
• ■ . , . I

■ ■ x >

| KRISLAI
Kai Pavasaris Jpusejo . . .
Būsimi Keturi—Penki

Mėnesiai.
Kapu Kraštas.
Didvyrė!

Rašo R. MIZARA

Pavasarinis Hitlerio ofensy- 
vas prasidėjo. Kaip ir buvo 
manyta, jis prasidėjo ten, kur 
Hitleris mato sau didžiausj pa
vojų — Rytų Fronte.

Kerčiaus pussalyje (Kry
me) mūšiai — dar ne viskas. 
Užsiliepsnos visas S®vietų-Vo- 
kiečių, frontas — 2,000 mylių 
ilgumo frontas.

Nesigailės Hitleris nei žmo
nių, nei turto. Kas jam pakloti 
dar keletą milijonų žmonių — 
vokiečių, italų, rumunų, veng
rų, suomių! Jis, kaip tas 
gembleris, rizikuoja viskuo. 
Milijonai žmonių gyvybių jam 
— niekas, jei tik jis savo kai
li tuomi išgelbėtų.

Taigi sekami keli mėnesiai, 
— gal būt keturi ar penki mė
nesiai — visam pasauliui tu
rės nepaprastai didelės svar
bos, sprendžiamos svarbos. 
Jie išspręs žmonijos likimą; 
jie išspręs ir mūsų krašto liki
mą.

Raudonoji Armija, mes pui
kiai žinome, kovos didvyriškai. 
Raudonoji Armija, turime su
tikti, gigantiškų mūšių eigoje 
turės ir pralaimėjimų, pasi
traukimų, ne tik laimėjimų. 
To niekas negali užginčyti.

Bet mes, kaip pereitų metų j 
birželio 22 dieną, taip ir šian
dien, esame giliai^ įsitikinę, kad 
Raudonoji Armija nusuks bu
deliui fašizmui galvą, ji su
muš ir išgelbės civilizacija ir 
žmonių laisvę.

O kad tą greičiau padaryti, Į 
kad Raudonosios Armijos ko
votojams palengvinti didžiuo
siuose mūšiuose, Jungtinės 
Tautos privalo atidaryti ant
rąjį frontą, atidaryti jį vaka
rų Europoje; atidaryti jį tuo
jau!

Be to, mes privalome padė
ti Sovietų kovotojams, nuošir
džiai remiant Russian War 
Relief Komitetą.

Maskvos “Pravdos” rašyto
jas Zaslavskis pažymi:

“Suomija kadaise buvo eže
rų kraštas, o dabar patapo 
kraštu kapų.”

Ir Zaslavskis cituoja suomių 
laikraštį “Uusi Suomi,” kuris 
šitaip verkšlena:

“Pastaruoju metu pasireiš
kė rimta kapinių stoka. Paly
ginamai naujos kapinės Hieta- 
nijemyje užpildytos. Šitose ka
pinėse viename kape yra su
guldyta 600 dabartinio karo 
karių ir daugiau vietos jau ne
beliko.”

Laikraštis ragina Helsinkio 
miesto valdybą skubintis ati
daryti naujas kapines.

Remdamasis surinktomis iš 
kitų suomiškų laikraščių žinio
mis, Zaslavskis rašo, kad šį 
pavasarį Suomijoje žmonių 
mirtingumas buvo nepaprastai 
didelis. Ypačiai jis pasiekė 
aukšto laipsnio Vasoje ir Hy- 
vikinkyje.

Alkiškas gyvenimas, ligos, 
stoka butų, stoka drabužių, — 

, tas viskas skina užfrontės 
žmones. Na, o fronte suomiš
kus karius skina kulipkos.

Š. m. gegužės 24 d. Maskvo
je įvyks antrasis žydų anti-fa- 
sistų suvažiavimas. Pirmąjį 
suvažiavimą, įvykusį pereitą 
rudenį, viso pasaulio anti-fašis- 
tai žydai pasitiko entuziastiš
kai. Antrajam suvažiavimui, 
be abejo, pavyks suvaidinti 
didesnis vaidmuo.

Tarp gavusiųjų sovietinius 
ordinus yra viena Leningrado 
moteris šoferė Irena Kvasni
kova. Jai teko Raudonosios 
Vėliavos ordinas už nepapras
tai drąsų ir darbštų, pasižymė
jimą. Kol ant Ladogos ežero 
buvo ledas, vadinasi, per žie
mą, Irena kasdien pervažiavo 
per šį ežerą po 3 ar keturis 
kartus, į ten ir atgal. Ir tai 
padarydavo nepaisydama oro.

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Valdžios Agentai 
Iškrėtė Vonsiatskį, 
Rusų Fašistų Vadą

Jis su Naciais ir Japonais 
Planavo žygį Nuverst

Sovietų Valdžią
New York. —Federaliai 

Amerikos agentai praeitą, 
šeštadienį padare kratą 
dvare rusiškų fašistų vado 
Anastaso A. Vonsiatskio 
Thompson’e, Conn. Ji^bu- 
vo krečiamas, kaip neuzsi- 
registravęs fašistinių kraš
tų agentas ir kaip kurstyto
jas “nuverst dabartinę Ru
sijos valdžią priemonėmis 
jėgos ir prievartos.”

Specialio Amerikos vald
žios agento skundas teigia, 
kad Vonsiatskis stengėsi 
“suorganizuot karinį žygį 
bendrai su Japonijos ir Vo
kietijos valdžiomis prieš 
esamąją Rusijos valdžią.” 
VONSIATSKIO GINKLŲ

ARSENALAS
Federaliams agentams 

krečiant Vonsiatskio dvarą, 
buvo surasta štai kokie da
lykai :

Dokumentai vadinamos 
“Tautinės Rusų Revoliuci
nės Partijos,” kariniai šau
tuvai, amunicija, revolve
riai, ašarinės dujos ir įren
gimai jomis šaudyti, kari
nės uniformos su atitinka
mais ženklais, mašinos užre- 
korduot kalbas ir kiti daly
kai, kuriais Vonsiatskis su 
savo partija laužė Jungtinių 
Valstijų įstatymus.

Kaltinimas sako, kad 
Vonsiatskis savo “žodžiais 
ir raštais” įrodė, kad jis a- 
gentauja “sveti-mo krašto 
valdžiai, nors neužsiregis
travo tokiu, kaip kad rei
kalauja federaliai Ameri
kos įstatymai.”
KUNIGAS — VONSIATS

KIO PARTNERIS
Trečiadienį, pagal to pa

ties fėderalio agento, New 
Yorke Amerikos valdžios 
žmonės padarė kratą pas 
rusų kunigą Aleksandrą 
Cugelevičių, kurio kamba
riuose buvo laikomi susirin
kimai Vonsiatskio partijos 
vietinio skyriaus.

Naciai Sako, būk Pra
mušę Sovietų Liniją
Berlin. — Naciai skelbia, 

būk jie artilerijos ugnim, 
girdi, pramušę “pirmąją So
vietų apsigynimo liniją, me
tę savo pėstininkus į ata
ką” ir, esą, “siekią toli a- 
napus Parpačo pozicijų.”

Parpač yra siauriausioje 
vietoje Kerčo pusiausalio, 
arba tarpkaklio tarp Azovo 
ir Juodosios Jūrų.

FAŠISTŲ PAGYRAS
Roma. — Fašistai pasa

koja, kad vokiečių ir, italų 
orlaivai mūšyje virš anglų 
salos Maltos nušovę žemyn 
11 Anglijos lėktuvų, o savo 
būk tik vieną tepraradę.

Reikia atsiminti, kad didvy
rė Kvasnikova gabeno apgul
tiems leningradiečiams maistą 
ir ginklus.

Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

RAUDONOJI ARMIJA VEDA
OFENSYVĄ CHARKOVO SRITY 
--------------------------------------------------------------------- ■--------------- B _______________________________

2,000 Vokiečių 
Orlaivių Kerče

London. — Skaičiuojama, 
kad du tūkstančiai Hitlerio 
orlaivių smigikų stengiasi 
pramušt Sovietų linijas, ku
rios gina Kerčo pusiausalį, 
rytiniame Krimo smailgaly- 
je.

Berlin. — Hitlerininkų 
radijas sakė:

“Dar niekada visoje isto
rijoje iki šiol nebuvo su
telkta tiek daug visokių or
laivių į mūšį virš palyginti 
mažo ploto, kaip dabar virš 
Kerčo pusiausalio.”

Anglai Netiki Nacių 
Pasigarsinimams

London. — Anglai karo 
stebėtojai teigia, kad Sovie
tų kariuomenė kiek pasi
traukė atgal į aptvirtintas, 
iš anksto prirengtas pozici
jas Kerčo pusiausalyje. An
glų karininkai tvirtina, jog 
naciai perdaug perdeda 
nuostolius, kuriuos jie sa
kosi padarę rusams. Jie ne
tiki hitlerininkų skelbi
mams, būk vokiečiai sulau
žę sovietines linijas Kerče.

Anglijos Lakūnai Nušo
vė 15 Nacių Orlaivių
Cairo, Egiptas. — Angli

jos lėktuvai ties šiaurine 
Afrika nušovė žemyn 13 di
delių Vokietijos orlaivių ir 
du jų palydovus, greituosius 
kovos lėktuvus. Anglai pra
rado tik vieną lėktuvą.

Tokiais didžiaisiais orlai
viais naciai gabena karei
vius ir karinius reikmenis 
saviškiams Libijoje.

Japonų Laivynas Ruo
šiasi Naujam Mūšiui
Melbourne, Australija. — 

Japonų karo laivai, išlikę 
po prakišto Koralų Jūros 
mūšio, pabėgo į tolimesnes 
nuo Australijos salas. Ten 
jie laukia daugiau saviškių 
karo laivų ir orlaiviu. Ma
noma, kad neužilgo jie vėl 
mesis į kautynes prieš Jung
tinių Tautų laivynus ir 
stengsis iškelt savo kariuo
menę į Australiją.

laivų Skandinimai 
ARTI AMERIKOS

Ottawa, Canada. — Fa
šistų submarinas nuskandi
no jau antrą laivą St. Law
rence upėje, Kanadoje.

Washington. — Fašistų 
submarinai amerikiniuose 
Atlanto vandenyse nuskan
dino dar tris prekinius lai
vus — vieną Amerikos ir 
du Norvegijos.

KERČE SOVIETAI KIEK 
PASITRAUKĖ I AP I VIR

TINI AS POZICIJAS
<r

Maskva Sako: Hitlerininkai Meluoja apie Savo Laimėjimus

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 14. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sako:
Gegužėmis d. sovietinė kariuomenė, kovojanti 

prieš skaitlmgesnes vokiečių jėgas, pasitraukė į nau
jas pozicijas (Kerčo pusiausalyje).

Oficialis vokiečių pranešimas, kur jie giriasi, kad 
vokiečiam pavyko Kerčo mūšis ir kad jie pagrobę 
daug sovietinių tankų ir kanuolių ir suėmę didelį skai
čių raudonarmiečių, yra tik grynas melas, ir nieko dau
giau. Sovietinė kariuomenė pasitraukė geroje tvarkoje 
ir padarė sunkių nuostolių užpuolikams.

Charkovo kryptyje Sovietų kariuomene pradėjo o- 
fensyvą ir sėkmingai žygiuoja pirmyn.

Kitose fronto dalyse nieko svarbaus neatsitiko.
Gegužės 12 d. buvo sunaikinta 43 vokiečių orlai

viai. Sovietai neteko 17 orlaivių. Sovietiniai laivai Ba
rents Jūroje (šiaurėje) nuskandino vokiečių transpor
to laivą, 12,000 tonų, gabenusį kariuomenę ir pabūk
lus.

SOVIETINIŲ LAKŪNŲ UŽDUOTI SMŪGIAI 
VOKIEČIAM PER DIENĄ

Papildomasis Sovietų pranešimas:
Gegužes 12-d. Sovietų oro jėgos sunaikino 32 vokie

čių tankus, 320 trokų ir automobilių su kariuomene ir 
reikmenimis, 105 vežimus su reikmenimis, 48 priešlėktu
vines ir lauko kanuoles, 10 patrankų apkasam bom- 
barduot, astuonias priešorlaivines ir kulkosvaidines 
šaudymo pozicijas; sudaužė priešų geležinkelio trau
kinį ir šešis platforminius vagonus su trekais; išvai
kė ir dalinai sunaikino vieną vokiečių pulką.

SOVIETAI PRAKIRTO NACIU UNIJĄ TIES 
CHARKOVU; SMARKIAI VEJASI PRIEŠUS

Maskva, geg. 14. — So
vietų kariuomenė pramušė 
pirmąją vokiečių apsigyni
mo liniją ties Charkovu ir 
karštai vejasi besitraukian
čius x atgal nacius. Sovietai 
žygiuojla i patį Charkovą, 
Ukrainos didmiestį ir pra
monės centrą.

“Raudonoji žvaigždė,” 
Sovietų armijos laikraštis, 
rašo, jog Charkovo srityje 
vokiečiai yra priversti taip 
greitai bėgt atgal, kad jie 
negauna progos sumegst 
pralardytų savo linijų.

Sovietų kariuomenė dviem 
ruožtais žygiuoja prieš vo
kiečius Charkove, grasinda
ma juos apsupti.

Vienas nelaisvėn paimtas 
nacių lakūnas sakė, kad 
hitlerininkai skubotai ren
giasi išsikraustyt iš Char
kovo. ....
BAISIAUSI MŪŠIAI KER

ČO PUSIAUSALYJE
Dar, turbūt, niekad šia

me kare nebuvo tokių kru
vinų mūšių, kokie dabar 
siaučia Kerčo pusiausalyje. 
Juose dalyvauja tūkstančiai 
orlaivių ir tūkstančiai tan
kų iš labiejų pusių, čia So
vietai vartoja ir naujus 
milžiniškus savo tankus ir 
amerikinius tribokštinius 
tankus. Taip pat nuožmiai 
kertasi desėtkai tūkstančių 
pėstininkų tame trumpame 
fronte.

PERGREIT HITLERIS 
PASIGYRĖ

London, geg. 14. — Nors 
nacių komanda pasigyrė, 
kad “sunaikinus” sovietinę 
kariuomenę Kerčo pusiausa
lyje, bet Raudonoji Armija 
tebekovoja visu atkaklumu, 
darydama priešams didžiu
lių nuostolių.

(Associated Press, ame
rikiečių žinių agentūra sa
ko, kad šios kautynės da
bar, matyt, yra vedamos už 
30 iki 35 mylių į vakarus 
nuo Kerčo miesto, stovinčio 
rytiniame gale to pusiau
salio.)

Pralaužė Nacią Liniją 
Ties Leningradu

’ ' ■ 'T.

Maskva, geg. 14. —Rau
donarmiečiai pramušė pir
mąją vokiečių liniją prie 
Leningrado ir atėmė iš jų 
eilę svarbių pozicijų.

RAUDONASIS LAIVYNAS 
GRĄSINA FAŠISTAM 
London, geg. 14. — So

vietų Baltijos karo laivynas 
išvyko iš savo stovyklos 
Kronštadte, arti Leningra
do, ir dabar plaukioja Fin- 
liandijos įlankoj, grūmoda
mas finams ir vokiečiams. 
Iki šiol ledai buvo sulaikę 
Sovietų karo laivus Kronš
tadte.

