
Prieš metus 
lietuvių poetas, 
rašė :
Prieš mūs akis nauja gadynė 

žėri, 
mes tos gadynės esame vaikai. 
Ne veltui žemė kraują tą 

sugėrė, 
mūs 

draugai, 
žinomesnis 
ir poetas,

kurį praliejo žuvę

Prieš metus dar 
lietuvių beletristas
Kazys Boruta, savo stambioj 
poemoje “Artojų Maištas 
šė:

Vėjas pasiuto. Pašėlo.
Plačią padangę plėšo.
Obalsius šėlstančios vėtros 
po visą žemę mėto: 
Rinkitės! Rinkitės!

Rinkitės! . . .

ra-

Skaitytojas, be abejo, bus 
pastebėjęs vakar dienos “Lais
vėje” Jono Marcinkevičiaus 
kablegramą, kurioje praneša
ma, kad abu cituojamieji po
etai badauja Kauno kalėjime.

Juos ten uždarę laiko vo
kiški naciai. Jie nesuspėjo pa
sitraukti su Raudonąja Armi
ja. Todėl jie yra kankinami. 
Todėl jie, kai šiuos žodžius 
skaitytojas skaitys,. gal jau 
bus nukankinti.

Tegu šis faktas paakstina 
kiekvieną padorų lietuvį dar 
labiau pasirįžti kovon prieš 
Hitlerį ir jo naciškas jėgas, 
—ir prieš Hitlerio agentus, 
kurie veikia lietuvių tarpe, ku
rie džiaugiasi barbariškais 
Lietuvos okupantais’

Mūsų vajininkai, A. Stripei- 
ka, S. Penkauskas ir kiti pa
žymi, kad pereitų metų “Lais
vės” vajuje buvo galima nau
jus skaitytojus gauti lengviau, 
kaip užpereitų metų.

Tai smagu girdėti. Bet jeigu 
vajuje buvo galima gauti len
gviau, tai ir “paprastu laiku”, 
ne vajuje, turėtų būti galima 
lengviau gauti nauji skaityto
jai.

Todėl 
pareiga 
akstinti 
draugus

mūsų visų skaitytojų 
nuolat ir nuolat pa
savo pažįstamus ir 

gauti “Laisvei” nau
jų prenumeratorių.

savaičių

yra dar 
Laisvės” 

mūsų

visus 
Šerą 

jos dalininkais-šeimi-

Beveik už poros 
įvyks “Laisvės” šėrininkų me
tinis suvažiavimas.

Mes žinome, kad 
daug lietuvių ir
skaitytojų, kurie nėra 
šėrininkais.

Prašome ir raginame 
tokius įsigyti “Laisvės” 
ir būti 
ninkais.

Prašome tokius draugus ir 
drauges patapti mūsų bendro
vės šėrininkais dar prieš vasa
rio 1 d., prieš suvažiavimą.

Prašome juos dalyvauti su
važiavime!

Žymusis rusų rašytojas, II- 
ja Erenburgas, dabar yra Ry
tų fronte, centraliniame jo 
sektoriuje, istoriniame Malo- 
jaroslavec mieste. Be kitko, 
štai ką jis rašo:

“Vokiečių karių lavonai guli 
pakelėse. Šaltis išlaikė jų iš
vaizdas, kaip gyvų. Vienas lai
ko rankinę granatą. Kitas — 
šautuvą turi rankoje. Trečias 
uždengęs savo veidą 
Jie sudaro išvaizdą, 
numirę kariauja...”

Toliau:
“Balabanovo miestelyj mū

sų kariai užpuolė vokiečių pul
ko štabą. Vokiečiai karininkai 
išbėgiojo iš namų, tūli tik su 
apatiniais kostiumais. Majoras, 
pulko komandierius, neturėjo 
laiko nei uniformą užsisegioti. 
Štabo viršininkas buvo tik su 
apatinėmis kelinėmis. Jie da
bar guli prie tų namų.

“Viduje yra likusios francū- 
zų šampano bonkos, norvegų 
Žuvų blėtinės, bulgarų cigare- 
tai, graikų vynas. . . ”

ranka. 
būk ir

w
laiko žymus
V. Montvila,

KRISLAI
V. Montvila.
Kazys Boruta.
Abu Badauja Kalėjime.
Stripeikog ir Penkausko 

Žodžiai.
Ką Matė Uja Erenburgas.

Rašo R. Mizara
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JifiCIŲ SUBMARINAI SLANKIOJA AMERIKOS VANDENYSE
9 &

Sovietai Atakuoja Nacius 
l’erekope; Užėmė Geležin
kelių Mazgą Cente. Fronte

Berne, šveic., saus. 15. —Igiuoja pirmyn nuo Theodo- 
Daniel T. Brigham,. New 
Yorko Times čionaitinis ko
respondentas, telefonu per
leido savo laikraščiui seka
mas gautas žinias apie karo 
eigą tarp Sovietų ir vokie
čiu : c

Sovietų orlaiviai sugabe
no daug savo kariuomenės ^ų geležinkelių mazgą, apie 
į Perekopą ir jinai sekmin- 38 mylios į pietus nuo Mo- 
gai atakavo ten vokiečius į žaisko.
pietus nuo Armiansko, ge
ležinkelio ir vieškelių cen
tro. — Perekopas yra že
mės tarpkaklis tarp Juodo
sios ir Azovo Jūrų ir tarp 
Krimo pusiausalio ir Ukrai
nos.

Theodosijos srityje, Kli
me, Sovietai suėmė daugiau 
kaip 6,000 vokiečių kareivių 
ir oficierių; visomis pusė
mis apsupo ir atkirto kelis 
fašistų pulkus prie Azovo 
Jūros, šiaur-rytiniame Kri
mo ruožte.

Sovietų kariuomenė žy-

sijos linkui Simferopolio.
ATĖMĖ Iš VOKIEČIŲ 
MEDYNĄ, SVARBŲ GE

LEŽINKELIŲ CENTRĄ
Centraliniame fronte rau

donarmiečiai pramušė pie
tinį sparną vokiečių armi
jos ir užėmė Medyną, svar-

Šiame žygyje la
biausiai atsižymėjo kazokai 
raiteliai.

Sovietam atkariavus Me-

PRIEŠŲ SUBMARINAS 
SUNAIKINO LAIVĄ UŽ 
60 MYLIŲ NUO LONG 
ISLANDO, NEW YORK

Amerikiečiai Sudaužė 
Dar Dvi Japonų Atakas 
Luzon Saloj, Filipinuose 

Oficialiai Amerikos Pranešimai
New York. — Priešų sub- 

marinas trečiadienio ryte 
trimis torpedomis sunaikino 
žibalinį laivą “Norness”, 
plaukusį po Panamos vėlia
va, už 60 mylių nuo Mon
tauk Point, Long Island, N. 
Y., ir tas laivas (šiuos žo
džius berašant) jau paniręs, 
apart pirmagalio, dar ky
šančio iš vandens.

Vienas “Norness” įgulos 
narys žuvo, vienas sunkiai

m.Prisimena, jog 1918 
vokiečiu submarinai bom
bardavo ir skandino Ameri
kos laivus netoli Naujosios 
Anglijos ir New Jersey pa
krančių, b

Pavojus Laivams Amerikos
Pakraščiuose

dyną, dabar jiem telieka sužeistas. Visus kitus išgel- 
tiktai 20 iki 25 mylių visiš- bėjo kariniai Amerikos lai
kai uždaryt “kišenių,” kur'vai. Tarp “Norness” jūri- 
randasi per 100,000 vokiečių ninku 
Možaiske ir apylinkėje. — - -

Suomijos pranešimai, pri- Įėję būt iki 60 įgulos narių.

“kišenių,” kur vai. Tarp “Norness”
j nebuvę Jungtinių 

Valstijų piliečių. Jame ga-

pažino, kad rusai pasivarė 
kiek pirmyn prieš suomius 
ir vokiečius Rybačij pusiau- 
salyje, Petsamo prieplaukos 
srityje, šiaurėje; bet dabar,

“Norness” buvo naujoviš
kas, 9,577 tonų, laivas.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno departmen- 
tas įspėjo visus laivus 
amerikiniame ruožte Atlan
to Vandenyno, kad saugo-j 
tųsi nacių submarinų, kurie 
gręsia beveik visur ryti
niuose Amerikos vandeny
se.

Amerika Uždraudžia Raudonarmiečiai iš

Washington, saus. 14. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas šiandien išleido tokį pranešimą:

Filipinų Sritis — Japonai vakar padarė dvi ryžtas 
atakas, kurių tikslas atrodė — patirt amerikiečių jė
gas. Tose atakose dalyvavo ir dikčiai japonų artilerijos 
ir orlaiviu. Mūsų kariuomenė atmušė abidvi atakas 
ir padarė japonam sunkių nuostolių. Amerikiečių ir 
filipiniečių buvo palyginti mažai sužeista ar užmušta.

Priešų orlaiviai veikė tik remdami savo kariuomenę, 
bet neatakavo mūsų apsitvirtinimų.

Pranešimai gauti iš Mindanao ir Jolo rodo, kad japo
nai tose salose steigia sau pryšakines stovyklas, kad 
iš jų galėtų pastiprint savo užpuolimus, daromus prieš 
Malajus ir Rolandų Indiją.

Rolandų Indija — Trys bombiniai Amerikos orlai
viai, veikdami išvien su Rolandų Indijos jėgomis, už
puolė japonų laivus, kurie kėlė savo kariuomenę į Bor
neo salą, Tarakan srityje. Oro sąlygos buvo tokios ne
palankios, kad sunku tikrai pasakyt, kokių vaisių davė 
tas amerikiečių ir holandų užpuolimas. Tačiau žinoma, 
jog tapo sunaikinta du japonų laivukai su karo reikme
nimis. Mūsų orlaiviai visai sveiki sugrįžo į savo stovyk
la, v

fSka"0^ Biznį su “Bepusiškais” Azovo Jūros Išsikėlė
eitis. Fašistą Tarpininkais Į Vokiečių Užnugarę

Karo Gamybos Galva Nelson Washington. — Jungtinės; London

Žada Padaryt Tvarką Joj
Washington. — Prezid. 

Roosevelto paskirtas galva 
Karinės Gamybos Tarybos, 
Donaldas M. Nelsonas žada 
padaryti griežtas permai
nas dirbime karo pabūklų. 
Jis kritikuoja įvairias pir
mesnes komisijas, kurios 
perlėtai veikė šiame reika
le. Nelsonas sako, kad da
bar jau nebus ginčijamasi 
ir gaišuojama po tris savai
tes iki trijų mėnesių, kol 
fabrikai pradės gamint rei
kalingus armijai ir laivynui, 
dalykus. Fabrikantai turė
sią per 48 valandas daryt 
įsakomus pakeitimus ir ga
mint karo reikmenis. Sako:

Mes turime padaryt bile 
permainas pramonėje, kad 
supliektume Hitlerį ir na
cius. O mes negalėtume lai
mėt, jeigu pasigamintume 
pabūklų tik beveik užten
kamai. Mes turime pilnai ir 
laiku apsirūpint ginklais, 
jeigu norime laimėt karą.”

Manoma, kad bus paša
lintas Wm. Knudsen iš Ga
mybos Vedimo .Ofiso. Jis, 
buvęs pirmininkas General 
Motors automobilių korpo
racijos, priešinosi, girdi, 
“pergreitam” sustabdymui 
paprastų automobilių sta
tymo ir įkinkymui auto, 
fabrikų gamint karinius 
orlaivius ir tankus.

Dabartinis galva karinės 
gamybos, Nelsonas planuoja

duot pabūklų užsakymus 
ir mažoms kompanijoms, ne 
tik didžiosioms.

Fabrikantai Pastatė 75 
Procentus Prastų Or

laivių Amerikai

saus. 15. — So-

Japonai Jau Atvirai Parodo 
Savo Iltis Filipiniečiam

LENKŲ PARTIZANŲ 
VEIKLA

Lenkų partizanai kovoto
jai smarkiai bendradarbiau
ja su Sovietais prieš vokie
čius, ir daug nacių užmuša
ma ir sužeidžiama Lenkijoj, 
kaip sako Loųdono radijas.

Valstijos įtraukė(į juodąjį vietų laivai iškėlė savo ka- 
! sąrašą dar 1,800 firmų-kom- riuomenę iš Azovo 
panijų, kurios, būdamos va- krantan į vakarus nuo Ta- 
dinamose “bepusiškose” ša* ganrogo. Sovietinio laivyno 
lyse, varė biznį su Vokieti- artilerija pražūtingai bom- 
ja, Japonija ir Italija, ir 
taip perleidinėjo fašistams 
gaunamus iš Amerikos reik
menis.

šios šalies valdžia dabar 
uždraudė vesti biznį su 506 
tokiomis firmomis Portuga
lijoj, 166-mis Portugalijos 
kolonijose, su 369 - mis Is
panijoj, su 52 Ispanijos ko
lonijose, su 82 firmomis 
Švedijoj, su 196-mis Turki
joj ir su daugiau kaip 400 
Šveicarijoje.

