriduotų į centrą. 
Konferencijoj vyravo nuomo
nė, kad prie didesnio ryžtin
gumo galima gauti iki seimui 
mažiausia apskrityje 250 nau
jų narių.”

Būtų puiku, jei ši nuomonė 
būtų realizuota gyveniman, 
jei apskritys gautų tiek naujų 
organizacijai narių.

Beje, LDS 2-ras 
smarkiai ruošiasi 
šeštojo Seimo, kuris 
pos mėnesį Čikagoje.

apskritys 
prie LDS 
įvyks be

Chicago, Ill. — Farm 
Equipment Workers Orga
nizing Committee laikė kon
ferenciją ir priėmė rezoliu
ciją prieš John L. Lewis. 
Rezoliucija sako, kad su sa
vo politika Lewis ardo A- 
merikos žmonių vienybę ir 
tuomi padeda šiame kare 
fašistinei Ašiai.

Konferencija užgyrė CIO 
prezidento Murray nusista
tymą.

Washington, bal. 22. — 
Su dideliu susidomėjimu 
laukiama prezidento Roose- 
velto prakalbos, 'kurią jis 
tautai sakys ateinantį ant
radienį, bal. 28 d. Spėjama, 
kad svarbiausia prakalbos 
dalis susidės iš valdžios siū
lomų pastangų užkirsti ke-

Taipgi numatoma, 
prezidentas pasiūlys 
tikrus žygius sukontroliavi- 
mui ir pelnų, kurie yra ne
apsakomai pakilę. Korpora
cijos ir kompanijos daro 
nesvietiškus pelnus.

Ar prezidentas taipgi da
rys kokius nors pasiūlymus

kad 
tam

Vėliausios Žinios
London. — Anglijos spau

da vis garsiau kalba, kad 
šitie anglų maži užpuolimai 
ant nacių Europoje reiškia, 
jog Suvienytos Tautos ren
giasi prie tikro įsiveržimo į 
nacių okupuotus kraštus. 
Tai būtų atidarymas naujo 
fronto prieš Hitlerį.

Australija. — Pasirodo, 
kad aųstraliečiai ir hol&n- 
diečiai tebesilaiko ant salos 
Timor, kuri guli už 300 my
lių nuo Australijos, šita ba
ze būtų labai reikalinga 
ofensyvui prieš japonus. 
Matyt, japonai yra pasiryžę 
ją paimti nepaisant kaštų.

San Frhncisėo, Calif. — 
čionai buvo girdėta vieno 
japonų komentatoriaus kal
ba per radiją. Jis prisimy
gęs sake norėtų žinoti, kad 
Amerikos valdžia paskelb
tų, kiek lėktuvų, dalyvavo 
pereitą šeštadienį užpuoli
me ant Japonijos ir kiek tų 
lėktuvų sugrįžo atgal.

Washington. — Valdžia 
įsake, kad tuojau “grand 
jury” ištirtų plantacijos sa
vininko Cunningham atsi- 
nešimą linkui negrų darbi
ninkų. Prieš jį yra kaltini
mai, kad jis turi įvedęs tik
rą vergiją. Cunningham 
plantacija randasi Lexing
ton, Georgia.

lią infliacijai. O tam visų 
pirma reiškia pastoti kelią 
nesvietiškam kainų kilimui.

Čia spėjama, kad prezi
dentas pasiūlys užšaldyti 
kainas ant visų produktų 
ant tokios lygumos, kolbo
je jos buvo per kovo mėne
sį. Kurios kainos nuo to lai
ko pakilo, turės būti nu
muštos.

dėl apribojimo arba užšal
dymo darbininkų algų ir 
uždarbių, tai sunku pasaky
ti. Gal jis ir šiuo klausimu 
turi savo sumanymus. '

Amerikos organizuoti dar
bininkai per CIO ir AFL 
yra keliais atvejais pareiš
kę, kad jie griežtai priešin
gi bet kokiam bandymui už
šaldyti algas.

RAUDONOJI ARMIJA SU
NAIKINO 126 TANKUS

Kuibvšev, bal. 22. — Per 
tris paskutines dienas ėjo 
smarkiausi mūšiai pietinia
me fronte prie Juodųjų Jū
rų. Gautas pranešimas, kad 
tuose mūšiuose Raudonoji 
Armija sunaikino 126 prie
šo tankus. Taipgi sunaiki
no daug kitokių Laro pa
būklų.

“Pravdos” korespondęn-

Jas iš pietinio fronto taip
gi praneša, kad per tuos 3 
dienų mūšius sovietinės jė
gos nudėjo 3,000 vokiečių 
kareiviu ir oficieriu.

Kaip tik šiame fronte vo
kiečiai buvo pasiruošę pir
miausia pradėti pavasarinį 
ofensyvą, bet per visą laiką 
laikėsi tiktai • apsigynimo. 
Čia pirmiausia pradėjo pa
sirodyti pavasaris.

Sovietų Laimėjimai Šiauriniame Fronte 
Prieš Finus-Vokiečius

Kuibyšev, bal. 22. — So
vietų ofensyvas prieš vokie- 
čius-finus šiauriniam fron
te vystosi pase kmingai. 
Raudonajai Armijai pavyko 
laimėti prieš vokiečius di
delį mūšį pačiuose šiauriuo
se.-, Sovietų spėkos prasimu
šė vienoje vietoje ir atlai
kė užimtas pozicijas, nepai-

sant priešo kontr-atakų.
Hitlerio paštumdėliai suo

miai, toliau į pietus, labai 
atkakliai mušasi, tačiau ir 
jiems yra užduodami skau
dūs smūgiai. Prieš finus 
Raudonosios Armijos viene
tai pasivarė šešias mylias 
pirmyn. Kiekviena žemės 
pėda yra užminuota, todėl 
ėjimas pirmyn labai lėtas.
*........ ......... ........ .......... 4,,, .

Vichy. — Apie 150,000 
francūzų yra išvežta į Vo
kietiją dirbti karinius Hit
lerio darbus.

Prancūzai Protestuoja 
Prieš Lavai Diktatūra
I *

Angly “Komandos” Da
rė Ataką ant Boulogne

Sekmadienį, balandžio 
dieną, kalbės Lietuvos liau- 
dien vadai per radiją į Lie
tuvos liaudį. Kalbos bus sa
komos Maskvoj 2:30 vai. 
po pietų. Turint mintyj, kad 
New Yorko ir Maskvos lai
kas skiriasi ant 7-nių valan
dų, tai reiškia, kad New 
Yorke dar bus tik 7:30 vai. 
ryto, tas pat dienos, sekma
dienį, balandžio 26 d.

Kalbos bus siunčiamos 
“short wave” bangomis ant 
39, 50, 68 ir 93 metrų.

Naciai Siunčia Rezervus
Maskva, bal. 22. — Paim

tas nelaisvėn vokietis Wil
frid Weiman sako, kad Hit
leris yra priverstas be tin
kamo paruošimo siųsti re
zervus į frontą. Vokiečių 
nuostoliai fronte tokie dide
li, kad nebegalima apsieiti 
be papildymo naujais re
krutais. Tokį pat pranešimą 
padarė ir Killian Werner, 
kitas vokietis belaisvis.

Gegužiniai Mitingai
Detroit, Mich. — Gegu

žės 3 dieną čionai įvyks pa
minėjimas t a r p t a utinės 
darbininkų šventės — Pir
mosios Gegužės. Kalbės 
darbininkų vadas William 
Z. Fosteris.

'Pittsburgh, Pa. — Gegu
žinės šventės apvaikščioji- 
mas įvyks geg. 2 d., Carne
gie. Hall patalpoje. Kalbės 
Sam Darcy ir Henry For
bes. - ■ *

Baltimore, Md. — Gegu
žinis masinis mitingas įvyks 
geg. 1 d., Polish Hall, 510 
South Broadw’ay. Kalbės 
nenuilstanti veikėja Eliza
beth Gurley Flynn.

Nukirto 37 Lėktuvus

ers Organizipg Committee.
Šio kongreso svarbą gerai 

apibudino Leo Krzycki, 
Amalgameitų unijos vice
prezidentas, kuris yra taipgi 
vienas iš šio kongreso šau
kėjų, kuomet.jis pasakė:

“Labai gerai yra žinomas 
organizuotų darbininkų su
sirūpinimas demokratinių 
tautų pergale prieš Hitlerį

Ašį taipgi, 
yra pasiryžę

Detroit, Mich. — Šį šeš
tadienį čionai prasidės A- 
merikos slavų kongresas. 
Sesijos tęsis ir sekmadienį. 
Kongreso posėdžiai įvyks 
Masonic Temple patalpoje.

Apart delegatų, kuriuos 
išrinko lenkų, ukrainų, ru
sų, > jugoslavų organizacijos, 
šiame kongrese turės atsto
vus daugybė darbo unijų,
ypatingai United Auto ir prieš visą 
Workers unija bus gerai at- Darbininkai 
stovaujama. Taipgi išrinko atlikti visokį pasiaukojimą 
atstovus lokalinės organiza- atsiekimui tos pergalės.” 
cijos United Mine Workers, Šis slavų kongresas yra 
Amalgamated Clothing vienas iš tų žygių, kurie pa- 
Workers, United Radio and deda apvienyti ir sumobili- 
Electrical Workers, Trans-izuoti Ameriką kovai ir lai- 
port Workers, Steel Work-•mėjimui.

TIK PER VIENĄ SAVAITĘ 
NUŽUDĖ 100 PRANCŪZU
Vichy, bal. 22. — šian

dien naciai sušaudė dar dvi 
francūzų grupes atkeršiji
mui už pasikėsinimus ant 
okupantų. Vienoje grupėje 
buvo penkiolika žmonių, o 
kitos grupės skaičiaus ne
paduoda. ’Taigi per vieną 
paskutinę savaitę naciai nu-lčia buvo nuverstas trauki- 
žudė šimtą* francūzų tik 
vienam Paryžiuje.

Tai dar ne viskas. Dar 
115 francūzų turės žūti bė
gyje kelių dienų, jeigu ne
bus išduoti tie, kurie kenkia 
nacių okupacijai arba veda 
terorą prieš pavergėjus. 
Naciai yra paskyrę sušau
dymui- 80 francūzų Rouen 
mieste už tai, kad neseniai

nys nuo bėgių ir užmušta 
44 vokiečiai.

Pietinių Valstijų Žmonių Balsas 
Už Šio Karo Laimėjimą Dabar

Brooklyno lietuviai šių me
tų gegužės pirmąją minės sve
tainėje — Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo patalpose. Jie 
ten turės masinį mitingą.

Šiemet pirmą dieną gegužės 
jokių demonstracijų gatvėse 
nebus. “Laisvė” šiemet pirmą
ją gegužės taipgi išeis.

Visi dirbsime skubiau, negu 
kada nors. O vakare, liuos- 
laikiu, minėsime tarptautinę 
proletariato kovos dieną.

Sekmadienį Maskvoje bus 

reikšminga lietuviams čftena. 
Ten suvyks Lietuvos veikėjų— 
visuomenininkų, literatų, mo
kytojų, tarybinės vyriausybės 
narių, darbininkų, tarnautojų 
ir raudonarmiečių. Jie tarsis 
apie Lietuvos laisvinimV) rei
kalus; jie transliuos Lietuvon 
per didžiulį 

kalbas. Tos 
dimos visame 
bus 2:30 vai. 
vos laiku.

Harrisburg, Pa, — Bal. 
22 dienos vakare Federal 
Bureau of Investigation 
agentai darė kratas pas vo
kiečius ir italus. Iškrėsta 
buvo 150 namų, esą rasta 
daug visokių žemlapių.

Maskvos radiją 
kalbos bus gir- 
pasaulyje. Tai 

po piety Mask-

Cukraus Apribojimas 
Prasidės Gegužės 5
Washington, bal. 22. — 

Office of Price Administra
tion galutinai patvarkė, kad 
Amerikoje cukraus apribo
jimas arba padalinimas pra
sidės su gegužės 5 d. Kiek
vienas asmuo galės gauti 
nusipirkti tik truputį dau
giau, kaip pusę svaro per 
savaitę. •

Valgykloms bus leista 
pirkti tiktai 50 nuoš., kiek 
sunaudodavo pirmiau. Reiš
kia, turės apsieiti su puse 
tiek, kiek iki šiolei sunaudo
davo.

Berne, Šveicarija. —Gau
ti pranešimai parodo, kad 
Franci jos liaudis nemano 
tylėti, y kai Pierre Lavai 
pradeda įvesti fašistinę dik
tatūrą ir parduoda visą 
kraštą Hitleriui. Daugelyje 
vietų įvyksta spontaniškos 
žmonių d c m o n s trącijos. 
Žmonės šaukia: “Francūzai, 
mes esame vėl išduoti !”

Miestuose Tolouse, Lyons 
ir Marseiles atvirai platina
mi lapeliai prieš Lavai ir 
prieš nacius.

London, bal. 22. —.Grupė 
Anglijos specialiai paruoš
tų kareivių, vadinamų “ko
mandomis,” nedideliu laivu 
naktį priplaukė prie vokie-r 
čių Franci jos okupuotam 
uoste Boulogne ir padarė 
užpuolimą. Priešui ] 
daug žalos, o “komandos 
nuostolių kaip ir neturėjo. 
Paskui sugrįžo į laivą ir at
gal į Angliją.

Valleta, Malta. — Per 2 
dienas Ašies lėktuvai darė 
puolimus ant Maltos. Bet 
anti - lėktuvinės kanuolės 
taip gerai jiems atkirto, 
kad net 37 priešo lėktuvus 
nukirto. Iš nukirstų lėktuvų 
septyniolika buvo bombne- 
šių. ’ -» . '

Nashville, Tenn., bal. 22. 
— Baigė savo sesijas South
ern Conference for Human 
Welfare. Tai buvo tikrai 
nepaprasta bendra baltvei- 
džių ir juodveidžių konfe
rencija.

Konferencija išleido pla
tų pareiškimą. Ji reikalau
ja, kad fabrikai būtų tuo
jau paversti gaminimui ka
rinių reikmenų, kad būtų 
padidintas maisto .augini
mas ir gaminimas visoje A- 
merikoje ir, trečia, kad bū
tų padarytas galas bet ko
kiam diskriminavimui prieš 
negrus.

Organizacijos prezidentu

išrinktas Dr. Homer P. 
Rainey, prezidentas Texan 
universiteto.

Konferencijos dvasią pil
nai išreiškė Judge Louise 
Charlton, kuomet pasakė:

“Mes visi esame susirū
pinę vienu dalyku, persiė
mę viena didžia idėja ir vie
nu tikslu — laimėti karą, 
pravesti ofensyvo karą. Su
dėkime visus savo asmeniš
kus bei sritinius skirtumus 
į vieną didžią problemą, ku
ri priklauso mums visiems. 
Lai mūsų obalsis būna — 
atakuot, atakuot, atakuot, 
su tikslu laimėti kara da
bar!”

Tiktai 40 m. į Valandą

andos” Vokiečiai Sunaikinę 16

5 Prancūzai Pasitraukė 
Iš Vichy Ambasados
Washington. — 5 Prancū

zai rezignavo iš Franci jos 
ambasados. Tuomi jie pa
reiškia protestą prieš Pier
re Lavai paėmimą galios

Angly Lėktuvu
Berlynas. — Hitlerio ka

rinė komanda paskelbė, kad 
vokiečiams pavyko sunai
kinti 16 anglų lėktuvų Mal
toj. Taipgi vokiečiai pada
rę didelių nuostolių anglų 
armijai.

Albany, N. Y., bal. 22. — 
Gubernatorius Lehman pa
sirašė valstijos seimelio pri
imtą bilių, kuris dabar virs
ta įstatymu. Šis naujas įsta- Vichy Francijoje. Jie žino, 
tvmas uždraudžia automo
biliams važinėti greičiau, 
kaip 40 mylių į valandą.. 
Valdžia prižiūrėsianti, kad kad jie dedasi prie Laisvo- .gumas, sakoma, pasiekė di- 
šio įstatymo būtų prisilai- sios Francijos k o v o tojų džiausiu proporcijų. Prane- 
koma.

Karštligės Epidemija
Skina Vokiečius Fronte

Maskva. — Stoka gyduo- 
kad tai reiškia Franci i as lių, todėl vokiečių armijoje 
pardavimą Hitleriui. Du pradėjo siausti karštligės 
iš jų viešai pareiškė, epidemija. Kareivių mirtim

prieš hitlerizmą. šama iš Lenkijos, kad ten

šiek:

Eina Smarkūs Mįįšiai 
Buriuos Frontuose

Nauja Taktika Nugalė
jimui Nacių Tankų

London. — čia gaunami 
pranešimai parodo, kad vi
suose Buriuos frontuose ei
na labai smarkūs mūšiai. 
Visuose juose dalyvauja 
chiniečių armija.

Kuibyšev, bal. 22. — Rau
donosios Armijos organas 
“Raudonoji žvaigždė” rašo 
apie taktiką, kuri pasirodė 
labai pasekminga atmuši- 

imui vokiečių tankų. Tan-
Nuo anglų armijos gau-'kaį veikia gerai ir padaro 

tas pranešimas, kad laike jų' jaug žalos, kuomet jie turi 
geros paramos iš užpakalio. 
Juos atkirtus nuo infante- 
rijos ir artilerijos, su jais 
pasidaro nesunku apsidirb
ti.

Laikraštis nurodo, kad 
visuose šio karo prityri
muose nebuvo nei vieno at
sitikimo, kur tankai, atkirs
ti nuo artilerijos paramos, 
būtų galėję eiti pirmyn.

pasitraukimo per upę Pin, I 
turėta gana stambių nuo
stolių. Nepasako, tačiau, 
kiek buvo anglų užmušta 
bei sužeista. Ir jie galėjo 
pasitraukti tik tuomet, kai1 
chiniečiai padarė kontr-ata- ! 
ką ant priešo.

naciai iškraustė gyventojus 
iš miestų Wloclawek, To run 
ir Gniezno, idant padarius 
vietos karštlige susirgusiem 
vokiečių kareiviams.

i
H*

(Daugiau žinių 7-tam pusk)
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semitą kun. Coughliną iš kunigystes.
Dienraštis argumentuoja taip: šian

dien Coughlinas atsisako klausyti vy
riausybės. Kai vyriausybė atsisakė paštu 
siuntinėti Coughlino redaguojamą juo
dašimtišką lapelį “Social Justice,” tai šis 
kunigas vis tebeleidžia jį ir platina žmo
nėse. Be to, šis žmogus, įsilipęs į kunigi
nę sakyklą, naudoja ją propagandai prieš 
vyriausybę, prieš josios daromus žygius 
karui laimėti.

Jei Detroito vyskupas išmestų Cough- 
liną iš kunigystes, — jis pakeltų žmonėse 
Katalikų Bažnyčios vardą. Jis tuomet 
parodytų Amerikos žmonėms, jog Kata
likų Bažnyčia netoleruoja savo dvasiškių 
tarpe tokių nenaudėlių, kurie tarnauja 
mūsų krašto priešams, kurie kunigystę, 
išnaudoja juodai politikai plėsti.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

Mes jau ne sykį nurodėme, kad ir lie
tuvių kunigų tarpe yra tokių gaivalų, 
kaip Coughlinas. Jų yra ir Bostone ir Či

Naujas “Taikos Ofensyvas”

Yra rimtų spėjimų, kad Hitleris da- 
bąr pradės (podraug su “pavasariniu ka
ro ofensyvu”) naują “taikos ofensyvą.” 
Jau ne kartą jis yra siūlęs pasauliui “tai
ką,” bet, žinoma, kiekvieną kartą jis ne
tikėjo tam, ką pats siūlė, neigi jis ma
nė įvesti kada nors taiką pirmiau, ne
gu užkariaus ir pavergs visą pasaulį.

Šiuo metu, tūli tarptautinės eigos ste
bėtojai sako, kad Hitleris pastatys “tai
kos ofensyvui” vesti “Juodąjį Petrą” — 
Pierre Lavai. Šis veidmainys ir francū- 
zų tautos pardavikas Hitleriui dabar už
ima strategišką poziciją Vichy valdžio
je. Lavai ir Ko. turi daug bičiulių Jung
tinėse Valstijose ir Anglijoje. Na, ir dėl
to jis, norėdamas išgelbėti savo ir Hitle
rio kailius, dabar pradėsiąs varyti pro
pagandą “už taiką.”

Nereikia nei aiškinti, kad “Juodasis 
Petras” taikai tiek tiki, kiek ir jo bosas 
Hitleris. Bet jis vieną dalyką žino: savo 
“taikos ofensyvu” jis gali gerokai susilp
ninti Jungtinių Tautų karines pastangas. 
Jis gali sudemoralizuoti daug žmonių.

Lavalo sėbrai Jungtinėse Valstijose 
bandys išnaudoti kiekvieną jo <‘žygį,” 
kiekvieną jo žodžį, — išnaudoti tam, kad 
įnešti žmonėse daugiau demoralizacijos, 
kad nutraukti žmonių dėmesį nuo karo 
laimėjimo. Įvairūs pro-hitleriški laikraš
čiai užtenkamai duos “Juodajam Petrui” 
publikacijos ir ne kartą laikraščių re
daktoriai paplos jam katutes.