Sovietų Charkovo Ofensyva 
Svarbesnė, negu Hitlerio 

Ofensyva Kerčo Pusiausalyj
• Berne, Šveic., geg. 14. — 

New Yorko Times kores
pondentas D. T. Brigham, 
telefonuodamas savo laikra
ščiui žinias iš Sovietų - vo
kiečių karo fronto, sako:

Nors Sovietai Kerčo pu
siausalyje pasitraukė į nau
jas pozicijas, bet ne viskas 
eina vokiečių naudai.” Nes 
Sovietai pradėjo ofensyva 
prieš nacius Charkove.

Lyginti vokiečių ofensyva 
Kerče su Sovietų ofensyva 
Charkovo srityje, tai “Char
kovo ofensyva atrodo tu
rinti daugiau svarbos, nes, 
tik turėdami savo rankose 
dabartines susisiekimo li

Amerikos Tankai Pui
kiai Pasižymi Krime
Maskva. — Sovietinis ko

respondentas Uja Ehren
burg rašo, jog iš Amerikos 
gauti tankai, susidurdami 
su nacių tankais Krime, pa
prastai sumuša priešų tan
kus.

Nušauta Žemyn 266 Vo
kiečių Orlaiviai

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė sumušė naujus 
vokiečių mėginimus paliuo- 
suot savo 16-tą armiją, ku
rią raudonarmiečiai laiko 
apsupę visomis pusėmis ir 
naikina Staroje Russoje ir 
apylinkėje.

Per kelias paskutines die
nas Sovietai nušovė žemyn 
229 didelius vokiečių trans
porto orlaivius, kurie nešė 
pastiprinimų apsuptiems ten 
saviškiams; tuo pačiu laiku 
buvo nukirsta žemyn ir 
37 greitieji nacių kovos 
lėktuvai, kurie gynė savus 
transportinius orlaivius.

Sužeisto Sovietinio 
Didvyrio Žygiai

Maskva. — Automatinis 
šaulys Aleksiejus Guzev’as 
buvo du kartu sužeistas, 
bet ir toliau didvyriškai ko
vojo prieš priešą. Jis dasi- 
gavo iki apsaugotos vokiečių 
pozicijos ir ugnim iš auto
matinio šautuvo ir ranki
nėmis granatomis užmušė 
20 hitlerininkų ir pagrobė 
vieną jų lengvąjį kulkasvai- 
di. v

Liverpool, Anglija, geg. 
14. — Buvęs ČechOslovaki- 
jos prezidentas Eduard Be
nes pranašaują, kad gruo
džio mėnesį šiemet jau būsią 
sumušti naciai.

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Australija, geg. 13. — Generolo MacArthuro šta

bas davė tik šitokį pranešimą:
Šiaurrytinis sektorius: Oro sąlygos apribojo or

laivių veiksmus visoje srityje.

nijas, vokiečiai iš ten tega
lėtų vesti ofensyvą Doneco 
srityje.”

New York, geg. 14. — A- 
merikos radijo politiniai 
kalbėtojai tvirtino, kad 
Charkovas yra svarbesnis 
punktas, negu Kerčo pu- 
siausalis. Vokiečiams būtų 
pavojus, jeigu jie kaip nors 
ir persimestų per Kerčo 
vandens siaurumą į Kauka
zą, kol Sovietai tebevaldo 
Rostovą ir grūmoja nlacių 
pozicijai Charkove. Tokia
me hitlerininkų bandyme 
Sovietai galėtų pliekt juos 
šonan.

2,000,000 Vokiečių Su
burta Pietų Fronte

London. — Anglų kari
ninkai spėja, kad vokiečiai 
bandys prasimušti per Ker
čo pusiausalį ir persimest 
per dviejų-trijų mylių jūros 
siaurumą į Kaukazą, briau- 
damiesi prie jo žibalo šalti
nių. Manoma, kad naciai 
taipgi ruošiasi atakuoti 
Sovietus nuo Taganrogo ir 
Charkovo.

Anot anglų, tai vokiečiai 
sutelkė du milionus geriau
sios savo kariuomenės į 
pietinį Sovietų frontą.
ORLAIVIAI “RAKTAS”
Teigiama, jog orlaiviai 

tai būsiąs “raktas” Kerčo 
mūšio, ir jeigu Sovietai tu
rės ten bent tiek oro jėgų, 
kaip vokiečiai, tai galės su* 
daužyt nacių mėginimus 
persimest per jūrų sąsiaurį 
į Kaukazą, jeigu net hitle
rininkai užimtų Kerčo pu
siausalį.

Kai kurie Londono kari
ninkai, tačiau, nužiūri, kad 
vokiečiai dabartinėmis savo 
atakomis Kerče darys ban
dymus, jieškodami silpnes
nės fronto vietos, kurią ga
lėtų šturmuot visomis savo 
jėgomis.

Didelė Amalgameity 
Parama Sovietams

New York. — čionaitinė 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos, CIO, Bendroji Taryba 
nutarė paaukot Sovietų Są
jungai 40 tūkstančių svarų 
draabužių ir 132 tūkstančius 
dėžučių pieno.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green pabrėžė, 
kad jis stoja už kuo pilniau
sią paramą Sovietam prieš 
nacius.
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Žmonės Tebereikalauja
Anglijos ministeris pirmininkas Chur- 

chillas, kalbėdamas sekmadienį, pripa
žino tą faktą, kad Anglijoje (ir Ame
rikoje) žmonių masės reikalauja atida
ryti antrąjį frontą Europoje. Premje
ras pažymėjo, kad tai esąs geras da
lykas, kuomet tūkstančiai žmonių, susi
rinkę į masinius mitingus, skelbia; Ati
da rykim kitą frontą. Teisingai Chur- 
chillas nurodo, kad bloga būtų vesti ka
ras tuomet, kai žmonės rinktųsi į masi
nius mitingus ir skelbtų “baigkimc ka
rą.” . \ . -- ■

Sutinkame su p. Churchillo nuomone. 
Ji teisinga. Kai žmonės reikalauja ati
daryti antrąjį frontą, tai jie reikalauja 
ne juokams. Jie žino, kad jie turės tąjį 
frontą atlaikyti, jie arba jų vaikai ar 
giminės turės eiti ir muštis. Bet tie 
žmonės žino tą, kad juo greičiau karas 
bus užbaigtas, tuo greičiau ateis taika 
o su ja ir žmonėms ramus ir laisvas 
gyvenimas. Todėl jie nori greičiau prie
šą sumušti. Žmonės yra realistai. Jie 
mato, kas šiądien pasaulyje darosi. Jie 
supranta, kad Raudonajai Armijai su
naikinti Hitlerio govėdas nebus lengva. 
Jie supranta, kad Hitlerio govėdos bu
tų lengvai sunaikintos šiemet, jei Angli
jos milijonai karių su amerikiečių pa
galba pradėtų mušti Hitlerį iš vakarų.

Bet ne tik Anglijos ir Amerikos žmo
nės panašiai kalba. Taip argumentuoja 
ir pavergtosios Europos žmonės, tik jie 
naudoja kitokią kalbą. Jeigu jiems ne
valia rinktis į masinius mitingus ir rei
kalauti atidaryti antrąjį frontą, tai, sa
kysime, Paryžiaus žmonės griebiasi te
roristinių priemonių prieš nacius. Jie 
griebiasi jėgos. Jie šaudo nacius, jie di- 
namituoja kotelius, kur naciai gyvena ir 
ėda, jie sabotažuoja fabrikus. Ir tai yra 
jų kalba už antrą frontą. Jie sakyte 
sako: atidalykite antrąjį frontą, tai 
mes dar daugiau kovosime; mes sukilsi
me ir eisime išvien su jumis.

Štai, kodėl Jungtinės Tautos turi ne
vilkinant atidaryti antrąjį frontą!

“Naujienos” Naciškai Apšmeižė 
Slavų Kongresą

“Naujienos”, kurios taip daug pa
skleidė Amerikos lietuvių tarpe Hitle
rio propagandos, kurios ir dabar tą pro
pagandą skleidžia, savo laidoj iš gegu
žės 4 d., hitleriškai apšmeižė Amerikos 
Slavų Kongresą.

“Naujienos” rašo, būk “Maskvos Po
li t-Biuras sugalvojo” ir sušaukė Ame
rikos Slavų Kongresą. Tai yra bjaurus 
hitleriškas melas ir begėdystė, kokią gali 
tik Goebbelso agentai skleisti!

Amerikos Slavų Kongreso sušaukimu 
labai interesavosi darbo unijų veikė
jai, kaip iš Amerikos Darbo Federaci
jos, taip ir C. L O. Jo sušaukimu rūpi
nosi nemažai ir Jungtinių Valstijų vy
riausybės žmonių. Pačiame kongrese 
buvo prisiųsta pasveikinimų, iš kurių 
mūsų šalies prezidentas Rooseveltas 
prisiuntė telegramą, valstybės sekreto
rius Hull telegramą, Detroito majoras, 
Michigan valstijos gubernatorius ir 
daug kitų žmonių. Ar tai Grigaičio iš
galvoto “Politinio - Biuro” kongresą 
taip sveikino Amerikos valdžios žmo
nės? O jeigu sveikino, tai kongresas 
turėjo labai svarbų tikslą — padėti vi
somis jėgomis Jungtinių Valstijų vy
riausybei ir jos talkininkėms karą prieš 
barbarus hitlerininkus laimėti! Šio 
kongreso tikslais ir darbais gali piktin
tis tik Hitleris, Goebbelsas, Goeringas 
ir, žinoma, jo agentai Amerikoj.

“Naujienos” tauškia, kad būk “demo
kratinės nišų, lenkų ir ukraineičių or

ganizacijos atsisakė turėti ką bendro su 
Detroito ‘slavų kongresu’.” Jeigu ku
rios organizacijos atsisakė, tai tik dėka, 
kad jas valdo hitlerininkai, toki, kaip 
“Naujienų” redaktoriai arba žmonės, 
kurie buvo hitlerininkų suklaidinti. Juk 
šiandien bent kokiam kongresui,, kuris 
turi tikslą padėti mūsų kraštui karą 
laimėti, gali kenkti tik mūsų šalies prie
šai. Mes manome, kad tūlos tos organi
zacijos, kurios nedalyvavo kongrese, 
ateityj savo veikimą suriš su kongreso 
priešhitleriškos programos veikimu.

Toliau “Naujienos,” laikydurnosios 
Hitlerio obalsio “Padalinkime ir paverg- 
kime!” pasakoja, būk tarpe slavų nėra 
vienybės, būk vieni kitų neapkenčia. Tai 
nacių propaganda! Naciai kursto Ju
goslavijos vieną slavų grupę prieš kitą, 
kad tuo pačiu kartu jas visas laikyti 
pavergus. Naciai kursto ir kitas slavų 
tautas vieną prieš kitą, kad visas jas 
pavergus ir išnaikinus. Tai naciai nori 
įnešti nesutikimus tarpe Apvienytų Tau
tų— Anglijos, Amerikos, Sovietų Sąjun
gos, Chinijos ir kitų šalių, kad jas visas 
pavergus. Šio dėsnio prisilaikydarnoj, 
“Naujienos” tą pat daro, nes jos tar
nauja Hitleriui, skleisdamos jo nacišką 
propagandą. “Naujienos” praveda Hit
lerio politiką bile klausimu, ar jis lie
čia Lietuvą,; ar- Sovietų Sąjungą, ar 
Angliją ar Slavų Kongresą ar kokį kitą 
klausimą. Jos eina tuo pačiu keliu, kaip 
ėjo kunigo Coughlino “Social Justice.”

John L. Leiviso Politika — Pa
vojinga Politika

Per ilgą laiką John L. Lewisas buvo 
susirišęs su Lindberghais, Wheeleriais 
ir Ko. Jeigu jis galėjo savo žygį patei
sinti prieš pereitų metų gruodžio 7 die
ną, kai japoniški plėšikai užpuolė mūsų 
kraštą, Perlų Uostą, tai šiandien jis jau 
negali to padaryti. Bet jis nei nebando 
savo politiką teisinti. Aplinkiniais ke
liais jis šiuo metu dirba uoliau, negu 
pirmiau, — dirba prieš, mūsų kraštą, 
prieš karą; dirba už Hitlerį.

O tam progų jis suranda tiek ir tiek. 
Būdamas mainierių unijos prezidentu, 
jis bando “apvalyti” tą uniją nuo žmo
nių, trokštančių matyti mūsų kraštą lai
mėtoju, trokštančių matyti fašizmą su
muštą. Jis tokius darbuotojus, tokius 
pareigūnus veja iš vietų. Net su sluge- 
rių ir gengsterių pagalba jis tą darbą 
atlikdinėja> :.v 1 !

Lewisas bando “nunakinti” ir CIO’ 
pirmininką Murray. Jis bando pažemin
ti, bando išėsti iš vietų kiekvieną, vei
kiantį už sunaikinimą fašizmo. Be to, p. 
Lewisas kovoja prieš pažangesnius pre
zidento Roosevelto žygius, taikomus ka
rui laimėti ir darbininkų gyvenimo ly
giui šiek tiek palaikyti.

Šiemet įvyks mainierių unijos suva
žiavimas. Jam turėtų pasiruošti kiek
vienas mainierių unijos narys anti-fa- 
šistas. Suvažiavime p. Lewisas turėtų 
būti sykį ant visados gerai sudraustas.

.Antanas Olševskis
“Vilnis” praneša, kad Čikagoje nu

mirė vienas seniausiųjų Amerikos lie
tuvių, Antanas Olševskis. Jis turėjo apie 
82 metus amžiaus. Savais laikais Olšev
skis (kažin kodėl jį visuomet žmonės 
mažiau vadino Olšausku, kaip “Olševs- 
kiu”) buvo laikraštininkas ir bankinin
kas.

Atvykęs į Čikagą 1880 metais, Olšev- 
> skis neužilgo įsisteigė spaustuvę ir pra

dėjo leisti savaitraštį “Lietuva.” Šis 
savaitraštis buvo plačiai pasklidęs po 
visą pasaulį, nes tai buvo vienas pir
mųjų lietuviškų pastovių laikraščių. Ka
dangi jis pradėjo išeidinėti dar tuomet, 
kai Lietuvoje lietuviškas spausdintas 
žodis buvo uždraustas, t*ai šis savaitraš
tis pasiekė Lietuvą ir ten buvo noriai 
skaitomas. Ne vienas šių dienų lietuvi
škų “senų amerikonų” Lietuvoje yra 
skaitęs “Lietuvą.”

Per ilgus metus “Lietuvą” redagavo 
Šernas - Adomaitis ir jis tuomet turėjo 
didelio pasisekimo, nes be žinių, spauz- 
dindavo nemažai mokslinių straipsnių. 
“Lietuva” užsidarė tuomet, kai ji pra
dėjo išeidinėti dienraščiu (berods 1917 
ar 1918 metais) ir kai ją redagavo Ba
lutis.

Bet Olševskis nebuvo tik laikrašti
ninkas ir knygų leidėjas. Jis buvo iu 
bankininkas; jis buvo ir šiaip sau biz
nierius — namų savininkas. Jis yra bu
vęs turtingas žmogus. Bet ilgainiui ir 
tas viskas “nuėjo vėjais” — Olševskis 
subankrutavo.

Kaip velionis gyveno pastaraisiais lai

Kaip Bus su Piknikais?
Daugelis organizacijų ko

misijų rūpinasi, ką daryti 
su organizacijų vasariniais 
parengimais. Nes įvesta 
griežta gezolino racionali
zacija. Su mašinom bus 
sunkiau pasiekti tolimes
nius piknikus šią vasarą. 
Kai kurios organizacijos, 
dėl tos priežasties prisibijo 
rengti piknikus.