Washington. —Gen. Mac- 
Arthur, Jungtinių Valstijų 
armijos komandierius Fili
pinuose, pranešė, kad japo
nų komanda paskelbė Ma- 
nilos laikraščiuose tokius 
grūmojančius persergėji
mus:

“Jei kas sužalos ar mė
gins sužalot japonus karei-

užėmė Kolai miestą vius ar šiaip asmenis, toks 
prie geležinkelio, už 60 my- bus sušaudytas.
lių į šiaurių vakarus nuo 
Theodosijos.

Jūros
jų žmonių priespaudos” 'ir 
tt.

barduoja fašistus, kurie pa
krantėmis bėga toliau į va
karus.

Sovietų kariuomenė, veik
dama nuo Theodosijos, Kl i
me,

Knox Nužiūri, kad Pa
tys Naciai Skleidžiu 
Gandus Apie Savo 

Suirutę

Washington, saus. 15. — 
Senatorių komisija, betyri
nėdama karinių darbų at
likimą, surado, jog kompa
nijos pastatė po 75 prastus 
karinius orlaivius valdžiai 
iš kiekvieno šimto, ir tiktai 
25 iš šimto jų pastatytų or
laivių yra tokie geri arba 
geresni, kaip geriausi užsie- 
tuose pastatomi orlaiviai.

Senatorių komisija smer-, .... - . - - . . — ------- —----  — ------
kė fabrikantus už jų sten- pietiniai partizanai (gueri- jajs įr anglais prieš Japo- 
gimąsi paveikt kongreso 
narius ir valdžią, kad duotų 
karinius užsakymus “man, 
o ne kitam.” Jie “labai per- 
dideles kainas” ėmė iš val
džios už atliekamus dar-

Hitleriečiai Dejuoja Dėl 
Partizaną Žygiy

Berlin, saus. 15. — Nacių 
komanda dejuoja, kad so-

los) daro vokiečiam daug 
nuostolių. Sako, mes nepra
tę taip kariaut, kaip parti
zanai. Naciai dabar organi
zuoja specialius būrius ar
tilerijos, tankų ir žvalgybos

Amerikos Laivynas Vei
kia Prieš Japonus 

Holandų Indijoj
Washington, saus. 15. — 

Amerikos karo laivai iš Fi
lipinų saugiai nuplaukė į 
Holandų Rytinę Indiją ir 
ten veikia išvien su holan-

nūs.

Vis Daugiau Vokiečių 
Pasiduoda Sovietam

bus... Jie pasidarė stebėti-, automobiliu kovai prieš par-
nų, milžiniškų pelnų už lai
vų taisymą valdžiai... Ne
sidrovėdami, jie eikvojo ša
lies iždą”...

Senatorių komisijos ra
portas pasmerkė ir automo
bilių kompanijas už pelna- 
grobystę ir trukdymą kari
nių darbų. Jos skundžiasi, 
būk ‘perdideli taksai suėdą 
jų pelnus.” Bet šis senato
rių raportas parodo, kad 
trys didžiosios automobilių 
kompanijos 1940 metais ir 
per 9 mėnesius 1941 metais 
susikuopė beveik biliona do
lerių grynų pelnų. — O bi- 
lionas tai tūkstantis milio-
nų.

tizanus užfrontėje.

ARGENTINA BŪSIANTI 
“BEPUSIŠKA” ‘

Rio da Janeiro, Brazilija.—- 
Pranešama, kad gal tik viena 
Argentina konferencijoj visų 
amerikinių respublikų nesutiks 
išstoti prieš fašistinių kraštų 
Ašį.

Jungtinių Valstijų atstovas 
toj konferencijoj yra Sumner 
Welles, valstybės vice-sekre- 
torius. i

London, saus. 15. — Ang
lų radijas teigia, kad cen
traliniame Sovietų fronte 
vis daugiau nacių kareivių

Singapore. — Anglų lakūnai 
sumušė ir nuvijo japonų orlai
vius nuo Singapore.

Batavia. — Rolandai ata
kuoja japonus šiaurinėje da
lyje Borneo salos.

Washington. — Amerikos 
karo laivyno sekretorius 
Frank Knox spėjo, jog gal 
naciai tyčia skleidžiu gan- 
jdus, kad vokiečių generolai 
kivirčijasi su Hitleriu ir 
kad Vokietijoj kilę platūs 
bruzdėjimai prieš nacius.

Knox mena, kad hitlerie
čiai tiksliai platina tokius 
girdus, norėdami, kad Ame
rika apsiramintų ir nedėtų 
visų pastangų kare prieš 
fašistus; kad amerikiečiai į- 
sivaizduotų, būk ir taip na
ciai liksią sumušti.

I Knox sakė, kad Sovietai 
japonus, kenkimas susisie- Įapšlubino vokiečių karo ma

šiną, bet toli gražu nepar- 
bloškė jos, ir naciai, girdi, 
dar tebeturį galingiausią 
karinę jėgą pasaulyje.

Knox pastebėjo, kad gan
dai apie suirutę nacių tarpe 
daugiausiai ateiną iš tų 
kraštų, kuriuos vokiečiai 
kontroliuoja arba kurie yra 
Hitlerio įtakoje.

“Jeigu negalima bus su
rast užpuoliką arba norėju
sį užpult, mes paimsime ir( 
laikysime dešimt įtakingų' 
žmonių kaipo įkaitus-imti- 
nius, kurie gyvena toj gat
vėje arba arti, jos, tame 
mieste arba arti jo, kur 
toks įvykis atsitiko.”

Japonų Tokio radijas pa
skelbė, kad japonų vyriau
sybė Maniloj nusprendė 
mirčia baust už šitokius 
veiksmus: ramybės ardy
mas, karinių įsakymų lau
žymas, šnipinėjimas prieš |

kimam, gadinimas karinės 
nuosavybės; slėpimas tokių 
reikmenų, kuriuos japonai 
paskelbė, kad jie turi būt 
atiduoti japonam, ir sklei
dimas gandų apie japonų 
karines jėgas.

Savo įspėjime per spaudą
pasiduoda Sovietams be pa- Japonai užreiškė, kad filipi-

niečiai turį suprast tikrą
sias japonų intencijas ir 
'bendradarbiaut su jais “pa
laikymui ramybės ir tai
kos.”

Tain grūmojančiai ir aš
triai, hitleriškai japonai da
bar kalba. Visai skirtingai 
jie šnekėjo pirm užimdami

sipriešinimo.
NACIAI SUŠAUDĖ 93 SA

VO KAREIVIUS
London. — Sovietų ko

manda pranešė, jog suimti 
vokiečiai pripažino, kad 
Belgorodo apskrityje naciai 
sušaudė 93 savo kareivius 
iš tų, kurie atmetė oficierių Manilą, Filipinų sostinę. Ta- 
isakymą eit i atakas prieš, da jie savo lapeliuose, mėto- 
Raudonąją Armiją. Sušau- muose iš orlaiviu, gerinosi 
dytieji priklausė 226-tam filipiniečiams, žadėjo jiem duoja ten vokiečių orlaivių 
vokiečių pulkui, 79-tos peš-, tautinę laisvę, “paliuosavi- stovyklas, jų kariuomenę 
tininkų divizijos. . mą nuo (vadinamos) baltų- ir kitus svarbius punktus.

Sov. Lakūnai Atakuoja 
Nacius Lenkijoj

London. — Anglų radijas 
teigia, kad Sovietai vyrau
ja ore prieš nacius, ir rau
donieji lakūnai, nuskrisda- 
mi toli į Lenkiją, bombar- 1 'I • « • W • <• • •
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Nelsonas: Mūsą Gamybos 
Direktorius

Kaip ir buvo tikėtasi, prezidentas Roo
se veltas paskyrė Donald M. Nelsoną Ka
ro Reikmenims Gaminti Tarybos direk
toriumi. Šiuo metu, kai mūsų kraštas 
išgyvena vieną didžiausiųjų savo istori
joje krizių, toks prezidento žygis yra bū
tinai reikalingas.

Vyriausias šiandien klausimas, stovįs 
prieš Amerikos žmones yra šis: kaip 
greičiau ir daugiau pasigaminti karinių 
reikmenų. Mes turime visas galimybes 
kariniams reikmenims gamintis. Turim 
puikiausią industriją, turim išlavintų 
darbininkų, turim neišsemiamus šaltinius 
žaliosios medžiagos. Bet iki šiol karo 
reikmenų gamyba visgi nėjo, kaip turė
jo eiti. Stambieji pramonės magnatai, 
atrodo, darė viską savaip, nesiskaityda
mi nei su vyriausybės troškimais, nei su 
organizuotų darbininkų reikalavimais. 
Knudsenizmas buvo įsišaknėjęs ir atrodė, 
kad sunku jis bus išrauti, sunku bus pa
šalinti iš kelio karinei gamybai.

Dabar, kai prezidentas paskyrė kari
nei pramonei vesti vieną žmogų, viskas 
pradėjo atrodyti optimistiškiau. Be abe- > 
jo, direktorius Nelsonas turės didelės ga
lios. Jo žodis bus svarus. Jei tik jis lai
kysis griežtumo, jei tik jis bandys paša
linti iš fabrikantų nusistatymą, — "biz
nis, kaip paprastai,” tai galima tikėtis, 
jog greitu laiku visa karo reikmenų ga
myba pakils ir bus lengvai išpildyta pre
zidento neseniai patiekta karinės gamy
bos programa.

Baisu ir Pamąstyti
Jei kuris mūsų skaitytojas dar neper

skaitė vakar dienos "Laisvėje” tilpusios 
Jono Marcinkevičiaus kaklegramos, tai 
jis turi tai būtinai padaryti. Baisu ir 
pamąstyti, ką naciški bestijos šiandien 
daro Lietuvoje. Sunku įsivaizduoti, kas 
pasiliks Lietuvoje po šio karo. Jauni vy
rai išvežti Vokietijon, kiti paimti, matyt, 
vokiečių kariuomenėn. Lietuvoje palikti, 
kaip sako rašytojas, "tik ponai ir Hit
lerio agentai.”

Kodėl Mes Priversti Stoti Į Karą?

Jie Turės už Tai Užmokėti!
Pereitą antradienį Londone įvyko įdo

mi devynių valstybių atstovų konferenci
ja. Joje buvo nutarta, kad po to, kai 
Hitleris ir jo naciškos jėgos bus sunai
kintos, Vokietija turės užmokėti už vi
sus tuos baisiuosius nuostolius, kuriuos 
jų govėdos padarė okupuotuose kraštuo
se.

Konferencijoje dalyvavo atstovai nuo 
Lenkijos, Norvegijos, Hollandijos, Jugo
slavijos, Graikijos, Čechoslovakijos, Luk- 
semburgo, Laisvosios Franci jos ir Bel
gijos. Iš viso devynių valstybių atsto
vai. Ten buvo iškelta, kad iki šiol naciai 
okupantai Lenkijoje išžudė 80,000 civi
linių lenkų gyventojų. O dešimtys tūks
tančių jų žuvo kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose. <

Įdomu ir tai, kad konferencija pa
brėžė ir tą faktą, jog vokiečiai ne tik 
turės atsakyti už medžiaginius nuosto
lius, bet ir už žudynes ir kankinimus ne
kaltų civilinių gyventojų. Kiekvienas na
cis, kuris yra papildęs okupuotuose kraš
tuose kriminalystę, turės būti sujieško- 
tas, nepaisant, kur jis bandytų pasislėp
ti, ir atatinkamai nubaustas!

Tai visiškai teisėti nutarimai. Vokie
čiai turės atstatyti sugriautus miestus, 
sudegintus žmonių triobėsius. Jie turės 
atsakyti už viską. Jeigu pereito karo 
metais vokiečių papildytos kriminalybės 
buvo jiems dovanotos, tai po šio karo to
ji klaida nebus padaryta.

Sakoma, Sovietų vyriausybė tuo rei
kalu jau tarėsi su Anglijos vyriausybe ir 
jiedvi padarė panašų nutarimą.

Chinijos vyriausybė to paties reika
laus iš Japonijos. Amerikos vyriausybė, 
be abejo ,pareikalaus to paties iš japo
niškų gengsterių.

Kitais žodžiais, plėšikai-gengsteriai 
turės užmokėti už visus nuostolius, pa
darytus šiame kare!

Kitaip ir būti negali!

Pasilikę Lietuvoje rašytojai, literatai 
sukišti į kalėjimus, o kiti gal jau nužu
dyti. Universitetai uždaryti. Vilniaus 
teatrai uždaryti. "Fašistai gengsteriai 
atima iš žmonių maistą ir šiltesnius dra
bužius.” Naciai žmones šaudo visomis 
pusėmis.

Ten pat, J. Marcinkevičius paduoda ir 
gerų pusių: Lietuvoje veikia partizanai 
ir jie šaudo budelius, Lietuvos okupan
tus. Už nuskandintą senuką Biliūną, 
Lietuvos laisvinto j ai - partizanai sušau
dė tris vokiečių nacius banditus, dalyva
vusius kriminališkame darbe.