Mūsų, kurie stojame už sunaikinimą 
Hitlerio ir jo nacizmo, kurie stojame už 
karo laimėjimą, pareiga turi būti kovoti 

x prieš “Juodojo Petro” agentus Ameriko
je, nes jie esmėje yra Hitlerio agentai. 
Lavai šiandien nekalbės nieko, kas būtų 
Hitleriui priešinga. Nes Lavai žino: jei 
Hitleris bus sumuštas, Lavalis bus su
muštas. Hitleris žlugs, — Lavalis žlugs, 
kaip paprastas niekšas.

Gi Jungtinės Tautos neprivalo laukti, 
kol Lavalis pradės “taikos ofensyvą”, — 
josios turi pradėt savo ofensyvą Euro
poje. Josios turi atidaryti antrąjį frontą 
Europoje — toje pačioje šalyje, kurią 
Lavai sakosi atstovaująs — Francijoje. 
Jei taip bus padaryta, tai francūzų tau
tos pardavikas Lavai greičiau susmuks, 
negu jis pradės savo “taikos ofensyvą.”

Pašalinti Coughliną Iš f Kunigystės!

Angliškas dienraštis “Daily Worker” 
(iš bal. 22 d.) parašė įvedamąjį, kuriame 
ragina aukštesniąją katalikų dvasiški ją, 
kad ji pašalintų juodąjį fašistą ir anti-

kagoje. Mums rodosi, gerai padarytų 
Bostono ir Čikagos katalikų dvasiškių 
vyresnieji, jei jie sudraustų tokius ku
nigus, kurie užtaria fašistą Coughliną, 
kurie plečia jo nuodus lietuvių katalikų 
masėse.

Už tai katalikų dvasiški jai būtų dė
kingi ne tik lietuviai katalikai, bet ir 
bendrai lietuvių visuomenė.

Filipiniečiai kovotojai turi japonų karininko kardą po 
to, kai jie buvo uždavę smūgį japonams Bataan pus- 
salyj. Vėliau jie turėjo pasitraukti iš Bataano į Corre- 
gidor tvirtumą.

Laiškas“ laisvės”
Redakcijai

April 21, 1942.
Laisve
Lithuanian Daily 
427 Lorimer Street
Brooklyn, N. Y.

Užsiregistruokite!

Balandžio 27 dieną įvyks registracija 
visų vyrų, esančių tarp 45 ir 64 metų 
amžiaus. Tai bus daroma pagal įstatymą, 
išleistą mūsų šalies kongreso. Šito am
žiaus vyrai, kaip jau nekartą buvo nu
rodyta, nebus imami militarinėn tarny
bon. Bet jie gali būti paimti į tam tikrus 
darbus, kurie yra svarbūs mūsų kraš
to karinėms pastangoms stiprinti.

Todėl visi to amžiaus vyrai, piliečiai ir 
nepiliečiai, privalo paminėtąją dieną su- 
siregistruoti, nes to nepadarę, jie bus 
baudžiami.

Nereikia nei aiškinti, kad to amžiaus 
vyrų lietuviuose yra didelis skaičius. Jie 
turi užsiregistruoti, kaip pridera.

Kai kuriuose šalies distriktuose (pav., 
New Yorke) registravimuisi 4 skiriama 
daugiau negu viena diena. New Yorko 
mieste bus galima užsiregistruoti bal. 25, 
26 ir 27 dienomis. Kitur gal būt bus re
gistruojama per dvi dienas. Kai kur — 
užteks vienos — balandžio 27 dienos.

Reikia iš anksto susipažinti su visais 
dalykais. Reikia sužinoti, kur yra re
gistravimosi vieta. Sužinoti galima poli
cijoj, pašte ir kitose valdiškose vietose.

Registruokimės ir padėkime mūsų 
kraštui karą laimėti!

Apie SLA Narių Pavogtus
Adresus

Kadaise buvo paleisti gandai, būk SLA 
raštinę kažin kas apvogė, būk ęsą pa
vogtos rašomosios mašinėlės ir narių ad
resai.

Fašistų “Ditwa,” rašydama apie tas 
vagystes, pažymi, kad “... tuoj po Nau
jienų pranešimo apie tą vagystę, visų 
SLA. narių namuose paplito Grigaičio 
draugų sklokininkų, senos SLA. gvardi
jos rėmėjų, laikraštėlis, Naujoji Gady
nė, pasiųsta Tėvynės adresais!”

Dėl to “Vilnis” padaro šitokią pasta
bą:

“Kada SLA suskaldyta, abieji džiau
gėsi, kad ‘kairiųjų atsikračius’ SLĄ bu
josiąs, jame ‘f paternalizmas klestėsiąs.’

“Mat kaip klesti. Vietoj brolybės, vieni 
kitus vagina, pešasi, o SLA nuo to ken
čia.”

Tiesa!

Dekanas Johnson Reikalauja 
Atidaryt Antrą Karo Frontą

Chiniečiai kariai Burmos raistuose kovoja prieš neprietelius japonus.

Dekanas Hewlett S. John
son, autorius knygos “Ta
rybų Galybė”, per radio sa
kė kalbą iš Anglijos, adre
suodamas į masinį susirin
kimą New Yorke.

Jis atžymėjo; tą baisią pa
dėtį, tą pavojų, kokiame 
yra visa žmonija. Jis sa
kė, kad Sovietų Sąjungoj 
150 tautų ir tautelių yra 
apsijungusios. į vieną bro
lišką šeimyną, kurios visos 
gražiai ir taikoj sugyveno 
ir taip norėjo, sugyventi su 
visais pasaulio: žmonėmis.

Bet Hitlerio > barbarai už
puolė tą šalį. Ir tas užpuo
limas yra ne vien ant So
vietų Sąjungos, bet ant vi
sų pasaulio žmonių, nes jei
gu ten Hitleris ir jo razbai- 
ninkai laimėtų, tai jie tada 
pavergtų visą pasaulį. Jis 
sako, kad užpuolimas ant 
Sovietų Sąjungos buvo ne 
vien atvertimas naujo lapo 
istorijoj, bet tdi buvo’ žmo
nių išbandymas, ar jie pa
jėgs atremti tą žvėrišką na
cių pasimojimą.

Sovietų Sąjungos liaudis 
labai galingai kovoja ir ko
vos, nes ji yra galinga savo 
dvasioj. Ji galinga, nes jos 
žmonės norėjo gyventi tai
koj ir budavoti savo, naują, 
gyvenimą. Ir ta dvasia yra' 
pas visus žmonės, kaip 
Raudonojoj Armijoj, taip ir 
pas civilius.

Dekanas sakė, kad atėjo 
pavasaris ir Hitleris darys 
paskutinį savo gemblerišką 
žygį, jis patsai, surinkęs vi
sas savo jėgas, jėgas savo 
pastumdėlių ~ Finliandijos, 
Rumunijos, Vengrijos ir ki
tų, išnaujo puls ant Sovietų 
Sąjungos dr prašys Japoni
jos imperialistų talkos, kad 
tie pultų ant Vladivostoko 
ir Pamario provincijų To
limuose. Rytuose.

Ir vėl bus kertama galin
gas smūgis Sovietų Sąjun
gai ir vėl ji turės atsilaiky
ti, kad išgelbėjus ne tik sa
ve, bet ir visą žmoniją. Bet 
dabar Anglija ir Jungtinės 
Valstijos neturi pasilikti tik 
žiūrėtojos, bet turi smar
kiai veikti, kad priešas bū
tų sumuštas ir karas grei
tai užbaigtas. 1 (

Atidaryti ant priešo už- 
puolimą— ofensyvą, dabar, 
šiemet, šį* pavasarį. Tai 
reikš- sumušti Hitlerį, ne 
1943 ar 1944 metais, bet 
1942 metais! Sumušus Hit
lerį, Japonijos žlugimas bus 
taip neišvengiajmas, kaip po 
nakties yra ♦ neišvengiama

diena. Apvienytos Tautos 
turi nesiriesti, bet išsitiesti 
ir priešą atakuoti.

Dabar Vokietija, Italija, 
Vengrija, Finliandija, Ru
munija kerta smūgius So
vietų Sąjungai Europoj, o 
greitai Japonija pradės 
puolimą iš kitos pusės. Mes 
turime kirsti smūgius Vo
kietijai iš vakarų pusės ir 
tas atves priešus prie su
smukimo ir pasaulį prie tai-, 
kos.

So v. Sąjunga neturi jo
kio pikto nusistatymo prieš 
Vokietijęs įmones. Tas yra 
aišku, kaip krikštolas. So
vietų Sąjunga yra pasiren
gus po nugalėjimo Hitlerio 
ir jo šaikos Vokietijos žmo
nes grąžinti atgal į civili
zuotų ir taiką mylinčių tau
tų tarpą. Sovietų Sąjunga 
nori taikos. Chinija nori 
taikos. Ir krauju ąplaisty- 
ta žemė, krauju aplaistytos 
tautos visos norės taikos. 
Karas turės pasibaigti su 
Hitlerio ir jo pasekėjų pa
baiga.

Bagočius vis Atsilie- 
ką SLA. Rinkimuose

' t

Rezultatai Rinkimų 42-se 
SLA Ktiopoše

Nors trumpai reikia pra
nešti, kaip eina SLA rinki
mai. Pasirodo, kad SLA 
narių mažiau balsuoja šiuo
se rinkimuose negu pir- 
miaus. Rezultatai dėlei pre
zidento iš 42 kuopų, kurios 
yra pranešusios savo kuo
pos balsavimų pasekmes, 
parodo, jog Bagočius yra 
atsilikęs 150 balsų nuo Lau
kaičio. Tai betgi ne taip 
daug pasako. Todėl, kad 
gali būti surinktos tos kuo
pos, kurios visados balsuoja 
prieš Bagočių. Todėl — vėl 
padarėme palyginimą su 
pereitais rinkimais ir štai, 
ką suradome: Bagočius vis 
daugiau ir daugiau atsilie
ka. Kitais žodžiais, jeigu 
Bagočius laimėtų, tai jis tu
rės geriau pasirodyti tose 
.kuopose, kurios dar nėra 
pranešusios, kaip jos balsa
vo. Jeigu ne raportavusio s 
kuopos balsuos taip, kaip 
balsavo 1940 metais, tai 
Bagočius nebus išrinktas. 
Jeigu Bagočius gaus ma
žiau balsų, negu gavo, 1940 
.metais, tai, irgi* Bagočius 
nebus išrinktas. Visa kas 
priklauso nuo tų, dar nera-

Gentlemen:
My husband deserted me 

over two years ago and is 
supposed to pay me weekly 
alimony under Court Order.

On March 8 last you pub
lished a poem which 1 wrote 
after reading the speeches of 
Joseph Stalin published in' the 
Herald-Tribune on February 
23rd and of’ President Roose
velt published in the Newark 
Evening News on February 
24th. At the time I sent you 
the poem for publication I 
was out of work and my son, 
Charles, gave me $5.00 to pay 
for. same.

My husband is a subscriber 
to your paper Laisve. How 
does it come that my husband 
finds through your paper that 
I paid $25.00 when I sent 
you only $5.00 ? Some time 
after this. 1 donated $1.00 to 
L.D.L. Literature Society, Har
rison and Kearny, N. J., for 
medical aid and another war 
purposes. I do not remember 
the exact date, only that it 
was "in March 1942. Your pa
per stated that I made a do
nation of $100.00—which of 
course was impossible for me 
to do. He now claims that 1 
do not need alimony because 
1 make such large charitable 
donations, which is not true.

Yesterday, April 20, I was 
summoned to appear in the 
Hudson County Juvenile and 
Domestic Relations Court Jer
sey City, N. J., before Hon. 
Morris E. Barison. The Judge 
ordered an investigation to be 
made as to the claims of my 
husband against me.

I must ask that you recall 
these misstatements in your 
paper and advise me in writ
ing how such mistakes came 
to be printed. 1 would further 
request that you publish this 
letter in both Lithuanian and 
English at an early date..

Awaiting your reply, 1 am
Youra truly, 

Anna Arlaus 
(Ona Arlauskienė).

Kearny, N. J.

“Laisvės” Redakcijos Prie
rašas. —- Mums labai nemalo
nu, kad tokis nesusipratimas 
Įvyko. Kiek tai liečia “Lais
vę”, tai mes šitiek galime pa
sakyti: Mrs. Anna Arlaus 
(Arlauskienė) prisiuntė mums 
poemėlę ir laiškutį su $5 (pen
kiais doleriais) dienraščiui 
aukų. Mes tą išspausdinome 
“Laisvėje” iš kovo 14 d., 
1942, laidoje. Kovo 9 dieną 
Mrs. ’ Arlaus * (Arlauskienei) 
buvo pasiųsta “Laisvės” ad
ministracijos pakvitavimas už 
$5. Paskui, balandžio 11 d., 
1942, “Laisvės” administraci
ja pažymėjo laikraštyje, kad 
Mrs. Arlaus (Arlauskienė) 
aukojo $5 “Laisvei”. šitų 
$5, kitų jokių pinigų “Laisvė” 
nuo Mrs. Arlaus negavo. Ar ji 
kada nors seniau yra kam 
nors aukojusi, mes nežinome.

Kovo men. 27 d., 1$42, 
“Laisvėje” tilpo koresponden
cija iš Harrison-Kearny, N. J. 
Joje buvo aprašytas LLD 136 
kuopos narių susirinkimas. 
Ten yra pažymėta, kad Mrs. 
Arlaus (Arlauskienė) aukoju
si “190 dolerių kuopai.”

portavusių, kuopų, Bėt ten
dencija pas kuopas yra, ir 
tos 42 kuopos tą parodo.

Štai šių metų 42 kuopų 
balsavimo rezultatai:

Maciau
1942 1940 Šiemet

F. J. Bagočius 571 754 183
Wm. F. Laukaitis 721 810 89

Reikia nepamiršti, kad 
Bagočius 1940 metais tebu
vo išrinktas tik per 19 bal
sų.

Frater Nalistas.

šiomis dienomis mes gavo
me laiškelį nuo paties mūsų 
korespondento V. Zelino, ku
ris rašo:

“ ‘Laisvės’ Redakcijai:
“Gerbiapoie j i: Malonėkite 

atitaisyti klaidą, kuri įvyko 
'‘Laisvės’ laidoj už kovo 27 d., 
penktadienį, 1942 m,

“Viršminėtoj ‘Laisvės’ laidoj 
tilpo korespondencija iš Har
rison-Kearny, N. J. ir kaip ten 
per klaidą yra atspausdinta, 
kad Anna Arlaus (Arlauskie
nė) aukojo 1OO dolerių, tai 
yra didelė klaida. Rodos, ma
no buvo parašyta šitaip: 1.00 
dol. . Aš navet turiu namie ir 
tos korespondencijos kopiją. 
Žinomą, man seniai reikėjo tą 
klaidą atitaisyti, bet aš kaip 
tyčia nebuvau namie per ke
lias savaites ir tik parvažia
vęs patėmijau. Na, ir dar ne
siskubinau, maniau, kad gal 
jūs ten psižiūrėsite ir pataisy
site.”

Klaida, dabar pasirodo, bu
vo padaryta abiejų : korespon
dento ir korespondencijų re
daktoriaus. Korespondentas 
rašė, kad Mrs. Arlauskienė 
paaukojo kuopai “100 dol.’’ 
Nebuvo įdėta tarp 1 ir 00 taš
kelis; korespondencijų taisyto
jas to nepataisė.

Kitais žodžiais, dabar pa- 
aiški, jog paminėtoje kores
pondencijoje įvyko nemaloni 
klaida, kuri gali pakenkti ne
kaltam asmeniui — Mrs. An- 
nai Arlaus (Arlauskienei). 
Mes tą klaidą šiuomi atitaiso
me ir Mrs. Arlaus atsiprašo
me.

Be to, mes manome, kad 
LLD 136 kuopos valdyba tu
rėtų tučtuojau padaryti pa
reiškimą (su notaro paliudiji
mu), kad Mrs. Anna Arlaus 
(Ona Arlauskienė) paminėta
me LLD kuopos susirinkime 
aukojo vieną dolerį, o ne 
šimtą dolerių, kaip per klaL 
dą buvo paskelbta “Laisvėje.” 
Ir tas pareiškimas reikia įteik
ti Mrs. Arlauskienei, kad jai 
būtų lengviau apginti savo tei
ses. 1

“Laisvės” Redakcija.

Norwood, Mass.
Du Svarbūs Parengimai

Balandžio 26 d. Lietuvių 
Svetainėje įvyks didelis ir pil
nas juokų parengimas, kurį 
ruošia Moterų Apšvietus Kliu- 
bas ir Lietuvių Literatūros 9 
kp. Norwood© parinkti scenos 
mėgėjai suvaidins trijų aktų 
komediją “Netikėtai”.

Taipgibus suvaidinti du 
labai juokingi dialogai.

Dainų programą pildys 
Norwoodo Vyrų Choras, vad. 
B. Petrukevičiaus. Dainuos 
daug naujų ir parinktų dainų.

žinant, kaip vietos fašistai 
organizuotai boikotuoja pa
žangiųjų veiklą,—tai mes 
kviečiame iš visos apylinkės 
pažangiuosius lietuvius suva
žiuoti ir paremti mūs judėji
mą už progresą ir už darbo 
žmonių gerovę.

Stoughtono veikėjai jau už
sisakė specialį stalą dėl vaka
rienės; jie žada masiniai atva
žiuoti. Taipgi Dehdam veikė
jai dalyvaus visi. Lauksime ir 
iš Bridge water, So. Bostono, 
Cambridge, Brighton, Lynn, 
Lowell, Hudson, Worcester ir 
iš kitur.

Balandžio 28 d„ So. Nor
woodo Teatre bus rodomas 
Naujas ir ■ žingeidus judis 
“Sparnuočių Pergalė”. Tai 
yra labai įdomi Sovietinė fil
mą. šios svarbios filmos rody
mą ruošia Suvienytos Geguži
nės Komitetas. Tai dviejų va
landų laiko filmą, su daino
mis.

Tikietai bus 44c.
. Rodymas prasidės 6-tą va
landą. vakare; o kitas rody
mas prasidės 8 :30 vai. vak. .

Ši filmą bus rodoma tik 
Norwoode- ir Stoughtone, 
Mass. Norwoode ji bus 28 d., 
o Stoughtone—29 d. Moterų 
Apšvietos Kliubas galvoja su
rengti pramogą dėl Sovietų. 
Sąjungos nuo karo nukentėju- 
siems paramai. Dar dienos ne
nusitarė, kada rengs.

L.L.D. 9 kp. Koresp.



Pritaikytas Maistas Prašaliną' Paslaptingasis Dinozauras
Paprastąją IMaZakrailjyStę Įvairiose pasaulio vietose jo pėda, buvo padaryti 

_ ; mokslininkų yra surastos nuodugniausi kasinėjimai.'
Mažakraujystė (anemija) plaučių palei visą kūną. Be ič^isos dinozauių kapinės, ir luo būdu buvo surastas di- 

yra paprastas negalavimas, oro žmogus gyventi negali vįsuose^didesmuose^ zoologi-. delis skaičius įvairiausios 
liga-nusilpnėjimas, o kartu daugiau, kaip keletą minu- ' . . .
pasireiškimai įvairių kito-'tėlių. Oras žmogui tam rei- muzieJ uosely ra jų skeletai, 
kių ligų. Kad geriau su-1 kalingas, kad svarbioji jo ^bi^antieji mus s^lvo gi; 
prasti, kas atsitinka maža- dalis - deguonis, bekvėpuo- £an-Lsku dydžiu. Mokslui 
kraujystėje ir kaip ji gali jant, persisėda per plonutė-1 zmoma.ir kai kas iš šių

DAR KAIP ATSIRADO
VELNIAS?

Į i

but gydoma, turime supras
ti kraujo sudėtį (mechaniz
mą) ir jo pareigas arba 
veikla, v

Apie kraują labai daug 
kalbama; visi numano, kad 
nuo gero, gryno kraujo pri
guli žmogaus sveikata, jo 
gabumas veikti ir gyventi. 
Kraujas yra lyg tas gyvy
bės šaltinis, gyvybei jėgų 
nešiotojas, viso kūno audi
nių penėtojas ir gaivinto
jas. Todėl turime kiek ar
čiau su krauju susipažinti, 
tada žinosim, ka reiškia 
grynas bei sveikas kraujas, 
suprasim, ko reikia saugo
tis ir vengti, kad kraujo 
neužteršus, kaip ligos į 
kraują veikia, kaip ligų pa
vojai vengti.

Kraujas yra padarytas iš 
skiedinio, kuriame plauko 
daugybė mažulyčių celių - 
kūnelių a r b a, sakysim, 
kraujakūnių.

Pažiūrėkime dabar, kas 
tai yra tie kraujakūniai. 
Tos celės-kraujakūniai yra 
dvejopos rūšies — raudo
nieji ir baltieji. .