Parengimai daugeliui pa
šelpimų organizacijų, ap- 
švietos ir kultūros bendro
vių kliubų yra labai svar
būs įplaukų šaltiniai. Be 
parengimų būtų sunku kal- 
bamom organizacijom pasi
laikyti. Todėl numoti ranka 
ant parengimų ir sau ra
miai sėdėti namie j e sekma
dieniais nėra patartina. 
Parengimus reikia ruošti. 
Tik reikia pasirinkti vietas 
kur būtų galima nuvažiuo
ti gatvekariais, ’ traukiniais 
ir reguliariais transporti-
niais busais. Reikia rengti nius

Kad Amerika ir jos tal
kininkai laimėtų karą, rei
kia susilaikyti nuo daugelio 
išlaidų, kurių galima iš
vengti. Atliekamais pini
gais turime pirkti karo 
štampas ir bonus. Turime 
remti Raudonąjį Kryžių, 
kuris gelbsti sužeistus ka
reivius ir nuo ašies užpuo
likų nukentėjusius civilius. 
Tačiaus rūpinkimės karo 
metu išgelbėti savo pašal
pos, kultūros ir apšvietos 
organizacijas ir įstaigas. 
Piknikus ruoškime. Nes 
piknikai patarnaus ir apsi
gynimui. Piknikuose galima 
vesti agitaciją už karo 
štampų ir bonų pirkimą ir 
galima parinkti aukų Rau
donajam Kryžiui. Lietuvių 
piknikuose yra įsigyvenusi 
tradicija turėti prakalbas. 
Kur sunku gauti tinkamų 
lietuvių kalbėtojų piknikuo
se, reikia kreiptis į vieti-

Raudonojo Kryžiaus
netoli miesto, taip, kad butų skyrius ir prašyti kalbėto- 
galima nuvažiuoti automo- jų iš jų. Prakalbos sustipri-
biliu neišeikvojant daug 
gezo. Padėkime savo val
džiai taupyti gezoliną ir 
gumines automobilių ši- 
nas.

na žmonių moralą už apsi
gynimą ir kartu apsigyni
mui duoda materialės nau
dos.

P. Buknys.

AŠ ESU AMERIKIETIS DIENA
Sekmadienį, gegužės 17 d., 

yra “Aš Esu Amerikietis Die
na.”

ši diena liečia mus visus, 
senus lygiai kaip ir naujus pi
liečius. žodžiai negali išreikš
ti, ką kiekvienas iš mūs ma
no apie Ameriką. Tas, dėl ku
rio mes didžiuojamės ir prieš 
kurį nesižeminame, yra per 
gilus žodžiams. Kada profe
sorius Albert Einstein, garsus 
pasaulinis mokslininkas, tapo 
Amerikos pilietis pereitą me
tą, jis sakė: “Amerikoje gyve
nimo svarbiausias dalykas y- 
ra galimas, išvystymas indi
vidualybės ir jos kūrybų jė
gų. “čionai,” jis sakė, “žmo
nėms nereikėjo patirti būtino 
nusižeminimo, vergiško pa
klusnumo. čionai žmonijos 
kilnumas išsivystė iki tokio 
laipsnio, kad jie negalėtų gy
venti po sistema, pagal kurios 
asmuo yra tik valstybės ver
gas: neturi balso savo val
džioje, negali tvarkyti savo 
gyvenimą.” Kitas imigrantas 
kitaip pareiškė savo jausmus, 
kada jis gavo savo pirmas po- 
pieras. “Amerikoj žmonių, sie
kimai padaro pagrindą gyve
nimo. čionai laisvė yra priim
tas dalykas maždaug kaip o- 
ras, kurį mes kvėpuojame. Tas 
žodis, kuris taip tuščiai skam
bėjo užsienyje, čionai pilnas, 
reikšmės, ir jis liečia kiekvie
ną gyventoją, yra žmogaus 
brangiausias turtas. Ir kiekvie
nas iš mūsų savo savotišku bū
du parodys, ką Amerika jam 
reiškia. Juk Amerika nėra tau
ta pagal tfadicijinės reikšmės,
bet sąjunga žmonių, visų tautų, 
kurie atvyko čion ne dėlto, 
kad ji buvo nauja ir didelė ir 
turtinga, bet todėl, kad žodis
pasiplėtė aplink pasaulį, jog 
čionai žmones turi lygių progų 
pagerinti gyvenime sąlygas, — 
laisvi žmonės Naujame Pasau
lyje.

Mes minėsime šią dieną, 
kaip m.ūsų prezidentas prašė, 
su ceremonijomis, kurios pri
mins seniems piliečiams ir įro
dys naujiems, laisvų žmonių 
atsakomybes ir progas. Mes 
sau priminsime, kad demokra
tija ir laisvė priklauso nuo 
kiekvieno. Ir mes galime dar 
ką daryti: “Aš Esu Amerikie
tis Diena” duoda visiems ame
rikiečiams progos gyvai pa
reikšti, ką Amerika jiems reiš-

TAI JUDAMOJI BORDEN’S SVEIKATOS LINIJA!

© BordcoCo.

' ★ BUY U. S. WAR BONDS AND STAMPS TODAY ★

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

R JOS KADA pamąstėte, 
kiek daug “sveikatos” 

gaunate iš Borden's Pieno 
tolio? Žiūrėkite . . .

Vitaminas A tarnauja 
gimui, padeda subudavot kūno 
atsparumą. Pagelbsti matymui 
npktj.

Vitaminas BĮ — stiprina ner
vus. Padeda virškinimui.

jūs 
bu-

j

Vitaminai patarnauja
ir jaustis jaunu. 

Kiti extra Borden’s Piene . . .
Kalkės ir Fosforas — sveika 

dantinis ir kaulams.
Proteinai — budavoja raume

nis ii- audinius, Karbohyd ratai 
duoda daugiau gyvumo ir 

smarkumo!
Sveika tauta yra kovinga tauta!

DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Gegužės 17 d., 10 vai. ryte, 
įvyks LLD 52 kp. susirinki
mas, 4097 Porter St. Visi na-
rial dalyvaukite, nes bus rin
kimas delegatų į LLD 10 Ap
skričio konferenciją, ir daug

kia. Kokiu geresniu būdu ga
lime parodyti savo dėkingumą, 
negu pirkdami Su v. Valstijų 
Karo Taupymo Bonus?

Jie parduodami užtikriiikT 
laisves, kurios šiandien /ra 
mūsų. Kiekvienas centas/ku
rį įdedame į bonus, padeda 
mūsų sūnams ap^intį/Ameri- 
ką kovos laukuose visame pa
saulyje. Kiekvienas bonas, ku
rį mes perkame, tik užtikrina 
mūsų pasitikėjimą į tą gyveni
mo formą, kurią mes dabar 
vadiname savo.

Ta visa gyvenimo forma da
bar yra atakuojama. Mūsų. A- 
merika neprašo mūsų sutaupą, 
mūsų turto, mūsų būtinų reik
menų. Tik prašo, kad mes į- 
dėtume kas savaitę, kas mė
nesį dalelę mūsų pajamų į 
Karo Bonus. Pirkdami Karo 
Bonus, mes kviečiami taupyti 
10 nuošimčių pajamų šiuomi 
būdu.

FLIS—Comm. Council

kitų reikalų svarstoma. Taipgi 
nariai stengkitės užsimokėti 
duokles.

Gegužės 17 d. Aido Choro 
pirmas šių metų piknikas į- 
vyks Beech Nut Grove daržo, 
Mlddlebelt Rd. Visus kviečia
me dalyvauti. Pradžia nuo 12 
vai. diena, v

Gegužės 21 d. įvyks Lietu
vių Moterų Pažangos Kliubo 
susirinkimas 8 vai. vakare, 
4097 Porter St. Visas nares 
kviečia dalyvauti.

Gegužės 17 d. Hamtramcko 
Lietuvių Piliečių Kliubo susi
rinkimas įvyks Veteranų sve
tainėj, Holbrook St. Nariai 
turite žinoti, kurią valandą 
pradžia.

Alvinas.

nizacijų veikimą ir jų parei
gas.

Kadangi prakalbas rengė 
LSA 21 kp. ir LLD 52 kp., tai 
draugai ir draugės verti pa
peikimo, kad mažai atsilankė 
paklausyti taip įdomių prakal
bų. Nežiūrint to, viskas pavy
ko gerai ir aukų surinkta, lė
šų padengimui, $10. Kalbėto
jui kelionės lėšų atmokėta $4, 
likusieji perduota drg. Prūsei- 
kai dėl “Vilnies” šėrininkų 
pasveikinimo.

Po $1 aukavo: Antanina 
Yetkevičienė ir Emilija Rugie- 
nienė; po 50c.: Jonas Koch, 
Jonas Smitrevičius, Uršulė 
Yurkevičienė ir Juozas Mali
nauskas. Kita dalis aukų su
rinkta smulkiais.

. Visiems aukotojams taria
me širdingai ačiū.

M. Alvinienė.

Girardville, Pa.
Aukos

Čionai prisiunčiu aukų, ku
rias malonėsite p a g a r sinti 
“Laisvėje.”

Aukotojų vardai dėl medi- 
kalės pagelbos Sovietams se
ka: po $1: Adolf Dambaus- 
kas, Juozas Mardosa, J. Ka
marauskas ir J. Mardosa;' po 
50c.: P. Križinauskas, J. Rau- 
linaitis ir M. Skaudis. Viso 
$5.50.

K. Dambauskas.

Serga Marė Lobikienė
Sunkiai serga westsidieciam 

žinoma draugė Marė Lobikie
nė. Jos gyvenimo vieta: 9242 
Melville St. Dabar ji randasi 
Shurley ligoninėj, 62 Adams 
St., kambarys 602. Draugė 
Lobikienė yra nuoširdi veikėja 
mūsų organizacijų, ji verta 
draugiškos užuojautos. Kam 
laikas leidžia, aplankykime ją. 
Linkime jai greitai susveikti 
ir vėl darbuotis mūsų tarpe.

M. ir J. Alvinai.

L. Prūseikos Prakalbos
Gegužės 5 d. įvyko draugo 

L. Prūseikos prakalbos. Jas 
surengė LDS 11 Apskritys.

Kalbėtojas kalbėjo dviejose 
temose ir labai daug žingei
džių dalykų pasakė apie pa
saulinius įvykius, mūsų orga-

Ruses moterys aliejuoja didžiulius kanuolių šovinius 
užfrontes šapoje, kad tos jų “dovanos” sklandžiai ir 
užtikrintai pasiektų nacių sprandą.

Montello, Mass.
Gegužės Pirmos paminėji

mas įvyko gegužės 1 d.. Lie
tuviu Tautiško Namo svetai
nėje. Pirmininkavo H. Brea- 
keti. Pirmiausia Liuosybes 
Choras, po vadovyste George 
Steponavičiaus, sudainavo A- 
merikos himną ir “Internacio
nalą.” šokikių grupė pašoko 
tautiškus šokius. Kalbėtojum 
buvo Komunistų Partijos Ko
miteto narys, H. Y. Gordon, 
iš Bostono. Kalbėjo apie Pir
mąją Gegužės ir kaip Ameri
kos fašistai daro visokias kliū
tis prieš Sovietų Sąjungą; kai 
Amerika duoda karinę pagel- 
bą Sovietų Sąjungai, tai Ame
rikos fašistai puola net prezi
dentą Rooseveltą.

Publikos buvo apie pusan
tro šimto. Po to, buvo renka
mos aukos. Aukavo po $1 : A. 
Lapė, M. Gutauskienė, G. Ši
maitis, Mrs. Peterson, J. Vai
tiekūnas, D. Bartkienė ir K. 
Beniulis; po 50c.: II. Rindze- 
vičienė, A. Kangiserienė, O. 
Turan, A. čerkasas, W. Kel
ley, A. Vasiliauskas, Gutkaus- 
kienė, J. Vaitaitis, F. Pūke
lis, V. Sinkevičia, P. Baron, 
K. čereskienė, J. Jocius, K. 
Ustupas; E. Steponauskas 55 
centus; M. Benevičienė 45c. 
Viso aukų $22.56. Visiems au
kavusiems širdingai ačiū.

Reikia pastebėti, kad paren
gimas buvo rengtas tarptauti
niai, bet kitataučių buvo vi
sai mažai.

Žolynas.

Seattle, Wash.
Reikalauja Antro Fronto Ati
darymo; Unijų ir Darbdavių

Pasitarimai Paakstino Ka
ro Gamybą.

Geg. 5 d. prez. Rooseveltas
kais, mes nežinome. Gal iš “likučių,” o 
gal jį užlaikė sūnus, kuris yra advo
katas. S • ■ \

Olševskis niekad nebuvo darbininki
ško judėjimo draugas, tačiau jis kaipo

asmuo buvo gan kuklus ir neblogas žmo
gus. Niekas negali užginčyti to fakto, 
kad velionis savo pasimojimais yra pri
sidėjęs prie lietuvybės palaikymo Dėdės 
Šamo žemėje.

pagyrė Boeing Aircraft Co. 
darbininkų CIO uniją už pro
dukcijos pakėlimą. Boeing or
laivių gamyba nuo Pearl Har
bor įvykio padvigubėjo. Sun-

(Tąsa 5-tam pusi.)
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SENIAUSI ŽINOMI 
AMERIKIEČIAI

1939 m., bekasant funda
mentą ir rūsį statomam Bo
stone rūmui Naujosios An
glijos Mutual Apdraudos 
Kompanijos, buvo užtikta 
už 32 pėdų žemiau gatvės 
daugybė medinių baslių, 
sukaltų giliau į molį. Skai
čiuojama, kad tokių baslių 
buvo apie 65,000. Jie rankų 
darbu nusmailinti. Virš ba
slių buvo keturiolikos pėdų 
storio sluoksnis jūrų dum
blo ir aštuoniolika pėdų 
durpių.

Mokslininkams patyrinė
jus tuos baslius ir kaip jie 
sukalti žemėn, pasirodė, 
jog tai buvo gilios senovės 
tvenkinys žuvims. Tarp ba
slių buvo rasta palaikai į- 
vairių jūros gyviiį, tarp jų 
ir didžiuliu oisteriu iki 14 
colių ilgio. Paaiškėjo, jog 
anais laikais ta vieta buvo 
jūrų vandens apsemta, il
gus amžius išbuvo po van
deniu, iki vėl jūra atslūgo 
ir iš naujo susidarė sausu
ma.

Spręsdami iš pojūrinių 
nuosėdų ir kitų žemės sluok
snių, taipgi iš rankų darbo, 
mokslininkai tvirtina, jog 
europinės kilmės baltieji 
žmonės pastatė tą žuvų 
tvenkinį 3,600 metų atgal, 
tai 3,150 metų seniau, negu 
Kolumbas atrado Ameriką.

Bet indijonai Amerikoje 
gyvena jau ne mažiau, kaip 
10 tūkstančių metų, o gal 
net iki 70 tūkstančiu.

J. C. K.

Oro Bomby ir Nuody 
Dujų Studentai

Amherst, Mass. — Čio- 
naitinėj Amhersto Kolegi
joj 32 studentai mokosi tik 
tokių kannių dalykų, kaip 
nuodingos dujos, sprogimai, 
taktika bombardavimų Jš 
oro, gaisrų gesinimas, van
dens ir maisto apsauga ir 
t.t.

Jų profesoriai yra pulki
ninkas Willard A. Johnston 
ir šeši armijos oficieriai, o 
keturiolika kareivių patar
nauja praktikiniams išban
dymams to, kas klasėse mo
koma.

Tarp tų studentų yra ir 
du laikraštininkai, trys mo
terys, aštuoni policininkai 
ir kt.