Tas ir duoda vilties, kad Lietuvos žmo
nės ne vergaus, kad jie kovos, ir kad jie 
kovą laimės! Tariant J. Marcinkevičiaus 
žodžiais:

"Bet neužilgo ateis galas orgijoms tų 
įsiveržėlių gaujų. Arti Maskvos ir Le
ningrado fašistai jau murdosi patys sa
vo kraujuose. Jie bus sunaikinti.

"Raudonoji Armija, visos laikinai pa
vergtos tautos, ištisas laisvę mylįs ir tei
singas pasaulis susivienys, kad išdaužius 
ir išvijus tų plėšikų saikas.

"Už kiekvieną jų žmogžudystę ir žmo
giškos vertybės sutrempimą bus šimte
riopai jiems atsiteista.

"Lietuvos žmones nebus paskutiniai 
toje kovoje. Jie kovos tol, kol tas jų prie
šas nuo senovės laikų bus ištrenktas iš 
Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų.

"Jie nesudės savo ginklų tol, kol bus 
atgauta laisvė, kurią jie dar taip nese
niai patyrė.”

Taip, fašistiniams budeliams bus pa
dalytas galas. Prie to turi prisidėti ir 
visi padorieji Amerikos lietuviai!

■ > . >■ i-------- ,—
Darbuojasi už Broivderio 

Išlaisvinimą
"Vilnis” (iš sausio 13 d.) rašo:
"Piliečių Komitetas, kuris rūpinasi 

E;arl Browderio išliuosavimu, sekantį ne- 
dėldienį turės savo susirinkimą, kuriame 
dalyvaus Tom Mooney, Elizabeth Gurley 
Flynn ir daugelis kitų žymių asmenybių.

"Komitetas dar kartą kreipėsi į Ame
rikos žmones siųsti prezidentui Roose- 
veltui atitinkamas telegramas, prašant 
paliuosuot Browderį.

"Sausio pabaigoje sueis lygiai 10 mė
nesių, kaip Earl Browder įkalintas. Jis 
išbuvo kalėjime du sykius, net tris sy
kius tiek laiko, kiek paprastai išbūna 
žmonės, nubausti už tokius nereguliaru
mus su pasportu. Daugelis jų visai ne
būdavo baudžiami.

"Du milionai Amerikos žmonių pasira
šė po peticijom paliuosuoti žymiausią 
Amerikos anti-fašistą.

"Suvirs 1,200 unijinio judėjimo vadų 
kreipėsi tuo pačiu prašymu į prezidentą. 
Jie taip pat kalbėjo varde, arti dviejų mi- 
lionų unijistų.

"Amerikos žmonės nesiliaus apeliavę į 
savo šalies prezidentą, kad jis atrakintų 
Atlantos kalėjimo vartus.

"Piliečių Komitetas sako: ‘Milionai 
anti-fašistų visame pasaulyj, kurie kovo
ja už laisvę ir teisingumą, stato klausi
mą: kodėl Browderis tebėra kalėjime? 
Milionai Amerikos žmonių stato tą patį 
klausimą? ”

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

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

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
today. • *

Prezidentas Rooseveltas ati
dengia rekordą Japonijos vi- 
liugystčs ir Vokietijos-ltalijos 

sąmokslą

Aiškiame, faktais parem
tame pareiškime įvykių, kurie 
galutinai įtraukė Suv. Valsti
jas į karą, prezidentas Roose
veltas gruodžio 15 d., drąsiai 
kaltino Japonijos viliugystę ir 
Vokietijos sąmokslą už suar
dymą Amerikos pastangų pa
laikyti taiką.

Jo pranešimas Kongresui, 
kuris sudaro pirmą Baltąjį 
Popierį karo, peržvelgė santi- 
kius tarp Amerikos ir Japoni
jos nuo 1853 m., iki juodojo 
sekmadienio gruodžio 7 d. 
pernai, kada Japonija be jokio 
perspėjimo užpuolė mūsų sa
las Pacifike ir prezidentas vi
sam pasauliui atidengė Vokie
tijos - Italijos bendrus planus 
užvaldyti pasaulį.

“Tai yra rekordas, visai is
torijai, kuris bus skaitomas su 
nusistebėjimu, liūdesiu, pasi
baisėjimu ir pasibjaurėjimu,” 
sakė prezidentas, baigdamas 
savo pareiškimą apie ilgą se
riją diplomatiškų derybų tar
pe šios šalies ir Japonijos.

“Mes dabar esame kare,” 
pareiškė prezidentas. “Mes 
kovojame savęs apsigynimui. 
Mes kovojame apsaugoti mūsų 
tautinę egzistenciją, mūsų 
saugumo teisę, mūsų teisę 
džiaugtis palaiminta taika. 
Mes kovojame gindami įsta
tymų, tvarkos ir teisingumo 
principus prieš pastangas ne
buvusio žiaurumo sugriauti 
tuos principus ir uždėti ant 
žmonijos neapribotą režimą 
žiauraus valdymo per neapri
botą ir nesuvaržytą jėgą.”

Kitos - šalys, taipgi, prezi- 
dentas sakė, paskelbė karą 
Japonijai. Australija, Kanada, 
Chinija, Costa Rica, Kuba, 
Dominiška Respublika, Guate
mala, Haiti, Honduras, Holan- 
dija, Nicaragua, Naujoji Ze
landija, Panama, El Salvador, 
Pietų Afrika, Anglija ir Len
kija. Dar kitos mūsų kaimyniš
kos šalys pareiškė jų solida
rumą su Sov. Valstijom.

“Šitos, ir kitos taiką mylin
čios šalys kovos, kaip ir mes, 
pirma, kad padaryti galą Ja
ponijos agresijos programai, 
ir antra, užtikrinti teisę įvai
riom tautom ir žmonijai gy
venti taikoje, saugumo ir tei
sybės sąlygose,” prezidentas 
sakė.

“Šios šalies žmonės pilnai 
vieningi savo nusistatyme pa
švęsti mūsų, visą tautinę galią 
ir visą kareivinę jėgą, ant vi
sados užbaigti agresijos ir 
prievartos pavojų, kurie per 
ilgą laiką grasina pasaulį ir 
kurie dabar tiesioginiai kerta 
Suv. Valstijų saugumą.”

Prezidentas pradėjo savo 
dokumentą su trumpa istorija 
Amerikos santikių su Japoni
ja nuo tada, kai ta šalis užsi

Pirkite Apsi gynimo Bonus

mezgė ryšius su vakarine civi
lizacija per Commodore Per
ry nuvykimą 1854 m.

“Įvykių kursas, kuris tiesio
giniai vedė prie dabartinio 
krizio, prasidėjo prieš dešimt 
metų,” jis pareiškė. “Nes ta
da, 1931, Japonija pradėjo 
ant didelės skalės jos dabar
tinę politiką pergalėti Chini- 
ją. Prasidėjo su invazija Man- 
churijos, kuri buvo dalis Chi
nijos. Tautų Lygos Taryba ir 
Susirinkimas ant syk, ir per 
ilgus ir sunkius mėnesius, ne
nuilstančiomis pasta ngomis, 
bandė Japoniją sulaikyti. Su
vienytos Valstijos rėmė tas 
pastangas.”

Bet visi taikos pasiūlijimai 
neatsuko Japoniją nuo jos tik
slo, ir “šitas barbariškas už
puolimas”, pabrėžė preziden
tas,” nustatė pavyzdį ir mode
lį kursui Italijai ir Vokietijai 
sekti Afrikoj ir Europoj.”

1936 m., prezidentas sakė, 
Japonijos valdžia atvirai su
sivienijo su Vokietija prisidė- 

! dama prie Anti-Kominterninės 
Sutarties.

“Šita sutartis, kaip mes visi 
žinome,” sakė prezidentas, 
vardiškai nukreipta prieš Sov. 
Sąjungą; bet jos tikras tiks
las buvo įsteigti fašizmo lygą 
prieš laisvą pasaulį, ypatin
gai prieš Angliją, Franciją ir 
Suv. Valstijas.

Po šituo susivienijimu Vo
kietijos, Italijos ir Japonijos, 
pagal prezidento, scena pa
rengta neapribotai pergalėji
mo kovai, ir jis nurodė, jog 
po tam Japonija žiauriai ne
paisė Amerikos teisių ir civi
lizuotų standardų, ypatingai 
stumdama jos militarinius vei
kimus Chinijoj.

“Kaip Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos jėgos vis suvienijo 
jų pastangas per šiuos metus,” 
prezidentas priminė, “aš bu
vau persitikrinęs, jog šita 
kombinacija galutinai atakuos 
Suv. Valstijas, ir Vakarų Pus
rutulį, jeigu tik bus pasekmin
gos kituose kontinentuose. Eg
zistencija Suv. Valstijų kaipo 
didi laisva žmonija, ir laisva 
egzistencija Amerikos tautų 
šeimos Naujame Pasaulyje, 
bus stovintis iššaukimas ašims. 
Ašies diktatoriai pasirinks sau 
geriausią laiką parodyti visam 
pasauliui, jog Suv. Valstijos 
ir visas Naujas Pasaulis buvo 
priskaityti prie jų sugriovimo 
projekto. Tą jie darė 1940 m., 
kai Hitleris ir Mussolinis už
baigė susidraugavimo sutartį 
su Japonija, kuris žygis tie
siog kreiptas prieš Suv. Vals
tijas.

“Japonijos strategija Pacifi
ke buvo teisinga kopija tos, 
kurią Hitleris vartojo Europo
je. Prasisukimu, apsupimu, 
gąsdinimu ir, galutinai, ataka- 
vimu kaimynai sukontroliuoti. 
Kiekvienas toks pasisavinimas 
buvo nauja pradžia kitam už-

puolimui.”
Japonijos diplomatai, prezi

dentas nurodė, stengėsi slėpti 
jų tikrus norus puikiai skam
bančiais žodžiais, kaip “nauja 
tvarka Rytinėj Azijoje,” ir 
“bendra gerbūvio sfera Did
žioj Rytinėj Azijoj.” Bet ką 
jie tikrai ketino, sako jis, “tai 
buvo pavergimas kiekvienos 
tautos, kurią galėjo į savo na
gus pastverti ir paturtėjimas 
—ne visos Azijos, net ne Ja
ponijos liaudies—bet karo 
valdovų, kurie pastvėrė kon
trolę japoniškos valstybės.”

Šitokiu agresijos kursu, sa
kė prezidentas, Japonija pri
vertė įvairias šalis, kaip ir mū
sų, laikyti Pacifike savo apsi
gynimui stiprias ginkluotas 
jėgas ir milžinišką dalį me
džiagos, ką viską mes būtume 
vartoję prieš Hitlerį, tokį nu
kreipimą net Hitleris pageida
vo. Bet galų gale paaiškėjo, 
sakė prezidentas, jog turėjo 
būti galas įvykiams Pacifike, 
kitaip karas, kuris apsupo visą 
Europą, prarys ir rytus.

“Todėl,” jis sakė, “šiuo me
tu—1941—bandydami taikiu 
būdu išspręsti kilusius nesusi
pratimus Pacifike, kuomet dar 
buvo progos, Suv. Valstijos 
pradėjo diskusijas su Japoni
ja.”

Per 9 mėnesius, kuomet pa
sitarimai ėjo, prezidentas pa
aiškino, Suv. Valst. valdžia ne
tik dėmesį kreipė į savo lega
lius reikalavimus, bet ir į Ja
ponijos ir kitų šalių. Suv. Vals
tijos tvirtai rėmė pagrindinius 
mažų tautų teritorijų neliečia
mybės principus, rėmė neįsiki- 
šimą į kitų šalių vidujinius rei
kalus, rėmė lygybę, lygybę ko- 
mercijinių progų ir būdų, rė
mė tarptautišką kooperaciją 
ir taikiu būdu išrišimą nesusi
pratimų.

“13et paaiškėjo, su kiekvie
nu pasiūlijimo svarstymu,” 
prezidentas pabrėžė, “jog Ja
ponija .-neketino pakeisti nors 
mažiausiu būdu jos godžius 
pasikėsinimus ant viso Pacifi- 
ko pasaulio. Ir Japonija nero
dė jokio palinkimo atsižadėti 
jos nedoro susivienijimo su 
hitlerizmu.

“Šių metų liepos mėnesį, Ja
ponijos vyriausybė su Hitleriu 
privertė Vichy, Francijos val
džią, leisti Japonijai gabent 
savo kariuomenę į pietinę In- 
do-Chiną, ir ji pradėjo siųsti 
jos kariuomenę ir karo me
džiagą tonais.

“Todėlgi pasitarimai tarp 
šios valdžios ir japonų val
džios buvo pertraukti.”

Prezidentas nurodo, jog tai 
japonų valdžia sekantį mėnesį 
siūlė atnaujinti derybas, ir 
jie patarė, jog abiejų valdžių 
atsakomos galvos asmeniškai 
sueitų ir bandytų sutvarkyti 
santikius. “Būčiau buvęs neiš
pasakytai linksmas,” prezi
dentas pranešė, “keliauti tūks
tančius mylių pasitarti su Ja
ponijos imperatorium, kad tik 
pagerinus santikijis.” Bet no
rėjau gauti kokį nors patikri
nimą iš anksto, kad iš to išeis 
kokis nors sutikimas apie pa
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grindinius principus. Mūsų 
valdžia sunkiai bandė išgauti 
tokį patikrinimą iš Japonijos, 
bet be pasekmių.