Raudonieji kraujakūniai 
yra žmogaus kūno gaivinto
jai, medžiagų keitėjai. Tie 
raudonieji kraujakūniai yra 
labai mažuliukai: jie galimi 
įžiūrėti tik per padidintam 
matymui (mikroskopo) 
stiklus. Mažam kraujo laše 
jų galima priskąityti milijo
nais. Sutaisyti jie iš vieno
dos medžiagos, minkšti, val
kus, lyg gurno skrituliukai. 
Savo raudoną spalvą krau
jas gauna nuo tų celių: rau
donieji kraujakūniai yra 
raudoni. Tas jų raudonu
mas paeina nuo vieno labai 
stambaus jų dėsnio — he
moglobino. H e moglobinas 
yra savo rūšies kraujo pro- 
teidas truputį panašus į 
kiaušinio baltimą su gęle- 
žia tampriai susijungęs. Jei
gu kraujuje bus stoka he
moglobino, tai audiniai mū
sų kūno negali gauti užten
kamai oksigeno (deguo-

les plaučių pūsliukes ir su
sigeria kraujan, o iš kraujo 
tuo tarpu per kraujagyslių 
sieneles šeina nusidėvėjimo 
išdavas — angliadario du
jos, pereina į plaučių pūs
liukes ir išsikvėpuoja lau
kan.

Iš kur imasi, kaip susida
ro hemoglobinas ir tie rau
donieji kraujakūniai-celes?

Visa tai išdirba - paga
mina kaulų smegenys. Pro
cesui tos gamybos, kaulų 
smegenys būtinai reikalau
ja tam tikrų medžiagų, sa
kysim, tam tikros “žalia
vos.” Toje medžiagoje turi 
būti geležies, pakankamai 
proteino (vieno iš maisto 
elementų) ir kepenyse besi
randančio 
mento. Ir jeigu bent vieno 
iš tų “žaliavų” stokuoja, nė
ra pakankamai, tai forma
vimasis kraujakūnių prade
da menkėti, eiti žemyn. 
Tuomet tokiam žmogui 
trumpai prisieina: jis tuo
met serga mažakraujyste 
(anemijos liga).

Mažakraujystė gali atsi
tikti nuo daugelio priežas
čių: nuo didelio kraujaplū- 
džio, kai daug kraujo kam 
nubėga vienu kartu arba po 
truputį per ilgą laiką; krau
jas gali sugesti ir pasida
ryti “skystesnis” nuo įvai
rių nuodų, kurių kraujan 
susigeria, nuo kokių skau
dulių, kaip vėžio, iš gendan
čių - pūvančių opų ir 1.1. 
Bet labai daugelyje atsitiki
mų mažakraujystė žmogu
je pasireiškia dėlei stokos, 
kaip minėjome, “žaliavos,” 
iš kurios kaulų smegenys 
gamina kraujo celes.

Mažakraujystė tuo žmo
gui yra blogas dalykas, kad 
esti raudonųjų kraujakūnių 
permažai, arba jie esti taip 
silpni, kad mažai turi gele
žies, mažai hemoglobino, 
kuris yra labai reikalingas 
medžiagoms apsikeisti .

Tinkamas maistas, dauge
lyje atsitikimų, mažakrau
jystę lengvai gali pašalinti.

tam tikro ele-

nies) ir mūsų kūnas persto-: Ypač maistas, kuriame yra 
ja tinkamai veikęs. Mat, pakankamai geležies ir pro- 
raudonieji kraujakūniai iš- .teino.
nešioja deguonies dujas iš Medikas.

DANISH SHIP OFFERED U. S.

SAILS SPREAD WIDE to the breeze, the Danish Government training 
si.I? “Dancmar!:*’ here rides gracefully over the waves of the North 
Atlantic. The Danish Minister In Washington has revealed that the 
captain and crew of the vessel have offered themselves and their ship 
to the United States to serve In any desired capacity In the “joint fight

ogi
i

■, ,z'« /

~ ■ "T** r

“Laisvės” No. 90, 17 d. nia įsivaizduoti, kaip žmo- 
. . . . balandžio, 1942, L. Strak-.gus galėjo apsieiti be asme-

T7, . A .. - i ... įmaniausios ^as apra§0 atsiradima vėl- niško velnio. Velnias buvo
■muose Europos n; Amerikos augmenijos ir gyvūnijos he- nio - • Zarathustro įnagis mokini-

vanų. Stambiausias radinys Leiskite ir man tarti žodį mui savo pasekėju etiškos 
buvo plėšraus dinozauro lie- įame klausime! diskriminacijos. Tai buvo

I Velnio atradėju istoriniai labai naudinga doktrina at
skaitomas Zoroaster, arba, skyrimui gero nuo blogo, 

ikaip kad kiti jį vadina, Za-.Skiepijimas neapkęsti, vel- 
rathustra. Taipgi jam pri-lnio buvo daroma ta prasme, 
skaitomas atradimas ro
jaus, sūdnos dienos ir prisi
kėlimo iš numirusių.

Zarathustra gyveno 660- 
583 m. pirm krikščioniškos 
eros, o Augustinas 354-430 
m. krikščioniškos gadynės. 
Kaip m'atome, tai krikščio- 

rado valstybėlės kasyklose nys paveldėjo pagonišką
buvo rasta pėda 85 cm. ii- velnią,
gio ir tokio pat pločio; Čia . Kaip ir visi didieji prana- 
pat, puspenkto metro nuo- šai, taip ir Zarathustra, pa- 
toly, buvo tokia pat antra 
pėda. Šis naujas radinys 
sukėlė ypatingą mokslinin
kų dėmesį ir, kad būtų iš
vengta kokių nors nesusi
pratimų, Niujorko gamtos 
istorijos muziejus nusiuntė 
į radinio vietą savo moksli
ninkus. Smulkmeniškai iš
matavo v pėdsakus, nustatę 
jų vienodą padėtį, muzie
jaus mokslininkai priėjo iš
vados, kad abu pėdsakai 
priklauso vienam ir tam pa
čiam gyvuliui; vienas tų 
pėdsakų yra dešiniosios ko
jos nuospauda, antras — 
.kairiosios. Šie pėdsakai už
fiksavo normalų gyvulio 
žingsni — kurio ilgis 4.5 
metro!

Palyginus tai su tirano
zauro, turėjusio 5.5 metrų 
-aukščio skeletą, žingsniu, 
kuris buvo tik 2.7 metrų il
gio, šis dinozauras turėjo 
turėti .mažiausia 10 metrų 
aukščio skeletą.

Mokslininkams pavyko su
rasti ir trečią pėdsaką, 
maždaug tokiam pat nuoto
ly nuo antrojo, tačiau šis 
pėdsakas nebuvo visiškai 
aiškus: matyt, gyvulys atsi
stojo ant kietesnės žemės ar 
ant medžio. Jokių kitų pėd
sakų čia daugiau nebuvo.

Iš uolienos buvo išpjautas 
gabalas su dviem pirmai
siais, aiškiasiais pėdsakais, 
ir mokslininkai nusivežė jį įf 
muziejų, kad galėtų jį visa
pusiškai ir detališkai ištirti.

Šiais metais Niujorko mu
ziejus vėl organizuoja spe- 
cialę ekspediciją tirti kitų, 
naujai atrastų pėdsakų. Gal 
gi, pagaliau, pasiseks suras
ti ir to milžino, žergliojusio

keturis metrus aukščio. Ta
čiau surasti liekanas kokio 
nors gyvio, kuriam būtų ga
lima priskirti aptiktas pė- 
dag, taip ir nepavyko.

Po kiek laiko faktą, kad 
priešistorinėj senovėj gyve
no kažkoks nežinomas ul- 
tragigantiškas dinozauras, 
vėl patvirtino naujas sensa- 
cinis radinys. Vienose Kolo-

priešistorinių‘gyvulių gyve- 
, nimo, išmirusių . kreidinio 

periodo pabaigoj, tai’ yra, 
’ prieš 60 milijonų metų.

Dinozaurai gyveno daugelį 
milijonų metų, ką liudija 
surasti kaulai, turį iki 140 
milijonų metų senu mo. 
Ypač daug šitų seniai išmi
nusios gyvijos atstovų lieka
nų buvo surasta Amerikoje.

Be kaulų, dažnai yra su
randami ir šitų gyvulių 
pėdsakai, palikti jų gyven
tose’ vietose. Šitos išliku
sios pėdos rodo gyvulio ko
jų dydį, o tai palengvina 
nustatyti ir paties gyvulio 
ūgį. i

Ypač įdomūs radiniai bu
vo aptikti Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, kurių am
žius yra 80 milijonų metų. 
Formacija, kur buvo suras
tos tos liekanos, vietomis 
siekia 1,000 metrų storumo, 
susideda iš smėlio, molio ir 
akmens anglių klodų, taip 
pat turtingų augmenijos 
liekanomis. Akmens anglių 
kasyklų darbininkai ne kar
tą rasdavo viršutiniuose. 
sluoksniuose dinozaurų pėd
sakus. Jie išpjaudavo tas 
pėdas kartu su akmeniu ir 
nusiųsdavo į m u z i e j u s. 
Mokslininkai atydžiai ir 
smulkmeniškai tyre šiuos 
radinius, iš tų pėdų nusta
tinėjo gyvulio priklausomy
bę tai ar kitai rūšiai ir jo 
dydį.

1931 metais Jutos valsty- 
bėlėj tokiu būdu buvo rasta 
nepaprasto dydžio pėda: jos 
ilgis buvo 1.3 metro, o plo
tis tarp pirštų — 80 cm. Ta
čiau, kai radinys buvo ge
rai ištirtas ir kaip reikiant 
apžiūrėtas, pasirodė, kad 
pėda buvo tokia ilga dėl to, 
kad žengiant gyvuliui per 
minkštas durpes, jis buvo 
paslydęs. Vėliau toj pačioj 
vietoj buvo rastas kitas 
pėdsakas, jau visiškai nor
malus: jo ilgis buvo 1.1 me
tro, o plotis — 80 cm.

Abu šie pėdsakai yra per
daug dideli, kad galima bū
tų juos priskirti jau žino
miems priešistoriniams gy
viams, todėl mokslininkai 
buvo labai sudominti šio ne-; tokiais gigantiškais .žings- 
paprasto radinio. Tame ra-niais ir turėjusio tokias ne- 
jone, kuriame buvo rasta paprastas “kojeles" 
dar mokslui nežinomo buvu- kias nors aiškesnes kaulų 
šio mūsų planetos gyvento- liekanas.

juto dvasinę pagundą, kad 
sudarius tinkamesnę tikybą 
savo pasekėjams. Laikui 
bėgant, jis išvystė AHRI
MAN (velnią), katras pa
virto į ŠĖTONĄ, kuris vė
liau Jėzų nešiojo po kalnus 
gundydamas jam nuolan
kauti. Atsiradus krikščio
nybei, šėtonas pavirto į vel
nią.

Tikybinėj evoliucijoj vel
nias sulošė naudingą rolę 
per ilgus amžius. Prisimi
nus tolimą praeitį, jiegali-

kad išmokinus mylėti Die
vą. Tačiau Zarathustrai pa
sireiškė pavojus, kad žmo
nės, bijodami velnio, gali 
pradėt jį garbinti į vietą 
Dievo. Dėlto Zarathustra 
nesuteikė velniui per daug' 
galybės. Jis velnią peikė, 
niekino, žemino ir prieš jį 
“kovojo.” Jis (Zarathustra) 
mokė savo pasekėjus, kad 
Dievas AHURAMAZDA ga
li lengvai nugalėti velnią 
Ahrimaną.

Zarathustros velnias bu
vo panašus dabartinių lai
kų raketieriui. Jis gali gun
dyti, viliot pilietį savo nau
dai, bet negali padiktuoti. 
Bile žmogus jam gali atsa
kyt, “atsitrauk, šėtone.”

Tikyboje velnias taip, 
kaip • kapitalizme raketie- 
rius, “safety waive.” Atimk 
velnią ir raketierius, suby
rės tikyba ir kapitalizmas.

Vinco Sūnus.

GYVHJ AMŽIAUS ILGUMAS

Gyvių Rūšių
Skaičius Mūsų 

Žeme j e

i matuojamas mėnesiais, tuo 
I tarpu upinis vėžys išgyvena 
ligi 25 metų.

Pieviniai gyviai gyvena 
tiktai keletą mėnesiu (3 — 
7).

Žuvų tarpe matome didelį 
amžiaus įvairumą: yra vi
sai t r u m p a a mžių gyvių 
(Aphia — 1 metai); viduti
nio amžiaus (ungurys 15 — 
20 metų) ir pagaliau tokių, 
kurie gerose sąlygose gali 
sulaukti visai garbingo am
žiaus. Yra žinomi atvejai, 
kai lašiša pasiekia 100 me
tų, karpis — 150 metų, o ly
deka — 250 metų. Tačiau ’ 
šie išimtini atvejai šiais lai
kais yra abejotini.

? Iš amfibijų daugumas te
gyvena apie 10 — 20 metų 
(salamandra, tritonas ir 
kt.).

Atmetę legendarinį ele
mentą, ilgiausį varlių am
ini galime laikyti 36 metus, 
o japoniškos varlės išgyve
na ligi 57 metų.

. Šliužai, panašiai kaip ir 
žuvys, gali būti skirstomi į 
tris grupes. Yra driežų, ku
rių gyvenimas trunka tik 
metus arba dvejus. Viduti
nių amžiaus ilgumo atsto
vais gali būti laikomi: gel- 
tonpilvis (10 metų), dyglia- 
uodegis (Uromastix — 9 
metus) ir barškuolė gyva
tė (33 metus). Krokodiliai 
išgyvena ligi 60 metų. Il
giausiu amžiumi pasižymi 
pitonai (gyvena ligi 100 me
tų) ir kai kurie vėžiai (pa
siekia 300 metų).

Iš žinduolių trumpiausiai 
gyvena 
(pelė, žiurke, voverė, triu
šis — mažiau 10 metų). 
Daugumas gi žinduolių 
(kiaulės, ožkos, elniai, jau
čiai, kupranugariai, arkliai, 
delfinai, katės, meškos, 
smulkiosios beždžiones) gy
vena iki kelių (keturių - 
penkių) dešimčių metų.

Ilgiausiu amžiumi pasižy
mi drambliai, galį sulaukti 
net 200 metų.

Ar galima nustatyti ko
kią nors taisyklę margame 
gyvių amžiaus ilgumo la
pe?

Pirma, kas krinta į akis, 
tai gyvių amžiaus ilgumo 
sąsaja su jų didumu: gimi
ningų formų stambesnieji 
gyviai gyvena žymiai il
giau. Antai ž v i r b 1 i n iai 
paukščiai vidutiniškai pa
siekią dviejų decimetrų il
gumo, gyvena apie 20 metų, 
kai tuo tarpu žymiai dides
ni grobuonys pasiekia net 
100 metų amžiaus. Kai ku
rie mokslininkai tai paste
bėjo labai daugelyje atvejų.

Paskutiniu metu iškeltas 
ir antras gyvių amžiaus il
gumo nustatymo būdas. So
vietu zoologas Severcevas 
pamėgino sujungti į vieną 
matematinę lygtį gyvio am
žiaus ilgumą, veisimos! 
greitį ir mirtingumą. 
Jo manvmu, bnt kurios gy
vių rūšies amžiaus ilgumas 
vra atvirkščiai pronorcin- 
o-as dauginimosi rodiklio lo
garitmui. ši taisyklė jau 
p r i t a i k y ta kai kuriems 
paukščiams ir žinduoliams. 
Artimiausios ateities reika
las — patikrinti ją kitų gy
vių atžvilgiu.
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įvairūs graužikai“i 
tas gyvis 
mas, kurį 
zoologinių 
loginių sodų lankytojai eks
kursijų vadovams.

Amžiaus ilgumo sąvoka 
yra labai miglota ir neaiški. 
Jeigu žmogaus atžvilgiu šis 
klausimas gali būti išaiškin
tas nustačius mirtingumo 
kreivę, tai gyvių atžvilgiu 
mes atsiduriam žymiai blo
gesnėj būklėje. Daugeliu at
vejų mums tėra žinomi tik 
nuotrupų duomenys, daž
nai reikalaują kritiško pa
tikrinimo. Paskutinių laiku 
stebėjimai, paneigė daugelį 
faktų, kurie anksčiau buvo 
laikomi visiškai tikrais.

Nesileisdami į ginčus dėl 
specialistų sprendimų, pa
žiūrėsime tik tuos maksi- 
malinius ilgametiškumo ter
minus,'kurie daugiau ar ma
žiau yra priimti paskutinių 
apžvalginių tais klausimais 
darbų autorių.

Nesustodami ties papras
čiausiais gyviais, kurių at
žvilgiu pati sąvoka “mir
tis” turi savotišką prasmę, 
pirmiausia pereisime prie 
pinčių.

Individualus kalkinių pin- 
4,000 ir paukščių apie 20,- čių gyvenimas trunka, ma- 
"'A rūšių. Apskritai, šiuo tyt, iki trijų mėnesių, o tit- 
metu gvvena daugiau 50,- naginių . * '
000 rūšių stuburinių gyvu-!tų. Pinčių atžvilgiu me 
lių. Tačiau šis skaičius yra 
visai menkas, palyginti jį su 
bestuburių gyvių skaičiumi.

0 kiek metų gyvena ši-1 planarijus gyvena apie vie- 
gyvis” — štai klausi- nerius metus, soliteris apie

dažnai pateikia 
muziejų ir zoo-

” — ko-

Zoologas PuFis ] 
suskaičiavo, kad* šiuo metu ■ šiais laikais žinoma apie 
pasaulyje žinoma 14.464 da- 20.000 rūšių įvairių vabalu

neseniai | daugįausja vabzdžių. Antai,

bar gyvenančių žinduolių. anie 75 000 dvisparniu, apie 
Įdomu, kad nuo 1896 iki 80,000 plėniasparnių ir apie 
.1935 metų buvo surasta 511 80.000 rūšių peteliškių, 
nauju žinduolių rūšių, dau
giausia graužikų.

Iš dabar gyvenančių stu
burinių nežinduolių gyvulių 
šiuo metu žinoma: žuvų — 
virš 13,000 rūšių, amfibijų
— virš 1,300, šliužų — apie

Čįa teikiami duomenys, 
žinoma, tiksliai neapima vi
sų stuburinių ir bestuburi- 
nių gyvių. Ee to, ateityje 
mokslas dar gali surasti 
naujų, ligi šiol niekeno ne
žinomų gyvių rūšių.

25 metus. Sliekai gyvena 
iki 10, o medicinos dielė — 
iki 20 metu. Jūros raudžiu 
atstovu gali būti Nereis, 
kurios amžiaus ilgumas sie
kia vienerius metus.

, Spygliuočių gyvenimas vi
sais atvejais matuojamas 
metais: jūrų žvaigždė gyve
na apie penkerius metus, 
.holo tari jos — nuo 3.5 metų 
iki 10.

Moliuskų gyvenimas sie
kia nuo vienerių metų iki 
60 ir net 100. Mūsų papras
toji perlinė gyvena apie tre
jus metus.

Daugumas pilvakojų mo
liuskų, prie kurių priklauso 
mūsų kadrinis turklys, nuo
gasis šliužas ir eilė jūros 
moliuskų gyvena, palyginti, 
neilgai — nuo vienerių iki 
penkerių metų, ir tik turk
lys išgyvena 9 metus, o Lit- 
torina — iki 20 metų.

Aštuoniakojis gyvena li
gi 10 metu, o kalmarai iš 
viso tik vienerius metus.

Pas mus sutinkamų vorų 
amžius — 1 —2 metai, bet 
žinomas voras - naukštinin- 
kas gali kartais išgyventi li
gi 15 metų.

Pereidami prie vabzdžių, 
turime pažymėti, kad d'u- 

— iki ketverių me- gelio jų gyvenimas vabzdžiu 
is su-1 formoje yra trumpesnis už 

riduriame su sunkuma’s 
norėdami išskirti atskiro 
individo gyvenimą nuo kolo
nijos gyvenamo. Šiaip ar 
taip, tiesioginiai stebėjimai 
na r odo, kad akvariume hid- 
’a gali gyventi iki 337 die
nų; gamtos sąlygose hidroi- 
dai, matyt, gyvena daug ____________ , ,
trumpiau: jie gyvena maž- balai (pavyzdžiui, 
’aug 2,mėnesius. Scifome- vabalas, ūsorius ir kt.) — 
dūza Cotylorhiza gyvena'4 — 5 metus, pagaliau kai 
vienerius metus. Pagaliau kurios cikados gali išgyven- 
koralai gyvena nuo 15 ik,i ti 17 metų. 
67 metų. F.............

Iš plokščiųjų raudžių — mes gyvulėlių

lėliukės būsenos periodą. O 
išsivysčiusių vabzdžiu tarpe 
galima rasti ištisą eilę per
ėjimų nuo gana trumpo am
žiaus ligi, palyginti, gana il
go. Antau muselė gyvena 
apie 10 dienu, duonv?.balin 
ir dil^vninis drugys — apie 
vienerius metus, didieji va- 

, klevinis

Smulkiųjų vėžių pader-
1 gyvenimas

Ji.-į, Ą
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ANCEVIČIUS’ LIES EXPLODED; LITHS NEVER HELPED NAZIS
T

Naujienos and Draugas Still
Publish Material Relayed from

Young Lithuanian Marine Hero at Pearl 
Harbor; Recommended for Navy Cross

Berlin Propaganda Bureaus
Vienybė, Published in Brooklyn, Also Helps Hit
ler To Spread Anti-Soviet Rumors, Inventions
A list, said to contain the names 

of some 12,000 persons, arranged in 
alphabetical order and purported to 
have come from the nonexistent 
Lithuanian Red Cross (the Nazis 
abolished it), is currently being pu
blished serially, at the rate of 
about 100 names a day, in the Nau
jienos and Draugas. The Brooklyn 
fascist weekly Vineybe also picked 
UP the and is following suit.up the list

The list was prepared by the 
Nazis and 
mysterious channels. It is rumored 
that not so long ago, a German U- 
Boat landed in Long Island and 
discharged a couple of axis agents 
to do fifth column work here. In 
reality, it was not the Lithuanian 
Red Cross that forwarded the list, 
but the Lithuanian Citizens League 
in Berlin, of which Rev. J. Prunskis 
(now residing in U.S.A.) was one 
time secretary. Instead of a "Red 
Cross” list, it should be called 
Goebbels List.