Jungtinių Valstijų karo 
departmentas yra įsteigęs 
tokias mokyklas septyniose 
kolegijose įvairiose šalies 
dalyse. Mokslas veltui tei
kiamas ir trunka 14 dienų. 
Bet studentas turi užsimo- 
kėt $25 už kambarį ir valgį, 
taip pat kelionės lėšas ir 
asmenines išlaidas.

Žymėtina, jog tuos stu
dentus parenka savo srities 
apsigynimo viršininkai. Į 
tokias pamokas jie priima
mi tuo supratimu, kad su
grįžę namo skleis savo įgy
tą žinojimą tarp kitų, kurie 
nori patarnaut šalies apsi
gynimui. J. C. K.

Išradėjai ir Karas
Praeitame pasauliniame 

kare buvo atsiųsta Wash- 
ingtono vyriausybei 110 
tūkstančių karinių išradi
mų bei pabūklų sumanymų, 
ir tik vienas iš jų pasirodė 
turįs kiek svarbos.

Daržovių Žudymas 
Virimu

Kaip kad dabar daržovės 
abelnai verdamos, tai virtu
vės pečius yra didžiausias 
daržovių žudytojas.

Tyrinėjimai, padaryti Wis- 
consino Universiteto profe
sorių W. H. Patersono ir 
C. A. Hopperto, rodo, kad 
dabartinis virimas sunaiki
na 45 procentus mineralų 
fosforo ir magniaus ir 30 
procentų kalci j o iš daugu
mos daržovių; o kopūstų 
virimas sueikvoja apie 70 
procentų magniaus ir kal
ci j o ir 60 proc. fosforo. Pa
našiai atsitinka ir verdant 
nuteptas bei nuskustas bul
ves.

Kalcijus ir fosforas yra 
reikalingi sveikatai kaulų ir 
dantų, o augalinė geležis 
yra būtina budavojimui rau
donųjų kraujo rutulėlių ir 
išvengimui mažakraujystės 
ligos.

Kas liečia vitaminus, tai 
dabartinis virimas sunaiki
na daugumą būtinai reika
lingų vitaminų Bl, B2 (arba 
G), nikotiniškos rūkšties 
(kuri dabar vadinama nia- 
cin’ų), ir vitamino C, ne
kalbant apie kitus vitami
nus.

Mažiausiai mineralų ir 
vitaminų, dingsta, kada dar
žovės verdamos suspausta
me ore tam tikruose aklinai 
užsidarančiuose induose, 
kur ir mažai vandens terei
kia; antras sveikiausias vi
rimas tai garu (štymu); 
paskui seka šitoks virimas 
—įdėt daržoves į kuo ma
žiausiai vandens, greit už- 
virint ir užsukt ugnį, palie

kant davirt jau nekaitinant 
daugiau to vandens.

Nedavirtose daržovėse 
visuomet yra didesni kiekiai 
mineralų ir vitaminų.

O kalbant apie pervirtas 
daržoves dideliame kiekyje 
vandens, tai sveikiau būtų 
paskui išgert tą vandenį, 
negu valgyt tokias daržoves, 
kaip sako mitybos žinovai.

Nedavirta mėsa irgi svei
kesnė už pervirtą, bet su 
šia pasarga, jog kiauliena 
visuomet turi būti labai 
nuodugniai išvirta, kad už
mušus pavojingas trichinos 
kirmėlaites ar jų perus, ku
rie dažnai pasitaiko kiaulie
noje. N. M.

Ligotas Mūšy Krašto Tėvas
Jurgis Washingtonas, A- 

merikos respublikos tėvas, 
savo 67-nių metų amžiuje 
turėjo sekamas ligas įvai
riais laikais: tymus (jed- 
rą), difteriją, rauples, di- 
senteriją (didžiosios žarnos 
gleivinių plėvių uždegimą), 
malarijos drugį, reumatiz
mą, pneumoniją (plaučių 
uždegimą), karbunkulo 
skaudulį, influenzą, skaudų 
akių vokų įdegimą, pasi
kartojantį galvos gėlimą, 
blogą regėjimą, rankų dre
bėjimą, dantų išgedimą ir 
dar kokią tai apkrečiamą 
ligą.

Tą Washingtono ligų są
rašą surado per ilgus, kan
trius tyrinėjimus daktaras 
Frederick A. Wilius ir Tho
mas E. Keys, Mayo Klini
kos knygius.

Bet, nugalėdamas įvairias 
ligų kliūtis, Washingtonas 
vis tiek tapo vienu iš kil
niausių laisvę mylinčios 
žmonijos didvyrių. N. M.

MADAGASKARAS IR PIRMYKŠČIAI
JO GYVENTOJAI

II. G. Quaritch Wales
Jeigu Amerikoje žmogus'tropšikais karščiais ir pui

kiomis gamtos scenerijo- 
mis

suserga “šalčiu”-gripu, tai

Savo kūno sudėčia mada- 
gaskariečiai yra labai pana
šūs į plačiau žinomus Bali 
salos gyvent., vadinamus 

I baliniečius. Yra net padavi
mų tarpe jų, ką liudija jų 
kalba, kad jie tikrai yra 
malajų kilmės ir kad apie 
2,000 metų atgal jų protė
viai, padarydami 4,000 my
liu stebėtinai sunkios kelio
nės luotais per Indijos Van
denyną, atsisupo čionai ir 
apsigyveno. Dar ir po šiai 
dienai malagasai dėvi dra
panas panašias į malajų ap
valkalus; ir jų mediniai 
(bambusinių nendrių) na
meliai yra statomi pana
šaus stiliaus, kaip Rytų In
dijoje. Jų pobūdžiai labai 
sutampa su baliniečių.

Tos salos gyventojai (ma
lagasai) yra rudos odos, 
švelniakalbiai, linkę links
mai leisti laiką, pasigerti ir 
patinginiauti. O esant jiems 
tokiais, Franci j a iš jų ir 
negalėjo padaryti gerų savo 
kolonijos kareivių. Tačiaus, 
pradžioje dabartinio karo 
Franci ja sudarė iš jų vie
tinius darbo būrius..

Neperseniai man teko ap
keliauti Pietinės Afrikos 
pakraščius Anglijos kari
niam laive. Kada mes arti- 
nomės prie salos, kapitonas, 
priėjęs prie manęs, sako: 
“Tik ką karui prasidėjus, 
mes vežėme malagasų gru
pę į vakarinę Afriką kaip 
darbo korpusą. Turime jų 
šiame laive net 5000.” “Pen- 
kius tūkstančius!” stebė
jaus aš, žinodamas, kad tas 
laivas tegali sutalpinti tik 
3,500 žmonių. “Taip, penki 
tūkstančiai jų čionai yra. 
Jie būna ankštai susiglaudę. 
Tu niekur nematei tokio 
vaizdo. Aštuoni jų randasi 
kambaryje, kuris skirtas 
tik keturiems. Labai jaučia
si patenkintu tas iš jų, ku
ris gauna įsisprausti į tos 
ankštos kamaraitės šėpą ir 
susirietęs ten kiurksoti, 
kiek prasivėręs dureles.” 
“O kokie jie yra lyginant 
su Europos kareiviais?” 
užklausiau aš kapitono. 
“Tamsta stebėtumeis maty
damas, kaip jie nuolaidūs ir 
švarūs. Jie nereikalauja kū
no mankštos, nei kokių ten 
jų linksminimų — pagirti
nas vežinys... Matytum 
tamsta, kaip jie mėgsta tarp 
savęs klegėti!”

JIE MĖGSTA DAUG 
KALBĖTI

Malagasai yra stebėtini 
šnekuoliai. J ų turgavietė, 
tarsi beprotnamis, kupinas 
alasų. Čionai gražios, pa
trauklios geltonodės mergi
nos ateina parduoti savo 
rankomis gamintas prekes. 
Šiose didžiulėse atvirose 
turgavietėse kiekvienas ge
riausiai gali susipažinti su 
malagasų rankų dirbiniais 
ir pažinti jų žmones.
GRAŽŪS RANKDARBIAI

Tose turgavietėse išstato
ma pardavimui stebėtiniau- 
sių rankdarbių, įvairiausių 
gražmenų: išdrožtų iš me
džio paukštelių, iš jaučių 

gydytojas tokį nuvaro į lo
vą ir liepia gulėti. Bet kai 
Madagaskaro salos gyven
toją apima ligos karštis, tai 
ligonis priverčiamas šokti, 
šokti be paliovos, kol jis pa
sveiksta arba numiršta. To
kį gydymo būdą nusako vie-1 
tinės raganės-“daktarkos.” 
Jei ligonis pasirodo per sil
pnas pastovėti ant kojų, tai 
kiti šoka už jį. Kartais to- 
kis “gydymas” tęsiasi kele
tą dienų. Tuom pačiu sykiu 
aukojami jaučiai, o susirin
kusieji žmonės muša būg
nus ir visi pasigeria, — vi
sa tai dedasi sergančiojo 
kaštais.

Dabartiniu laiku Mada
gaskaro gyventojų yra apie 
3,500,000, kurie bendrai 
yra vadinami malagasais.

Nuo 1896 metų jie ran
dasi po Francijos valdžia ir, 
matomai, jie nebuvo per
daug nepasitenkinę tuomi; 
jie yra vieni iš lėčiausių 
žmonių pasaulyje.

Neseniai Japonijos agen
tai, būdami tos salos sosti
nėje Antananarivo, bandė 
gauti koncesijų-pirmenybių 
savo bizniui, ir kilo klausi
mas, ar Vichy valdžia Ja
ponijai perves Madagaska
rą, kaip ji perleido pereitais 
metais Indo-Chiną.

MADAGASKARO 
SVARBA

Madagaskaro sala ran
dasi lygiagrečiai ties Rytų 
Afrikos pakraščiu, ir nuo 
Afrikos šią salą skiria jūrų 
sąsiauris, vadinamas Mo
zambique Kanalas. Ji turi 
dabartiniu laiku didelės 
strateginės svarbos.

(Madagaskaras yra pen
kta didžiausia sala pasauly
je ir turi 228,000 ketvirtai
nių mylių plotą, didesnį, ne
gu visa Franci j a. Ta sala 
nusitęsia 980 mylių ir siau
riausioje Mozambique Ka
nalo vietoje tėra tik 250 
mylių nuo Madagaskaro iki 
pietiniai-rytinės Afrikos. 
Madagaskaras guli skersai 
Jungtinių Tautų vandens 
kelių, ir Anglijos ir Ameri
kos laivai, gabendami gink
lus per Artimuosius ir Vi
durinius Rytus į Afriką, 
Sovietų Sąjungą, Indiją ir 
Chiniją pro Pietų Afriką, 
turi praplaukt tarp Mada
gaskaro ir piet-rytinės Af-; 
rikos.

(Buvo suprantama, kad 
japonai stengsis užimt Ma
dagaskarą ir veikdami iš jo, 
faktinai užkirst Jungtinėm 
Tautom jūros kelią į mini
mus kraštus. Tai todėl Ang
lija praeitą savaitę atsiun
tė savo kariuomenę į Mada
gaskarą ir jau užėmė šiau
rinę tos salos dalį su svar
bia Diego Suarez prieplau
ka. Madagaskare tuo tarpu 
Franci ja turėjus apie 7,000 
kariuomenės, frančūzų ir 
malagasų.)

RAMŪS MALAGASAI
Malagasai mažiau linkę 

kariauti, negu bet kuri kita 
tauta pasaulyj. Jie stipriai 
laikosi tos nuomonės, kad 
neapsimoka kariaut bent jų 
žaliuojančioj šalyj su jos

ragų iškarbuotų visokių 
keistenybių, kaip tai vorų, 
žiogų ir šimtakojų ir dau
gelio kitokių figūrėlių, pa
dabintų tikroviškomis spal
vomis. Tie jų rankdarbiai 
yra tikrai skoningi ir artis
tiški. Tai liudija jų palinki
mą į grožį. Jų rankdarbiai’ 
savo kokybe labai prilygsta 
Europos skoniui bei madai, 
ypač audime kašučių pyni
me ir t.t.

PIRMIAU BUVO SAVI- 
VALDIŠKAS KRAŠTAS
Iki Francijai tą salą už

imsiant 1896 m., Madagas
karas buvo savivaldos šalis. 
Jis buvo valdomas daugelio 
moterų .- karalienių. Mote
rys ir po šiai dienai ten 
užima aukštą vietą salos 
valdyme. Tikruoju tos salos 
valdovu per 30 paskutinių 
nepriklausomybės metų bu
vo ministeris - pirmininkas 
Rainilaiarivony. Tas stebė
tinas žmogus ne tik vedė 
karalienę Rasoheriną 1864 
m. bet ir po jos mirties su
gebėjo palaikyti savo galią, 
apsivesdamas su dviem jos 
paveldėtojomis, viena po 
kitos, — su karaliene Rana- 
valona II ir Ranavalona III.

KRIKŠČIONYBĖ
Tai: buvo karalienė Rana

valona II-ji, kuri viešai pri
pažino krikščionybę kaip 
valdišką religiją. Ji ir jos 
vyras, vyresnysis ministeris, 
persikrikštino, ir visi kara
liški jų stabai - dievaičiai 
liko panaikinti. Tai buvo, 
pasėka darbo Anglijos mi
si jonierių, kurie pribuvo į 
tą salą 19-to šimtmečio pra
džioje. Kai Francija šią sa
lą užėmė, tai anglų misi j o- 
nierius pakeitė frančūzų 
protestonų misijonieriai, 
varydami tą patį darbą.

KLIMATAS IR GAMTA
Madagaskaro pakraščiai 

yar karšti, drėgni ir tirštai 
apsidengę tropiškais auga
lais. Bet milžiniškoji, auk
štoji bei vidurinė salos dalis 
yra vėsi, klimatas sveikas; 
toje dalyje malagasai di
džiumoje ir apsigyvenę, 
augindami karves, apsėda
mi ryžių laukus, kūne 
jiems yra žymiu maistu. 
Arkliai pas juos yra reteny
bė. Juokingas būna vaiz
das, kai tenka matyti mala- 
gasą ūkininką jojantį ant 
pabalnoto jaučio, ypač dar 
nepripratinto jodinėjimui.

Tik vakariniam pakrašty
je, kur būna bent kiek lie
taus, tai toji vieta savo kli
matu ir augalais primena 
mūsų Arizoną. Tame plote 
gyvena sakalavai, barbariš
kai karingi afrikiečiai, ku
rie yra visai priešingi švel
niesiems malagasams.

MIESTAI
Francijos kolonizuotuose 

miestuosee yra įnešta nema
žai kultūros; yra gražių 
pastatų, puikiai įrengtų ra
štinių, patogių viešbučių ir 
sveikatingumo įstaigų. Pa
ti sostinė, kuri buvo molinių 
lindynių vietovė, dabar iš
taisyta į malonų frančūzų 
kolonialį miestą, su paikiais

Kaip Prigaudinėja 
Priešų Lakūnus

Visos kariaujančios europi
nės šalys vartoja gudrybes, 
kuriomis slepia svarbius sa
vo pastatus nuo priešų la
kūnų: vietoj žibalo sandė
lių ir karinių fabrikų, pa
dirba panašiai atrodančius 
įrengimus iš popieros, au
deklo ir kitų pigių medžia
gų už tam tikro tolio nuo 
tikrųjų pastatų: įrengia ne
tikras orlaivių stovyklas ir 
net laivastatykias; virš ti
krų fabrikų ištaiso maliavo- 
tus ant audeklo neva dar- 

;žus, parkus ir sodus; į ne- 
' tikrus gazolino sandėlius į- 
deda kiek žibalo su sprogi
mais, ir jeigu priešo bomba 
pataikys į juos, tai vis tiek 
bus eksplozija, ir lakūnai 
manys, kad pataikę į svar
bų taikinį.