Po tam, prezidentas sakė, 
kelios formulos buvo pasiūly
tos ir diskusuojamos. Bet ja
ponų valdžia vis tęsė savo ka
ro ir pergalėjimo kursą. Pa
skutinis japonų pasiūlijimas, 
pabaigoje lapkričio mėn. ne
siūlė jokio pagrindžio dėl ra
maus susitaikymo net nei lai
kiną sutvarkymą. Neužilgo, 
kuomet pasitarimai vis ėjo, 
pagal naujo Amerikos pasiūli
jimo dėl lengvo ir plataus su
sitaikymo, Suv. Valstijos suži
nojo, jog Japonija vis stiprino 
jos ginkluotą kariuomenę In- 
do-Chinijoj. Gruodžio mėn. 
pirmą savaitę nauji ginkluo
tos jėgos judėjimai parodė, sa
kė prezidentas, jog po prie
danga derybų, atakos ant ne
pažymėtų objektų buvo gami
namos.

“Aš greitai prašiau japonų, 
vyriausybės paaiškinti, kodėl 
jie didino savo kariuomenę- In- 
do-Chinijoj,” pabrėžė prezi
dentas. “Atsakymas išsisukinė
jantis ir gražiai skambantis. 
Tuo pačiu laiku Japonijos vei
kimai dar sparčiau ėjo.

“Mes tada nežinojome, kaip 
dabar žinome, jog įsakymai 
jau buvo paduoti ir jau pildo
mi mus viliūgiškai atakuoti.”

Prezidentas Rooseveltas pri
minė jo paskutines despera
tiškas pastangas susitaikyti su 
Japonija, jo gruodžio 6 d., as
menišką pranešimą Japonijos 
imperatoriui raginant jį pa
sistengti išlaikyti taiką. Gruo
džio 7 d., kuomet Japonijos 
ambasadorius davė mūsų sek
retoriui ilgą formalį atsakymą 
į Amerikos pareiškimą, prie
šas atakavo. Ta ataka, sako 
prezidentas, buvo Japonijos 
tikras atsakymas, karo vadų 
pagamintas, ir aišku, jog buvo 
pagamintas prieš kiek laiko.

FLIS, Common Council.

Pittsburgh, Pa.
Prakalbos. Parama Am. Raud. 

Kryžiui. Patarimai Civilio
Apsigynimo Reikale

Sausio 8 d. Liet. M. Drau
gijos svetainėje įvyko prakal
bos, kurias suruošė LDS Aš
tuntas Apskritys.

Kalbėtojais buvo LDS orga
no “Tiesos” redaktorius Jonas 
Gasiūnas, Lietuvių Literatūros 
Draugijos centro sekretorius 
D. M. šolomskas ir vietinė kal
bėtoja Mrs. Stanley Brooks.

žmonių suėjo vidutiniškai.
Kalbėtojai aiškino einamojo 

karo dalykus, ir ragino visus 
ir visas remti mūs šalies deda
mas karo pastangas pasaulio 
plėšrųjį fašizmą nugalėti.

Ant vietos buvo parinkta 
aukų Amerikos Raud. Kry
žiui. Po $1 aukojo: G. Urbo
nas, G. Stasevičius, K. Šinkū
nas, D. Lekavičius, J. Baltru
šaitis, G. Parčiauskas, J. Shin- 
kūnas, Mrs. Anna Gotauskas, 
J. Miliauskas, D. M. šoloms
kas, M. Budnikas, J. Mažeika, 
A. Mumeniškis, K. Kairys, A. 
Grigaitis ir J. Mikeška. Smul
kių surinkta $2; viso—$19. Iš
laidoms paimta $4, o likusieji 
—$15.00 — perduoti Amer. 
Raud. Kryžiaus raštinei Pitts
burgh’c.

Mrs. Brooks ragino lietuvius 
užsiregistruoti prie Civilio 
Apsigynimo darbų, kokį tik 
kas darbą moka—nuo moky
tojaus iki paprasto darbinin
ko. Vieta įsiregistravimui yra 
City County Bldg., No. 501.

Taigi, Pittsburgh© ir apylin
kės draugai (ges) esate prašo
mi ir raginami kaip galint pa
dėt mūs šaliai ir jos valdžiai 
laimėt karą prieš pasaulio sli
biną—fašizmą.

J. Urbonas.

NACIŲ KERŠTAS 
NORVEGAM

Stockholm, Švedija.—Naciai 
Lofoten salose sudegino 40 
namų tų norvegų, kurie anglų 
laivais pabėgo į Angliją po to, 
kai anglai padarė sėkmingą 
užpuolimą ant nacių tose Nor
vegijos salose.
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Išvystoma Plati Dirbtines Didžio Mokslininko Laboratorijoj
Gumos Pramone Amerikoje

Atgaunama Gina ir Plienas
Iš Kiekinių - “Kenų”

„ „ _ c 7. .i savo žiaunomis plokštelės buvo iškirstas
ant kalno, ža-j beržo lapą, suvynioti jį į vienas dančiukas. Dabar 

buvo nebe tas “pilkasis vil
kas,” kurio garsai skelbė 
ėdalo pasirodymą. Ir šuo į 
tą dainelę jau neatsiliepė 
seilėmis. Jis elgėsi taip, lyg 
nieko negirdėtų.

Voronino darbas—vienas 
iš daugelio sąlyginių reflek
sų tyrimų laboratorijoje.

Bevitamininio maisto įta
ka aukštesnėms nervu veik
los apraiškoms studijuoja 
vyresnysis mokslo kandida

jis mėgo tą jaukių vasa-iją nupjauti 
rinių gatvę ;
liūs namelių stogus, ežerą—| tūtelę, gražią, žalią, panašią 
ramų, tylų ežerą, su mau-'į cigarą, tūtelę, kurioje ga-

Jungtinių Valstijų vyriau- iš savo dirbtines gumos, ir 
sybė išleis 400 milionų dole- jie Ivgiai gerai tarnavo, 
riu nėr metną knd nndidin- ic (rnmtinSd'11 Luteię, iviuiuje”,’dirbtini gumos. 1 J gamtines dykle> gu tilčiukais> iengvą lėtų padėti kiaušinėlius. .

Kol dirbtinės gumos ga
myba bus gana išvystyta,,ti, jo kaip mokslo įstatymas pimai - refleksai, kuriu pri- 
ipraeis kokia 18 mėnesių nuo gerbiami žodžiai: “Pastabu- gimtį galima atspėti re- 
jšiol; taigi privačiams auto- mas ir pastabumas.” miantis mokslu apie aukš- 

Koltušiai... Akademiko; tąją nervų veiklą. Jiems at- 
suvaržymus kas-I. P. Pavlovo vardo biolo- spėti ir dirba profesoriaus 

i liečia tajerių. gavimą per ginė stotis.
20 metų Lenino ji vabzdžių tyrinėjimų la 

boratori ja.

tų gaminimą dirbtinės gu
mos — “robo.” Tokia guma 
bus dirbama daugiausiai iš j 
butadiene dujų. Šios gi du
jos gaunamos kaipo šaluti- 
nis produktas, kuris susida- bni savininkams teks 
•o, ka* yra perdirbama naf- k ;. .
ta-zibalas j kerosmą, gazoli- -- -- 
ną, benziną ir kt Tokių du-^ tru ki
ngje tiek daug, kad jų pil-'bus1^ Jau lvabas Padlrba- 
nai užteks dirbtinei gumai, 
sako J. L. Collyer, pirminiu-| 
kas Goodrich tajerių (pa- j 
dangų) kompanijos.

baltą namą su lėkštu bokš-| Bet instinktai, anot Pav 
teliu, kuriame buvo išbrėž- lovo, yra tie patys atsilie

miantis mokslu apie aukš

S. I. Mališevo vadovaujamo

KODĖL TURI BŪT DIRB
TINIAI GAMINAMA 

GUMA
Svaras dirbtinės gumos 

kaštuosiąs apie 30 centų, tai 
dešimtuku brangiau, negu 
perkama gamtinė guma, ku
ri gaminama iš tam tikrų 
medžių sulos. Nors dirbti
nė guma ir brangiau atsieis, 
kitokios išeities nėra, kaip 
tik išvystyt tokios gumos 
pramonę šioje šalyje. Nes 
japonai pastoja kelią Ame
rikai gauti gamtinės gumos 
iš anglų kolonijos Malajų ir 
iš Rytinės Holandų Indijos. 
Pirm karo su japonais, 
Jungtinės Valstijos pirkda
vo 60 procentų visos reika
lingos gumos iš Malajų ir 
apie 35 procentus iš. Ryti
nės Holandų Indijos.

Prieš karą ši šalis sunau
dodavo 600,000 tonų gumos 
per metus.

Amerika dabar turi san
dėliuose daugiau kaip 600,- 
000 tonų šviežios neapdirb
tos gumos. Esama dar per 
milioną tonų senos, vartotos 
gumos, kurią galima per
dirbti į 600,000 tonų tinka
mos gumos automobiliams 
ir kitiems reikalams.

Valdiškų paskolų admi
nistratorius Jesse Jones 
skaičiuoja, kad Amerika ga
lėtų apsieiti su 450,000 to
nų gumos per metus kari
niams ir civiliams tikslams, 
kuomet dabar sustabdytas 
keleivinių automobilių sta
tymas ir griežtai apribotas 
pardavinėjimas naujų taje- 
rių.

PO PUSANTRŲ METŲ 
JAU BUS GANA PA

DIRBAMA GUMOS
Jau padalyta prisirengi

mai statyti valdžios kaštais 
keturis didžiulius fabrikus 
gumai dirbti iš butadiene 
dujų. Jie pagaminsią iki 
90,000 tonų dirbtinės gumos

ima gumos, kad ir eiliniai 
automobilistai galėsią gaut 
naujų tajerių pirkti, kaip 

’ tvirtina valdiškas paskolų 
administratorius Jesse Jo
nes.

METALŲ GAMYBOS 
KĖLIMAS

Amerikos valdžia duoda 
kompanijoms paramos, kad 
padidintų ir pagerintų fa
brikus apdirbt cinos rūdą, 
gaunamą iš Bolivijos, Pietų 
Amerikos respublikos. Val
džia taipgi skatina metalo 
fabrikantus daugiau gamint 
cinko ir švino, kurie labai 
reikalingi karui; žada nuo 
savęs primokėt fabrikan
tam po 5 centus už kiekvie
ną svarą vario ir po trejetą 
centų už svarą cinko, kiek 
fabrikai pagamins tų meta
lų daugiau negu paprastai.

N. M.

Prieš
ranka buvo pasirašytas nu-

Apie Lietuvių Kaukoles 
Senovėje ir Dabar

tarimas, kuriuo Tarybų Vy- PAUKŠČIŲ PASAULYJE Js L. Zevalodas. Biologiniu’ 
antyn’llomili-A TSkp ...Palipkime gyvy bes mokslu kandidatas V. Kra- 

P d v n,S,^ f-nrin’ moksl° laiptais keletą pako- suskis tiria, kaip atsiliepia 
Pavlovo nuopelnus, tunn- nn a„kšeian nasikelkime i ,• „L.,,.

tčius milžinišką reikšmę vi
so pasaulio darbo žmo
nėms...,” ir sudarė palan
kiausias sąlygas mokslinin
ko ir jo 
bu i.

Laikas 
sunkus, 
nuo ją puolusių interventų 
pulkų, tebekovojo su balta
gvardiečių gaujomis. Impe
rialistinis ir pilietinis ka
ras privedė liaudies ūkį prie 
visiško nusmukime. Tačiau 
Tarybų valdžia mokslui ati
davė viską, ką tik galėjo— 
net iš paskutiniųjų lėšų.

Koltušių kaime netoli Pe
trogrado 1920 metais buvo 
įsteigtas pagalbinis ūkis 
Tyriamosios Medicinos In
stituto. Nedaug laiko pra
ėjus, ant kalno iškilo labo
ratorijos pastatas su baltu 
bokšteliu. Biologinė (gyvių, 
augalų) tyrinėjimų stotis 
Koltušiuose išaugo į moksli
nį miestelį.

Įvyko akademiko Pavlovo 
svajonė — tikras, daiktiš
kas būdas pažint aukštes
niąją nervų veiklą vedė į di
dį tikslą, kurį tas moksli
ninkas buvo pasistatęs.

Nuo garso nepraleidžian- vas nuogu kaklu, sumūkęs

pu aukščiau, pasikeikime į 
sparnuočių pasaulį, į tą čiul
bantį, čiauškantį, ulbantį, 
triukšmingą pasaulį. Jis pa
sižymi aukštesnės nervų 
veiklos turtingumu.

Paukštis kiekvieną savo 
tuomet buvo labai'gyvenimo momentą turi bu- 
Šalis tebesigynė

bendradarbiu dar- v

dčžės, likusios jos labai permažai pagami
nama Jungtinėse Valstijo
se. Taip antai, 1939 metais 
šioje šalyje buvo pagamin
ta tiktai 38 tonai cinos iš 
viso. Jos tonas tada buvo 
vertas tūkstančio dolerių. 
Amerika pirkdavo iš užsie
nių didžiąją daugumą sau 
reikalingos cinos.