What Relations Do They 
Have With Germany?

Last December, some five months 
ago, the United States Government 
severed all mail, cable, and other 
means of communication with Nazi 
Germany, but — but by some deep 
dark mysterious channel, the Nau
jienos, Draugas and Vienybė and 
probably a few other institutions 
still get material relayed for them | 
from the Berlin Bureau. Our go
vernment has severed diplomatic re
lations with Germany and has gone 
to war with the Nazis, yet these 
publications still have the same 
connections, a bit more round
about, it is true, than they had 
fore war was declared.

Smokescreen Organization 
For Nazi Propaganda

The list is supposedly from 
Lithuanian Red Cross. This organi
zation, according to Naujienos, 
Draugas and 
was abolished 
November or 
January 26th, 
nos publishes

sent here through some

Lithuanian Red Cross was abolished 
at that time. If Sandara is correct, 
then eight months after its aboli
tion, the Lithuanian Red Cross sent 
a list of 12,000 names of persons 
"exiled” to the Soviet Union. If 
Naujienos is right, then the Lith- j 
uanian Red Cross sent the list over 
five months after >it was abolished. 
It all adds up to the same thing, 
however. There is information pub- 
lished in these same Lithuanian 
newspapers .that the lists are being 
sent over by the Lithuanian Citizens 
League in Berlin, of which Rev. 
Prunskis was once secretary. The 
lists, 
being 
land.

according to these papers, are 
relayed vią Berne, Switzer-

The So-Called “Names”
On the Lists

names are supposed to 
of people “exiled” into

be 
the

the

be-

the

to
Vienybe, themselves, ’ 
by the Nazis late In > 
early in December, T he 
1942, issue of Naujie- 
that the Lithuanian

December. That means that the or
ganization does not exist for five 
months. Yet, this non existent or
ganization sends out mail and pub
licity against the Soviets regularly! 
It is clear that the list came from 
some German Nazi organization and 
pot from the Red Cross at all. The 
September 26th, 1941 issue of San
dara (Chicago! stated that the

The 
those 
interior of the USSR by the Soviet 
Lithuanian government. The names 
could have been taken from tomb
stones of any cemetery in Kaunas 
and othdr Lithuanian cities. The 
names could be those of the Lith
uanians who were butchered by 
the Nazis when They invaded Lith
uania. The names could be those of 
Lithuanians sent to Nazi Germany 
into slavery. The names could also 
be of thp persons with pro-axis 
leanings and potential fifth column
ists who were removed from Lith-. 
uania to the interior just as our 
own government is removing ‘ enemy 
aliens as potential sources of trouble 
to the interior. The names could 
be those of persons evacuated from 
Lithuania by the Lithuanian Soviet 
government when the Nazis began 
their attack upon Lithuania to save 
them from the Nazi bandits. There 
is no way to check the veracity of 
the list. All we know is that the 
list was prepared by the Nazis or 
their* hirelings and we know that 
Nazis are goddamned liars!

Any newspaper publishing propa
ganda sent here by the Nazis, 
through whatever channel, is a Na
zi agent and should register ip 
Washington as such! Then we would 
know with whom we are dealing.

Let Them Tell the Truth 
About Their Sources!

Let the papers publishing the list, 
give us its history — its origin, who 
prepared it and who forwarded it 
to this country and how it got here, 
and we shall soon see that it is no
thing but Nazi propaganda, it is a 
form of atrocity propaganda alle-

Protect Your Eyes and Health
By J. F. Borisas, P.H.C., O.D.

(Continued)

out from the center, 
of a circle, some sur- 
pupil. When the ra
contract the pupil is 

When the circular fi-

CORNEA.
Behind the cornea is the colored 

part of the eye, called the jris, with 
the round black hole, the pupil, in 
the center. The pupil admits the 
light into the interior of the eye. 
The iris contains muscular fibers; 
some running 
like the radii 
rounding the 
diating fibers 
made larger.
pers contract the pupil is made 
smaller. We may see the pupil en
large when the light is dim, and 
grow small in the bright sunshine. 
We have no control over muscular 
fibers.

The irisN is a self - regulating 
screen. Light and some other influ
ences make it agency of the nerves. 
Back of the pupil is the crystalline 
lens. This is a disk-like body, with 
fhe surfaces convex. It is well nam
ed crystalline, for it is clear and 
transparent as the purest crystal. 
It is but little firmer than jelly. Its 
use is to bring the rays of light, 
which pass through it to a focus on 
the. retina, just as you have seen a 
glass lens (burning glass), bring the 
rays of the sun to a focus, so that 
they would bum paper.

In the disease called cataract, the 
crystaline lens becomes hard and 
opaque, and some of the light can
not pass through it; the power of 
vision is thereby lost.

The internal or nervous coat of 
the eyeball is called the rqtina, and 
it is the most important membrane 
of the eye. All other structures of 
the eye may be considered subser- 
Vent to this one, as on it are form
ed the image of external objects by 
means of which we are said 
them.

It is delicate nervous
rane, upon which the image of ex
ternal objects are received. The im
pression is carried to the brain, and 
hence the eye and brain are in most 
direct and constant communication. 
The retina should be in healthy 
condition, if not the sight is impair
ed.

The Vision L formed ia exactly

to sec

memb-

the same as when you sit for your 
photograph a picture of your1 face 
is made upon the sensitive plate, 
which the photographer slips into 
the back of his camera. So when 
the eye is directed to 
that 
tina.

As 
face 
and

object is pictured
any' object, 
on the re

from your 
glass lens,

gedly committed by the Soviets.
It is interesting to note that the 

papers call upon their readers to 
look for names of their relatives in 
the list. These relatives or persons 
with similar names are today in the 
main engaged in defense industries. 
They are making weapons of war 
for America, England and the So
viet Union, the same Soviet Union 
which, according to the mentioned 
newspapers, is exiling their kinsfolk 
and torturing them!

If a list must be published, why 
not wait until the veracity of the 
list is checked? )

Or do these publications believe 
that there is no question as to its 
veracity, considering the nazi source 
of the list, and that its publication 
is in the best interest of our coun
try’s and the United Nation’s war 
effort to defeat the axis?

BACKSTAGE WITH 
SIETYNO CHORUS

the rays reflected 
pass through the 
fall upon the sensitive plate, 

so rays pass from the object 
vision through the lens of the eye 
and the vitreous humor, and by 
these are brought to a focus 
the retina. The 
ra is always of 
tina is also of 
picture bpth on the sensitive plate 
and on the retina is upside down, 
but for some reason which wo do 
not understand it does not appear 
so to the mind.

It is not the eye that sees for 
however perfect the eye, if the op
tic never behind it iš cut off, there 
is no vision. It is the brain that 
sees; but the rays of light which 
focus on the retina ąnd make this 
picture stimulate the peculiar end
ings of the nerve fibers which com-' 
pose the retina and these fibers 
carry an impression into the brain, 
which is vision.

(to be continued)
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OMAHA, Nebr. — A Young Lithuanian American from this 
city, Corporal Peter Kerdikes, Jr., U. S. Marines, helped battle 
the Pearl Harbor holocaust. He has been recommended for the 
Navy Cross by General P. Upshur of the department of the 
Pacific who credits Kerdikes, together with other members of 
the U. S. armed forces, with®---------------------------------------
helping to save a United States 
battleship from serious damage or 
possible destruction in the Japanese 
attack on Pearl Harbor.

Kerdikes and 12 other members 
of the United States Marines of the 
yard fire department performed a 
hazardous, feat at the risk of their 
lives. The recommendation for the 
Navy Cross came after a report 
from Gen. Upshur. The report read:

“During the early stages of the 
attack on Pearl Harbor, two de
stroyers were bombed and set Mire 
while in drydock. The liberated fuel 
oil ignited and made a seething 
cauldron of the dock. A battleship in 
the same dock was exposed to se
rious damage by the fire. The burn
ing destroyers set off magazines, 
depth charges and torpedoes, caus
ing heavy explosions.”

Joined 2 Years Ago
Kerdikes joined the marines about 

two years ago, “to see a little of 
the world.” He was born and reared

in Omaha, attending West Side 
grade school. He graduated from 
South High in 1934.

Upon completion of his training, 
he wąs sent to Pearl Harbor, where 
he made a name for himself as pit
cher on the marine baseball team. 
His parents, Mr. and Mrs. Peter 
Kerdikes, received a card from him 
dated December *8, which merely 
stated: “I am well, have received 
no letter from you lately.” A bro
thel’ Alfred said, ‘‘Heir, he wouldn’t 
brag«if he fought the Japs hand to 
hand.”

Kerdikes was planning to come 
home on a leave last Christmas. 
However, he says, “James and I 
hope to get away this summer for 
a visit.” James, an older brother, is 
serving as chief petty officer in the 
navy.

Kerdikes has an uncle, M. 
dikes of 845 W. 70th Street, 
cago, Ill. and Paul Kerdikes, 
other uncle in Cleveland, Ohio,
of whom are readers of the Vilnis, 
his folks have long subscribed.

Ker-
Chi- 
an- 

both

Builders’ CABARET NITE to be Held at 
Laisve Hall Saturday Evening, Apr. 25

Nazi Agent Whose Releases Appeared in 
Pro-Fascist Press Declared to be a 
“Liar”; Only Traitors Aided Germans

Juozas Jurginis, Who Wrote “Labas Rytas” Lithuanian 
Language Textbook for the LDS, Said to Have Been 

Murdered by the Nazis

By JONAS ŠIMKUS.
By Wireless to Inter-Continent News

THE OTHER DAY I had a talk with a man who was taken 
prisoner and brought to the Soviet Union. I will call him 

St--lis. He was born in Rumšiškai. Under the Soviet govern
ment he lived in Kaunas and worked at the Audinai factory...

When the Hitlerites invaded Lithuania being an ex-policeman 
he was mobilized, presumably^ 
in order to help maintain order 
in the country. Later he was trea
cherously sent 
front and was 
Kalinin sector.

He claimed
voluntarily together with his arms. 
When he began to run to the wood 
lying between our and the German 
lines, the Germans opened fire on 
him but fortunately, as he main
tains, he was not hit. Only the up
per of his left boot was torn by a 
bullet.

Nazis Unleash Terror Upon 
Lithuanian People

He told me — true, with some 
anxiety and on the promise that I 
would not publish his name for he 
had d wife and two children in Kau- 

days after 
Lithuanian

tion. I assure you there was no 
Lithuanian rebellion.” I

to the Soviet-German 
taken prisoner on the

that he surrendered

It’s good to see your familiar 
faces once again joining me back- 
stage but this time, as you can see 
for yourself, we came on the right 
night. Take your seats quietly for 
there’s the chorus on stage and 
we’re' just in time for the first act.

For the benefit of you new
comers, the Opera we are about to 
witness is the beautiful folk opera 
BIRUTE which will 
tųrday nite May 9th 
Hall 
tyno 
most 
this
written around Birute, playęd by 
none other than that excellent art
ist — Ann Stellman. Birute is faced 
with a destiny of either marrying a 
German Prince, whom she does 
love, or Entering the order of

I priestesses and becoming a 
vant of the Gods of Lithuania.

With Wanda Stockus’s solo, 
imaginary curtain goes up — 
the Opera has begun. Hasn’t she a 
wonderful voice and why haven’t we 
heard her more often? The stage is 
filled with women gayly making 
wreaths from flowers and prepar
ing for the festivities of the day. 
Lillian Janush, Adele Rudis and Al
ma Zilonis each sing a solo and join 
Wanda in song. After a lively dance 
by a group of the chorus women, 
Birute comes on stage singing as 
only Ann Stellman can. The drums 
arc sounded and the festivities have 
begun •— the stage is cleared 
but for Birute who remains and 
acts a dramatic monologue set 
music. Here folks is 
bring out the hankies 
docs put it across.

Ir looks like they 
go over that scene again, so let’s 
take a peek backstage and meet 
some of the other characters. 
There’s Joe Sukaskas who plays the 
Capt, of the hated Germans so 
well that you’ll want to jump out 
of your seats and shoo him off the 
stage. His body of men is played 
by Eugene Shimkus, ’ L. Pakštis, 
Edmund and Frank Rogers.

Then there’s Birute’s brother, 
played by Larry Dobinis who has 
more than once convinced us of his 
talents. Her other brother is play
ed by Bill Kogliago who is a new
comer and .1 know you will all 
want to see more of him. He is a 
Russjap boy who speąks like a rfa- 
tive-bprn L<ith. Brpvp, Bill.

I know you arg all dying to meet 
the handsome here — Keistutis, and 
here he is folks — Harry IVĮRkus— 
an Adonis to the nth degree. Please 
girls don’t push — you will all get 
a chance to meet him, if you just 
form a line to the right.

The High Priest of Lith. is played 
by Jonas Valentis himself whose 
acting is unsurpassable and alone 
is worth the price of admission. 
Then there’s Teddy Kaškevičius who 
plays Birute’s father and he too 
needs no introduction.

Where’s ąll that racket coming 
from? — oh, it’s the Vaidelytes act
ing more like 20th Century jitter
bugs than saintly priestesses — let’s 
go over and meet them. They are 

(continued on page five)
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Editorial on Draugas and Prunskis
After reading an article similar to last English Section’s “The 

Case Against Rev. J. Prunskis” in Laisve’s Lithuanian section, 
the Draugas of Chicago admits that Rev. J. Prunskis lived “se
veral months” in Berlin, before coming to this country, that he 
was "secretary of the Lithuanian Citizens League in Berlin and 
that it had announced that Prunskis was on the Draugas Editor
ial Staff. The Draugas also says that it is very happy to have 
Rev. J. Prunskis work for thejr paper, which we do n0t doubt 
at all.

After making all these admissions, the Draugas still insists 
that we are telling lies about both their paper and Rev. Prunskis, 
that we are Communists and that we should be ashamed pf our
selves. ‘

BROOKLYN, Y. — After some 
weeks of careful preparation, the 
LDS members of Br. 200 are ready 
to spring their CABARET NITE 
upon the long-suspecting public.

Last month some woe-begone 
committee members gathered toge
ther to discuss the arduous 
arranging a dance for the 
of the Convention treasury 
ril 25.

“Make it a good dance, 
asked Builders’ President
Pakai. “None o’ the ole stuff, 
Secretary Kubilius. “Try something 
different,” suggested the visiting 
John Orman. After pooling their 
sources, the five heads on the com
mittee, Ann Wagnis, Emily Klimas, 
Alda Orman, Tony ’Navikas, and 
Aldana Barnot, came 
the following gem:

A CABARET NITE — somethin’

task of 
benefit 
on Ap-

please,” 
Frances 

said

out with

different — night club atmosphere 
— get one of the gals to be a “ci
garette girl” — and why not a ge
nuine, real-blooded torch singer, 
evening gown and,all?,— a band 
with everything from Dorseyan 
rhythm to Litwanian polkas—night 
club tables — a roped-off “reserv
ed” section which everybody can 
use — spotlight — microphone — 
floor show — etc. and etc.

You’ll see the result of their me
ditations Saturday at Laisve Hall 
when the Builders present their 
Cabaret Nite. Cover charge is 40c. 
8 p. m. opening time. George Kaye’s 
orchestra on the stage.

The dance, by the way, is being 
held to raise funds to send the 
branch’s delegates • and Drama 
Group to Chicago for the LDS Con
vention, Sports and Drama Tour- 
nies in July.

air-borne

nas — that the early 
the German invasion of 
were terrible.

The Germans landed 
troops in Kaunas, consisting of re
patriated Germans and Lithuanian 
degenerates who shot nearly every 
worker who had . not had time to 
put on his holiday clothes. These 
Germans and traitors at once put 
swastika badges on their arms and 
whoever did not have such a badge 
was detained in the streets and in 
the 
of 1

; majority of cases was shot 
hand.

out

Among the Liths
Sgt. Arthur Zewert came on leave from Boise, Idaho, to 

visit his parents here in Brooklyn. He is waiting for his call 
for instruction in radio operating. . .

Al Dobinis, Brooklyn’s, gift to the lonely ones, has been re
classified into Class 1A and will be called for service on 
April 30th. . .

Among the recent visitors to the Laisve office was Ernest 
Chizauskas of Lowell, Mass. At one time he conducted the- 
“It’s the Truth!” column in the English Section but at present 
his interests lie more with music and singing. . .

PM, New York’s stapled tabloid, came out last week with 
an article listing “Darbininkas,” a Lithuanian language news
paper in Boston, as one of the defenders of Coughlin’s fifth 
column propaganda. “Darbinipkas” attempted to say that 
attacks against Coughlin’s treacherous mouthings, are attacks 
against Catholics. Loyal Lithuanian American Catholics deny 
^such arrant fascist demagogy. . .

Frank Yakštis, whose poems under the name of “Francois” 
have appeared in the English Section, will enter the' armed 
forces at the end of this month. . .

HERE AND THERE
most distressing announcement 
the one concerning the activi- 
of a certain slimy character by 
name of Pierre Laval. By this

A 
was 
ties 
the 
time, however, the Alpes should
know that this is the sort of drast
ic action to expect from Hitler 
when he’s backed up against a 
brick wall, and even the average 
man on the street should be able to 
rpll with the blow, regain his sen
ses, and see right through it.

To accept only the obvious impli
cations of Laval’s appointment and 
disregard the more obscure, yet 
plausible, possibilities is to play right 
into Hitler’s hand and bring his lit
tle game to a .successful finish.

Laval has always been Adolph’s 
ace in the sleeve as far as France 
was concerned. Preserved and cher
ished until the right moment, he 
has now stepped forward to play 
the major role in Hitler’s latest 
production entitled “How to Win 
Friends—Especially Frenchman.”

The play must be a success for 
the simple reason that the Allied 
war of nerves has had its effect on 
the Nazis and they are already re
ported tp bp evacuating civilians 
from the Channel coast and fortify
ing the districts against possible in
vasion. A hostile France, in that 
event, would certainly make things 
tough. Therefore, we *must look 
for Hitler to go ą|l put in this-game 
of winning over the French. He will

probably allow dismembered France 
to unite again and enablb Laval to 
say to- his countrymen. “See, our 
only chance of ever becoming a na
tion again lies in collaboration with 
Germany.”

He also will probably send more 
food to the. hungry Frenchmen, an 
angle which the gushy Laval could 
exploit to the utmost. He might 
even promise removal of the Nazi 
occupation forces if the French 
showed signs of behaving.

Laval, with all his powers of 
suasion and sentiment, is just the 
one who might convince his fellow 
countrymen that they should give 
him their support. Naturally, this 
is a game which will take time. The 
French people wpn’t be brought in
to camp overnite. Tpey will hold 
out despite th« fact that thp Nazis 
may be extending a hand and say
ing, “let’s shake and make up.”

But let us 'remember also that 
they have already been holding out 
for x a long time. We know what 
they are waiting for and we must 
answer their prayers before their 
spirit cracks under the potent com
bination pf Laval’s persuasive topgue 
and Hitler’s life giving food. We 
must not give Adolph time to play 
his game ta the finish. We must 
nip it in the bud by invading the 
continent while the Frenchmen are 
still for us. . ,,

Max Weintraub.
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Writer Who Visited U. S. 
Is Among those Murdered 

Ry Nazi Soldiers
In Kaunas over seven 

persons were killed in the 
weeks. St—lis claims that 
self saw on Kalnų Gatvės
bodies of the poet Rūkas and of the 
writer Juozas Jurginis. All direct
ors and vice-directors of nationaliz
ed plants in Katinas and those who 
were former workers were murder
ed.

Some of the men who were shot 
were later hanged on Viliampolis, 
Žaliasis Kalnas and Šančiai streets 
and notices were attached to the 
scaffolds saying “This fate awaits 
all Bplsheviks and their henchmen.”

Talk of “Rebellion” is Only 
A Nazi Invention

asked him what he knew about 
so-called rebellion so widely

Ancevičius is Stooge for 
Nazi Propaganda Agents

“But Ancevičius,” I said, “wrote 
in the American press that many 
Lithuanian rebels were killed in 
these battles and later they were 
buried with great ceremony.”

“I don’t deny that there were 
burials,” St-lis replied. “During the 
fighting a number of innocent per
sons were killed. The Germans shot 
many paeceful citizens. As to Ance
vičius, I knew him when he used 
to write for ‘Lietuvos Žinios’ from 
Berlin. You would have to go a long 
way to find another liar like him 
among the Lithuanians. What is 
more, people in Kaunas say that it 
wasn’t he that wrote the articles 
but a certain Hofman who used to 
work in the Kaunas Kulturverbund 
and who on June 22nd landed with 
parachute on Napoleon Hill near the 
Nemunas. Ancevičius only Signed 
the articles because the Germans 
thought he was a popular figure.”

Our conversation was a short one 
for the prisoner of war train was 
proceeding farther into the country. 
I was very anxious to learn some
thing more. I asked him how the 
Germans were treating the'peasants.