Tokiais būdais ypač vo
kiečiai stengiasi apgaut an
glų lakūnus, ir kai kada pa
vyksta. Bet anglų lakūnai 
turi stereoskopiškus žiūro
nus, kurie atskiria, sakysi
me, plokščią išmaliavotą pa
vidalą nuo tikro pastato. O 
kai ką galima nutėmyt ir 
be tokių žiūronų. Pavyz
džiui, saulei užtekėjus ir 
kylant aukštyn, savaip kei
čiasi spalvos medžių, žolės 
ir kitų nedažytų daiktų; iš- 
maliavoto gi neva sodo spal
va liekasi daug maž ta pa
ti. J. C.

pastatais, viešbučiais, ark
lių lenktynių vietove ir 
puošniu operos namu. Visa 
tai, žinoma, įtaisyta fran- 
cūzams, kad jie jaustųsi, 
kaip namie, kaip savo mies
te.

Bet vis tiek interesin
giausias pastatas tai seno
vės malagasų valdonų palo- 
cius: Didelis, tuščias di
džiūnų kiemas, buvusi kara
liškoji salė, statyta iš rąs
tų, įstabiai akmenimis išmū
ryta anga — vartai, virš 
kurių įtaisytas iš bronzo ar 
vario didelis arelis, kuris 
tarytum saugo anų senovės 
didžiūnų garbę.

Bet nepaisant, ką neto
lima ateitis atneš, tie aukš
ti, sulinkę, slyvinės spalvos 
žmonės-gyventojai, su tam
siai blizgančiomis akimis, 
tos juodakasės brunetės 
moterys, tie visi vaizdai, 
matyti toje Francijos val
dytoje saloje Madagaskare, 
man ilgai bus atmintyje.

Vertė Vinco Duktė.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvią Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuoj’ama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs.
—---------------------------------------------------- -------- -—□

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

syvių lietuvių veikimą.
□--------------------------------------------------------------------------- 01

Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti. 
Visais Reikalais Kreipkitės:

59 Dyer Street Montello, Mass,
arba

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

“ATLETIŠKU” KOJŲ 
GYDUOLE

Šimtai tūkstančių žmonių 
buvo skaudžiai prisivargi
nę su įkyria liga, vadina
ma “atletiškomis kojomis,” 
ir nebuvo tai ligai jokios 
tikros gyduolės, kol, paga- 
liaus, . garsus amerikietis 
gydytojas - tyrinėtojas Ed
ward Francis atrado pa
prastą, bet stebėtinai sėk
mingą vaistą. Tas vaistas 
yra mišinys tokių pigių 
chemikalų, kaip komparas 
ir phenol’is — pusė’ vieno 
ir tiek pat kito.

Uždedant šio vaisto po 
trejetą kartų per porą die
nų ant niežtančių, skaudžių 
“atletiškos kojos” suskili
mų, jau ir išgydoma ta li
ga, kaip rašė žurnalas A- 
merikos Gydytojų Susivie
nijimo pernai gruodžio mėn. 
laidoje.

“Atletiška” kojų liga yra 
gaunama nuo mažyčių bak
terinių grybelių, vadinamų 
epidermophytonų; o jie pri
kimba pirtyse - maudyklose 
nuo kaurų, būdelių grindų, 
bendrai ten vartojamų šliu
rių, rankšluosčių ir kt. Taip 
ši liga gaunama atletų la
vinimosi įstaigose ir golfų ir 
kitų sportų kliubuose, vaik
ščiojant basam arba varto
jant tokius dalykus, kuriuos 
jau kiti būna pavartoję ap
sivalymo vietose.

Kartais nuo kojų ji per
simeta dar į rankas, jų na
gus ir net i veidą.

N. M.

Miego Sargai
Kada žmogus bemiegoda

mas ištrokšta, jis dažnai 
sapnuoja geriąs vandenį ir 
taip miega sau toliau, jeigu 
perdaug nepertroškęs.

Alkanas sapnuoja valgąs 
ir tuo būdu apsiraminęs 
miega.

Kartais, kada alarminis 
laikrodis skambina, žadin
damas žmogų keltis, tai šis 
sapnuoja girdįs bažnyčios 
varpus arba nuėjęs į raštinę 
ir štai skambąs telefono 
varpelis.

Asmuo nepatenkintas, kad 
negali pasiekt gyvenime, 
ką svajoja ir kuom susirū
pinęs, dažnai sapnuoja 
skrendąs oru, pasiplasnoda- 
mas rankomis, ir iš to gau
na pasitenkinimą sapne.

Tpkie ir panašūs sapnai 
yra miegsargiai, kaip sako 
tūli psichologai — tyrinėto
jai žmogaus dvasios reiški
nių. N. M.
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Ketvirtas Puslapis renktad., Gegužes 10, in**

Brazilian Government Seizes Thousands New Yorkers in
of Letters from Lisbon, Says the A. P.

BY FRANK STULGIS.

The Associated Pressų news agency 
reported in a dispatch from Rio de 
Janeiro on May 7th that the Bra
zilian postal authorities had seized, 
on that day, thousands of letters 
brought from Lisbon, Portugal, 
aboard the Portuguese ship Serpa 
Pinto for clandestine delivery “to 
innumerable American destinations.” 
The letters, bearing no stamps, were 
reported to have come from Axis 
and Axis occupied countries.

seizure of these axis letters in Bra
zil. This item sent out by the As
sociated Press may have some re
percussions among our own Lith
uanian Americans and their news
papers since quite a number of 
them have been publishing axis 
propaganda which was labeled as 
having been received “by mail, via 
Lisbon, Portugal.”

The question is, how long the cur
rent supply of daily propaganda in 
the newspapers will last.

It is reported that there is quite
The letters, which were fully ad-la furore about the whole incident 

dressed, were to have had Brazilian; and when the Brazilian FBI invest
igated, they found that one of the 
seamen on board the Serpa Pinto

stamps pasted on them and sent 
on to their destination. Who was 
supposed to receive this mail? 
Where was the mail to have'gone? 
What were those “innumerable 
American destinations” to which 
these letters from Axis and Axis 
occupied countries, containing Nazi 
propaganda, were to have gone?

It will be interesting to wait and 
see who will lx? affected by the

had .‘>15,000 on him in United States 
currency supplied to him by “an 
agent to buy platinum.” Each one 
of the innumerable destinations are 
being investigated by the authori
ties.

Three seamen aboard the ship 
were arrested and held for further 
investigation.

Lith Leaders Call for Unre
lenting War Against In

vading Nazis
At a meeting of representatives of the Lithuanian people held 

in Moscow last month a stirring declaration of firm opposition 
to the Nazi occupationists was made. In this declaration the 
hatred of fascist oppression is voiced as well as the unconquer
able will and determination of the Lithuanian people that the 
Nazis shall be destroyed and that Lithuania, again shall bo free.

The first part of the declaration was published last Friday. 
Today we print the concluding section:

Epidemics are raging in Lith
uania. The occupationists are Pois
oning the soul of our people. With 
the help of lies and deceit, threats 
and bribery, they arc recruiting 
spies and traitors from among the 
country's population. They are sow
ing foul race and national haired in 
Lithuania in an attempt to hide 
from the population that the Ger
man fascist freebooters and their 
lackeys — traitors to the country, 
are the sole and bitterest enemies 
of the Lithuanian people.

But the Hitlerites cannot deceive 
and intimidate the Lithuanian 
people. It is not the first time that 
they are face to face with a mor
tal enemy — the German occupa
tionists. But the German invader 
has always encountered stubborn 
resistance.

Remember our glorious history, a 
considerable part of which deals 
with the struggle of the Lithuanians 
against the German invaders. Re
member the bright image of the 
Hero Keistutis, who fought against 
the crusaders all his life.

Remember Pilėnas, Princo Margis 
and the unforgettable exploit of Gra- 
jina. Remember the mighty Vytau
tas, remember how at Grunwald the 
Lithuanians together with the Slavs 
— the Russians, Poles, and Czechs 
•— inflicted a mortal blow on the 
German crusaders advancing on the 
east.

And today the Lithuanians are 
fighting German fascism together 
with the great Russian people, to
gether with all the peoples of the 
Soviet Union, together with the 
freedom loving peoples of the whole 
world.

Brother and sister Lithuanians, 
all who treasure the destiny and 
future of Lithuania and the 
Lithuanian people!

Rise up in sacred war against 
the Hitlerite occupationists!

Strengthen the united anti
Hitler front of the Lithuanian 
people; strengthen the commit
tees of struggle against the oc
cupationists.

The fatherland will judge every 
patriot according to how he 
fought against the Hitlerite oc
cupationists.

Intensify guerrilla warfare in 
Lithuania!

Let the guerrilla warfare turn in
to a nationwide war of our people 
against the fascist freebooters.

Show no mercy to the Hitlerite 
occupationists and their satellites!

Exterminate them wherever pos
sible!

Workers! Sabotage production of 
arms; damage machines and equip
ment. Form militant organizations!

Don’t allow yourselves to be sent 
to backbreaking toil in fascist Ger
many; don’t allow them to recruit 
you into the ranks of the Hitlerite 
police and the Hitlerite army!

Peasants! Don’t comply with the 
fascist orders; refuse to work for 
the Hitlerites. Don’t let a single co
lonist dare to defile the Lithuanian 
soil.

Destroy them ruthlessly; burn 
their houses!

The Lithuanian soil belonged and 
Ayways will belong the the Lith
uanian people!

Hide the provisions from thor fas
cist robbers.

Don’t sell anything for Ostmarks!
Blow up roads and bridges; de

tail trains carrying troops and war 
supplies and provisions for the Ger- 
tnan army.

Lithuanian women! Prevent your 
sons, husbands and brothers from 
being dispatched to Germany where 
Certain death awaits them.

Resist their mobilization for war.

Know that the Germans want to 
deprive you of your protectors.

Don’t permit this!
Brother and sister Lithuanians!
We know of your sufferings and 

torments. We hear your agonizing 
cries under the yoke of the German 
fascists.

But the hour of liberation is nigh.
The true guarantee of approach

ing victory is the words pronounced 
by the leader of the peoples of the 
Soviet Union, Stalin.

“The day is not distant when 
the Red Army, inflicting hammer 
blows, will hurl back the savage 
enemies from Leningrad, will 
oust them from the towns and 
villages of Byelo-Kussia and the 

į Ukraine, Lithuania and Latvia, 
Estonia and Karelia, will liberate 
the Soviet Crimea and when the 
red hammers will once again 
flutter victoriously over the 
whole Soviet land.”

Sons and daughters of Lithuania!
Forward into battle, for complete 

victory over the enemy!
We salute the Lithuanian guer

rilla fighters and all champions 
fighting the German fascist occu
pationists.

We salute our brothers and sis
ters, the American Lithuanians, who 
are rendering assistance to the li
beration struggle of the Lithuanian 
people!

Death to the German occupation
ists!

Death to the traitors of the Lith
uanian people, to the Kubiliunas de
generates.

Long live the Lithuanian people, 
fighting for liberty!

Long live the Soviet Union and 
the inviolate friendship of its 
l>eoples!

Long live our heroic Red Army!
Long live the Lithuanian people’s 

best friend, the great leader of the 
peoples of the Soviet Union and the 
organizer of our victories, Stalin!

WHY IS BROWDER 
IN PRISON?

The usually provocative Pegler 
was unusually so the other day 
when he presumed to discuss the 
Browder case.

It has become almost an infallible 
rule for all those who love justice 
to find out what position Pegler 
takes on a particular issue, and then 
to take the opposite. They will in
variably find themselves on the side 
of the angels.

As a trade unionist interested in 
the history of labor struggles and 
labor frame-ups, I can smell a very 
familiar odor about the Browder 
case. It is like the Mooney and Bil
lings frame-up, the Sacco and Vanr 
zetti lynching.

What was the legal point at is
sue in the Browder case? Only a 
simple word. When Browder was 
asked in his application for a pass
port whether he had ever taken out 
a previous passport, he replied, 
‘None.’ Obviously, the reply was a 
slip of the tongue or of the pen; at 
any rate, it would have been as
sumed to have been one if the indi
vidual had been plain John Doe. 
But being Browder, because he 
made this trivial mistake, he has 
been condemned to sit four years 
in jail and pay $2000! This becomes 
all the more ironical when we con
sider that if Browder had lost his 
passport, there could never have 
been a conviction or even a cese!

Pegler, like the California react
ionaries in the case of Mooney, 
takes the position that we have the

1 Am An American 
Day Celebration

Mayor La Guardia Urges All to 
Attend Great Ceremony in Central 

Park Mall Sunday Afternoon, 
May 17th.

I AM AN AMERICAN DAY — 
the greatest patriotic rally in the 
history of New York City will be 
held on Sunday afternoon, May 
17th, in Central Park Mall, Mayor 
F. H. La Guardia announced. Roy 
Mizara, editor of the Lithuanian 
Daily Laisve, is on the Mayor’s 
Committee for the affair. More than 
1,000,000 people are expected, to at
tend the tremendous celebration be
ing held irh accordance with Presi
dent Roosevelt’s official proclama
tion, calling for nation-wide obser
vance of this day.

“New York City will naturally 
set the pace for the entire country 
in this great demonstration of citi
zenship and patriotism,” Mayor La 
Guardia said. “I invite all the people 
of our City to take an active part 
in this celebration. Let me say to 
the whole world that while the Pre
sident has proclaimed May 17th at 
I AM AMERICAN DAY, to the 
people of our great City, I AM AN 
AMERICAN DAY is 365 days of 
the year.”

W cester Elects 
Comms, for Affairs

WORCESTER,! Mass.—At a meet
ing 'of the Aido Chorus Wednesday 
night, plans were discussed for the 
annual picnic. Nothing definite was 
decided, but the following commit
tee was elected to start making 
plans: Mrs. Kizys, Aldona Davido- 
nis, F., Mickolaitis, R. Karazia and 
R. Machulis. Come one! Show them 
that the young folks can do a whale 
of a job if they want to.

Ideas for a party were also dis
cussed, but no one type suited 
everyone. This also was left to the 
following committee\ Mrs. Sukaskas, 
F. Rudnick, Mrs. Anton, Mr. Suba- 
lauskas and Mrs. Machulis.

A third social, a dinner-dance, is 
to be held within the next month, 
some place in town of the famous 
“night-clubs.” Francis R. has had 
experience in this line, and is go
ing to help Ona and Aldona in mak
ing the plans.
Echoes:— ■

What was the mailer with those 
certain girls? Thby were ąo noisy 
at the meeting and as soon as 
everything was finished, they were 
as quiet as they should have been 
before.

Mr. S. did you know that a dra
ma critic from Boston was in the 
audience during our operetta? He 
was looking for male talent, it 
seems, and he said some very favo
rable things about our actors.

Some people in the audience 
wanted to know if R. D. and A. D. 
were acting or if it Avas “natural.”

—Echoetta.

Rescues Girl, Gets 
Soldier’s Medal

Pvt. John Bilinski (23) of Philadel
phia, Pa., received his second deco
ration although he has been in the 
Army less than a year. His second 
decoration was a soldier’s medal for 
rescuing an officer’s daughter from 
shark infested water on February 
10th. He is stationed at Howard 
Field, Canal Zone.

Missouri Mule
Teacher: “Why doos Missouri 

stand at the head of the mule rais
ing business in .this country?”