Malajai, anglų kolonija 
Azijoj, yra turtingiausias 
pasaulyje cinos šaltinis. Tas 
šaltinis dabar užkirstas 
Amerikai ir Anglijai. Nes 
japonai puola Malajus ir 
(šiuos žodžius berašant) 
jau yra užėmę daugiau, 
kaip du trečdalius Malajų 
pusiausalio.

Cinos taupymas ir jos at- 
griebimas iš dėžių, todėl, 
pasidarė rimtu klausimu.
NAUJAS BŪDAS CINAI 

ATGRIEBTI
Laimei, tapo išrastas nau

jas būdas perdirbti dėžes į 
ciną ir plieną daug pigiau, 
negu pirma. Tokį nupigintą 
cinos išgavimą iš dėžių iš
rado du amerikiečiai moks
lininkai, W. C. Gregory, 
chemikas-fizikas, ir E. Ba
den Powell, inžinierius-geo- 
logas, Los Angeles mieste, 
Calif o rni jo j.

Jiedu įsitaisė fabrikėlį 
perdirbinėt dėžėms į ciną ir 
plieną, ir fabrikėlis jau ne
ša jiems pelnų. Jis per me
tus gali pagamint 500 tonų 
cinos iš dėžių, tai tryliką 
kartų daugiau, negu buvo 
Amerikoje iškasama ir nu- 
liejama cinos per metus. 
Tas fabrikėlis taip pat gali 
išgaut 39,000 tonų plieno 
iš dėžių per metus.

Tiedu mokslininkai tikisi 
įsteigt dar 11 dirbtuvių į- 
vairiose šalies dalyse, kur 
atliekamos dėžės būtų per
dirbamos į ciną ir plieną. 
Tada, jie sako, galima būtų 
atgriebt 17,000 tonų cinos 
per metus, tai būtų 17 mi- 
lionų dolerių vertės, skai
tant senąja kaina.

Ramiais laikais Jungtim 
Valstijose buvo kasmet su
naudojama po 88,000 tonų 
cinos. O dabar, karo metu, 
jos reikėtų kur kas daugiau.

Amerikos vyriausybė ty
rinėja, ar tikrai apsimoka 
traukimas cinos ir plieno iš 
panaudotų dėžių. Jeigu įsi
tikins, kad taip, tuomet vai 
džia duos tiem mokslinin
kam paramos iš Finansų At- 
steigimo Korporacijos, kad 
jiedu plačiau išvystytų šį 
darba. v

Jiedu yra užpirkę 40,000 * 
tonų atliekamų dėžių pieti
nėje dalyje Califomijos 
valstijos per eilę metų. O 
jeigu bus statoma tokios 
dirbtuvės įvairiose šalies 
dalyse, tai dauguma žmonių 
jau nemes “kenų” į atma
tas, bet taupys juos savo 
krašto reikalams ar parda
vimui. J. C. K.

Blekinės 
nuo konservuotų - kenuotų 
valgių, iki šiol buvo išmeta
mos kaip paprastos atma
tos, išvežamos į užmiesčius 
ir suverčiamos į šiukšlynus.

Tokia dėžė paprastai pa
daryta iš plieno skardos- 
blekės, kuri apdengta sluok
sneliu cinos, gana brangaus 
metalo. Dėžės medžiagoje 
esama apie pusantro pro
cento cinos ir apie 98 ir pu
sę procento plieninės skar
dos.

Visada buvo žinoma, jog 
tokias dėžes galima perdirb
ti į plieno gabalus, ištrau
kiant iš jų ciną, kurią taip 
pat galima sulydinti į tinka
mus gabalus įvairiems tiks
lams. Bet iki pastarųjų lai
kų taip perdirbinėti dėžes 
atgal į plieną ir ciną bran
giau lėšuodavo, negu jų rū
dą iš žemės kasti ir fabri-

į aukštesniąją nervų veiklą 
pažeidimas smegenėlių, to 
galvos smegenų žievės pa
galbininko.

BEŽDŽIONĖS PATY
RIMAI

... Baltame pastate su 
stikline siena, už stiprių ge- ! 
iv.. • r - T . v j VLCl IO Z.C111CD IYCIOL1 11 1CIU11-leziniu virbų sėdi i žmogų1, ... ,un % i- » t- • įkuose gaminti gatava phe- panasus Rafaelis. Jis ju-1 - v 1
dina lūpas, susikaupęs ste
bėdamas savo gauruotą ru
dą ranką. Po jo plokščia 
kakta blizga tamsios akys, 
stiprios 
žmogaus 
džionė iš šimpanzių gimi
nės.

“Rafaelis” čia ramiai sau 
sėdi, čia staiga pašoksta, ir, 
susigubrinęs, pradeda suk
tis ant visu keturiu letenu.' siutais 
Paskui plačiai nusižiovauja, 
— jam nuobodu, — parodo 
dantenas, tvirtas, kaip pa
sagas, ir susirietęs gulasi 
ant šono, pasidėjęs ranką 
po galva. Visai kaip žmo
gus atrodo jis tą momentą.

Kartą prieš jį atsirado 
dėžė su maistu. Jo kvapas 
erzino “Rafaelį.” Lyg nety
čia, greta dėžės buvo palik
tos dvi lazdos, viena juoda, 
kita balta. “Rafaelis” pasi- 
stvėrė pirmą pasitaikiusią 
lazdą, norėdamas atidaryti 
dėžę. Tai buvo baltoji laz
da. Ta lazda beždžionė ne
galėjo dėžės atidaryti — tai 
buvo numatyta bandymo 
sąlygų. Tuomet “Rafaelis” 
pastebėjo juodąją lazdą. Gal 
būt, tai padės? Lazda tik
rai padėjo. Bet kai bandy
mas buvo pakartotas, “Ra
faelis” stvėrėsi pirmosios 
pasitaikiusios lazdos, nepai
sydamas spalvos. Prireikė 
daugiau kaip 200 bandymų, 
kol jis tvirtai įsisavino: tik 
juodoji lazda duoda pagei
daujamąjį ėdalą. Užtat 
“Rafaelis” kur kas greičiau 
pasirodė nusivokiąs, kai 
prieš jį atsirado kitos laz
dos — lengva ir sunki. Po 
šeštojo bandymo jis jau su
prato, kad dėžė atidaroma 
tik sunkiąja lazda.

Tie bandymai leido vyres
niajam moksliniam bendra
darbiui, laboratorijos vedė
jui E. Vacuro padaryti to
kią išvadą: kylą iš raume
nų ir sausgyslių pojūčiai 
vaidina didesnį vaidmenį iš
dirbant beždžionės sąlygi
nius refleksus, negu iš regė
jimo kylą pojūčiai.

dėti. Jis turi viską matyti 
ir viską girdėti, matyti vi
sas spalvas, girdėti visus 
balsus, priešingai — pražū
tis. Tos jo būklės sąlygos 
padeda išsivystyti jo sąly
giniams refleksams.

Ilgame mediniame pasta
te ant ežero — paukštinė la
boratorija. Kaip “Senojoje 
laboratorijoje” pagrindinė 
bandymams medžiaga yra 
šunes, taip čia ta medžiaga 
yra kovai.

Štai stambus, pilkas ko
vas, kuriam išimti galvos 
smegenų pusrutuliai. Bejė
gis, kaip jauniklis paukš
čiukas, jis abejingai žiūri į 
padėtą prie jo kojų tyrės 
gabalėlį, nesusiprasdamas 
jo paliesti snapu. Jo nuovo
ka yra operacijos apribota. 
Jis gali tik praryti maistą, 
įdedamą jam į snapą.

Štai kovas, kuris visą lai
ką eina atatupščias, štai ko

na ir eina.
Gina reikalinga įvairiems 

pramonės dirbiniams, dabar 
gi ypač karo pabūklams, o

žiaunos. Tolimas . n TX V* , • .

pirmatakas, bez-l Af Dailg PafaSllltlStŲ
Susižeidžia?

Daugumai baisu ir pama
nyt, kaip žmonės su para- 

' ► iš orlaivių nušoka 
20 ir 30 tūkstančių pėdų 
žemyn ir išlieka gyvi. At
rodo, kad neišvengiama, jei 
ne mirtis, tai rimtas susižei- 
dimas. Bet parašiutistų nu- 
šokimų skaitmenys ką kita 
parodo.

Iš 20,859-nių Amerikos 
armijos parašiutistų nušo- 
kimu 
mušė
Prie susižeidimų čia pri- 
skaitoma ir maži įsidrėski- 
mai bei nusidrėskimai, ir 
tai atsieina vienas susižeidi- 
mas kiekvienam šimtui ir 
keturiems nušokimams su 
parašiutais iš orlaivių, kaip 
parodo kapitonas daktaras 
Lawrence J. Cohen. Ir vie
nintelis minima^ užsimuši- 
mas įvyko tiktai besilavi
nančiam naujokui, o ne iš
lavintam parašiutistui.

Įdomu, jog besimokinant 
su parašiutais šokti nuo 
bokštų atsitinka daugiau 
sužeidimų, .negu kada prala- 
vintieji šoka su parašiutais 
iš aukštai iškilusių orlaivių. 
Kodėl toks skirtumas? To
dėl, kad išlavintas parašiu- 
tistas, ir iš dideliu aukštu- 
mų šokdamas, “nepameta 
galvos” ir žino, kaip apsi- 
saugot.

Amerika lavina didelį 
skaičių parašiutistų. Nes 
vokiečių, Sovietų ir japonų 
karai jau gana įrodė para
šiutistų svarbą.

Ne tik paprasto žmogaus 
gyvenimas susilaukia tam 
tikros kultūros, bet taip 
pat ir žmogaus kūnas. Vi
suotina raida, o taip pat at
skiri gyvenimo veiksniai, 
verčia žmogaus kūną keis
tis. Tačiau niekas šiuo at
žvilgiu nėra taip būdingas, 
kaip žmogaus kaušas arba 
kaukolė. Nereikia manyti, 
kad žmogaus kaukolė nepa
prastais šuoliais kinta, vis 
dėlto mokslininkai randa 
pakitimų.

Iš mokslo darbų apie lie
tuvių kaukolės bruožus, 
apie lietuvių rasinius pažy
mius arba galimą giminin
gumą su kitomis tolimesnė
mis ar artimesnėmis rasė- loginės Stoties, 
mis pažymėtini prof. J. Ži-i j. p. Pavlovo darbas, ku- 
linsko ir padėjėjų Mastis- rį toliau dirba jo mokiniai 
kio ir Jurgučio darbai.

Apie lietuvių kaukoles jau ni pryšakyje, vystosi tuom 
keliu, kurį nužymėjo didy
sis fiziologas Pavlovas.

TAIP STUDIJUOKITE!
Jis mokė: “Studijuokite, 

sugretinkite, kaupkite fak
tus. Kad ir kaip būtų tobu
las paukščio sparnas, jis 
niekuomet nepakeltų i aukš
tį, nepasiremdamas oru. 
Faktai — tai mokslininko 
oras...”

Ir Pavlovo mokiniai stu
dijuoja, gretina, kaupia 
faktus visuose gyvijos 
pečių laiptuose — nuo 
balo iki žmogaus.

VABZDŽIAI
Dar negalima kalbėti apie 

sąlyginius nervų - smagenų 
atsiliepimus ( r e f 1 eksus) 
tarp vabzdžių, čia veikia 
instinktai, galingi, sakoma, 
gamtiniai nustatymai - pa
linkimai, kurie, pavyzdžiui, 
skatina beržo lapų vynioto-

čio kambario, kuriame vyko 
bandymai su šunimi, buvo 
nutiestas tiltelis į kliniką, 
kur skausmuose g u Įėjo 
žmogus.

Koltušių kaime, kuris po 
mokslininko mirties buvo 
pavadintas Pavlovo kaimu, 
išaugo Institutas Aukšto
sios Nervų Veiklos Evoliu
cinės Fiziologijos ir Pato
logijos, vietoj buvusios Bio-

ir apgailėtinas, visiškai ne
panašus į savo kaimyną — 
sveikutį kovą. Visa tai — 
dėl dirbtinai sugriauto liau
kų veikimo; jų įtakos nervų 
veiklai patikrinimas.

Pereiname į kitą “biologi
nių laiptų” pakopą.
ŠUO, DAINA IR ĖDALAS

Į garsą nepraleidžiančią 
kamerą, kurioje dirba vy
resnysis instituto mokslinis 
bendradarbis L. Voroninas, 
įbėgo šuo, linksmas rudas

įsu akademiku L. A. Orbe-Įšuo: Jis pašoko ant tyria-

tiktai vienas teužsi- 
ir 217 tesusižeidė.

buvo duodama žinių ir 1795 
metais. Tada J. F. Blumen- 
talis pirmą kartą aprašė 
lietuvių kaukolę, kur tarp 
kitko pasakyta: ... Ši kau-

per metus. Toliau bus sta-^oiė yra labai stora, stipri, 
tomą daugiau tokių valdiš- sunki... kaukolė labiau- 
kų fabrikų. sįaį pasižymi siaurais akių

Privačios žibalo, gumos ir duobučių kraštais, dideliu jų 
chemikalų kompanijos taip- gilumu ir labai prasikišan- 
gi didins ir smarkins gumos įčiais palyginti su tarpulan- 
dirbimą savo įmonėse. Tam kiu kaktiniais urvais... 
reikalui jos galės gaut ir! 
paskolų iš valdžios.