He said that, he did not know 
much about that as he lived in Kau
nas but he heard that they were 
being shamelessly robbed. Then he 
told me that he himself took part in 
the plundering of the Maistas cold 
storage warehouses. Ą11 the canned 
goods were exported by the Ger
mans, partly to Germany and part
ly to the front. The Pienocentras 
warehouses suffered very heavily. 
The Germans took over the Kauno 
Audinai factory with all its raw 
materials and goods. All the ware
houses of big Kaunas were plunder
ed. Goods were loaded and shipped 
out at night, and they declared that 
the Bolsheviks had done it. '

“I saw that’with my own eyes.” 
St-lis said. Our brief conversation 
had to come to a close. The train 
left ‘for the interior of the country.

Avarice, 
and the

Gambling is the child of 
the brother of Iniquity 
father of Mischief.—George Wash
ington.

I 
the 
trumpeted by the fascists.

“What rebellion? There was no 
rebellion. The Germans dropped air 
descent armaments and ammunition. 
That was the whole rebellion. They 
were jpined by a small number of ---- r .... „
our own degenerates whom the lars! Buy U. S. Savings Bonds, and
Germans had hired during repatria- Stamps.

Bonds buy bombs, Stamps buy 
bullets! Buy U. S. Defense Bonds 
or Stamps every pay day!

Keep ’em rolling! We mean dol-

Debunking Nazi Propaganda
This is Nazi Propaganda—

, The BROOKLYN TABLET for April 11, 1942 states: 
“Washington, Apr. 4.—Approximately 800 teachers ol 

primary schools in Lithuania were sent into exile in Sibe
ria by the Soviets... according to reports reaching here 
recently.

“The primary object of the Reds was to remove from the 
country all educated and professional persons who might 
be qualified to assume leadership. The Nazis adopted the 
sąme technique in Poland when they invaded that country 
in-1939.”...........

“The number of exiles from Vilnius, according to a still 
incomplete registration, was 6,602. All were presumably 
sent to Siberia.” .

Because
“Ajnprięą,” ą Brooklyn Lithuanian catholic weekly, on 

February 6th,. 1942, quoted “Naujoji Lietuva,” a Nazi 
newspaper published in Nazi occupied Vilnius, giving these 
very same figures. The origin of the figures is Nazi, yet 
the Tablet does not state so, and uses a Washington date
line, inferring that it is from American sources. If the 
Soviets had evacuated those who “might be qualified to 
assume leadership” after the Nazi invasion, they did a good 
thing—they eliminated the possibility of some of thepi to 
assume leadership of the Nazi dominated Lithuania. They 
eiimmatecl Bithpąpiąn Petains and Lavais!

The TABLET took the above Nazi propaganda from the 
Ldthy/auian Legation’s 'bulletin “Current News an.the Lith
uanian Situation” of March 20, 1942! The legation bulletin 
did not credit Nazi sources for this information, either!



Vienas belgų laivo jūrininkas, sužeistas, nešamas j ligoninę; jo laivas, gabenęs Am
erikos karo reikmenis Jungtinėms Tautoms buvo nuskandintas. Tūkstančiai drąsių ir 
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Reikia Gyvent ir 
Kovot

i reikalinga žmonijai jos kovoj 
už gyvenimą ir ateitį. Tai jie 
duoda puikius pavyzdžius mo
kindami, kad reikia ginti savo 
teisę gyventi, o ne save žudy
tis.

ir pasiryžimo; bet to pasitikė
jimo, kuris yra būti tvirtai 
įsitikinus, jog žmonės kuria 
savo pasaulį, jog jį veda ir ves 
kas kart prie didesnio tobulu
mo.

asme- 
reikia

didelė 
pama-

Nusižudymas paša uliniai 
garsaus rašytojo Stefan Zweig, 
iškelia prieš akis ir aktuli- 
zuoja klausimą žmogaus už
duoties šių dienų gyvenime. 
Kokia yra žmogaus misija gy
venime? Ar jis gali savu noru 
atimti sau gyvybę ?

Be abejo, čia yra dideli 
klausimai ir į juos trumpame 
laikraščio straipsnelyj negali
ma smulkiai atsakyti. Bet jie 
yra labai aktualūs, jie tiesiog 
reikalauja atsakymo. Nusižu
dymas didelio rašytojo ir hu
manisto St. Zweig argęntinie- 
čiams primena dar tik keli 
metai atgal taip pat nusižud
žiusi didelį demokratinį lyderį 
Lisandri de lą Torre. Kadangi 
Stefan Zweig, lygiai kaip ir 
Lisandro de la Torre, buvo 
didelė ir pažangi asmenybė, 
jis buvo skaitomas esąs pažan
giųjų liberalinių intelektualų 
viršūnėje, tad apie jo 
nybę ir jo nusižudymą 
kiek daugiau išsitarti.

Jeigu jis buvo tokia 
asmenybė, — gali kas
nyti, — tai jis žinojo žmogaus 
vertę ir jo užduotį šių dienų 
gyvenime ir jeigu jis pats nu
sižudė, tai gal nerado kitos iš
eities. i •

Ne. Nusižudymas nėra jokia 
išeitis, yra tik pabėgimas nuo 
gyvenimo — dezertiravimas 
nuo kovos. Yra pasidavimas 
priešui.

Zweigas buvo pacifistas to
kio tipo, kokiu buvo Romain 
Rollandas 1914—18 m. karo 
laikotarpyj. Jis manė, kad jo, 
kaipo dvasinio rašytojo padė
tis randasi virš istorinių kovų, 
kad jis lyg kokiame aukštai 
virš mūšio iškeltame bokšte 
galės ramiai sėdėti ir disku- 
suoti apie dvasią ir kultūrą. 
Bet jis apsiriko.

Jis bėgo nuo karo, kuris 
plėsdamasis po visą pasaulį 
norėjo įtraukti ir jį į sąvo ra
tą. Išbėgo iš Austrijos, kuomet 
nacių vokiečių batai jau min
dė jo miesto Vienos gatves. 
Išbėgo iš Londono, kuomet 
priešo mėtomų bombų sprogi
mas nušviesdąvo tame didelia
me mieste vis dąžpįąu pasiro
dančius griuvėsių vaizdus. Jis 
bėgo nuo kraujo baisenybių 
purtančių šių diepų pasaulį. Jr? 
kuomet jau nerado kur bėgtį, 
kuomet karo griausmo garsai 
pasiekė ir paskutinį jo pasislė
pimą, tuomet jis pasirinko Pa
skutinį galima pabėgima — 
pabėgti iš pasaulio, iš gyvųjų 
tarpo.

Tą galėjo padaryti tik Žmo
gus kritęs beviltiškumam pa
skendęs pesimizme. Dabarti
niu laiku paskęsta tik tie, ku
rie neturi pasitikėjimo žmo
gui, žmonijos ateities likimu. 
Ne to pasitikėjimo, kuris va
dovaujasi tik neužtikrinta vil
timi, bet kuriame nėra valios

Zweigas savo atsisveikini
mo laiške šitaip rašė: “Maty
damas žlugusią mano kalbos' 
šalį ir mano dvasinę tėvynę — 
Europą — naikinantis karo 
ugnyj, ir sukakus man 60 me
tų amžiaus, reikėtų begalinės 
jėgos atstatyti mano gyveni
mui, o mano energija yra iš
sekus po ilgų klajojimų, kaip 
koks neturintis tėvynės.” '

Ta aiškus ženklas nustoji- 
mo vilties geresniu žmonijos 
ateičia. Tai neturėjimas pasi
tikėjimo žmonėmis ir savimi. 
Zweigas, kaipo rašytojas ra
dosi pilnam savo subrendime, 
pilnam intelekto stiprume, 
bet kaip pesimistiškai jis pats 
apie save atsiliepia! “...ma
no energija yra išsekusi . . .” 
Rašytojui turėti 60 metų dar 
nėra senatvė. Pagretinkime 
George Bernard Shaw, kuris 
jau turi virš 80 metų prie Ste
fan Zweigo ir aiškiai pamaty
sime, kad jo energijos išseki
mas glūdi ne metuose, bet jo 
gyvenimo supratime.

Stefan Zweig, kuris suprato 
tiek daug, kuris labai teisin
gai aprašė apie Maksimą Gor
kį, kuris suprato Romain Rol- 
landą ir parašė daugybę labai 
vertingų raštų, negalėjo sup
rasti, kąd dvasios pergalė pri
klauso nuo drąsos išsisaugoti 
nuo dumblo ir nepaskęsti jame, 
kad reikia nenutolti nuo gyve
nimo, nesustoti, o eiti su juo 
dalyvaujant visose jo kovose.

Zweigas buvo to humaniz
mo atstovas, kuris jau baigia 
savo dienas. Jis, būdamas gi
lus, psichologas, žiūrėdamas į 
kylantį naują pasaulį, naują 
humanizmą, nepametė savo 
kląsės pažiūrų ir žiūrėdamas 
į S.S.R.g. peįvertįnp ten apgau
čių nąųjų vertybių, kurioms 
yra lemta užimt vietą jau atgy
venusių sąvo dienas buržuazi
nio humanizmu vertybių- UŽ 
tai Zweįgąs ir neturėjo ko 
ginti, jis jautėsi gyvenimu—jo 
verdančių kovų išorėj-

Už ’tai jo mirtis ir negali
ma laikyti pavyzdingą.

Tad, kur jieškoti šių dienų 
gyvenimo pavyzdžių?

Nąrsi Sovietų liaudis, pasi
ryžusiai kovojanti prieš įsi
veržusi priešą; tvirti kipų ko
votojai, kurie ištvermingai jau 
virs keturi metai ginasi nuo 
žiaurių uŽPUoHkų y - f 
Serbijos, Jugoslavijos, Bulgari
jos, o virš visko sovietinių ša-

SU di-
priešų

naikina

Pasaulis žengs į priekį, į 
naują humanizmą tik paties 
žmogaus pastangomis. Tik per 
neatlaidžią kovą prieš visus 
progreso priešus. Atsisakyti 
nuo gyvenimo yra dezertyruo
ti nuo kovos. Už tai. Zweigo 
saužudystė smerktina. Fedaje- 
vo, Glad kovo, Erenburgo ir 
kitų naujo gyvenimo kūrėjų 
rašytojų kasdieniniai veiks
mai, jų elgesys mums rodo, 
kad žmogaus tikslas ir parei
ga yra gyventi, kovoti ir kurti 
sau laimingesnę ateitį.

D. —J-nis.
(iš “Momento”)

Įvedimus “džiaz” beno 
fronte dėl- Raudonosios Ar
mijos karių pasilinksmini
mo yra naujas projektas. 
Knygynai, pamokos, kon
certai, parodos ir judžiai 
jau geniai buvo priimta ar
mijos kliubuose pačiame 
fronte. Veikla eina beveik 
pačioj karo ugnyje.

Štai, koks buvo vienas at
sitikimas viename sektoriu
je. Vienas, atvykęs iš Mas
kvos instruktorius davė lek
ciją temoje “Kas yra tie 
cionalistiniai socialistai, 
ba naciai?” Kariai buvo 
sirinkę apkasuose. Už 
šimties minučių ateina
mandierius. Jam gaila per
traukti prelegento prakal
bą, bet ką darysi, įsakymas 
yra įsakymu ir jį reikia 
pravesti gyveniman. Pra
kalba tapo pertraukta ir vi
si kareiviai artileristai 
pradėjo šaudyti į priešo po
zicijas. Už dvidešimties mi- 
nutų apsišaudymas nutilo, 
kareiviai vėl susirinko ir 
prelegentas tęsė savo kalbą 
apie nacius ir jų barbariš
kus tikslus.

Arba, štai, politinis in
struktorius Nikolai Barans
ky, mokytojas iš Maskvos 
Pedagoginio Instituto, nu
vyko į frontą duoti prelek- 
ciją temoje “Karas Pacifi- 
ko Okeane.” Kai jis pribu
vo, armija pradėjo žygiuo
ti į naujas pozicijas. Barans
ky irgi užsidėjo “skis” (čiū-* 
žes) ir leidosi paskui ar-

miją. Kaip greitai armija 
apsistojo ir pasistatė kem
pes, mokytojas pradėjo duo
ti prakalbą apie karą Paci- 
fiko Okeane. Šitam raudon
armiečių kliube buvo tik 
per vieną kovo mėnesį duo
ta apie 50 lekcijų įvairio
mis temomis. Kareiviai ko
voja ir mokinasi. Jie turi 
būti žmonės apsišvietę ir 
pažįstą šį karą ir jo tiks
lus iš politinio taškaregio.

Raudonosios Armijos 
tūriniai kliubai fronte 
aprūpinami knygomis, 
riomis kareiviai, poilsio 
tu, galėtų naudotis, 
specialiai mažo 
knygų atspausdinta, 
būtų paranku fronte 
skleisti tarpe kareivių 
kasuose.

Šis ypatingas kliubas 
buvo suorganizavęs labai į- 
domią parodą vienam kai
me, kuris buvo atvaduotas 
nuo nacių. Parodos tema 
buvo: patri jotinis karas
prieš Vokietijos fašizmą, 
civilis karas Sovietų Sąjun
goje anais metais, Stalinas 
kaipo komandierius ir or
ganizatorius R a u d onosios 
Armijos.

O kliubo judžiams rodyti 
kilnojamas aparatas gauna 
iš miestų ir fronte rodo į- 
vairiausiomis temomis kru
tamas paveikslus. Krutami 
paveikslai turi didelio pasi
sekimo iš nacių atvaduotuo
se kaimuose.

Dar iiieko nepranešė drąu- 
gai iš Pontiac, Mich. Nereikė
tų praleisti šios geros progos, 
surengti . draugui;. ‘ Prti§eikai 
prakalbas. Ką’ sakote, draugiai 
LDS. 162 kp.? ; 7 V

Manau, kad šis pranešimas 
bus paskutinis, kiek liečia šį 
d. Pruseikos maršrutą. Jeigu 
būtų reikalas plačiaus >ką' pa
žymėti, — tuo j auš-praneškite 
LDS 1.1 Apskr. Sekr. J. K. 
Alvinui, 3746 Lothrop Avė.

Hartford, Conn
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Binghamton, N. Y. DETROITO ŽINIOS

Kalvarijos kapinėse. Pali- 
nuliūdime savo vyrą Anta- 
Čarną, dukterį Reginą, sū- 
Algirdą, taipgi motiną, du

iįų pąrtį^ąpąi, kųrįe 
džiausiu herojiškumu 
užplūstoj jų žemėj 
užgrobėjų jėgas ir ruošia dir
vą savo šalių pasiliuosavimui. 
.Tai tokie pavyzdžiai, kurių

Mirtys
Keletas savaičių atgal stai

gia mirčia numirė Julia čar- 
nienė (Gudauskaitė). Palaido
ta 
ko 
na 
n ų
broliu ir seserį. Su savo vyru 
gyveno tik devintus metus 
(buvo vedę 1933 metais) ; vai
kučiai paliko dar nedideli. 
Gaila, kad begąilestingoji mir
tis pergreit nutraukė gyvybės 
giją!

Neseniai taip pat staigiai 
numirė Leonas Tromber. šis 
lietuvis buvo vedęs su slova
kų tautybės moterimi ir nuo 
lietuvių buvo kaip ir atsitrau
kęs. Bet seniau gyveną lietu
viai čionai, gali prisiminti Le
oną, .kaip jis dalyvaudavo su 
lietuviais muzikalėj grupėj 
(styginiais instrumentais). Le
onas buvo kilęs Aš Panevėžio. 
Mirę 49 metų amžiaus.

Aukos Spaudos Palaikymui
Literatūros Draugijos kuopa 

paaukojo dienraščiui “Vilniai” 
$2. Tai bus pąsvęikinimas 
dienraščio šėrininkų suvažia
vimui.

H. žukienė surinko $8.55 
dėl paramos kanadiečių laik
raščiui “Liaudies Balsui.” Au
kojo: Navalinskui ir J. Vaice
kauskas — po $1; O. Mikola- 
jūnienė, M. Liužinienė ir A. 
žolynas—po 50c; F. Zeboris, 
F. Maldaikis,' A. Garnys, P. 
Mačiukas, I. Liužinas, O. Gir- 
nienė, V. Kaminskienė, S. Ja- 
silionis, K. Staniulis, L. Tvari- 
jonas, P. Grinius, I. Vėžys, A. 
Pagiegala, V. Zmitraitė, U. Ši- 
moliūnienė, H. Plinkevičienė, 
A. Bagdonas, K. Juoząpaitie- 
nė ir H. žukienė po 25c; J. 
Kireilis — 20c; H. Vęžienė —

I •

Be to, Literatūros Draugijos 
kuopa aukojo iš savo iždo 
$1.50, o $3.50 užsimokėjo pre
numeratą. “Liaudies

. bus suipčiamąs į 
Kliubą, 315-17 
Lietuviai užeipą į 
lės pąsiskąityti. ,

Balsas” 
Recreation 

Clinton St. 
kliubą, iga-

ft

Drg. L. Pruseikos Maršrutas j Balandžio 27 d., Muskegon,
Pereitą savaitę gavau pra- Mich. (pirmadienį), pas drau-

.nešimus nuo LDS. kuopų, kad 
užgiria LDS. 11 Apskričio vei
ki mą< ir LDS 
rengiasi prie 
ruto.

Jau buvo 
būsimą prakalbų maršrutą at
liks d. L. Pruseika, “Vilnies” 
redaktorius. Kaip žinome, d. 
Pruseika yra žymus kalbėto
jas, tai mes būtinai turime ge
rai prisirengti ir išgarsinti jo 
prakalbas, kad ateitų daug 
žmonių pasiklausyti.

Prąkalbų maršruto eiga bus 
sekama :

Balandžio 26 d. (sekmadie
nį), Grand Rapids, 
Lietuves Sūnų ir 
Draugijos svetainėje, 
ton Avė.

kuopos sparčiai 
prakalbų marš-

pranešta, kad

Mich'., 
Dukterų 

Hamil-

gus stuboj.
Balandžio 28 d., pas far- 

merius (draugę Blažienę), 
Hart, Mich. (LLD 207 kp.)

Balandžio 29 ir 30 dd. pas 
farmerius; scottvilliečius ir cus- 
teriečius (LLD. 218 kp.) pra
kalbos.

Gegužės 2 dieną, šeštadienį, 
Saginaw, Mich., Italų Svetai
nėje, 701 Hess St.

Gegužės 3 d. East Detroit, 
Mich., 9219 Russell St., Rusų 
Svetainėje. Rengia LDS. 86 
kp. ir LLD. 188 kp. 7:00 val. 
vakare.

Gegužės 5 dieną, West Det
roit, 7:30 vai. vakare, Drau
gijų Svetainėj, 4097 Porter St. 
Rengia LDS 21 kp. ir LLD 
52 kp. bendrai.

Trys Amerikos kariai Melbourne mieste, Australijoj, 
stejtu miestą; juos lydi australietes, kurios taipgi yra 
įkinkytos į kairinius darbus. 7

t. .*'! f

t v'

Detroito Kalepdorius
Sekmadienį, balandžio 26 

d., 5:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj ant 25 ir West Ver- 
nor Hwy. bus sulošta 4 veiks
mų dramatiška tragedija “Al
kani žmonės”. Įžanga 55c. 
Vien dėl šokių 35c. Visus kvie
čia dalyvauti rengėjai.

Balandžio 26 d., 10 vai.
ryte, Detroito Lietuvių Vyrų 
Kliubo susirinkimas savo na
me, 4114 West Vernor Hwy. 
Visi nariai dalyvaukite.

Alvihas.

Apie LLD. 52 Kp. Susirinkimą
Pereitą sekmadienį įvyko 

mėnesinis susirinkimas LLD. 
52 kp. Nežinia, kodėl nedaug 
narių susirinko, o ir tie patys 
anksti pradėjo skirstytis sa
vais reikalais, tai keletą da
lykų palikta sekamam susirin
kimui. Kadangi kuopą užima 
daug veikimo, tai 
daug laiko sueikvoti 
mui raportų įvairių 
ir mažai laiko lieka 
jų sumanymų.

prisięina 
išklausy- 
komisijų, 
dėl nau-

IŠ Mūsų Veikimo
Balandžio 19 d., Liet. Am. 

Piliečių svetainėje įvyko LMS 
4-to Apskričio metinis koncer
tas. r

Pirmininkavo draugas Vi 
Valaitis. Atidarydamas prog
ramą, d. Valaitis pasakė reikš
mingą prakalbėlę, nurodyda
mas reikalingumą darbuotis 
kultūriniam darbe.

Po to, Laisvės Choras, vado
vaujamas muz. mokytojos B. 
Rasimavičiutės, sugiedojo Am
erikos himną ir keletą liaudies 
dainelių. Publikai dainos pa
tiko.

Gražiai pasirodė ir choras 
“Vilija” iš Waterburio, kurį 
taipgi vadovauja B. Rasimavi- 
čiūtė.

Buvo ir solisčių: dainavo B. 
Rąsimavičiūtė ir jos dvi moki
nės iš Waterburio. Jų balsai 
gražiai išlavinti,, žavingi. Klau- 
sovai jų dainavimu buvo la
bai patenkinti ir gausiai daini
ninkėms plojo delnais.

Jaunuolis J. Ramanauskas 
solojistavo smuiku. Jis gerai 
valdo smuiką ir klausovus pil
nai patenkino.