Pupil: “Must be ‘cause it’s too 
dangerous to stand at the other 
end.”

A Raise
Pat was sick in a hospital ward 

with bronchitis. The doctoi’ inquir
ed: “Do you raise anything when 
you cough?” Pat looked puzzled, 
but stook his head. The doctor pas
sed on down the ward. On his re
turn Pat beckoned to him, and said: 
“Doctor I’ve been thinking and eve
ry time I coughs I raises mo left 
leg.”

right men on the wrong evidence. 
In other words, the strictly Hitler
ian method: select your victim and 
then employ any means tą get him.

Unfortunately for Pegler, demo
cracies are based upon the equal 
rights of all men before the law. 
Obviously, -Browder was wronged 
and those who love justice and de
mocracy cannot remain at ease un
til that wrong is put to rights, es
pecially when the injustice has been 
perpetrated against so^prominent 
and proven an anti-fa^ttst as Earl 
Browder.

To free Browder (who even in 
jail offered to join the armed forces 
of our country in the fight against 
the Axis) is to strike a blow not on
ly at Hitler, but at such domestic 
fascists as our own overripe Peg
ler, who, while the union boys are 
fighting with MacArthur and Wain
right, stabs their union brothers and 
friends in the back at home '•— and 
getting $60,000 a year to do it, too!

—Peter Biotini, 
Pittsburgh Press.

LDS BRANCHES VIE FOR GIANT PRIZE
--------------------------------- ------------s ' ------------------------------

Chi. Branches Al
ready Preparing for 
Drama Tourney

CHICAGO, Ill. — LDS branches 
of Chicago have already begun work 
on the plays which they will present 
at that LDS Drama Tourney in this 
city on July 21, 1942.

George Kwain, youth candidate 
for the Second Vice President ofi, the 
LDS, reports that one of the 
branches in the Windy City has al
ready selected “When the Wife’s 
Away” as the one-act play which 
they will perform at the Lithuanian 
Auditorium.

A “little Oscar” will be presented 
to the best actor and the best act
ress in the amateur groups partici
pating in the tourney. No profess
ional actors will take part in any 
play. The winning branch, whose 
amateur performance is considered 
the best by the judges, will be 
awarded a trophy.

“I feel funny, Doctor What shall 
I do?”

“Go on the stage.”

LIBERTY LIMERICKS
- -r-.? itCtyiu.
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A storekeeper named Mr.
Shedd,

Said—’’Bombers and ships 
wil| be sped,

If we can arrange,
When people get change, 

To sell them Defense 
« Stamps instead!”

You can’t buy freedom! 
Rut your dollars do provide 
the tanka, the guns, the 
planes to crush the Axis! 
Buy n U. S. Defense Bond 
or Stamp regularly!

Detroit Picnic at 
Beechnut Grove

MOTOR CITY NEWS
First and foremost — what do 

we have to look forward to? Don’t 
you know? Why, our picnic, of 
course! Time — this Sunday, May 
17 at Beechnut Grove on Middle
belt road. You will have a treat in 
store — they are going to serve the 
public potato pancakes which are 
so good in the open air. Now all I 
hope for is a nice warm day and 
it will make it perfect to dance to 
the music of the Buccaneers.

With a minority group present, 
wo had a short meeting Sunday. 
This group is in favor of a vaca
tion for the chorus beginning May 
15. However, we will have chorus 
rehearsal this Friday and a regular 
business meeting with more mem
bers in attendance on May 24.

Mothers’ Day was duly celebrated. 
The Girls Ensemble and Mrs. Pale- 
vičienė were on the musical part of 
the program while Mrs. Geralt in
troduced the speakers — the mo
thers who had sons in service. 
These mothers were presented roses. 
A few tears wore shed at the 
thought of losing their boys — but 
all of them are willing to do their 
part to keep this country out of the 
claws of Fascism. It remains for us 
to do our part. Certain members of 
the Aido Chorus were going strong 
on the delicious buffet lunch that 
the womens’ organization had pre
pared. They should have a lunch 
like that more often. It hit the spot.

A very small public turned out 
to the American Lithuanian Con
gress affair Saturday nite. We did 
our bit. However, even with such a 
small audience, a . collection of $50 
was made for the Red Cross and 
the money turned over immediately 
to the Red Cross representative who 
told us how we could do our part 
to help the Red Cross besides giv
ing money.

Blue Monday Correspondent,
A. V. L.

There was a certain railway which 
had the reputation of being — well, 
not the fastest in the country.

A conductor on this line entered 
a car at a certain station and ask
ed for tickets. To his surprise an old 
man with a long white beard pro
duced a child’s ticket and handed it 
to him.

Conductor: “Look here. You’re 
over 12, I know.” .

Old Man: “Ah, I am now, but I 
wasn’t when I got on this train at 
the junction.”

It’s Still Anybody’s Trophy as Membership 
Drive of the LDS Enters Final Month

BROOKLYN, N, Y. — LDS 
Youth Branches all over the 
country have turned their eyes 
to the huge trophy, prize at 
stakq, asi the m e m b ership 
drive of the LDS entered its 
final month. The trophy is to 
go to the Youth group in the 
LDS which will enroll most 
new members. The work done 
this month will tell the tale— 
who is to get it.

According to latest available 
information from official sour
ces, it is revealed that the Cle
veland Leaders are on top by a 
slim margin and it is still any
body’s trophy.

Chicago, although making a 
valiant try for the grand prize 
has not been able to keep up 
the pace set by the Cleveland 
plucky LDSers.

The last issue of the Tiesa 
tells of an interesting incident 
that took place in National Of
fice at the time of the National 
LDS Youth Leaders Confer
ence when after looking the 
trophy over, Adelė Vasil, one 
of the leading new member get
ters of Cleveland observed:

“That trophy will be in the 
Cleveland LDS Club-house 
soon!”

This was the occasion for 
loud guffaws on the part of To
ny Vasaris (who has since 
joined the army), Frankie Ol
son and Joe Sacal. The first 
two are from Massachusetts 
and Joe is a Sparksman). Joe 
was especially loud in his 
scornful laughter. But Adele 
had that determined look in her 
eye, the story goes and retort
ed :

“Don’t be surprised when we 
Clevelanders pull a fast one on 
you people from the Windy Ci
ty!” Her predictions seem to 
be coming true. Cleveland is 
leading today — but Chicago is 
not sleeping either. More than 
once, in previous drives they 
have come through in the last 
minute to cop the coveted mem
bership. They are worried, 
however, for the Vilnis English 
Section writes:

“Will Windy City just be 
windy, or will some of the wind 
be utilized on concrete accomp
lishments?”

FOLK DANCES OF 
LITHUANIA

Lengvos Kojos (nimble feet) —A 
fast square dance of peculiar 
rhythm, lately revised.

Mikita (the rod dance) — The 
song of this dance tells how lazy 
farmhands are unwilling to perform 
duties in the field, yet when it 
comes to dancing the “mikita” they 
are never too tired to perform it 
beautifully.

Kalvelis (the little smithy) — A 
dance originated when guilds exist
ed. It was the dance of the black
smiths’ guild.

Blezdingėlė (the) swallow)—Since 
the primitive days many dances 
have been based on the flight of 
birds or the movement of animals. 
This one imitates the swiftly flying 
bird — the swallow. It often is 
danced in open fields in this farm
ing land, used by farmers as an 
autumn dance to bid farewell to 
their fields until spring.

Vestuvės. — A wedding dance, 
modern with popular polka tune.

Siuntė Mane—One o.f many sing
ing games used since earliest days 
by people of many countries. The 
song tells the adventures of little 
Francis, whose mother sent him to 
the forest to gather leaves.

Sukčius — One of the oldest 
dances from Dzūkija, a region in 
Lithuania, affectionately known as 
“Dainava” — Land of Song. It has 
interesting legends, dances and 
songs.

Kubliat (the tub) — A fast gal
lop suggesting the working of the 
Kubilas, a tublike utensil for vege
tables.

The Lithuanians have preserved 
not only ancient forms of speech 
and folk songs, but also primitive 
dances. Originally singing, accom
panied the dances, later musical in
struments appeared. The national 
musical instruments ofiginally were 
whistles, horns and a spScies of harp. 
When couple dancęs came in they 
Used accordions and violins, brought 
from outside Lithuania.

h-------------------------------------------------
I Joe Sacal, editor of the paper is 
I fighting for Chicago’s prestige and 
vows they will not give in until the 
last member is enrolled. Redwings 
have recently been giving some new 
hopes to the Chicagoans who for 
the most part do not particularly 
care which branch wins, just so it 
is a Chicago branch.

Getting along further, we have 
several non-Chioago and non-Cleve- 

, land branches which are also in the 
running. Maspeth’s Cavalcaders are 
only one new member behind the 
Leaders and Anna Evalga, of Am
bridge, herself, is just two behind 
first place. A little of the “extra 
effort,” and by golly, both Cleve
land and Chicago would get the sur
prises of their lives. Detroit is but 
five new members behind the Lead
ers and after’ the successful Bowl
ing Tourney recently held in the 
Airplane City, they should be in a 
position to zoom to the top. They 
have done it before!

Getting back to the East, the 
Massachusetts branches have been 
very weak in this drive and will 
not be in the running unless Frank 
Olson, Olga, Shukis and a couple of 
others have an ace up their sleeves. 
As for the Builders of Brooklyn, 
the Tiesa only says: ceiling zero, 
visibility zero.

In the general drive, Mr. John 
Burba of the South Boston adult

branch is heading toward the 75 
new members which are necessary 
to win the $100.00 first cash prize. 
If he does not make it, he is prac- 

' tically assured of the $75.00 one.

Ramoškaite Sings 
At Concert for 
Russian Aid

BROOKLYN, N. Y. — A Concert 
for the benefit of Russian Aid is be
ing sponsored in this city by local 
Lithuanians this Sunday, May 17.

To be held at the Grand Para
dise Hall at 4 p. m. the concert will 
feature the Pirmyn Chorus of Great 
Neck and the Aido Chorus of Brook
lyn. The former is under the direct
ion of George Kazakevich, while Al
dona Žilinskas leads the Aido Cho
rus. In addition, two prominent 
Lithuanian soloists, Biruta Ramoš
kaitė and Antanas Višniauskas, will 
sing.

Dr. Thomas L. Harris, representa
tive of the Russian War Relief will 
be one of the featured speakers 
following the concert.

Admission is 50c. Program begins 
at 4 p. m.

HERE AND THERE
Well, old man Spring has been 

here for over five weeks until this 
week most of the people had probab
ly forgotten than this was the time 
when they were supposed to see 
some hot action on the Russian 
front. The meager dispatches from 
that war had been all but buried 
under the avalanche of news ema
nating from Australia, China and 
Madagascar.

This week however, things began 
to pop. Hitler reported to have re
instated all his old generals, raised 
the curtain on his oft postponed 
“Spring” production in the Crimea. 
The object is simple. Aqross the 
narrow Kerch peninsula the oil rich 
Caucasus.

This action leaves a score of mi
litary experts out on a rather pre
carious limb. Said experts were ex
pecting the Nazi spring drive to be 
synchronized with a Jap assault on 
the maritime provinces of Siberia. 
They reasoned pretty soundly when 
they said that Japan knew it was 
just a question of time before Ame
rican bombers based on Kamchatka 
and Vladivostok would smash To
kyo and other centers.

This theory is substantiated by re
ports from Chungking to the effect 
that the Japs have been feverishly 
building defenses in Inner Mongo
lia. They are also reported to be 
planning a conscription of native 
troops to reinforce their army on 
the Siberian border.

In the light of these facts, we 
think a study of how Russia is pre
pared for a fight in Siberia is 
worth a few lines. Information as 
to military preparations is not avail

able but a look at what the Soviet 
Union has to protect in Siberia will 
convince you that these precautions 
are formidable and are there.

Siberia is larger than the U. S. 
and Russia combined. From 1925 to 
1939 its population has grown from 
3 million to 20 million. Its princi
pal city Novosibirsk, the “Chicago” 
of Siberia, risen from a primitive 
70,000 to half a million. With cities 
like Stalinsk leading the field, Si
beria is estimated to have an oil 
and steel production as large as Ja
pan with new mills coming up. Of 
late Russian scientists have been 
extracting oil from the Cambrian 
rock and regular oil wells in the 
Urals are yielding more genuine oil 
than Germany produces synthetical
ly.

In another field, nafnely the farm, 
Siberia has also figured prominent
ly. With the loss of the Ukraine to 
the Nazis millions of Russians 
would have starved had not Siberia 
turned up as a life saving bread 
basket. With a fertile soil and 
scientific farming this area will see 
to it that nobody in the USSR goes 
hungry. Most of the farmers have 
served in the Red Army and know 
guerilla warfare. They are said to 
have turned their farms into fort
resses and to be sleeping with rifles 
under their pillows. If the Japs 
haven’t heard about the Russian 
guerrillas, we are sure the Nazis 
can enlighten them.

Such is the country in the East 
of Russia, and when war comes to 
it,’ the Japs will regret that they 
had taken the advice of an Americ
an who said, “Go West, young 
man.” •—Max Weintraub.

Protect Your Eyes and Health
the 
the

J. F. Borisas, Plu C., O. D.

(continued)
The lower vitamin content of 

aqueous-watery is assumed to be
cause and not the consequence of 
cataracts but there is no agreement 
on this subject. In many eye di
seases leading to complicated catar_ 
acts, in glaucoma, and in retinitis 
pigmentosa, the vitamin C content 
of the aqueous and lens is found 
to be greatly diminished. It is as
sumed that the lens, by reducing 
oxidized glutathion and by splitting 
sugar forms ascorbic acid and re
duced glutathion. It was also found 
that lenses can indeed form vitamin 
C, and this formation is accompa
nied by a greater splitting of sugar 
and that the formation of vitamin 
C is accomplished by a synthesis 
from sugar, probably by phosphor
ization.

Cataracts may appear in one to 
three days after oral administration 
of naphthalene to rabbits in doses 
of about 1 gram daily per kilo
gram of the body weight on a diet 
deficient in cystiiį. Excessive irra
diation, in other words, exposure to 
ultra-violet light during the sum
mer month’s powerful sun rays also 
destroys vitamin C content in fruits. 
The decrease or loss of vitamin C 
in the lens of the eye is not only 
due to a B-l and B-2 and C vitamin 
deficiency, but also to liver disturb
ance.

formities as rickets, bowed legs etc. 
The fact that instead of bone for
mation, we have poorly calcified 
cartilage. This cartilage then yields 
to the strains which it is unable to 
withstand resulting in the deformi
ty in-legs. Vitamin D in combination 
with vitamin A has been found to 
be useful when aplied locally in xe
rophthalmia, in phlyctenular con
junctivitis in other eye conditions 
(it may be given by intramuscular 
injection of sterile cod-liver-oil), in 
corneal lesions, in faulty vasculari
zation and deficient epethel forma
tion and even in strabismus. Com
bined with calcium phosphate, it is 
of particular value. Recently it has 
been found to be effective in the 
treatment of keratoconus. Like 
other chemical and vegetable drugs 
the vitamins may also cause va
rious disturbances if injected in too 
large amount or when aplied locally. 
Over vitaminosis was found to be 
the cause of subconjunctival hem
orrhages in rabbits, and of discolo
ration of the sclera, of diminished 
hair growth, and of intestinal dis
turbance- in guinea pigs.