Sudėjus krūvon visus pa
siruošimus toje srityje, tai 
iki kitų metų pusės Ameri
koj būsią pagaminama dirb
tinės gumos tiek, kad išeitų 
400 tūkstančių tonų per me
tus. /

Žymėtina, kad jau pirm 
karo amerikinė Goodrich 
gumos kompanija buvo par
davus tūkstančius tajerių 
automobiliams, pagamintų (Tąsa ant 6-to puslapio)

šiai pasižymi siaurais akių

Vėliau ir kiti tyrinėtojai 
aprašė lietuvių kaukolių ti
pus ir išmatavo. Čia jau 
buvo nemaža ir lietuvių ty
rinėtojų darbų. x

1927 metais pasirodė prof. 
J. Žilinsko darbas, “Lietu
vių kaukolės dėžė.” Ten bu
vo ištirta 204 kaukolės. 
Daugiau, kaip pusė kauko
lių buvo šiandien gyvenu
sių lietuvių, kuriuos tyrė 
Anatomijos Institutas. O

ko-
va-

mųjų staklių, ir netrukus 
kameroje pasigirdo vaikų 
vargonėlių blerbimas...

“Mums nebaisus pilkas 
vilkas,” — pradėjo vargonė
liai dainelę užrekorduotą 
filmos juostelėje, ir tuos 
garsus išgirdus, šuniui pra
dėjo gausiai tekėti seilės. 
“Mums nebaisus pilkas vil
kas,—aidėjo vargonėliai, o į 
stiklinę pūslelę varvėjo jo 
seilės — lašas po lašo.

Sudėtingas, daugtoninis 
erzintojas, kaip daina, susi- 
jo gyvulio galvos smegenų 
žievėje su ėdalo sąvoka, ir 
nors jo akys maisto dar ne
matė, tačiau jo smegenys 
siuntė nervų įspūdžius sei
lės liaukoms.

Praėjus kuriam laikui, 
šuo vėl išgirdo dainą apie 
pilkąjį vilką. Šį kartą dai
noje kažko trūko, iškrito 
kažkoks garsas. Būtent, iš 
besisukančios metai inės

sukauptų patyrimų.
Kreipdamasis į Tarybų 

jaunuomenę p a s k utiniais 
savo gyvenimo metais, Pav
lovas rašė: “Stengkitės ne
pasilikti prie faktų pavir-

Laboratorijoje ant kalno šiauš. Nepavirskite- į faktų 
kas savaitę “trečiadieniais”, archivus. Stengkitės įsi- 
susirenka Pavlovo mokiniai, skverbti į jų kilimo paslap- 
“Trečiadieniai” praeina dar tis. Atkakliai jieškokite

Jaunieji Tarybų moksli-

praeina dar tis.
didžiajam mokslininkui te- įstatymų, kurie juos valdo.
begyvenant nustatyta tvar
ka. Tai — mažos mokslinės ninkai seka tą Pavlovo tes- 
konferencijos, pasikeitimas tamentą. A. Sadovskis.A. Sadovskis.

y



Ketvirtas puslapis ■ ESISVffl
ii; II n

i^enktadieiiis, Sausio 16, 1942

Builders Collect Blood for Red Cross; 
Hold Questions-Answers Forum on War LITHUANIANS ROBBED AND SHOT BY FASCISTS
BROOKLYN, N. Y. — Following 

an absorbing discussion on the LDS 
Statement of Principles adopted at 
the Leaders Conference in N. Y. 
the last meeting of the Brooklyn 
Builders decided to hold a “Ques- 
tions-and-Answers” forum on the 
war and the attitude of the LDS. 
This forum will be held on Wednes
day, January 21st, at Laisve Hall, i 
Only members and their friends arej 
invited to join in the hot discus-; 
sion that is bound to come.

As for other news of the meet
ing: Mary Sineus reported that the 
Builders’ banquet on December 27th 
netted $52 clear profit with perhaps 
a little more still coming in. The 
Christmas Party for the Builders 
cost only $5.30.

Frances Pakalniškis, the President 
of the branch, was also elected as 
its official correspondent for the 
press. The election of a Merit Re
corder was postponed to the next 
meeting as were the nominations to 
the LDS Executive Board.

Most important decision of the 
meeting dealt with the “blood 
bank’’ drive being sponsored by the 
American Red Cross. It was decid
ed that the branch would cooperate 
with the Red Cross and individual 
members of the branch registered 
for voluntary blood donations.

On the collection-fronts Aldana' 
Barnot volunteered as a one-woman I

HERE AND THERE
The American Secretary of War, 

Mr. Stimson, never does much talk
ing to the public. Unlike his col
league, Mr. Knox, he doesn’t tour 
the country making speeches at 
conventions, dinners, and the like. 
So, when the other week, Mr. Stim
son made one of his rare public 
utterances, Americans should have 
taken notice for it was aimed di
rectly at each and, every one of 
them. Alarmed by the lethargy into 
which the people had been lulled 
by various reports describing the 
Japanese army as badly trained and 
badly equipped, Stimson came forth 
to declare in a few chosen words 
that Nippon’s troops were veterans6 
who were well equipped, well of
ficered, and would certainly be no 
pushovers. A more detailed des-! 
cription of the average rising sun-; 
ner would go something like this:

He is short, wiry, and tough. At. 
first glance he may look like a 
badly wrapped brown paper pack
age. His legs are short and his 
pants are baggy. But this impres
sion is misleading as to his true 
strength and stamina. A study of 
his equipment proves that. This 
consists of a rifle or machine gun, 
400 rounds of ammunition, bayonet, 
canteen, helmet, and five days of 
provisions in rice and sardines.

Mentally, he is more than well 
equipped. From childhood on he 
has been imbued with the beauty of 
dying for the emperor. His manual 
says, “To die partaking in the sup
reme holy enterprise of mankind 
(war) must be the greatest glory 
and height of exaltation.” Months 
of war in China have made him 
hard and crueL He has raped a 
Chinese girl. He can’t help but 
wonder what the white woman will 
be like. He hates these foreign men 
who have taken him away from 
his chrysanthenum gardens and is 
more than apt to spit in his pri
soner’s food or break his bones with 
jiu-jitsu when his officer isn’t look
ing.

This is what Mr. Stimson said, in 
fewer words, and this is the picture 
that Americans should have of the 
Japanese warrior.

•
Never before in the history of 

American Sports has a gesture by 
an athlete drawn as much praise and 
admiration from press and public 
as that made by Joe Louis last Fri
day night. Joe followed this up by 
enlisting in the Army as a private 
and not attempting to make use of 
his title in order to secure some 
soft job as athletic instructor or 
park supervisor.

It is, therefore, with great dis
may and indignation that one reads 
items like this. “Red Cross Will 
Not Accept Blood From Negroes.”

None will deny that the Red 
Cross does great good. In its de
fense it says that it merely is fol
lowing instructions from the Army 
and Navy. Just the same it doesn’t 
seem right that the Red Cross 
which has become the symbol of 
impartial, prejudice-free philanthro
py should have surrendered without 
a struggle to a shameful Negro- 
probia, bad enough in peacetime but 
twice as bad in timet of war.

It is a scientific fact that Negro 
and white blood are alike, that 
color difference is due solely to 
varying amounts of matters under 
the skin. No less than one tenth of 
our total human resources are Neg
roes. To say to the darker-skinned 
people that they are not good 
enough to give their blood is to help 
create among them a frame of 
mind receptive to the Japanese ap
peal that they are fighting to free 
the colored people of the world 
from white domination.

Furthermore, what of the 100,(XX) 
Negroes in our armed forces? Is it 
fair to take it for granted that 
they won’t mind accepting the blood 
of white people who consider Negro 
blood taboo? Such assumptions of 

-waste-paper collector in order to 
earn money for the Convention 
Fund which will send the delegates 
to Chicago in July of this year. 
Emily Klimas was authorized by the 
branch to collect money on adhesive 
tape (money sticks, you know) in 
the name of the branch.

—Bank Nite—
Following the business meeting 

the branch’s ‘Bank Nite” took place 
and Miss Helen Baltrušaitis won the 
sum of $1.00. Being that she was 
not present at the meeting the 
money was automatically forfeited 
and added to the next meeting’s 
“Bank Nite” in February at which 
time $2.00 will be at stake. All 
members of the Builders branch 
have an equal chance to win, but 
only those present at meetings can 
collect. -If the absent members keep 
on winning, some luckey one who is 
present is liable to win the jackpot 
when it skyrockets to $12.00!

A Valentine Social will follow the 
February meeting at which time re
freshments will be taken care of by 
the sorbrity.

The rhembers of the Lambda Del
ta Sigma Sorority are now studying 
First Aid at the Eastern District 
YMCA as part of the branch’s prog
ram to cooperate with the govern
ment’s war effort.

race superiority won’t be any help 
toward the building of a national 
war-winning morale.

•
The Brooklyn Chamber of Com

merce has always had its hands full 
keeping the Borough’s name on a 
high plane in the face of a contjn- 
uous barrage of disparaging remarks 
and slurring innuendos hurled at it 
from all sides. But now they’ve 
really got a job.

The other night we dropped in 
at the Forrest Theatre to see a 
play called “Brooklyn, U.S.A.” 
Based on the recent crusade by 
O’Dwyer which liquidated Murder 
Inc. the< show pulls no punches and 
is a ruthless exposition of the homi
cide, prostitution, usury, and racket
eering which was carried on in big 
business fashion in Dodgerville. Un
less one is in the employ of the 
B.C. of j C. this vivid melodrama will 
provide an evening of heart stopping 
excitment. If your heart doesn’t 
stop it is bound to at least slow 
down when that poor guy is ice 
picked ; in the barber’s chair or 
when Smiley pumps slugs into 
Louie. Yep, that’s what it is. Tough, 
hair raising, but truthful. It all hap
pened right over here in this peace
ful little innocent looking commu
nity known as Brooklyn. And to 
add insult to injury the play while 
literally giving Brooklyn back to 
the Indians praises California and 
suggests that place as a suitable re
fuge for harried Flatbushers. Any
how, its a swell show and Brooklyn 
will live on in spite of it.

•
Thinking Out Loud:

Certain recent newspaper articles 
and editorials have adopted a some
what cynical and belittling attitude 
towards the civilian air raid ward
en. This standpoint is understand
able on the part of an uninformed 
public, for some of the wardens are 
of little use and some of the jobs 
are poorly done. But a substantial 
part of the obvious inefficiencies 
must be due to other factors than 
incompetency of the warden himself. 
It is unfortunate that so many 
thousands who are giving generous
ly of their evenings, their Sundays 
and holidays to the future protec
tion of their neighborhoods should 
be subjected to underserved criti
cism by the press.

This one group, the air raid ward
ens, unlike the other civilian de
fense organizations, is on continuous' 
duty. Tbeir’s is a job of protection 
rather than rescue; and it therefore 
calls for sustained work in shifts. 
Remember that these wardens have 
worked all day and still they report 
nights to patrol their beats. Christ
mas Eve and New Years Eve were 
no exceptions. In addition some 
have even laid out money for te
lephone calls and equipment. All 
this has been done in a patriotic 
public spirit. When a lone enemy 
plane gets through to start a con
flagration in a section of old fash
ioned tenements the warden’s ser
vice will be quickly appreciated.

Rather than make remarks about 
these worthy volunteers wouldn’t it 
be fairer to restrict criticism to 
those aspects of the organization 
which need it?

-—Max Weintraub.

Hold Defense Meet 
In Great Neck

GREAT NECK, L. I., N. Y. — 
A speaker from the Civilian De
fense council will be featured this 
Sunday, January 18, at a meeting 
to be held at Kasmowski’s hall, 91 
Steamboat Road.

D. M. Solomskas, popular Lithua
nian lecturer, will speak in Lith
uanian. The Great Neck Chorus un
der the direction of George Kaza
kevich will sing.

Welders Elect New Executive; Will Hold 
Hohoheim Dance Next Saturday

WORCESTER, Mass. — The last 
meeting of the Welders was held 
at the home of Ona Dupsha where 
the new officers for this term were 
elected.

The following compose the new 
Executive Committee:

President—Dominic Waitele 
Vice-Pres.—Aldona Davidonis 
Treasurer—Alphonse Patchesis 
Rec. Sec.—Albert Dupsha 
Cor. Sec.—Rita Baguskas 
Fin. Sec.—Nellie Laucis 
Social Chrm.—Mrs. Anton 
Sports Chrm.—Bill Dupsha.
Come one, or come with your 

best girl, but make it a date to 
come to the first dance of the Wor
cester WeLDerS. It is a Hoboheim 
Dance: ybu pay a forfeit if you’re 
not a hobo.