Ukrainiečių grupė taipgi ar
tistiškai atliko savo užduotį. 
(O ką .ukrainiečių grupė vei
kė?—“L.”) z

"Buvo įr daugiau įvairių ka- 
valkų, kurie publįkai patiko.

Bendrai kalbant, šio koncer
no programa buvo labai rūpes-

Į kuopą įstojo 6 nauji na-, tingai priruošta ir gražiai iš- 
riai, jų tarpe du jaunuoliai, (pildyta. Garbė mokytojai B. 
Tai vis pasidarbavimas d. J. 
Lobikio.

Į vilniečių suvažiavimą iš
rinkti du atstovai: draugė 
Marė Smitrevičienė ir Juo
zas Gugas.

Kiniečių pagalbai paaukau
ta iš iždo $3; J. Gugas davė 
$1, tai viso $4.00.

Kuopa nutarė rengti pra
kalbas d. L. Pruseikai bendrai 
su LDS. 21 kp. Prakalbos 
įvyks gegužės 5 d., antra
dienio vakare, Draugijų Sve
tainėj.

Šiemet, rodosi, nariai gerai 
mokasi savo duokles; jau'yra 
užsimokėjusių 75 nariai iki 
dabar, o biskį padirbėjus, ga
lima bus turėti arti porą šim
tų narių

Mūsų 
LDS. 21 
rengimą 
Lietuvių 
vakare. Bus perstatytas dide
lis veikalas—4-rių veiksmų
drama “Alkani žmonės”. Ti
kimės gerų pasekmių.

Buvusio vajininkų pagerbi
mo bankieto pelną susirinki
mas nutarė aukauti dėl dien
raščio “Vilnies” suvažiavimo 
kaipo pasveikinimą. Kaip iš
rodo, šiemet detroitiečiai prisi
dės su stambia auka dėl vil
niečių suvažiavimo. LLD 52 
kp. iš iždo “Vilniai” paskyrė 
penkinę.

Mūsų, draugas J. Lobikįs 
gerai platina literatūrą; tik 
per pereitą mėnesį parduotą 
už virš $11 literatūros. Bravo, 
drauge!'

Kitą susirinkimą turėsime 
g-egužės 17 d. Nariai, stengki- 
tės būti susirinkime.

Rasimavičiūtei, kad ji taip rū
pinosi ir dėjo pastangas šiam 
gražiam kultūriniam darbut

nema-

paaiš-

geram stovyje.
52 kp. bendrai su 
kp. turės didelį pa- 
balandžip 26 dieną, 
Svetainėj, 5:30 vai.

Pastebėta Klaida
Pora savaičių atgal, rašant 

apie vajininkų pagerbimo 
bankietą, įvyko maža klaida. 
Tarpe tų, kurios dirbo ir ku
rios aukavo skirtingą maistą, 
yra paduotas vardas “V. Bu- 
bliauskienė,” vietoj Ona Gre- 
blikien>. Praleista J. Butėnie
nė. Atleiskite, draugės, už ne
apsižiūrėjimą.

/ M. Alvinienč.

BACKSTAGE WITH THE 
SIETYNO CHORUS

(continued from pa&c four)

Lillian Janųsh, Alma 'Zilonis, Wąnda 
Stockus, Ąnn Kūniškas, Estelle Es- 
telez, Laura Mitkus and Aldona 
Skeistaitis. I’m sure though that 
opening nite you would swear but
ter won’t, melt in their mouths.

folks —A there is the cast 
and I’m sure You’ll ągręę.that sųp-

Iš Liet. Am. Piliečių Kliubo 
Veiklos

Balandžio 17 d. įvyko mė
nesinis susirinkimas 
Kliubo. Narių dalyvavo y • zai.

Iš finansinio raporto
kėjo, kad veikiančioji komisi
ja darbuojasi gražiai kliubo 
labui. Bankui mortgičių jau 
išmokėjo, kuris buvo paimtas 
ant namo. Jeigu taip seksis ir 
toliąu, tai neužilgo bus išmo
kėtos paskolos, kurias suskoli- 
no pavieniai asmenys.

Prie kliubo dalykų gerėji
mo, daug prisidėjo buvusieji 
gaspadoriai. Pirmoj vietoj, S. 
Pikturna. Jam apsirgus, jo 
vietą užėmė A. Taraška. Ta- 
raška sugąbiai vedė gaspądo- 
rystę: draugiškai apsiėjo su 
darbininkais ir užeinančiais į 
kliubą. svečiais. A. Taraškos 
kliubiečiai dabar apgailestau
ja, kad jis dėl tam tikrų prie
žasčių rezignavo iš kliubo biz
nio vedimo pareigų. Jo vietą 
užėmė T.ąmas Barzdelis. Jis 
taipgi jaunas ir energingas 
kliubietis, gerai susipažinęs 
su jam uždėta pareiga. Lai
mingo jam pasisekimo.

Skaitytas laiškas nuo vietos 
tarptautinio komiteto, kuris 
darbuojasi peikimu medikalės 
pagalbos Sovietų Sąjungai. 
Laiškas buvo priimtas vien
balsiai ir paaukota minėtam 
tikslui $25.

Balandžio 26 d. Piliečių 
Kliubas ruošia nepaprastą 
bankietą. Bus duodami kala
kutienos pietūs (geriausios rū
šies). šis bankietas ruošiamas 
atžymėjimui Liet. Did. Kuni
gaikščio Draugijos prisidėjimo 
prie kliubo. Po vaišių bus šo
kiai prie geros muzikos. Įžan
ga tik $1. Prie durų tikietai 
bus parduodami tik ligi 2-rai 
vai. po pietų.

Tas vįskas įvyks kliubo pa
talpoje, 227 Lawrence St.

Nemunas.

ported by the rest of the chorus 
with Bunny Shellan as the musical 
director and Jonas ,VaJeiytis as the 
dramatic director, they’re a ' sure 
bet.

My advice to you all is to get 
your tickets in advance for I hear 
it rumored that in another week or 
so there will be standing room on
ly. Obtain your tickets from any 
chorous member or write to Laisve 
for your reservations in advance.
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TRYS VARPELIAI
(Apysakaitė)

Parašė DĖDĖ VINCAS

LAISVĖ

Norwood, Mass.

(Tąsa)
Tarnaitei — vienas, šoferiui — du, tai 

senei, išvarytai beždžionei — trys, tam 
apkerpėjusiam velniui — keturi, o so
dininkui — penki. Bet dabar, kada vie
toj dviejų, jinai pasiėmė tik vieną tarną, 
tai kelis varpelio skambėjimus ji suteikė 
naujam tarnui — tris ar keturis? Nepa
jėgdama tai prisiminti, o kad persitik
rinti, tris kartus paspaudus elektros 
mygtuką, laukė rezultato. Tris kartus 
varpelio žvangėjimai atsiliepė išvarytų
jų senelių namelyj.

Į didžiulį kambary įėjo jaunas negras, 
bet jame jokios žmogystės nebuvo. Vaiki
nas išmėčiojęs po visus kambario kam
pus savo kuklius žvilgsnius, pro atviras 
miegamojo kambario duris išgirdo pany
tės balsą: “Eik šian.”

Vaikinas žengęs žingsnį į miegamąjį 
kambarį, staiga apsistojo, nusiėmė kepu
rę ir rankose ją glamžydamas, nedrąsiai 
peržvelgė ant lovos tebetysančios pany
tės esybėlę. Jos liesą figūrą laikė aptem
pusi šilkinė vyšniavos spalvos suknelė 
taip, kad matėsi visi moteriško kūno po
žymiai. Ji gulėjo aukštielninka, vieną ko
ją truputį atmetusi, o ant sunertų pirš
tų pasidėjusi galvą, šalia jos tysojo nu
blokšta auksinės spalvos antklodėlė. Ji 
pakreipė savo galvą jauno vaikino link, 
peržvelgė jį akimis nuo galvos iki kojų, o 
grįždama atgal ir apsistojus ant jo vei
do, užklausė: >

“Ar tu užlaikai sekretą?”
“Kaip ir dolerį, Miss.”
“O Princą (šunį) ar išmaudei?”
“Taip, Miss.”
“Tai dabar eik, prisileisk į tą pačią 

vonę vandens ir pats gerai išsimaudyk. 
Tik ilgai negaišk, — išsimaudęs ateik 
čia.”

Į negro širdį žnybtelėjo pažeminimo 
žnyplės ir jis, vos spėjęs nukreipti pro
testo žvilgsnį nuo panytės veido, iškiūti
no iš kambario. Įėjęs į šunies maudymo 
kambarėlį, smarkokai šlamštelėjo duri
mis. Paskui atsisėdo, užsirūkė cigaretą ir 
pradėjo mąstyti:

“Kas čia dabar per mįslė? Ar ji nori 
išbandyti mano kantrumą, ar tiesiog ty
čiojasi iš juodosios rasės? Pasėdėsiu čia, 
parūkysiu, o išėjęs sakysiu, kad išsimau
džiau. Bet... Gal ji už durų klausosi? 
Arba kitokiu būdu susekus mano klasta, v v 7 
gali atstatyti iš darbo ...”

Taip apgalvojęs padėtį, gerai išsimaz
gojo vonę, prisileido vandens, išsimaudė, 
apsirengė ir atsistojęs miegamojo pany
tės kambario tarpduryje, pasiteiravo: 
“O ką paliepsite, Miss?”

“Eik į vidų ir užrakink duris.”
Vaikinas, išpildęs paliepimą, žvilgterė

jo į toj pačioj vietoj tysančią merginos 
figūrą. Skirtumas buvo tik tame, kad jos 
suknelė, derimai neuždengė kelių ir dau
giau buvo išsimėčiusi. Vaikinas jieškojo 
vietos, kad paslėpti savo žvilgsnius, o 
ji, kukliai nusikvatojus, iškošė: “Sarma- 
tiniesi?”. .. 

• • •
Jaunas ir gražiai nuaugęs negras pa

nytei patiko visame kame. Ji tebetysoda- 
ma ant lovos ir pasganėdinimo šypsena 
šypsodamosi samprotavo: “Na, o kad 
taip imčiau ir apsivesčiau? Bet... Ap
saugok mane viešpatie, ką aš čia dabar * 
blūdiju? Tai kriminališkai prasižengčiau 
prieš mūsų aukštąjį baltųjų luomą! Iki 
tokios nešlovės nusileisti, apsaugok ma
ne viešpatie!”

Tokį nuosprendį padarius, vikriai iš
šoko iš lovos, paskambino tarnaitei ir su 
jos pagelba apsirengus, buvo beeinanti į> 
sodą pasivaikščioti. Bet jai einant per 
didžiulį kambarį ir žvilgterėjus per lan
gą, jos žvilgsniai užkliuvo už apie lango 
gėles besidarbuojantį jauną negrą. Ji 
net sulaikė kvėpavimą ir ranką prisidė
jo sau prie krūtinės jį pamačiusi.

Vaikinas energingai kilnojo kauptuką, 
kapojo piktžoles ir krovė į Čia pat sto
vintį karelį. Ant jo plačios kaktos žvil
gėjo prakaito lašai ir jis atrodė, kad la
bai pasitenkinęs darbu ir dirba iš šir
dies. Prisikrovęs pilną karelį žolių, stū
mėsi jį net švilpaudamas. Vienok, pava
žiavęs po medžio šešėliu, apsistojo, atsi
sėdo, parėmė galvą tarp delnų ir giliai 
užsimąstė. Iš visa ko galima buvo su
prasti, kad jis prisėdo ne tinginiauda
mas, bet rimto klausimo sujaudintas, 
j ieško išeities.
•* “Kaip gaila, kad jis juodas,” sampro
tavo į jį žiūrėdama panytė ir“ mifttfjūTJ

“Kaip keista, kad mokslininkai išranda 
nebūtus daiktus, o neišranda muilo, ku
ris iš negro išpraustų juodumą. Bet no
rėtųsi žinot, ką jis dabar taip rimtai 
masto?” t-

Tuom kartu suskambėjo telefonas. Ji 
paėmus ragelį sužinojo, kad ją kviečia 
atvažiuoti jos vyriausias apiekūnas, Mis
ter Kuk, pasitarti pinigų klausimo rei
kalu. Ji jau iš Mister Kuk kalbos tono 
suprato, kad jos reikalavimas vargu bus 
išpildytas. Todėl ji, tarsi sumišusi, grei
tai pradėjo rengtis: griebė sukneles iš 
tarnaitės rankų, rinkosi, mėtė jas į visas 
puses ir trypdama, nei avis kojomis, 
stramužijo tarnaitę.

Kada ji išbėgo laukan, šoferis jau sė
dėjo automobilyj, o įleidęs panytę į vidų, 
pasiteiravo: “Kur, Miss Buč?”

“Į Niujorką. Pasiskubink.”
Kada Miss L. Buč įėjo į Mister Kuk 

ofisą, senas advokatas sėdėjo už stalo, 
rūkydamas cigarą ir knisdamasis doku
mentuose. Šalia jo, prie rašomos mašinė
lės sėdėjo gražiai išrodanti, pusamžė mo
teriškaitė ir įdėbus akis į rankraštį, sku
biai dirbo. Jos pirštai laipiojo per maši
nėlės klevišius, mašinėlė ritmiškai tak
sėjo, skambėjo skambutis ir čiauškėjo 
volelio pasisukimas.

Senas džentelmanas, pasitikęs Miss 
Buč malonia šypsena, mandagiai pasvei
kino, įleido į privatišką kambarį, pasodi
no į krėslą ir vis tebesišypsodamas, pra
dėjo tvarkyti kokius tai popierius. Ta- 
čiaus panytė, metus žvilgsnį jam į veidą, 
beveik buvo tikra, kad tas senis taip 
šyypsodamasis velnią mielina. Mister 
Kuk sutvarkęs popierius atsisėdo, dėbte
lėjo jai į veidą ir, nė tai pats savęs, nė 
tai jos, pasiteiravo:

“Tai vadinasi, jei aš teisingai supra
tau, neištenkate ant pragvenimo?”

“Suprantama. Argi aš, jau mergina 
būdama, galiu išsiversti dešimts metų 
mergaitės įplaukomis, Mister Kuk?”

“Hmm ... Sakote negalite pragyventi 
su 50 tūkstančių, bet....”

“Suprantama, kad ne,” pertraukė ji 
ir dadėjo: “Ar jums gaila mano tėvo pi
nigų?”

“Gailėt tai negaila. Bet pasakykite 
man, kaip kita mergina, tokia, kaip ir 
jūs, pragyvena neuždirbdama nė penkio
likos dolerių per savaitę?”

“O kas man galvoj? Aš turiu savo tė
vo palikimą, tai turiu teisę žmoniškai ir 
gyventi, Mister Kuk.”

“Šitaip,” pro dantis iškošė jis, nusišyp
sojo ir susigriebė: “Beje, o dėl kokios 
priežasties jūs atleidote tuos tarnus, ku
rie jau baigė amžį ten betarnaudami?”

“Ogi todėl, kad sumažinti išlaidas, 
Mister Kuk. Vietoj tuodviejų beždžionių, 
pasisamdžiau vieną, jauną negrą.”

Senas džentelmanas rūsčiai dėbtelėjęs 
panytei į veidą, tarsi norėdamas atspėti 
jos mintį, pasiteiravo: “O ar jūs žinote, 
kad atleisdama tuos senius iš vietos, su
laužėte savo tėvo patvarkomą?”

“Kaip tai?!” Nusistebėjo ji, ir tęsė: 
“Ar tai aš ir tarnų reikale turiu kreip
tis prie Mister Kuk, kad jis man pasam
dytų tarną ne kokis man reikalingas, 
bet kokį mano apiekūnas rekomenduo
ja? Aš jau ne dešimts metų mergaitė, 
bet devyniolikos metų tnergina ir gyve
nu savo tėvo viloje, o ne pataisos na
muose, Mister Kuk!”

Senas džentelmanas lėtai pakraipė gal
vą, apgailėtinu žvilgsniu dėbtelėjo į mer
giotės užraudusį veidą, į piktai žėruo
jančias akis ir neramiai nusišypsojęs, 
pradėjo:

“Kad panytė nesi pataisos namuose, 
tai tik todėl, kad esi milijonieriaus duk
tė. Vienok savo elgesiu, girtavimu, pa
taisos namų pilnai esi užsitarnavusi.”

Panytė pašoko ant kojų, įdėbė savo 
piktas akis į seno džentelmano rimtą vei
dą ir norėjo ką tai baisaus jam pasaky
ti. Bet senas džentelmanas greitai atsi
stojo, paėmė ją už pečių, pasodino vėl 
į krėslą, patek šieno per jos pečius ir, at
sisėdęs, vėl tęsė:

“Prašau neikarščiuoti. Turiu jums pa
sakyti, kad jau kelios lygiai aukštos kla
sės moterys kreipėsi į mane su protes
tais, kad perdaug jums duodu valios. Jos 
reikalavo sumažinti jums įplaukas ir...” 

“Sumažinti?!” pertraukė ji ir dadėjo:
“Beprotės!”
' • .........  (Bus daugiau)
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IŠ kaires j dešinę: Harry Hopkins, specialus prez. Roosevelto pasiuntys, ir vyriau
sio Amerikos kariuomenes štabo galva, generolas Marshall. Abu nuvyko j Londo
ną aptarti, kaip ir kur atidaryti antrąjį frontą prieš Hitlerį Europoje.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Bendroves Viršininkai Neišlai

ko Lygsvaros

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Bendrovė yra bendra Norwoo- 
do lietuvių organizacija. Joje 
priklauso komunistai, socialis
tai, sandariečiai ir keletas ka
talikų. Taipgi yra keletas ir 
bepartyvių. Komunistai su pa
žangiais bepartyviais sudaro 
daugiaus, kaip vieną trečdalį 
Bendrovės narių. Bet Bendro
vės vadovybė yra f asistuojan
čių elementų rankose. Suside
danti iš socialistų, sklokininkų 
ir sandariečių. Jie yra sudarę 
bendrą frontą prieš pažanges
nį judėjimą, šiomis dienomis 
gavo laišką Liet. Literatūros 
Draugijos 9 kp. ir Vyrų Cho
ras, kad iš Lietuvių Svetainės 
išsivežtų Literatūros kp. šėpą, 
kuri yra išbuvus tame name 
per 25 metus.

Ir taip tie fašistiški bendro
vės vadukai $eka Europos fa
šistų taktiką.

Kaip tik Lietuva nusibalsa- 
vo prisidėti prie Sovietų Są
jungos, tai tuojau Vyrų Cho
rui pakėlė randą už kambarį. 
Kaip Hitleris užpuolė Sovietų 
Sąjungą ir pradėjo maršuoti 
gilyn į Sovietų Sąjungą, tai 
Bendrovės Hitleriukai buvo 
biskį aprimę, nes manė, kad 
Hitleris sunaikins Socialistinę 
šalį, tai čia pažangieji patys 
per save pakriks. Bet, kaip 
greitai Sovietų Sąjunga pradė
jo pliekti kailį Hitleriui, tai 
“skausmą” tuojaus pajuto ir 
“mūsų” naciukai. Kitaip ne
galėdami pakenkti komunis
tams ir pažangiam judėjimui, 
tai nors nusitarė išmesti Lite
ratūros šėpą, kurioje Mteratū- 
ra laikoma. Matot, čia dar 
hitleriškos galios neturi, lite
ratūros sudeginti negali, tai 
nors iš svetainės išmeta. Taip
gi ir Vyrų Chorui įsako savo 
pijaną. išsivežti. Jie ir dainų 
pabūgo. Mat, Vyrų Choras ke
letą dainų dainuoja, kurios 
yra prieš Smetoną ir nacius. 
Todėl “mūsų” social-sandarie- 
čiai nors tokiu būdu turi savo 
“jausmus” patenkinti. Kad 
nors paviršutiniai atrodyti iš
tikimais Amerikos piliečiąis, 
tai jie pasiuntė valdininkams 
pasižadėjimą “padėti šiame 
karo krizyje.” Bet tuojaus po 
pasiuntimo “ištikimybės”, už 
poros savaičių surengė prakal
bas “arijonui” iš “Keleivio”. 
Ir tas špygos “artistas” karš
čiausiai‘niekino Soviętų Sąjun
gą su Stalinu, o įeisfrio Hitlerį.

Arba vėl Norwoodo Vyrų 
Chorą /veja iš svetainės, kad 
jis esąs “per kairus”, o Har
monijos Grupę iš So. Bostono, 
tokią pat pažangią, pasikvietė 
programos pildyt.

žinoma, jie Harmonijos 
Grupę nebūtų kvietę, jei Savu 
dailės jėgų turėtų. Bet, netu
rėdami savųjų, priversti kreip
tis prie pažangių žmonių. Ne
žiūrint, kad tie “mūsų” fašis
tukai abelnai balanso neišlai
ko, bot vietos judėjime jie la
bai vieningi prieš pažangius.

S.W.O.C. lokalas 2333' išrin
ko John Grybą savo delegatu 

i S.W.O.C. penktametinę kon
venciją, kuri įvyks gegužės 
mėnesį, Clevelande, Ohio.

Kiek vietos lietuviški fašis
tukai neapkenčia J. Grybo 
kaipo komunisto, tiek kitų 
tautų darbininkai, su kuriais 
dirba ir sykiu darbuojasi uni
joj, jį gerbia. Lokalas jį vien
balsiai išrinko į savo metinę 
konvenciją. S.W.O.C. yra di
džiulė organizacija, turinti 
virš 600 tūkstančių narių plie
no ir geležies industrijoje.