It is needless to add that thei^ 
must be millions with the subclinic- 
al type of deficiencies. It must be 
remembered that even healthy in
dividuals with balanced diet, lest 
they might exhaust their stored vi
tamins • required additional vitamins 
under certain circumstances. Thus, 
those exposed to intense sunlighę 
prolonged working or driving at 
night in blinding light, or those in
dulging in acohol require various 
vitamins in addition to balanced 
diet. In conclusion of the first part 
of this paper and considering the 
soon availability of vegetable food 
and low cost diets of vegetables es
pecially during the summer months, 
vitamin deficiencies are, at present

Vitamin D.
Vitamin D. The exact composition 

of vitamin D is as yet unknown. 
Whether the synthetic substance is 
the same as natural vitamin D is a 
question still the subject of investi
gation. Since no chemically pure 
substance has yet been isolated 
from the natural product to prove 
this point. Vitamin D is frequently 
associated however with vitamin A. 
in nature. A deficiency of vitaman unjustifiable.

D to any extent results in such de-' (End)
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Bostono Apylinkės Atydai
Šį sekmadienį, geg.—May 

17 d., yra ruošiamas įspū
dingas vakaras. Visos pa
žangiosios lietuvių organi
zacijos rengia pramogą 
naudai Amerikos Raudono
jo Kryžiaus. Bus Municipal 
Salėje, Broadway, So. Bos
ton, Mass. Pradžia 7 vai. 
vakare.

Bus rodomi kino paveik
slai: MacArthur and Mani-

Talkininkų Lakūnai Nu
skandino Japonų Laivą

Australija, geg. 14. — 
Jungtinių Tautų bombane- 
šiai, nuskridę 650 mylių į 
šiaurius nuo Australijos, 
audringai užpuolė japonų 
laivus prieplaukoje Amboi- 
na salos; nuskandino vieną 
priešų laivą 3,000 tonų ir 
bombomis padegė du kitus 
laivus.

Kiti Jungtinių Tautų la
kūnai susprogdino tris ja
ponų bombanešius ir skau
džiai sužeidė daugelį kitų, 
užklupdami juos ant žemės 
stovykloje Rabaule, saloje 
New Britain.

Tiktai pustuzinis japonų 
orlaivių mėgino bombarduot 
anglų Portą Moresby, salo
je New Guinea. Du iš tų 
priešų orlaivių tapo nukirs
ti žemyn, o vienas sunkiai 
sužeistas.

la Bombed >r dvi Sovietų 
filmos iš fronto.

Taipgi sakys prakalbas: 
Prof. B. F. Kubilius, vietos 
visuomenininkas ir P. Buk- 
nys, iš Brooklyn, N. Y.

Beje, dainuos Harmonijos 
Grupė, vadovaujama Helen 
Žukauskaitės.

Visa Bostono apylinkė y- 
ra širdingai kviečiama da- 

I lyvauti šiame parengime.

Tai Daugiausia Orlaivių 
Ir Kanuoliy Kova

Maskva. — Sovietų radi
jas sakė, jog Kerčo mūšis 
daugiausiai yra kautynės 
tarp orlaivių ir kanuolių iš 
vienos ir antro pusės. Nes 
15-kos mylių frontas yra 
pertrumpas, kad jame galė
tų veikti dideli daugiai tan
kų ir pėstininkų.

Anot sovietinių karo tė- 
mytojų, tai naciai tame 
fronte naudoja tris ar ketu
rias divizijas savo pėstinin
kų ir vieną tankų diviziją.

SIŪLOMA APTAKSUOT 
ŽEMESNES ĮPLAUKAS

kimės, kad prezidentas savo 
prižadą išpildys ir tuoj bus 
pradėtas smarkus Ašies ata
ka vim as.”

Unijos atstovai pasisakė, 
kad kooperuos visame ir dar
bininkai padidinta energija 
darbuosis karo laimėjimui.

Saugos Miškus
Washingtono valstijos plo

to 87 nuošimčiai padengta 
miškais, čia didelė medžio 
p r o d u k c i j a. International 
Woodworkers of America CIO 
stoja veiklon, kad apsaugoti 
miškus nuo gaisrų.

Miškų savininkai, valdžios 
pareigūnai sutiko tartis su uni
ja apsaugojimui medžių nuo 
ugnies ir dėl pakėlimo produk
cijos.

G. S. Cowan, Washington 
Forest Fire Association mana- 
džeris, nusistebėjo, kad tiek 
daug naudos yra iš koopera- 
vimo su darbininkais. “Jie da
vė dikčiai praktiškų ir didžiai 
vertingų patarimų,” sako tas 
viršininkas.

Darbininkų unija sutiko ap
dairiai ir akylai stebėti, kad 
nekiltų gaisrai, kad jokis sa- 
botažninkas neturėtų progos 
padaryti žalos.

Sabotažninkai gali padegt 
kur mišką kaipo susitartą su 
priešu ženklą, pareiškė unijos 
atstovai. Akyliausia unijos na
riai stebės, kad niekur nega
lėtų pasirodyti bent kokis pik
ta d ar is.

Medžio Darbininkas.

Taipgi dalyvaus ir Norwoodo Vyrų 
Grupė, vadovaujant Billy Petrikai. 
Bus dainų solų, duetų, kvartetų ir 
visos publikos bendras dainavimas 
su dainininkais Dzūkas, Dzūkaitė — 
Amberlando Radio artistai. Kviečia
me visus dalyvauti. Kom. (113-114)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ruošia prakalbas, sek

madienį, 17 d. 2 vai. dieną. Miners 
Hall, kampas Main ir Oak St. Kal
bės J. Siurba, LDS Centro Sekreto
rius iš Brooklyn, N. Y. Jis aiškins 
svarbius šių dienų įvykius. Taigi 
kviečiame vietinius ir iš apylinkes 
dalyvauti šiose prakalbose. —• Kom.

(113-114)

Jaunų Vyrų Svet., 407 Lafayette St. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Kalbės D. 
M. Šolomskas, ALDLD Centro Sek
retorius ir Jonas Gasiūnas, “Tiesos” 
redaktorius, abu iš Brooklyn, N. Y. 
Grupė Scenos Mylėtojų suloš 'vieno 
veiksmą komediją “Kontrolis.” Įžan
ga veltui. Kviečiame dalyvauti.

(113-115)

MAHANOY CITY, PA.
LDS 104 kp. rengia prakalbas 

geg. 17 d., 7:30 v. v. Pasieka Hali. 
Kalbės LDS Centro Sekretorius J. 
Siurba, iš Brooklyn, N. Y. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
— Kom. (113-114)

NACIŲ SUBMARINAI GALI 
PLAUKT 15,000 MYLIŲ
Washington. — Amerikos 

valdininkai susirūpinę dėl 
pranešimų, kad naciai turį 
tokius submarinus, kurie 
vienu pradėjimu galį plaukt 
daugiau kaip 15 tūkstančių 
mylių ir išbūt jūrose du mė
nesius — tiek jie galį iš 
karto pasiimti ir vežtis kuro 
ir kitų reikmenų.

Neoficialiai skaičiuojama, 
kad fašistų submarinai iki 
šiol nuskandinę jau 180 pre
kinių laivų amerikiniuose 
Atlanto vandenyse.

Piliečių Protestai Kongreso 
Nariam dėl Gazolino

Washington. — Nuo pi
liečių ateina daug protestų 
senatoriams ir kongresma- 
nams, kad jie išgavo X kor
teles, su kuriomis jie pa
tys gali gaut pirkt neribo
tą kiekį gazolino savo au
tomobiliams, kuomet šiaip 
amerikiečiams griežtai ap
rėžtas gazolino pirkimas.

Washington. — Kongresi
nė lėšų komisija pasiūlė, 
kad kongresas nutartų ap- 
taksuot pavienių metines į- 
plaukas virš $500 ir vedusių 
porų virš $1,200.

Visi Civiliai Vokiečiai Len
kijoj Ginkluojami

Stockholm, šved. —Pra
nešama, kad Hitlerio val
džia įsakė visiems civiliams 
vokiečiams Lenkijoje apsi
ginkluoti. Nes lenkai vis 
dažniau užpuldinėja vokie
čius.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Pirmas gegužes mėnesio išvažia

vimas Lietuvių Tautiško Namo Par
ke įvyks šį sekmadienį, gegužės 17- 
tą, 1 vai., po pietų. Rengia Moterų 
Apšvictos Kliubas. Narės ir pašali
niai yra kviečiami dalyvauti. — E. 
Beniulienė. (114)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, geg. 17 d., 7:30 v. v. Pi
liečių Kliudo salėje, 3rd ir South 
Sts. Kviečiame visus narius daly
vauti susirinkime. Yra daug narių, 
kurie neužsimokėjo už šiuos metus 
duokles. Ateikite į susirinkimą ir 
užsimokėkite duokles. — Kom.

(114-115)

JAPONAI VERŽIASI
GILYN CHINIJON

London. — Pastiprinta 
japonų kariuomenė prasi
grūmė Burmos Keliu pro 
Lungling miestą, Chinijos 
provincijoj Yunnane, ir pa
siekė punktą 50 mylių nuo 
Burmos rubežiaus. Chinai į- 
nirtusiai priešinasi. Verda 
kruvini mūšiai.

Milžiniška Canopus Saulė

Chicagos Universiteto as
tronomijos instruktorius J. 
L. Greenstein.išmieravo jau
triausiais moksliniais in
strumentais šviesą milžiniš
kos Canopus žvaigždės-sau- 
lės ir atrado, kad jinai iš
duoda per 2,500 sykių dau
giau šviesos, negu mūsų 
saulė. Tos žvaigždės dujos 
susidaro iš tokių pat ele
mentų, kaip mūsų žemė ir 
oras.

SOVIETAI GAVO LAIVU- 
KŲ Iš ANGLIJOS

London. — Anglija per
vedė Sovietam eilę laivukų 
kaipo minų graibytoji!. Tuos 
laivukus Sovietai vartos 
sergėt Anglijos ir Amerikos 
laivus, kurie gabena karo 
reikmenis į sovietinius uos
tus, Murmanską ir Archan
gelską.

New Delhi. — Japonai 
Burmoje pasiekė punktą už 
40 mylių nuo Indijos.

Seattle, Wash.
(Tąsa nuo 2-tro pusi.) 

kiųjų bomberių produkcija 
šuoliais eina pirmyn. Darbi
ninkams priklauso daug- kre
dito.

Reikalauja Antro Fronto
Prezidento Roosevelto kal

ba padare dideles įtakos į Va
karų valstijų darbininkus. 
Jess Fletcher, vice-prezidentas 
namų priežiūros darbininkų 
unijos, kalbėdamas unijos su
sirinkime pareiškė, kad reikia 
antro fronto Ašies jėgų sudau
žymui. Lokalas priėmė rezo
liuciją tuo klausimu.

Jis savo kalboj, prisiminda
mas apie prezidento pareiški
mą, pasakė:

“Prezidentas R o o seveltas 
aiškiai nurodė, kad mes turi
me atakuoti Ašį dėlei greites
nio karo laimėjimo.”

Toliau Fletcher nurodė, kad 
jo unija pilnai sutinka, jog 
reikia priešą atakuoti, bet ne
turi būt ilgai laukiama: rei
kia atidaryti antras frontas 
Europoj.

Kitų, unijų atstovai čia tos 
pačios nuomonės. Niek 
Hughes, boilermakerių unijos 
atstovas, tuo klausimų išsi
reiškė :

“Unijos gerai pramato, kad 
jei šis karas nebus laimėtas, 
tai pačios unijos gali žūti. Ti

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas 

įvyks geg. 17 d., 2 vai. dieną, 408 
Court St. Nariai būtinai dalyvauki
te šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti. Kurie 
dar negavote pereitų metų knygos 
“Tarybų Galybė“ pasiimkite šiame 
susirinkime. — C. Andriūnas, Sekr.

(113-115)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia pikniką, geg. 

17 d. Olympia Parke, Shrewsbury. 
Bus gera muzika, skanių valgių, ir 
visokių gėrimų. Kviečiame visus da
lyvauti. —■ Kom. (113-114) '

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. rengia vakarėlį, šeš

tadienį, geg. 16 d. A. Rupšio Svet., 
Wood Ave. ir 16th St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Tikictai 75c. Turėsime val
gių ir gerą muziką šokiams. Taipgi 
ir šalto alučio. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti. Pel
nas nuo parengimo bus skiriamas 
pasiuntimui delegatų į LDS 6-tą 
Seimą. — Kom. (113-114)

HUDSON, MASS.
Sekmadienį, geg. 17 d., 3 vai. die

ną, Hudson Liet. Piliečių Kl. Salėje, 
17''tšchool St. bus suvaidinta 3-jų 
aktų Komedija “Netikėtai” ir 60 m. 
jaunikaičio dialogas “Liuosanoris.”

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 6-6191

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

I)r. J. J. Kaškiaačius
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 12-to Apskričio vakariene 

įvyks 1.7 d. geg., konferencijoj pasi
baigus, 4 vai. dieną. Bus gerų val
gių ir gėrimų. Taipgi gera muzika 
šokiams. Vieta — 325 E. Market St.’ 
Vietos ir apylinkės draugus kviečia
me dalyvauti. Dalyvaus Antanas 
Bimba iš Brooklyn, N. Y. —Kom.

(113-114)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Penktadienį, geg. 15 d. įvyks 

prakalbos su muzikalu programa. 
Liet. Ukėsų Kliubo Svet., 134 
Schuyler Ave. Pradžia 8 v. v. Kal
bės D. M. Šolomskas iš Brooklyno. 
Sietyno Choras, iš Newark, N. J., 
suteiks gražių dainelių. Mes kviečia
me vietinius ir iš apylinkės daly
vauti šiose svarbiose prakalbose. — 
ALDLD 136 kp. (112-114)

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
BRIDGEPORT, CONN.

LLD 63 kp. rengia prakalbas ir 
teatrą. Sekmadienį, geg. 17 d., Liet.

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 
Telephonę: EVergreen 8-9770

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

<♦>

<!>

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS >

Mrs. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS 

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsa
komybe mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, su- 
figuruojame, padarome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY [Tj 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

* LIETUVIŠKA ★

užeiga
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių*
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

J0SEPHZE1DAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FŪNERAL parlors

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENŲE
Brooklyn, N. Y.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

v

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

O

<f> >

<♦> <f>

<♦>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį! 4)

<♦)

<♦>

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

A tai 
Presas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. E V. 4-8698

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
į®’ Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga “&A
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

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

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDU KRAUTUVE

3

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SENAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

^1

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro ‘ W51 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų ir žalių

$
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Brooklyniečiai Svetur
Šį sekmadienį, gegužės 17, 

brooklyniečiai pasiges eilės sa
viškių, bet tai bus ne be prie
žasties.

J. Gasiūnas ir D. M. Šoloms- 
kas važiuoja į Bridgeport, 
Conn., dalyvauti LDS konfe
rencijoj ir vėliau sakyti pra
kalbas.

A. Bimba keliauja į ALDLD 
12 Apskričio pusmetinę konfe
renciją Wilkes Barre, Pa.

J. Siurba lankysis Shenan- 
doah’ryje dalyvauti veikėjų 
konferencijoj ir pasakys kele
tą prakalbų.

P. Buknys vyksta sakyti 
prakalbą So. Bostone.

R. Mizara liekasi su namiš
kiais brooklyniečiais, jisai kal
bės tame svarbiajame masinia
me mitinge Grand Paradise 
salėj, suruoštame Sovietų Są
jungos karo pagalbai per Lie
tuviu Komitetą. 4 *

Prašo Neduoti Coudert 
Komitetui Pinigu

—
Delegacija iš šešių asmenų, 

vadovybėj Eugene P. Connol
ly, Amerikos Darbo Partijos, 
New Yorko Apskričio Komite
to sekretoriaus, lankėsi pas gu
bernatorių Lehmaną prašyti, 
kad jis nepasirašytų tarimo 
duoti daugiau pinigų. Coudert- 
Rapp Komitetui. Taipgi prašė 
nepasirašyti Moffat ir Fine-1 
berg bilių.