A very well known orchestra will 
provide for the dancing from eight

Laisve s Bazaar from 
Feb. 20 to 23rd

BROOKLYN, N. Y. — The 
Annual Bazaar of the Lithua
nian Daily Laisve will be held 
in February on the 20, 21, 22 
and 23rd days of the month.

The Bazaar will be held in 
the .Central Palace Hall at 18 
Manhattan Ave. where the 
Bazaar has usually been held. 
The programs for these days 
will, as has been the custom, 
feature choral singing, soloists, 
prizes and many bargains for 
thrifty housewives.

Gifts for the Bazaar arc now 
being received at the daily’s 
offices on 427 Lorimer Street.

THE UNWILLING
GUEST COLUMN
By Ex-Sgt. CHARLIE MCCARTHY

MOFFETT FIELD, Calif., Jan. 9 
— I take leaky fountain pen in 
hand to beg you to circulate a pe
tition among your friends (you have 
some, I trust), asking that I, 
Charles McCarthy, Esq., Ph. D., Vi
tamin B, be released from the 
guardhouse at Moffett Field (a re
volting dump), where I am at pre
sent incasacratcd due to circumstan
ces over which I have lost control 
—but good. ' *

Of all the narrow-minded things 
I ever heard of, this is the nar
rowest except my cell. Just because 
Colonel Weir (a shavetail that 
made good) commissioned me a 
master sergeant in the Army Air 
Corps, and I, fool that I am, so 
help me, went down to the Marine 
Base at San Diego and accepted the 
dam thing from General Upshur, 
they clunk me in the clink.

I don’t know what it’s all about, 
but I guess I’m up for military big
amy. General Yount says you can’t 
salute^ two generals at the same 
time or fight on two battle fronts 
at once. I guess he never heard 
about me being two-faced. Personal
ly, I can’t see anything wrong with 
it. As long as I have only one life 
to give my country I might as well 
spread it around a little.

Boy, what a clink this is. It 
shouldn’t happen to a devil-dog. 
It’s got the wing-spread of a hum
ming bird with arthritis. They 
mušta built it as a hangar for a 
cockroach. This joint makes the 
Black Hole of Calcutta look like the 
Rainbow Room. And cold. It’s 5 
below zero next to the furnace, 
only there ain’t any. The food is 
fine if you like bread and water. 
I’ve been on b & w ever since I 
landed here. On week days we get 
pumpernickle and on Sundays they 
put raisins in it. Already I’ve got a 
malignant case of jug jaundice and 
at the rate I’m failing I’ll never live 
to draft age. It makes me suffer 
just to think of how I suffer.

Whoever said “stone walls do not 
a prison make, nor iron bars a 
clink” was never in this jug. If I 
had the wings of an angel I’d fly 
back to Bergen’s knee right now. 
Compared to this iron maiden I’m 
sleeping on, Bergen’s bony knee is 
eiderdown. Just wait till my Cong
ressman hears they even tried to 
torture me. (Censor’s Note: We 
have checked this statement and 
find it absolutely untrue.) (Note 
to Censor: Oh, yeah? If peeling ten 
million bushels of potatoes ain’t 
torture, what is? I’m sick and tired 
of giving spuds the strip tease.)

Well, I guess I’ll close now. The 
sarge is coming in. Chee, that ser
geant! Is he a character! What a 
mouth for biting hand grenades. 
He’s yelled orders outta the corner 
so long he talks side saddle.

Yours in durance vile,
Cog No. 9856 in the War Program, 

Charles (Spud) McCarthy.
P. S.—They just dumped another 

truck load of potatoes on me. I 
don’t mind giving the Army its 
starch, but it’s sure taking the 
starch out of me. 

to twelve. So make it a point to 
come. We’ll be expecting to see 
many out of towners on the 24th of 
January at 29 Endicott Street.

Echoes:—William! Behave! You’d 
better, or ye correspondent will 
have to show off her muscles on 
you. (Not bowling; spanking.)

Rita: Don’t eat any of those 
bananas. I don’t think they are 
healthy for you.

Ona: Was your face red! Who 
was he?

Albert: My goodness! I didnt
think you had the power to quiet 
down and preside over a meeting.

The rest of you LDS Members: 
Have you made your posters yet? 
How many tickets have you sold?

Don’t forget: 24th of January is 
the night to fulfill your life’s am
bition. See you then.

—Echoetta.

Freedom Chorus Holds 
Mid-Winter Frolic

MONTELLO, Mass. — The Free
dom Chorus will hold a Mid-Winter 
Frolic Saturday, January 17. There 
will be snow-balls, icicles, and all 
the* trimmings.

Come one and all to the Lith
uanian National Hall for a swell 
time! There will be dancing and 
refreshments. George Stevens’ or
chestra will provide the music. Both 
young and old will enjoy themselves.

—Dana.

Beer Party Jan. 31st 
By Cavalcaders

Remember January 31, 1942!
The Maspeth LDS CavaLcaDerS 

are holding a Beer Party on Sa
turday night, January 31, 1942, at 
their club rooms, The Lithuanian 
Citizens Club, Perry Ave., Maspeth. 
Starting time will be 9 P. M. Food 
will also be served. The cause is a 
worthy one, to replenish the draft
ee’s fund which is running low. The 
price of admission is $1.00 for 
gentlemen and $.50 for ladies, for 
all the beer you can drink and all 
the food you can eat.

Fathers Will Not Be 
Called Yet

WASHINGTON, D. C. — Married 
men with one or more children pro
bably will not be called up for mi
litary service until an army of 7 
to 8 million men has been created.

Brig. Gen. Lewis Hershey, Selec
tive Service director, made no spe
cific mention of married men with 
no children. So far, the degree of 
the wife’s dependency has deter
mined deferment.

The college man, he said, “owes 
not what the average man owes but 
a little more. I do not believe we 
can justify deferring a student for 
no other reason than it interferes 
with his plans of life.”

The nation’s need of man power, 
he pointed out, probably will re
quire municipalities to recruit fire
men, police and other vital civil 
employes from the ranks of men 
not eligible for armed service.

Air Raid Signals
The standard air raid warning for 

all communities in New York State, 
as fixed by Major Gen. John F. 
O’Ryan, State Director of Civilian 
Defense, is a series of short blasts 
by whistle, siren, or horn, each blast 
not exceeding five seconds and the 
interval between not exceeding 
three seconds. The warning will 
continue two minutes.

The all-clear signal is one conti
nuous blast, which will last for two 
minutes.

The true motives of our actions, 
like the pipes of an organ, are usu
ally concealed.—Colton.

Glenn Miller, CBS “MoonlightSerenade” maestro, has just 
rertewed his contract for another year. Miller features music 
requested by service men.

Gary Cooper, one of Hollywood’s 
real he-man movies stars, portrays 
America’s No. 1 hero of the First 
World War when the “Screen Guild 
Theatre” presents a radio adapta
tion of the screen hit “Sergeant 
York’’ on Sunday, Jan. 18. Heard 
with him are Joan Leslie and Wal
ter Brennan. All three were in the 
original movie cast.

IN SHORT
by George Danish 

Washington Correspondent.

President Roosevelt has called for 
expenditure of $77,000,000,000 in the 
next 18 months, largely for arms 
and munitions to smash axis milita
rism. Approximately $18,000,000,000 
will be spent in the first 6 months 
of 1942, with $59,000,000,000 budget
ed for the new fiscal year. Taxes 
arc to be raised to increase Treas
ury revenues by 50 per cent...

Ambassador to Moscow, Laurence 
A. Steinhardt has been nominated 
by President Roosevelt to become 
Ambassador to Turkey. Major Gen. 
James is expected to be our Ambas
sador to Moscow ...

Daylight Saving Time will be 
mandatory, in a short while ... All 
clocks to be advanced for one hour 
and will end 6 months after the 
war...
Re-registration of enemy aliens will 
be undertaken soon by the Depart
ment of Justice... The Right Rev. 
James E. Freeman, Episcopal Bi
shop of Washington, predicted that 
America will triumph in the pres
ent war as it has in conflicts of the 
past...

The Navy Department denied re
ports that a naval engagement had 
been fought between'Japanese and 
American warships somewhere in 
the Pacific with loss of a U. S. 
battleship. A Navy Department 
spokesman in Washington said that 
the ‘report is completely untrue.”

To Dance for the Red 
Cross Saturday

HARTFORD, Conn. — A dance 
for the benefit of the Rod Cross 
will be held here Saturday, January 
17, at the Lith-American Citizens 
Club, 227 Lawrence Street. All the 
profit from this affair will go to 
the Red Cross.

Johnny Selok’s orchestra will dish 
out the dance music. Admission is 
40c. and everybody is invited to at
tend. —Cor.

Show Films on Lithua
nia in New Haven

NEW HAVEN, Conn. — Popular 
and timely Soviet movies will be 
presented here Saturday at 7:30 
p. m. in the Lithuanian Hall. “For 
Honor, Freedom and Country” and 
“The Red Army” will be the feat
ures. Additional short subjects in
clude films on Russian dances and 
scenes in Kaunas during the elec
tion of the Soviet government.

The Hall is located at 242 Front 
Street in New Haven and the ad
mission is 40c.

Death for Those Who Resist the 
Nazi Robbers; Schools are Closed; 
Lithuanian Partisans Strike Back 
With Heroic Guerilla Warfare

Wireless to Inter-Continent News 
by JONAS MARCINKEVIČIUS

MOSCOW, January 13, 1942
A MISERABLE HANDFUL of men concerned with saving 

their own houses and estates, men who have forgotten the 
glorious traditions of Lithuanian history, tried to deceive the 
Lithuanian people and themselves.

They tried to assure the Lithuanian people that Hitler would 
allow them to play at Lithuania’s “independence.”

Several days ago I met two comrades who recently escaped 
from the clutches of the brownshirted bandits. They are the 
Latvian writer Karlis and Lithuanian Simaška. Their stories 
give some idea of the kind of “independence” which Hitler gives
to the Lithuanian people.

All men between eighteen and forty-five have been removed
E----------------------------------------------------to Germany. Only the landlords and 

the Hitler agents still remain. For 
listening to Moscow and other 
broadcasts four hundred men were 
arrested of whom thirty-five were 
shot.

The universities and theaters in 
Šiauliai and Vilnius are closed. The 
Fascist gangsters take from the 
people their food and warm clothing.

Lately the invaders have been 
busy taking skis away from the po
pulation. Twenty-seven youngsters 
who failed to hand in their skifc 
were shot. The people are starving 
not only in the towns but also in 
the countryside. Workers receive 
two hundred grams of bread daily 
and their dependents one hundred 
grams. Instead of meat they get 
bones which until recently even the 
dogs refused to gnaw. The families 
of all anti-Fascists have been thrown 
into prison, likewise all whom the 
Fascists suspect of an unfriendly 
attitude to them.

Hitlerites treat Lithuanians like 
cattle.

Fascists Wipe Out an 
Entire Village

In Drutinšikai Village three 
drunken Hitler soldiers got hold of 
old man Bilunas, and ordered him 
to catch fish for them. Bilunas 
went with them to the Dubisa River 
which flows nearby. The soldiers sat 
down on the bank picking up the 
fish which the old man threw to 
them with hands blue with cold. 
Suddenly Bilunas was not able to 
stand the cold and jumped onto the 
bank. One of the soldiers pushed 
him back and held him under water) 
until the old man drowned. “He 
will make food for the fish now” 
the robbers mocked. However they 
themselves had no chance to enjoy 
the fish; all three were killed the 
same night by partisans—the peo
ples’ avengers. The Fascists later 
surrounded the village and reduced 
it to ashes shooting down most of 
the inhabitants who tried to escape 
the flames.

In a village near Rakišnai the peo
ple refused to surrender the last 
grain to the German invaders. The 
next day all the inhabitants were 
arrested and haven’t been heard 
of since.

The Lithuanian people have

Music Notes
by JOHN MICHEL

Touch velvet. it*s smooth, 
yielding, resilient, electric 
against its grain. Touch satin. The 

contact is lyrically rich. Rub velvet 
and satin together. The sensation 
is lazily senuous, shallow in depths, 
yet sparkling.

Leslie Frick’s voice is of the es
sence, this essence. The mezzo-sop
rano does tremendous justice to 
practically any selection she sings. 
Her voice, while certainly not rich 
in volume, nevertheless provides an 
almost perfect medium for the in
timate, notes of Brahms’ almost 
throaty series of 5 leibes leidcr on 
the Town Hall program Tuesday 
night.

Represented also was Maurice 
Ravel’s exquisite I-Jistories Natur
elies which partake of the delicacy 
of Faure’s L’horizon Chimerique. 
Frick’s interpretation of these'barn
yard pieces was alternately subtle 
and brash, in keeping and harmony 
with their moods, a completely sa
tisfying rendition which gave the 
audience one of its high spots.

The final third of the program, 
a tinkling, nostalgic series of poems 
set to music by Tagore, Rynner, 
Teasdale, Belloc and others, came 
closest to bringing a thoroughly en
tertained and rousing audience to 
its feet. It was here that the finer 
qualities of Miss Frick’s voice were 
put to the test and passed with 
flying colors.