Unijistas.

Puikiai Pasidarbavo Dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus

Moterų Apšvietos Kliubas 
turėjo surengęs arbatos vaka
rą Jono — Onos Kasperų na
me. Susirinko apie 50 pažan
gių lietuvių — moterų, ir vy
ru.

Vakaro programoj padaina- 
navo Vyrų Choras keletą dai
nelių.

Iš Raudono Kryžiaus atsto
vė (vardo nepamenu) pakal
bėjo .apie Raudonojo Kryžiaus 
rolę, ypatingai karo laiku. Ji 
atsišaukė į galinčius suteikti 
kraują, užsiregistruoti ir į pa
šaukimą suteikti kraują pa
galbai sužeistų kareivių bei 
civilinių žmonių. Iš dalyvavu
sių užsiregistravo 6 asmenys. 
Finansinio pelno padarė dėl 
Raudonojo Kryžiaus $30.50.

Komisijoj darbavosi tos pra
mogos surengime: E. Karai, E. 
Yesikėnienė, M. Krasauskienė 
ir P. Kasteckienė. Apšvietos 
Kliubo narės suaukavo keikus, 
kugelius ir arbatą.

Garbė Mo'terų Apšvietos 
Kliubui už tokį gražų pasi
darbavimą tokiam geram tiks
lui. Moterų Apšvietos Kliubas 
susideda iš pažangių moterų. 
Jos veik visos yra Lietuvių Li
teratūros Draugijos 9 kuopos 
narėmis. Visos kliubietės daug 
ir gražios energijos įdeda į 
pažangiųjų veikimą.
Teatras, Dainos ir Vakarienė

Moterų Apšvietos Kliubas, 
sykiu su LLD 9 kp., ruošia 
šaunų parengimą balandžio 
26 d., Lietuvių Svetainėje. — 
Bus suvaidinta trijų aktų ko
medija — “Netikėtai.” Vaidi
nime dalyvaus: E. Karalienė, 
Olga, N. Grybaitė, Ona Cas- 
per, Marcela Krasauskienė, 
M. Už d avinis, Frank Preibis 
ir J. Grybas.

Dialogus los P. Kasteckie
nė ir E. Karai; kitą dialogą 
loš Viktoras žilaitis su geru 
kareiviu.

Dainuos visas Vyrų Choras, 
vadovaujamas B. Petrukevi- 
čiaus.

Kas tik atsilankys, kiekvie
nas turės daug smagaus juoko. 
Bus ir skanių valgių,. Kviečia
mi iš toli ir arti atsilankyti.

Tikietas įėjimui 75c, įskai
tant ir taksus.

Pradžia programos 3-čią va
landą, o vakarienė' 6-tą valan
dą po pietų.

LLD 9 Kp. Koresp.

Binghamton, N, Y
Iš Drg. V. Andrulio Prakalbą

Nors ne iš mano priežasties 
ši žinutė likosi taip suvėluota, 
bet visgi, kuomet prakalbos

Komercijos sekretorius Jesse Jones, sveikinasi su Har
ry S. Truman, senato komiteto karo produkcijai tyri
nėti pirmininku. Jones buvo pašauktas pasiaiškinti 
dėl nesudėjimo strategiškų atsargų gurno.

įvyko ir publikos jųjų pasi
klausyti buvo susirinkę vidu
tiniai, o drg. V. Andrulis pa
sakė labai gerą kalbą, kuri 
mūs publikai pasiliks ilgoje 
atmintyje, — reikalas vertė 
parašyti ją.

Draugui Andruliui prakal
bas surengė LLD 20 kuopa. 
Jos įvyko kovo 25 dieną.

Po geros d. V. Andrulio kal
bos, faktiškai įrodančios pa
saulinę padėtį, vakaro pirmi
ninkas drg. F. žiboris papra
šė publikos paaukoti, kiek ku
ris išgali padengimui lėšų, o 
jeigu liktų pinigų, tai parem
ti dienraštį “Vilnį” finansiniai. 
Ir buvo renkamos aukos. Ir 
čia seka aukotojų vardai: 1. 
Liužinas aukojo $2; A. Pa- 
giegala $1; po 50c.: J. Strolis, 
P. Grinius, Jaruševičius, A. 
žolynas ir S. Jasilionis; po 40 
centų: B. Bakšys ir J. Kireilis; 
V. Kamins-kienė 30c; po 25c: 
A. Tvarijonienė, O. Mikolojū- 
nienė, M. žvirblienė, O. Gir- 
nienė, V. Zmitraitė, J. .Nava- 
linskienė, F. Gober, I. Vezis, 
A. Žemaitienė, F. žibor ir H. 
žukienė.

Susidarė $9.35; pridėjus 
smulkius ($1.75), viso buvo 
$11.10. Aukas surinko dd. O. 
Mikolojuniutė ir J. Navalins- 
kienė.

Draugui Andruliui už gerą 
prakalbą ir visiems aukoto
jams už aukas priklauso dide
lis ačiū.

LDS Vajus Eina Gerai
žiūriu “Tiesos” No. 8-tam, 

kad mūs LDS 6 kuopa stovi 
antroje vietoje šiame vajuj su 
44 naujais nariais. Smagu 
žiūrėti į tą naujų narių armi
ją, kuri yra įrašyta per mūsų, 
darbščius vajininkus, — dd. J. 
Navalinskienę ir S. Jasilionį. 
Ypatingai drg. J. Navalinskie- 
nei priklauso didelis kreditas 
už jos tokį gražų pasidarba
vimą dėl LDS 6 kuopos ir dėl 
visos LDS organizacijos už 
prirašymą 32 naujų narių! 
Drg. J. Navalinskienę, kaip ji 
sakosi, pirmą sykį dalyvauja 
tokiame vajuje, bet jai gerai 
sekasi. Tas parodo, kad pas 
drg. Navalinskienę yra neiš
semiama energija, draugiškas 
atsinešimas link žmonių ir tei
singas žmonėms išaiškinimas

Penktadiehis, Eal. 24, 1942
• --- ---- - I ~ .
svarbos ir reikalingumo prigu
lėti prie organizacijos. Linkiu 
drg. J. Navalinskienei išlaiky
ti mūs miestui garbę šiame 
LDS vajuje, ir jai laimėti pir
mą dovaną.

Pasilinksminimas
Lietuvi Civilinio Apsigyni

mo Komitetas rengia pasilinks
minimo vakarą, kuris įvyks 
penktadienį, gegužės 8-tą die
ną, Lietuvių Svetainėje. Pra
džia — 7 vai., vakare. Įžanga 
25c asmeniui, įskaitant ir tak
sus.

šio pasilinksminimo svar
biausias tikslas yra, kad su
kelti kiek finansų ir pasiųsti 
nors po mažą dovanėlę lie
tuviams jaunuoliams, kurie 
tarnauja Amerikos Armijoje. 
O tokių lietuvių jaunuolių iš 
mūsų miesto jau yra išėję 45. 
Mums; rengėjams, tikslas at
rodo labai svarbus, nes tie jau
nuoliai kariauja, aukoja savo 
brangiausią turtą — gyvybę 
dėl mūs visų, — dėl pasaulio 
demokratijos išlaikymo. Tad 
visų vietos lietuvių pareiga tu
rėtų būti dalyvauti šiame pasi
linksminime ir prisidėti prie 
to kilnaus darbo. Kokia bus 
programa — pranešim vėliau. 
Patartina įsigyti bilietus iš 
anksto.

Tas pats Civilinio Apsigyni
mo Komitetas baigia sutvarky
ti visus reikalus, kad pradėti 
Home Nursing klasę. Ir ma
noma, kad už savaitės laiko 
bus galima pradėti. Klasė bus 
vedama lietuvių kalboje. Mo
kins drg. H. Pine. Lietuvės 
moterys, norinčios lankyti šią 
klasę, — o lankyti turėtumėm 
visos, nes tai labai svarbu,— 
prašomos paduoti savo vardą 
pas šias drauges: J. Nava
linskienė, O. Mikolojunienė, 
A. Garnienė, H. žukienė ir O. 
Girnienė. Šios draugės su
teiks visas informacijas, kur 
ir kada minėta klasė prasi
dės.

Bandykime visos lankyti ją.
O. G.

Redakcijos Atsakymai
Korespondentui, Waterbu

ry, Conn. — Apie tą žmogžu
dį jaunuolį įtalpinome mums 
pirmiau prisiųstą aprašymą. 
Gaila, kad jūsų rašinėliu ne
galime pasinaudoti. Prašytu
me draugo mums ką nors daž
niau rašinėti.

Pasisakė už Tarptauti
nę Darbo Unijų Vienybę

Bridgeport, Conn. — Per
eitą savaitę čionai įvyko 
Connecticut valstijos CIO 
unijų produkcijos konferen
cija. Dalyvavo trys šimtai 
unijistų. Konferencija priė
mė rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama, kad Amerikos 
darbo unijos dėtų visas pa
stangas, kad būtų pasiekta 
pilna Suvienytų Tautų dar
bo unijų tarptautinė vieny
bė.

■į.* ic ’■ ' < .
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PRIEŠAS ĮTŪŽUSIAI PUOLA 
MŪSŲ POZICIJAS ANT PANAY

Raganų Gaudytojai Kč 
sinasi ant Mokyklų Chicagos Žinios būt grąžintos. Coughlino laik

raštį spausdina Chicagoj Cu
neo Press.

Marlyn, Pa

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 22. — Karo Department komuni

katas, pąremtas žiniomis, gautomis iš fronto iki 10 vai. 
ryto, skamba sekamai:

1. Filipinų Teatre:
Balandžio 21 dieną priešo atakos ant mūsų salinių 

tvirtovių susidėjo tik iš kelių sminginių bomberių už
puolimų. Užpuolimai buvo daromi ant Hughes ir Drum.

Ant Panay salos priešo kareiviai iš San Jose puo
la mūsų pozicijas prie San Remigio ir Valderramia 
Antique provincijoje. Pakartotini priešo puolimai daug 
didesnėmis jėgomis privertė mūsų armiją pasitraukti 
iš Lambunao.

Raportai iš Negros salos parodo, kad priešas iš or
laivių apžiūrinėja pozicijas tenai.

2. Nieko nėra pranešti iš kitų sričių.

Albany, N. Y. — Taip va
dinamas valstijos seimelio 
Coudert Komitetas, kuris 
buvo seniai sudarytas gau
dymui “raudonųjų” New 
Yorko mokyklose, paskelbė 
Savo 398 pusi, raportą. Vi
sas raportas atsiduoda hit- 
lerizmu. Tai yra bjaurus 
užsipuolimas ant visos vie
šųjų mokyklų sistemos po 
priedanga gelbėjimo mo
kyklų nuo “raudonųjų.” 

, šis raganų gaudymo ko
mitetas darbavosi du metu 
ir išleido žmonių sudėtų 
$250,000.

NACIŲ ORO SPĖKŲ NUOSTO- Tik Pustrečio Galiono 
LIAI SOVIETŲ FRONTE DIDELI Gazolino Savaitėje

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 22. — Sovietų Informacijos Biuro ko

munikatas šiandien skamba:
Balandžio 21—22 naktį fronte nebuvo svarbių pasi

keitimų.
Vokiečiai turi didelius lėktuvų nuostolius rytiniam 

fronte. Tarpe kovo 22 ir balandžio 15 vokiečių oro 
spėkos neteko 891 lėktuvo.

Tarpe kovo 22 ir kovo 28 vokiečiai neteko 161 lėk
tuvo; tarpe kovo 29 ir balandžio 4 dienos jie neteko 
296 lėktuvų; tarpe balandžio 5 ir bal. 11 jie neteko 
322 lėktuvų; tarpe balandžio 12 ir bal. 21 mes nukir- 
tome 112 vokiečių lėktuvų.

Mūsų nuostoliai tarpe kovo 22. ir bal. 18 siekė 239 
lėktuvus.

Vakariniam fronte: Mūsų vienetai viekam sektoriu
je per vienos dienos mūšius užmušė 100 vokiečių karei
vių ir oficierių ir pagrobė tris kulkasvaidžius ir dide
lį skaičių šautuvų.

Kitam fronto sektoriuje mūsų vienetai, nugalėję 
priešo pasipriešinimą, okupavo svarbų vokiečių apsi- 
tvirtinimą ir užmušė 150 vokiečių kareivių ir oficierių.

Pagelba artilerijos ir apkasinių kanuolių ugnies mes 
sunaikinome priešo tris tvirtumas, dvyliką kulkasvai- 
džių, tris apkasines kanuoles, tris sunkvežimius, ir nu- 
dėjome 50 vokiečių kareivių;

Vokiečių junkeris 88, smiginis bomberis, tapo nu
kirstas.

Kalinino fronte: Kaimo “K” apylinkėje vienam sek
toriuje priešas padarė eilę kontr-atakų. Mūsų kareiviai 
jį atmušė ir padarė jam didelių nuostolių. Prie to kai
mo priešas paliko 465 savo kareivius negyvus. Taipgi 
paimta vokiečių nelaisvėn. Mes nukirtome du priešo 
transportinius orlaivius.

Washington. — Valdžia 
nutarė apriboti gazolino 
naudojimą 17 rytinių vals

tijų. Apribojimas prasidės 
su* gegužės 15 d.

Automobilistai bus pada
linti į kategorijas. Kuriems 
bus labai reikalinga, kurie 
ką nors turi su karo reika
lais, tie gaus daugiau. Pa
prastas automobilistas te
galės nusipirkti 2 galionu ir 
pusę per savaitę. Kai ku
riems bus leista pirktis iki 
5 galiomj į savaitę.

Sunkvežimiams gazolino 
vartojimas pasiliks neribo
tas.

Kaip Skleidžiama Nacių Pro
paganda Tarp Lietuvių

Labai daug nacių propa
gandos perėjo per du lietuvių 
dienraščius Chicagoj. šiuo lai
ku ta propaganda eina for
moj talpinamų pavardžių ne
va Tarybą valdžios laikais iš 
Lietuvos išvežtų į gilumą So
vietų Sąjungos.

Kas tas pavardes iš Lietu
vos atsiuntė prie dabartinių 
sąlygų ? Hitlerio pastatyti val
dininkai! Kas žino apie tuos 
žmones, kurių neva pavardės' 
skelbiamos? Veikiausia, jie 
išvažiavo nuo karo audros gi
liau į Sovietų Sąjungą. Tas 
paaiškės, kaip paaiškėjo daug 
Hitlerio klastų. Bet praeis 
kiek lako iki viskas paaiškės. 
Padėtimi naudojasi naciai ir 
jiem labai prielankiai tarnau
ja Grigaitis, šimutis ir kuni
gas Prunskis. .Pastarasis at
vyko čia iš Berlyno Hitlerio 
leidžiamas.

Jas pačios talpina į savo špal- 
tas ir- perduoda “Draugui”. 
Dažnai perduoda telefonu, o 
jei yra' daugiau laiko, tai per
duoda raštu.

Įstatymai reikalauja, kad 
laikraštis perduodantis kitos 
valstybės žinias, o ypač nacių 
valdomos šalies žinias, turi bū
ti užsiregistravęs valstybės 
departmente, kaipo užsieninių 
žinių agentija. Ar “Naujie
nos” yra užsiregistravusios 
perdavinėti iš nacių valdomos 
Lietuvos atsiųstas žinias? Aš 
nežinau. Bet aš žinau iš skai
tymo tų abiejų laikraščių, 
“Draugo” ir “Naujienų”, kad 
jie labai daug patarnavo ir 
dabar patarnauja nacių pro
pagandai.

Ištekino Mokytoją Nesusipra
time dėl Vėliavos

Miss G. Fitzgerald, 30 m., 
Chicago Ridge School moky
toją areštavo neva už tai, būk 
ji atsisakius vaikam įsakinėti 
atiduoti garbę šios šalies vėlia
vai. Varentą prieš mokytoją 
gavo tos mokyklos viršininkai.

Ketvirtadienį teismas išna
grinėjo bylą ir rado, kad mo
kytoja' nėra nusižengus prieš 
vėliavos gerbimą. Kaltinimą 
prieš ją panaikino.

Vieša Padėka

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
LKP ruošia parengimą 26 d. 

landžio, 920 E. 79th St. Pradžia 5 
vai. vakaro. Įžanga prie durų 25c, 
išanksto 15c. Bus duodama dovanų. 
Taipgi galėsite linksmai laiką pra
leisti šokant; šis bus paskutinis pa
vasarinis parengimas šios organiza
cijos. — S. M. (95-97)

ba-
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švęs

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

d. balandžio, 7:30 vai. vak. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinkime, 
galėsite pasiimti knygą Tarybų Ga
lybė. — VJK, Sekr. (94-96)

BINGHAMTON, N. Y.
Ukrainų grupė — IWO

savo kuopos gyvavimo 10 metų su
kaktį .su iškilmingu apvaikščioji- 
mu balandžio 26-tą (sekmadienį), 2 
vai. po pietų, Lietuvių Svetainėj, 
Bus rodoma Sovietų fifrna “Wings 
of Victory/’ .viena iš geriausių ir 
įdomiausių filmų Sovietų Sąjungos. 
Bus ir kalbėtojas. Taipgi bus par
duodami ir užkandžiai. Įžanga tik
tai 25 centai ypataT Pelnas skiria
mas per pusę Raudonajam Kryžiui 
ir Sovietų Medikalei Pagalbai. Lie
tuviai privalo parmeti Šį parengimą 
savo atsilankymu. — Komisija 

(95-97)

MONTELLO, MASS.
Didelis bankietas. Rengia 7 Progr. 

Liet. Organizacijos. Sekmadieni, 
bal. 26 d. Liet. Taut. Namo Svet., 
3 vai. po pietų. įžanga $1.00. Turė
sime gerų valgių ir gėrimų. Prašo
me lietuvius dalyvauti, nes šis pa
rengimas yra ruošiamas naudai 
Raudonajam Kryžiui. — Kom.

(95-97)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

jvyks sekmadieni, 26 d. balandžio, 
2 vai. dieną. 143 Pierce St. Kviečia
me narius dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų narių Įrašyti. Užsimokėkite 
už 1941 ir 1942 duokles. Taipgi at- 
siimkiU knygą “Tarybų Galybė.”

(95-97)

Coughlino Pronacišką 
Žurnalą Nori Praša

linti nuo Standų
Parkų komisijonięrius Mo

ses pereitą antradienį pasmer
kė kunigo Coughlino fašistinį 
žurnaluką “Social Justice,” 
kaipo “užpuldinėjantį ir pa
piktinantį leidinį”. Tačiau, sa
kė jis, jam, kaipo parkų ko- 
misijonieriui, įstatymiškais su
metimais, netiktų patvarkyti, 
kas turi būti spausdinama ar 
parduodama.

Moses tai pažymėjo savo at
sakyme teisėjui Goldsteinui, 
kuris įteikė peticijas parkų ir 
leidimų departmentams, rei
kalaudamas šalinti fašistinį 
žurnalą. Į Parkų Department^ 
kreiptasi dėlto, kad žurnalas 
parduodamas ir ant keletos

London, bal. 22. — Čionai | tokių standų, kurie yra to de- 
pribuvo iš Francijos pabė- partmento nuosavybėj, 
gėlė anglikė ponia Guest su' 
5 metų sūnumi. Jie Vokieti
joj pasidavė holandais. Bet 
vieną sykį traukinyje vai
kas pradėjo kalbėti anglis* 
kai. Motina persigando, 
manydama, kad nacių slap
ta policija išgirs ir juos su
gaus. Tada ji vaikui uždavė 
tvirtų migdinimo vaistų. 
Berniukas saldžiai užmigo 
ir jie laimingai paspruko.

Motina Uždavė Vaikui 
Vaistą, kad Nekalbėtą 

Angliškai

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus. Patarnavimas
306 Union Avenuė 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Dies Komitetas Gauna 
Dar 110,000 Dolerių
Washington, bal 22 d. — 

Reakcinis Dies Komitetas 
gaus dar $110,000, jeigu At
stovų Butas užgins House 
Accounts Committee’ pasiū
lymą. Dies Komiteto gyvy
bė prailginama iki 1943 me
tų sausio 1 dienos.

House Accounts komite
to susirinkime labai karš
tai prieš Diesą kalbėjo 
kongresmanas Marcantonio. 
Jis nurodė, kad Dies Komi
tetas tarnauja Hitleriui, o 
ne Amerikos žmonėms.

Uždraudus žuklavimą klem- 
sų Raritan Įlankoj tos srities 
verslininkai turėsią $750,000 
nustolių.

Kaip Perduodamos Tariamos 
Žinios iš Lisbono?

Kelios dienos atgal teko 
išsikalbėti su vienu labai ar
timu “Draugo” štabui žmogu
mi. Jis papasakojo štai ką. 
Naciams naudingas žinias 
“Naujienos” gauna iš Lisbono.

Gen. MacArthur Balsavo
Generolas MacArthur at

siuntė į savo precinktą balsą 
už demokratų partijos kandi
datą. Sako, kad balsų skaity
mo teisėjai abejojo kam pri
skirti balsą, bet precinkto ka
pitonas Al Vaitis, 4031 S. Tal- 
man avė., užtikrino, kad bal
sas skiriamas demokratams.