KONSULO ATSTOVĄ!
PASIKLAUSYKIM MALONIU DAINELIŲ... DALYVAU

KIME VISI SEKMADIENI GRAND PARADISE SALĖJE

Nėra reikalo mums aiškinti jums svarbumą ateinančio pa
rengimo, kuris įvyks sekmadienį, geg. 17 d., Grand Paradise 
svetainėje, 318 Grand St., Brooklyne. Mes visi žinome, ko
kiam tikslui šis parengimas ruošiamas. Todėl Lietuvių Komi
tetas Sovietų Sąjungai Gelbėti kviečia visus vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, bendrai ištiesti pagalbos ranką kovojantiems 
karžygiams prieš fašizmą.

čia norime tiktai pabrėžti keletą dalykų apie patį paren
gimą. Muzikalę dalį programos atliks sekanti .talentai: Biru- 
ta Ramoškaite, plačiai žinoma lietuvaitė dainininkė, buvusi 
Hartford, Conn., gyventoja, o dabar apsigyveno New Yorko 
mieste, kur lavinasi muzikos srityje; Antanas Višniauskas, ži
nomas lietuvis dainininkas, iš Bayonne, N. J., kuris ne sykį 
linksmino mūsų publiką su švelniu baritono balsu; Pirmyn 
Choras, iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas Jurgio Kazake
vičiaus — jie visuomet gražiai pasirodo dainavime ir šį kartą 
suteiks ką tai naujo; Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Ži
linskaitės, tai Brooklyno seniai gyvuojantis choras, kuris vi
suomet patarnauja mūsų organizacijoms su puikiu dainavimu.

B. šalinaitė, kompozitorė, akompanuos solistams.
Iš kalbėtojų, tai svarbiausia bus išgirsti Sovietų Sąjungos 

Generalinio Konsulato atstovą Povilą Rotomskį, lietuvį. Tai 
bus atstovas šalies, kuri taip didvyriškai kaunasi prieš bar
bariškus fašistus, .ne vien ginant Sovietų Sąjungos laisvę, ku
rios dalimi yra ir mūsų tėvų žemė Lietuva, bet gina ir mūsų, 
amerikiečių, reikalus prieš sužvėrėjusius hitlerininkus.

Taipgi kalbės dienraščio Laisvės plačiai žinomas redakto
rius Rojus Mizara, ir nuo paties Russian War Relief Komi
teto New Yorke, Dr. Harris L. Thomas, jis taipgi aiškins svar
bius šių dienų klausimus.

Drg. K. Petrikienė perstatys keletą moterų, kurioms bus 
įteiktos gražios dovanos už daugiausia pasidarbavimą mezgi
me. Taipgi bus ir fotografistas, kuris nufotografuos paveiks
lus visų dalyvių.

Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 50c.
Mes raginam kiekvieną lietuvį, kuris atjaučia kariaujan

tiems karžygiams, dalyvauti šiame parengime. Parodykime, 
kad kai kam reikalinga mūsų pagalbos, mes solidariškai at
siliepiame į tai. Kalbinkite savo kaimynus, pažįstamus ir pa
tys dalyvaukite šiame parengime. Praleiskime visi bendrai 
sekmadienį masiniame susirinkime.

Bilietus galima gauti Laisvės raštinėj ir pas Liet. Kom. na
rius, 46 Ten Eyck St., Brooklyne.

IŠVYKO
Per ilgoką laiką kareivis 

Algirdas Pavilionis svečiavosi 
pas motiną ir patėvį, Veroni
ką ir Vincą šibeikus, Brook
lyne. Dabar jis išvyko atgal 
po malonaus pasimatymo su 
draugais ir mylimais tėveliais.

Rep.

Išgirdęs įkritusios kanalan 
10 metų mergiščios šauksmą 
pagalbos, Douglas Campbell, 
14 metų, su visais drabužiais, 
šoko vandenin ir mergaitę iš
gelbėjo.

Martin DeTemple, 49 m., 
sulaikytas be kaucijos įtarimu, 
kad jis bėgiu poros metų, ap
vogęs per pusantro šimto na
mų Glendale, Ridgewoode ir 
apylinkėse.

Kainos 
$90 

ir Aukštyn

Įsteigta vaduojantis patyrimu, madingumu, 
pasitikėjimu ir vertybe

Muskrat

Kadangi mes esame daugmeni- 
niai-wholesale kailinių bei futrų 
išdirbėjai, tai mes turime galimy
bę duoti jums įžymios vertybės fil
tras, džiaketus ir kailiukų šalikus 
(scarfs) žemom kainom. Ateikite 
ir pasirinkite iš mūsų didelio sta
ke ir daugybės įvairybių ir puoš
nių madų sau Filtrą.

lengvų 
dabar 

duodame

Persian Lamb

Arba išsirinkite kailius 
ir madą, o mes padary
sime jums ant užsakymo, 
puikiai pritaikysime. Mū
sų kainos nuo $90.00 ir 
augštyn. įvairiausių ma
dų primieruodami bei pri
taikydami padarome taip 
kaip pageidaujate.

Tarybininkas Reikalau
ja Uždaryti Neapykan
tos Sėjimo Agentūras
Peter V. Cacchione, komu

nistas Miesto Tarybos narys, 
reikalavo tuojau pravesti teis
mą ii“ atimti leidimus dviem 
samdymo agentūrom, kurios 
specijalizuojasi skelbimu laik
raščiuose diskriminacinių, ne
apykantą skleidžiančių pajieš
kojimų.

Tarybininkas Cacchione į- 
kaltino Terminai ir Oxford 
agentūras, kad jos peržengu
sios Hart įstatymą, Miesto Ta
rybos priimtą ir majoro La 
Guardijos pasirašytą pareitą 
šeštadienį. Hart įstatymas 
draudžia dėti laikraščiuosna 
diskriminacinius s k e Ibimus, 
jeigu po tais skelbimais nėra 
padėta verdąs busimojo darb
davio.

Terminai Agentūra, 154 
Nassau St., New Yorke, įdėjo 
tris priešžydiškus skelbimus 
New Yorko Times’e, kuriuose 
reikalauja “krikščionių” raš
tinės darbininkų.

Oxford agentūra, 226 W. 
42nd St., New Yorke, garsino- 
si Journal-American’e, pajieš- 
kant “krikščionių” stenografių 
ir knygvedžių.

Tarybininkas kaltina abi

Gėlės Brangiai Atsiėjo
Dvi 18-kos metų merginos 

vaikščiodamos po Pelham Bay 
Parką pasigrožėjo Memorial 
Aikštėje žydinčiomis gražio
mis tulpėmis ir pagalvojo sau, 
kad jos ten be reikalo stovi. 
Ot, pas jas, tai būtų kas kita. 
Ir nelaukusios prisiskynė po 
glėbį, viso 60 žiedų.

Bet ne taip galvojo apie 18 
metų “mergiščias” parko sar
gai. Jie manė, kad jos turėtų 
kitaip suprasti, tad areštuodi- 
no. Gi teisme jas, kaipo par
ko žalotojas, nubaudė užsimo
kėti po $50.

Nelaimės Traukinys 
Ėjęs Per Greitai

Dabar einančiame Hudson 
Tubes traukinio'’nelaimės tyri
nėjime vienas liudininkų, Ed
mund Walsh, 227 Cypress St., 
Bronx, sakė, būk tas trauki
nys buvęs leidžiamas apie 50 
mylių per valandą toj vietoj, 
kurioj normališkai jie leidžia
ma 8 mylias.

Kitas liudininkas Frank De 
Long sakė, kad keliomis mi
nutėmis prieš motormano 
Louis A. Vierbuchen ėjimą 
vairuoti tą traukinį jis su juo 
susitikęs ir motormanas jam 
nusiskundęs šeimos bėdomis-li- 
gomis. Tačiau jis tikrino, kad 
motormanas atrodęs visiškai 
normalus, neatrodęs girtu.

Tyrinėjimas tęsiasi.

Prasideda Žmogžudys
tės Byla

Pereitą pirmadienį pradėta 
rinkti džiūrė teisti buvusią 
Pasaulio Parodos nuogalių 
grupės aktorę - modelį Made
line Webb ir jos .meilužį šar
lataną Eli Shonbrun, taipgi 
Jean D. Cullen. Jie įkaitinti 
nužudyme Mrs. Susie Flora 
Reich, pasiturinčios pabėgė
lės iš Lenkijos, žmogžudystė 
buvo papildyta kovo 4-tą.

Gesinime gaisro 133 W. 24 
St., N. Y. sužeista 4 gaisrage- 
siai.

firmas prasikaltus Hart įstaty
mui, kadangi nei po vienos nei 
po kitos pajieškojimais būsi
mų darbdavių vardo nebuvo. 
Jisai kreipėsi į Manhattan dis- 
trikto prokurorą Frank S. 
Hogan tuojau daryti atatinka
mus žygius prieš įstatymo lau
žytojus.

Duodame ant 
išmokėjimų. Ypač 
užsisakantiems 
didelių progų lengviem 
išmokėjimam. Savo kos- 
tumeriam per du metu 
veltui duodame storadžį 
(pasidėjimą vasarai).

Senus Kailinius Pertaisom
Sulyg Vėliausių Madų 
UŽ ŽEMAS KAINAS

Už pirmą šimtą 2%, už seka
mą tik po 1%

Pasidėkite savo kailinius arba 
drabužinius paltus j 

mūsų storadžių.
Padėti pas mus kailiniai yra 

apdrausti nuo ugnies, pavogi-
Siiver Fox mo ar by kokio pagadinimo. 

i
Dirbtuvė ir Show Room atdari kasdien iki 7 valandai vakarais. 

Sekmadieniais Show Room atdaras nuo 10 ryto iki 3-čiai po piet.

Hudson Seal

WOLOSCHUK & SON
MANUFACTURING FURRIERS

343 Seventh Ave., cor. 29th St., New York Citycor. 29th St
Telephone: PEnnsylvanla 6-9051

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
' PERSIKĖLĖ I NAUJĄ VIETĄ

Jo naujas antrašas.

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Ridgewood Teatrą, Ridgewoode)

V. Kazlauskas parduoda naujus ir taiso senus laik
rodžius. Jis taipgi parduoda visokius kitus džiūlerius, 
žiedus, lakietukus, branzalietus ir daugybes kitų 
daiktų.

Norinti įsigyti nau
jus laikrodžius ar
ba reikalui esant 
pasitaisyti, kreipki
tės pas:

V. KAZLAUSKAS
55-30 MYRTLE AVE. BROOKLYN, N. Y.

Geriausia iš visu "Kas tai Naujo"— 
Apstgynimo Konai ir Štampas! .. . 
Naujam cigar et p skoniui, kas tai 
naujo pridėta prie Old Golds!

K» tai MO/a, 
tapo pridėta!
*Tai Latakia! (La-ta-ky -a)

kvapus Rytinio £'^4^
un i o tabakas, ^>4^ 4

Mūsų Garbės Motinos

P. Ixirillard Kompanija, įsteigta 1760 
metais—puikių tabakų sutaisytojai 
nuo George Washington*!) laikų.

Viduržemio — 
Pridėta kaip “priesko
nis” Naujuose Old j 
Golds, Latakia šutve- ;• 
ria naują, malonų ei- , 
garėto skonį.

Gyvenant didmiestyje retai 
taikosi susieiti, o ir suėjus mi
tinguose ar visuomeniškose su
eigose, prie daugelio pareigų 
ir reikalų, tankiai apie viens 
kito šeimyninę padėtį nei ne
sužinome.

Taip buvo ir išėjusio J. V. 
kariuomenėn jaunimo klausi
mu. Akių plotu pažiūrėjus at
rodė, kad gal iš viso tik kele
tas išėjo.

Tačiau nuėjus į moterų su
rengtą operetę “Birutė,” pa
čioj pirmoj eilėj pasimatė gru
pė moterų, ant krūtinės prisi
segusių po raudoną rožę. Kas 
jos? Pažįstant kai kurias ir ži
nant jų padėtį, nesunku buvo 
atrikuoti priežastį jų čia bu
vimo grupėje.

Tai garbes motinos. Jų sū
nūs išėjo ginti mūsų šalį ir 
laisvę, mūsų teises ir namus 
nuo barbariškojo fašizmo.

čia matėsi žinomos Moterų 
Kliubo narės Ona Titanienė, 
Vera šibeikienė, Anastazija 
Ditcko, Ona Greičius, Elzbie
ta Poškauskas, Konstancija 
Karpavičienė. Čia pat matėsi 
viešnios — Mrs. Grozan iš 
Cranfordo, Mrs. N. Lipskienė 
ir D. Kasmauskienė iš Great 
Necko. Čion tik kliubietės ir 
iš toliau atvykusios garbės 
motinos, bet anaiptol ne visos.

Kliubietės pasakojo, kad 
ruošdamos šią pramogą ir no
rėdamos sukviesti garbės vieš
niomis savo nares, karių moti
nas, suradusios mažiausia de-_ 
šimtį tų. motinų savo eilėse. 

(Apie kita tiek radusios tokių 
motinų sąraše moterų, kurios 
artimai kooperuoja su kliubu 
mezgime ir abelnai veikloje. 
Jeigu būtų apklausta visų 
Brooklyne esančių LDS, LLD

REIKALAVIMAI
Reikalingas namo prižiūrėtojas 

(Superintendent), 31 šeimynų na
mas. Bensonhurst, Brooklyne. 3-jų 
kambarių apartmentą (gesas ir elek
trikas) ir priskaitant $65.00 j mėne
sį. Gali atsišaukti ir ne pilno laiko 
(part-time) darbininkas. Telefonuo- 
kite: Triangle 5-8475, Mr. Bernard 
D. Barnett. (114-116)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražus, šviesus 

kambarys. Visi moderniški įtaisy
mai. Arti prie BMT linijos. Pagei
dauju, kad būtų mergina ar moteris. 
Galima atsišaukti vakarais sekamai:

U. Brazdionis, 1874 Menahan St. 
Brooklyn, N. Y.

(113-114)

PARDAVIMAI
Biznio proga. — Parsiduoda Bar 

ir Grill (alude). Gera proga tinka
mam asmeniui. Randavimas pagal 
sutikimą. Be meklerių. Prašome ra
šyti sekamu antrašu: Box 46, Sta
tion A, Great Neck, N. Y.

(110-115)

kuopų ir kitų pažangiųjų or-. Atatinkamai pasielgė kliu- 
ganizacijų nariai, taipgi Lais-įbietės pagerbdamos tas dau- 
vės skaitytojai, būtume sura-: ginusia karui prieš fašizmą 
dę, kad Brooklyno pažangių-1 aukojančias motinas ir labai 
jų lietuvių judėjimas bus da-įtinkama, kad visą tos Motinų 
vęs mūsų šalies gynimui šim-' Dienos minėjimo > pramogos 
tus kovotojų. Yra šeimų, kurių naudą skyrė darbui už grei- 
keli nariai tarnauja vienoje arrtesnę pergalę ant fašizmo ir 
kitoje ginkluotų jėgų dalyje. Į sugrąžinimą pasauliui taikos.

BROOKLYNO LIETU
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VIAI GYDYTOJAI
VALANDOS:

9—12 ryte
T—-8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tcl. SOuth 8-1551

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Džiuleriai yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos
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