Baimė, kad Valdžia Sulaikys 
Atostogas, Nepamatuota 
Stevens viešbutyje eina ke

liauninkų paroda. Ten išstaty
ta pavyzdžiai įvairių šalies 
vietų, kur patogu ir naudinga 
praleisti atostogas ateinančią 
vasarą.

Tarp žmonių pasklidus, nuo
monė, jog gal valdžia sulai
kys važinėjimą į atostogas. Ta 
nuomonė nepamatuota.

Narūnas Vaikščiojo po 
Upės Dugną

Garsusis newyorkietis narū
nas Thomas Walsh, 72 m., 
aną dieną vaikščiojo po East 
Upės dugną tarp 6th ir 7th 
Sts. Jis jieškojo kūno buvusio 
policijos saržento Patrick J. 
Walsh, apie kurio ten buvimą 
policija gavusi žinių. Kol kas 
kūno nerado, bet policija ma
no, kad turėtų rasti.

Policistas yra dingęs nuo 
1939 m. rudens. Manoma, kad 
jis buvo plėšikų' nušautas už
puolime ant grupės kortuojan
čių iš pinigų ir* kad jo kūnas 
paskandinta upės dugne.

Pieniai Laimėjo Svarbią Bylą
Teisėjas John J. Bolton iš

nešė nuosprendį, kad Wagner 
Dairy Co. turi užmokėt savo 
darbininkam' ir unijai $25,000.

Ši kompanija pernai atsta
tė nuo darbo šešis darbinin
kus. Nuo to laiko Milk Wagon 
Drivers unijos 753 lokalas iš
statė pikietą prie krautuvių, 
kur ta kompanija pristato 
pieną. Dabar teismas rado 
kompaniją kalta ir nusprendė, 
kad užmokėtų tiem darbinin
kam algas ir unijai

Ragina Valgyti Prastesnį 
Maistą

Dr. A. J. Carlson, Chicagos 
Universiteto profesorius, ragi
na žmones valgyti “prastesnį” 
maistą. Jis paduoda pavyzdį 
apie duoną. Sako, mes valgo
me labai baltą duoną, o gyvu
liai gauna sėlenas,, kur yra 
geriausia kviečių grūdų dalis.

Apie daržoves prideda. Iš
virtos daržovės praranda daug 
vertingų vitaminų ir mineralų.

Kor.

Tariu širdingai ačiū visiems 
simpatikams. draugams-drau- 
gėms, ir prieteliams, kurie vi
sapusiai atėjo man į pagalbą 
su darbu, su simpatiškais pa
tarimais,—ramino to viso liū
dėsi© valandas tvirtai praleisti.
. širdingai ačiū visoms mote

rims, kurios atliko visą darbą 
surengimui priėmimo publikos 
po sugrįžimui, atidavus pas
kutinį patarnavimą palydint į 
kapus mano mylimą vyrą ir 
vaikų tėvą.

Ačiuoju d. St, Kuzmickui, 
kuris pritaikytomis meliodijo- 
mis sugiedojo laidotuvių gies
mes išleidžiant iš namų ve
lionio kūną, ir prie kapo. Taip 
pat ačiū d. J. Ramanauskui 
už pasakytą tinkamą prakal
bą.

Ačiū grabnešiams, ir visiems 
simpatijos draugams-ėms, ku
rie iš tolimų kolonijų pribuvo 
atiduot paskutinį patarnavi
mą mano gyvenimo draugui.

Ačiū Mrs. Anna Tucinienei, 
kuri man teikė pirmą pagal
bą. Ačiū laidotuvių direktoriui 
p. V. Tucinui už taip manda
gų savo užduoties atlikimą.

Šitas viskas man davė tvir
tumą praleisti tą didžiausią 
liūdesį ir skausmą mano šir
dies.

Su pagarba dėl visų,
Elena Pečiulienė

z Ir Šeima. /

lėšas.

BRIDGEPORT, CONN

Į F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 .

Spausdina

suspenda- 
laikraščiui

Coughlino Laikraštį 
Chicagoj

Pašto viršininkas 
vo Coughlino
“Social Justice” antros klesos 
teises. Reikalauja / jį pasiaiš
kinti, dėl ko tos teisės turėtų

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai Si

J" Gamtos 
Saldumynas 

fe Sveikatai

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

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, Jog šis 
medus nčra tikras bičių medus.

Prisiu.nčiame 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 ii 
Philadelphijos apylinkėse.

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

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

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

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

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaiti}
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

J >

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St
' Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerią 

krautuvę. Tai krautuve, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerią.

VESTUVĖMS, BANKIEVAMS IR PARĖMS
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žemas kalnas

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

Telefonas 4-8779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

NOTARY 
PUBLIC

Telephone .
STagg 2-5043

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsą Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūmj inžinieriai išinieruos jūsų namus ir {dės 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-Į661
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★ LIETUVIŠKA ★

Rhein gold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokią 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

J0SEPH1ETO AT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

'J'K-UI'I’IWU'iMJl’W F'

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 3-0188
NIGHT—HAvemeyer 8-1158



AStuntas Puslapis

Nok Žinios
Aido Choro Narni 

Susirinkimas
šį vakarą, penktadienį, ba

landžio 24 d., aidiečiai prašo
mi skaitlingai susirinkti, nes 
po repeticijų, ar po pertrau
kų, bus choro susirinkimas.

Yra keletas svarbių dalykų 
aptarimui, taigi geistina, kad 
visi nariai dalyvautų. Svar
biausia, bus apdiskuojamas 
operetės klausimas, nes, kaip 
žinote, šiemet chorui sukanka 
30 metų sukaktuvės ir yra už
simota šiais jubilėjiniais me
tais perstatyti operetę.

Kiek teko sužinoti, ir svetai
nė (Labor Lyceum) jau pa
imta operetei dėl 11 d. spalių, 
š. m. Viskas, kas lieka, tai pa
sirinkti tinkamą operetę ir ją 
gerai susimokinti ir sėkmingai 
suvaidinti.

Atrodo, kad kaip kuriose 
mūsų organizacijose abelnai 
yra jaučiama šiek tiek apsnū
dimo - neveiklumo. Taigi, nors 
mes choriečiai nepasiduokime 
tam apsnūdimui. — Į vietas 
tų, kurie išėjo kariuomenėn, 
mėginkime gauti senesnius 
choristus. Iš tokių suaugesnių 
žmonių daug randasi, kurie 
pirmiau buvo choro nariais ir 
verta kaip kuriuos pakalbinti.

Taigi, dalyvaukime šį vaka
rą praktikose ir susirinkime ir 
mėginkime atsivesti naujų na
rių į chorą.

Aido Choro Koresp.

Visi Sutinkam, kad su Links
mu Jaunimu Yra Smagiausia

Praleist Vakaras
Nieks negali sakyti, kad 

LDS Jaunuolių parengimai 
neįdomūs ir nelinksmus. Kam 
eiti kitur? Ateikite šį šešta
dienį, balandžio 25-tą, kaip 8 
ar 8:30 vakare, praleiskite tą 
vakarą su mumis mūsų KA
BARETE, 419 Lorimer St. 
Įžanga tik 40c., muzika kuo 
puikiausia, gėrimai ir valgiai 
kuo skaniausi, muzikalis pro
gramas kuo geriausias, tai ko 
daugiau reikia?

Lauksime jūsų visų.
Iki linksmo pasimatymo,

Komisija.

Ko Bus Klausiama 
Registracijoj

Ši, suaugesnių vyrų registra
cija, kaip pareiškė vyresnysis 
karininkas William J. Walsh, 
Parenkamosios Tarnybos di
rektoriaus padėjėjas New! 
Yorke, bus daugiau industri
nio, negu militariško pobū
džio. Jis sakė :

. “Jos vyriausiu tikslu yra 
. surašyti pagal užsiėmimą, 

kad, jeigu būtų tūlų trūkumų 
apsigynimo industrijosė, val
diškos samdymo agentūros ga-j 
lėtų trūkumus užpildyti liuos- 

.noriais iš nedirbančių, bet iš
lavintų tiem darbam žmonių.”

Tikimasi, kad didžiajame 
New Yorke užsiregistruos nuo 
900,000 iki milijono žmonių.

KO BUS KLAUSIAMA?
Vardo, antrojo vardo (kas 

.turi) ir pavardės.
Gyvenamosios vietos adreso:

Liet. Gegužines Prakalbos 
Jau Tik Už Savaites

Apvaikščiojimui Pirmos Ge
gužės šiemet gatvėse eisenų 
nebus, nes nenorima nei mi
nutei sutrukdyti produkcijos. 
Taip nutarė Bendros Geguži
nės Komitetas, atstovaujantis 
šimtus New Yorko unijų ir ki
tų organizacijų, kurios veik
davo iš vieno su komitetu ap- 
vaikščiojime pirmos gegužės. 
Taip nusitarė šimtai atskirų 
organizacijų.

Tačiau neturėjimas paradų 
nereiškia, kad darbininkai sa
vo tradicinę dieną apleistų. Ji 
bus apvaikščiojama iškilmin
gai, bet liuoslaikiu, vakarais, 
masiniais susirinkimais savo 
susiedijos, salėse. Ji bus pa

naudota mobilizavimui Ameri
kos žmonių į dar energingesnį 
darbą fabrike ir veikime su- 
siedijoj už pergalę ant fašiz
mo.

Lietuvių gegužinės apvaikš- 
čiojimo masinis mitingas-pra- 
kalbos įvyks už savaitės penk
tadienį, gegužės 1-mos vaka
rą, Pil. Kliubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Dai
nuos Aido Choras. Kalbės R.. 
Mizara, A. Bimba, J. Oma
nas.

Laisvės skaitytojai prašomi 
ruoštis patys paminėti Pirmą 
Gegužės tame mitinge ir pa
kviesti kitus lietuvius.

N. K.

Majoras Suspendavo Tris Dėl 
Raketo Leidimų Vesti Biure

Remdamasis tyrinėjimų ko- 
misijonieriaus Herlands štabo 
narių raportu, kad vedyboms 
leidimų Įnure esama neregu
liarumų, rtiajoras LaGuardia 
suspendavo iš tarnybos du as
menis iš * to biuro ir vieną iš 
Sveikatos Departmento. Taip
gi patraukė atsakomybėn pri- 

I vatišką daktarą, kuris suo
kalbyje su tais tarnautojais 
“fiksinęs” gavimą ledimų už 
riebią mokestį.

Investigatoriai F. G. Staple
ton ir Herbert Lasky raporta- 

| vo, jog buvę atsitikimų, kad 
poroms, nenorinčioms laukti 
trijų dienų iki praeis Wasser
man tyrimo laikotarpis, būda
vę miesto tarnautojų atsargiai 
sugestuojama nueiti pas Dr. 
Harold Davis, 10 Lafayette 
St., N. Y. O daktaras uždū
davęs jau praėjusią datą ant 
certifikato ir galėdavę apsi
vesti tuojau.

Už tokius falsifikuotus cer- 
tifikatus Dr. Davis esąs paė
męs iki $100, kaip sako inves
tigatoriai.

Suspenduoti iš tarnybos Mi
chael S. Gilbride, paštininkas

numerio, gatvės, miesto, ap
skričio, valstijos.

Laiškams adreso (kas turi 
atskirą nuo gyvenamosios vie
tos), taipgi telefono.

Amžiaus: gimimo mėnesio, 
dienos, metų.

Gimimo vietos: miestelio, 
apskričio, valstijos, šalies.

Pavardės ir adreso asmens, 
kuris visuomet žinos jūsų ad
resą.

Samdytojo-darbdavio pavar
dės ir adreso.

Darbo ar biznio vietos adre
so : numerio gatvės ar kelio, 
miesto, apskričio, valstijos.

Ant registracijos kortos 
kiekvienas turės pasirašyti po 
sekamą trumpute priesaika:

“Aš 1 patvirtinu, jog aš pa
tikrinau viršuje paduotus at
sakymus ir kad jie yra teisin
gi.”

Ir ištikrųjų reikia kortą per
žvelgti, patikrinti. Jeigu kas 
būtų buvę nenugirsta ar nesu
prasta ir dėlto ne taip užra
šyta, ant vietos išrašytų kitą 
kortą, pataisytą. Bet jeigu vė
liau iškiltų koks nesusiprati
mas dėl paduotų atsakymų,

Scena iš judžio “Partizanų Brigada”, rodomo Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., N. Y.

Vyry Registracija
Šio mėnesio 25, 26 ir 27-tą 

įvyks registracija visų vyrų 
tarp 45 ir 64 metų, kurie 
tarnauja kariuomenėje.

Registruosis piliečiai ir 
piliečiai.

Paskutinę dieną, 27-tą, 
ryto iki 9 vakaro.

ne

ne

nuo
7

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

iš Chicago, 111.; kas link Vil
nies Bendrovės dalininkų su
važiavimo, kuris įvyks gegu
žės 10 d. Bet mūsų kuopos iž
das jau tuščias, tai turės mum 
atleisti, bet pavieniai nariai 
pasižadėjo sveikinti jų suva
žiavimą per vilniečiam sveiki
nimų rinkėjus Brooklyne.

Trečias laiškas nuo Dariaus 
-Girėno paminklui statyti Ko
miteto su penkiais tikietais dėl. 
pikniko, kuris įvyks gegužės 
30 d. Klasčiaus parke, čia ir
gi kuopa negalėjo nupirkti 
tikietų, bet, manoma, jų ne
grąžins. Nariai bandys tikie- 
tus sunaudot ar parduot.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 19 d. gegužės.

Korespondentas.

________________ ■ i. . ................ ■

dar negirdėtų produkcijoj at- 
siekimų diena.

Partija rengsianti 
nių mitingų, bet jie 
karais, kad niekam 
dytii darbo. • «

Penktadienis, Bal. 24, 1942

eilę masi- 
būsią va- 
r.psutruk-

Queens paskelbė 
$250,000 supirkimui 
skričiui apsaugos priemonių.

rinkliavą 
savo ap-

New Yorko 2nd Avenės au
kštojo gelžkelio linija važiuo
to sulaikoma balandžio 25-tą.

Cukraus ribavimas prasidės 
gegužės 5-tą.

Iš nugriauto 2nd Avė “EI” 
tikisi gauti 26,000 tonų ge
ležies.

Vedyboms Leidimų Biure; 
Loretta M. Hahn, telefono 
operatorė, ir Daniel C. /Quin
lan, informacijų teikėjas Svei
katos Departmente.

Quinlan, sakoma, prisipaži
nęs siuntęs poras pas Dr. Da
vis, už ką mainais pats gau
davęs iš jo gydymą ir degti
nės. Gilbri|de ir Mrs. Hahn 
ginasi nesiuntę, bet tyrinėtojai 
sakosi turį įmatomų davinių 
kad Dr. Davis veikęs susipra
time su jais. Patikrinimui, ar 
girdai apie tą raketą^ teisingi, 
tyrinėtojas ir moteris policistė 
buvę nuėję j tą biurą, kaipo 
norinti skubiai susivesti pora. 
Gilbride jiems pataręs pasikal
bėti su Dr. Davis, o tas už 
$20 žadėjęs paskubinti kraujo 
tyrimą, kad jie galėtų susi
vesti viena diena, vieton lau
kimo 3 dienas. Dr. Davis poli- 
cistei prisipažinęs, kad jis.su- 
sižino su leidimų biuro telefo
nų operatore Mrs. Hahn.

Tyrinėtojai savo raporte sa
ko, kad jie žino 16 porų, ku
rioms Dr. Davis išdavęs certi- 
fikatus be egzaminavimo krau
jo.

RIDGEWOOD, N. Y.—Ba
landžio 21 d. atsibuvo susirin
kimas A.L.D.L.D. 55 kp Nuo 
šio susirinkimo visi mūsų kuo
pos senieji nariai tampa pasi- 
mokėję metines mokestis už 
šiuos metus. Drg. Bernotas 
prirašė naują narį, d. Stanley 
Siegel. Taigi mūsų kuopa šim
tu nuošimčių geram stovyje 
ir jau šiais metais gavome du 
naujus narius. Bet kuopos na
riai dar nepasitenkinę, jie pa
reiškė, kad stengsis gauti dar 
daugiau narių į kuopą. Finan
sų sekretorius d. Sakalauskas 
pasiūlė planą padaryti didelę 
kuopą Ridgewoode, jis pasiūlė 
prirašyti esamų narių moteris 
prie kuopos. Vėliau gal ir bus 
vykinama tas planas gyveni
ni an.

Komunistai Atsišaukė j Dar
bininkus su Raginimu 
Dirbti Gegužės 1-mą

SOVIETŲ MEDIKALEI PAGELBAI

KONCERTAS
Sekmadienį, Balandžio-April 26 

Paskutiniu Kartu šiame Sezone Pasirodys 
GREGOR PIATIGORSKY, žymus čelistas 

Pianistas Valentin Pavlovsky
Gros Beethoven, Rachmaninoff, Schuman, Stravinsky, 

Chopin, Achron, Francouer muzikų.
TOWN HALL, 123 W. 43rd St., New York City 

' Įžanga 83c iki $2.75. Pradžia 3 vai. dieną. 
Bilietai Gaunami Komisijos Ofise ir svetainės kasoje.

tada pataisyti pervėlu, atsa- 
komingu būna laikomas tas, 
kuris pasirašė.

New Yorke registracija 
bus per tris dienas: 25 (ry
toj), 26 ir 27 šio mėnesio. 
Registruotis privalo visi, kurie 
gimę 28-tą balandžio, 1877 ir 
iki vasario 16-toš, 1897 m., 
tai yra visi tarp 45 ir 64 me
tų amžiaus.

MIRĖ
Antanas Striupaitis, gyve

nęs 1381 Jefferson Ave., 
Brooklyne, pasirgęs apie 15 
valandų mirė antradienį^ ba
landžio 21 d. Pašarvotas pas 
graborių 710 Knickerbocker 
Ave. Bus laidojamas penkta
dienį, bal. 24, 9-tą vai., ryto.

Antanas išvežiodavo 
Scholes keptuvės duoną. Buvo 
tik apie 35 metų amžiaus. Pa
liko žmoną Oną, dvi dukteris, 
vieną 7-nių metų, antrą vie
nų metų amžiaus. Giminės ir 
pažįstami prašomi atlankyti 
ir palydėt paskutinėje Anta
no kelionėje.

F. B.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fdrnišiuotas kam

barys — pavienam $2.50; dubelta- 
vas, $4.00. Yra virtuvė, karštas van
duo. Antrašas — 223 Kent Avė., 
kampas No. 1st St., Brooklyne. Tel. 
Evergreen 7-6138.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Am. Piliečių Kliubo BizT 
nio Skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 24 d., Kliubo 
salėje, 280 Union Avė., pradžia 8 v. 
v. Nariams, kuriems apeina Kliubo 
reikalai, prašome dalyvauti susirin
kime. — P. Vaitukaitis. (94-96)

Laiškų Skaitymas
Kuopa gavo net tris laiš

kus. Vieną , nuo kanadiečių 
Liaudies Balso su antrašais 
Liaudies balso skaitytojų 
Brooklyne. Liaudiečiai prašo, 
kad mūsų kuopos nariai ap
lankytų Liaudies Balso skai
tytojus Brooklyne dėl atsinau
jinimo Liaudies Balso išsibai
gusių prenumeratų. Nutarta 
liaudiečių prašymą išpildyti.

Antras laiškas nuo vilniečių

Komunistai pareiškė, jo,g 
šiemet geriausia yra pravesti 
Chicagos Ilaymarketo kanki
nių už 8 valandų darbo dieną 
didžiąsias tradicijas reikalavi
mais antro fronto Eurpooje ir 
pakėlimu produkcijos fabri
kuose.

Šių metų gegužinė, sako ko
munistai, privalo būti labiau
sia įtempta darbo fabrikuose 
diena, kad parodyti draugams 
ir priešams visame pasaulyje, 
jog Amerika pasirengus per
galėti Ašį produkcijoj ir fron
te.

Komunistai ragina darbi
ninkus šią gegužinę padaryti

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prižiūrėti ligo

nio. Galite bile dieną ateiti dėl dau
giau informacijų. M. Shapran, 293 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(94-96)

Dr. J. J. Kaškiaučius į 
Telefonas: IHJmboldt 2-7964

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

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
®Iš senų padarau 

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

JONAS STOKES
512 Mariop St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

paveiks- 
krnjavus 
su ame-

Rei-

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

BROOKLYN, N. Y.409 ir 417 GRAND ST.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandu
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. PETRA1TIENĖ ir SENAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne užjšrėdymą

M - -----------

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

i

Rengia: Amerikonų-Rusų Komitetas Midikalci Pagalbai Sovietų Sąjungos 
55 West 42nd St. Tel. Pen 6-3370. Pen. 6-3481

BROOKLYN) LIETU
Dr. A. PETRIKĄ 
DANTŲ GYDYTOJAS‘

221 So. 4th St.

VIAI GYDYTOJAI
VALANDOS:

9—-12 ryte
1—8 vakaro 

Penktadieniais uždaryta
Te). 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

„ IT’S 7UST VRfl v 
FINDING MONEY! ’

A-zi FOR YOU R
■ -•z-. .. OLD WATCH I

CREDiT.
terms!

PATRICIĄ;

CREDO] 
terms!

•' DEAN“’
15 jew^h 5

Religijimų daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y,

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtili 

adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

A