The singer is extremely impressive 
in appearance as well as voice, 
being entirely in keeping with the 
tradition of the grand prima donna, 
the tall stately woman of regal pro
portions, wearing her unconscious 
royalty like a silken cloak.

The program mentioned the art
ist’s dress as having been designed 
by Madame Charliane. The color of 
the dress was a beautiful blue, but 
its cut distinctly separated the style 
theories of Charliane from those of 
Lizzie Hawes.

avenged this wrong too, however. 
Several days later the dead bodies 
of three German Noncoms were 
found on a road with a note at
tached to the breast of one of them. 
The note read “Death for Death!”

Journalist Burinas, poets Kazys 
Boruta and Montvila and others 
who didn’t evacuate in time are 
starving to death in Kaunas prison. 
Our innocent families are perishing 
in prisons and concentration camps.

But the orgy of the invader gangs 
won’t last long. Near Moscow and 
Leningrad the Fascists are already 
floundering in their own blood. They 
will be destroyed. The Red Army, 
all temporarily oppressed peoples, 
the entire freedom-loving and honest 
world will combine to rout this 
horde of robbers. Every death and 
trampling upon human dignity will 
be requited a hundredfold. In this 
struggle the Lithuanian people will 
not be among the last. They will 
fight until their ancient enemy is 
ejected from the Lithuanian towns 
and villages.

They will not lay down their arms 
until the freedom which they so 
recently tasted is won back.

Aido Chorus Annual 
Meeting Tonight

All B’klyn Chorus members are 
urged to come to rehearsal this 
Friday, January 16. After short 
practice we are going to have our 
annual meeting and election of of
ficers for the coming year.

This meeting should have taken 
place last Friday, but due to chor
isters’ scanty attendance, was post
poned to this coming Friday, Jan. 
16. How’s about all members com
ing this time?

Last Friday Chorus gained a new 
member in the person of Helen 
Vyšniauskaitė. Hope you like our 
Chorus, Helen!

The Chorus sympathizes with two 
of its members: A. Zablackiene and 
Adele Pakalniškiene. Adele P. is our 
president. Hope your father gets 
well, soon, Adele!

Aido Ch. Coresp.

Worcester’s 2nd Lt. Elsie Nettie 
Auseius, A.N.C. visited Chicago re
cently. Squiring her around was 
another former Worcesterite, Joe 
Sacal . . • Frances Arlis, LDSerette 
of note, slipped on the third-finger 
-left-hand ring with the able assis
tance of Walter Stein . . .

Ann Wagnls informs this corres
pondent to inform the Chicago cor
respondent that the Navy Depart
ment’s recruiting is going on very 
well though our Philadelphia friend 
is not expected just now . . .

If you happened to see Alda Or
man, Mary Sineus, Helen Jeskevich, 
Helen Zablackas, Helena Incas, and 
Adele Pakai busy knitting away, 
don’t expect the maiden blush to 
appear on all the cheeks. The girls 
were doing their part in helping the 
Russian War Relief program by 
knitting sweaters ...

From the LDS Bay State News 
(credit for the pretty good bulletin 
goes to Tony Vasaris and Joe Good
win) we cull these items: Lucy 
Korsak is the new President of the 
So. Boston LinDenS. Anna Morris 
joined the ranks of those who ap
ply for changes in names and is 
now Mrs. Chestly. Francis Auseius 
is with an army medical detach
ment near Boston ...
Vincent Kazakevich, musical Geor- 

gie’s kid brother, will be in the U. 
S. Army this month ... Al Dobinis, 
Tony Navikas, Johnnie Blass and 
other Builders bowl every Sunday 
at Schumacher’s Alleys. Some of 
the boys expect to be wearing Uncle 
Sam’s new suit of clothes pretty 
soon...
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(Tąsa)
Federalės valdžios žmones sužinojo 

apie nacių planus pavilioti pulkininką 
Egliną į spąstus ir išgauti iš jo doku
mentus. Valdžios žmonės sumanė su
ruošti nacių šnipams kontr-spąstus ir, 
apie tai pranešę pulkininkui Eglinui, jo 
apsaugai pastatė du savo sugabius vy
rus. Bet tas nebuvo lengva, nes jie nie
ko daugiau apie *nacių šnipus nežinojo, 
kaip tik tą, kad vienas iš jų pasirašo 
“Crown.”

Bet kas yra tas “Crown?” Kur jį pa
žinsi tarpe 8,000,000 New Yorko gyven
tojų? Kiek dar daugiau nacių šnipų dir
ba su juom? Tiesa, Amerikos valdžia ga
vo žinią nuo Anglijos, kad anglų agen
tas MI-5 susekė nacių šnipę Škotijoj, kad 
ten suimta newyorkiškio nacių šnipo 
“Crown” laiškas.

Prieš šį įvykį, keli mėnesiai anksčiau, 
Vokietijoj, lygiu plentu važiavo automo
bilius. Prie jo vairo sėdėjo valdytojas 
vokiečių karo uniformoj, ant motoro ple
vėsavo nacių vėliava. Tai naciškos Vo
kietijos karo ministerijos automobilius. 
Antroje sėdynėj buvo vyriškis ir jauna, 
graži moteris. Vyriškis išdidus, kariš
kas, medaliais apsikabinęs, ant kairės 
rankovės svastika, vienoje akyj įspaus
tas monoklis, tai ministerijos narys Udo 
von Bonin, vienas iš nacių užsienio šni
pų vadų-. Prie jo prisiglaudus, tartum 
artima meilužė, sėdėjo jauna mergina, 
šypsojosi, lūpos nudažytos, akys smar
kios, antakiai siauri, nosis leista, kepu
raitė maža su apvedimu.

—Reiškia, — sakė ji, paleidus dūmų 
kamuolį, — reiškia, jūs, ponas Bonin, 
sakote, kad aš turėsiu vykti į Angliją.

—Taip, brangioji Jessie, taip! — jo 
buvo atsakymas. — Ten mums būtinai 
reikalingas devintas susisiekimo punk
tas. Būtinai! Korespondencijos tiek 
daug, kad astuoni punktai perpildyti.

—Ir kokis bus mano darbas?
—Sakau, tik persiuntimas. Jūs nusi- 

randavosite namą, labai pageidaujama 
kur nors šalimai miesto. Pas jus ateis 
laiškai iš Amerikos ir jūs juos persių
site į Vokietiją, o iš Vokietijos ten, kur 
reikės. Jūs žinote, mes jums pasiųsime 
gatavai vokuose laiškus. Jūs atidarę sa
vo voką rasite ten raštelį su numeriu, o 
pagal numerį turėsite adresato vardą ir 
antrašą, tą užrašysite ir pasiųsite. Reiš
kia, siunčiamas laiškas į New Yorką at
rodys, kad jis nėra iš Vokietijos, bet iš 
Anglijos, iš New Yorko siunčiami laiš
kai bus antrašuoti ne į Vokietiją, bet į 
Angliją. Jūs žinote, kokia dabar padė
tis. Mūsų šnipų tinklas taip labai išsi
plėtė, kad mes priversti steigti persiun
timo punktų daugiau Anglijoj, Hollandi- 
joj, Danijoj, Švedijoj, Norvegijoj, Šveica
rijoj ir kitur.

—Tai visas mano darbas?
—Taip. Jums griežtai uždrauta kištis 

į Anglijos reikalus. Būkite rami, ra
miausia, kad nukreipus nuo savęs atydą, 
kad niekas negalėtų jus įtarti.

—Taip, bet jis labai nuobodus...
—Panele Jessie, kam kalbu. Jūs ištiki

ma Vokietijai ir žinote savo pareigą. 
Nuobodumo nebus, nes galėsite lankyti 
judžius, teatrus, balius, imkite gyvenimą 
pilniausiai, naudokitės viskuom, tik ne
sikišk į Anglijos politiką. O ir Vokie
tija kelių valandų oro kelionės atsta. Iš
tekliaus jums nebus stoka. Alga nuola
tinė.

Škotijoj, 1 Kinloch St., Dundee mies
telyj, kitais žodžiais, krašte jo, Jessie 
nusiraudavo j o butą. Tai daug maž pa
vienis namas, apsuptas žolynais, čionai 
ji pasiskelbė Jessie Jordan. Ir gal būti 
tą vardą niekas taip greitai neišmoko, 
kaip vietinis laiškanešis. Kiekvieną ry
tą jis atnešė didelį pundą laiškų.

—Good morning, Miss Jessie! — sa
kė jis. — Šį rytą ir vėl turtinga jums 
korespondencija.

—Good morning, — gražiai anglų kal
boj atsakė Jessie. — Taip, daug turiu 
giminių ir buvę mano mokiniai neuž
miršta.

—Good morning, Miss Jessie, — kitą 
rytą sakė laiškanešis. — Vis auga jūsų 
laiškų skaičius. Šiuo kartu daug yra iš 
Jungtinių Valstijų Amerikos, Kanados, 

Pietų Amerikos, Franci jos ir Sovietų Są
jungos.

Ir jos laiškų kiekis vis augo. Panelė 
Jessie juos atidarydavo, perantrašuoda- 
vo ir išsiųsdavo. Iš Amerikos šnipų laiš
kus siuntė su įvairiomis žiniomis, planais 
į Vokietiją; iš Vokietijos iš nacių šnipų 
centro, įsakymus ir reikalavimus jų šni
pų centrams į Ameriką, Franci ją, Pie
tų Ameriką, Kanadą ir kitur. Daugelį jų 
ji antrašavo į Vokietiją: Hamburg 1, 
Post Box 629, Germany. Tai buvo vie
nas specialis karo laivyno šnipų antra
šas.

Taip tęsėsi ilgai. Bet štai kilo nuožiū
ra, kad panelė Jessie Jordan labai daug 
gauna laiškų. Anglijos kontr-šnipų įstai
ga, priešakyje su pulkininku Hinchley 
Cooke atidarė panelės antrašuotus laiš
kus. Ir jie nei kiek nenustebo, kad ten 
atrado ne giminystės korespondenciją, 
bet platų šnipų susirašinėjimą.

Anglai nusprendė leisti jai toliau veik
ti. Jie pasekė jos kelias keliones į Vo
kietiją, jie atsargiai atidarydavo laiš
kus ir nutraukdavo jų paveikslus, gra
žiai uždarydavo ir jai laiškanešis atneš
davo. Čionai jie atidarė ir newyorkiecio 
“Crown” laišką, rašytą panelei Jessie, 
kuriame jis prašė pakelti jam algą už 
šnipinėjimą. Gal dar būtų ilgiau tęsęsis 
tas šnipų laiškų persiuntimas ir Angli
jos kontr-šnipų jų skaitymas, fotogra
favimas, bet dalis tos korespondencijos 
buvo tam, kad perduoti Anglijos karo 
slaptybes. Čia buvo galas. Vieną rytą 
apsilankė jos butan Anglijos policija, su
ėmė korespondenciją ir ją areštavo.

Suruošė teismą ir geltonplaukę Jessie 
Jordan pasiuntė keturiems metams į ka
lėjimą. Anglija pranešė ir Jungt. Vals
tijoms, kad New Yorke veikia nacių 
šnipų gauja, perdavė ir “Crown” laišką, 
kuris buvo siunčiamas per panelę Jessie 
tūlam N. Spielman, Bremen, Germany. 
Bet paties “Crown” nebuvo antrašo ir 
kaip surasti jį tarpe New Yorko gyven
tojų? Taip šnipai veikia, kad ir siūlą su
radus, dar negalima surasti kamuolį.

Senos gumines šynos, buvusios išmestomis i šiukšlyną, dabar sugrąžintos Į 
Goodyear šapas Akrone, kur jas perdirbs j naujas visai be vartojimo tam nau
jo gurno, kad taupinti turimą žaliąją medžiagą. Taip perdirbtos šynos nebus 
saugiomis važiuojant greičiau 35 myliu per valandą.

te nemažai darbo įdėjo “na- 
bašninkam” Aido Chore,—te
ko jai būt ir choro vadove ir 
ilgai mokino ir palaikė Mergi
nų Oktetą; -pirm • iJIeidžiąrft 
“Moterą Balsą,” draugė V. R. 
mokino Wilkęs Barre Lyroįs 
Chorą .’per apie 8 ar 9 mėne
sius, kūrį ir dabar tebemoki- 
nA/,bėt “Moterų Balse” drau
gė V. R. buvo atžymėta tik su 
5-kiais žodžiais. Aš iča nekal
tinu draugės “Moterų Balso” 
redaktorės; čia bus vietos 
draugių kaltė, kad neparašė 
apie buvusią savo veiklą, ne
suminėjo apie savo veiklesnes 
drauges, tarp kurių randasi ir 
jaunuolė V. Radišauskaitė.

Dar sykį noriu priminti: tu
rėdami “Moterų Balsą,” labai 
pagražinsite savo knygynėlį. 
Todėl reikalaukite, kol dar 
centre randasi.

Skaitęs.

Lowell, Mass.

Atvirai Kalbant
Inors gero padaryti, tai ga
vau keturis narius į mūsų 
brangią senutę ALDLD. 
Tuomi esu pilnai patenkin
tas.”

. Šita mįslė man neįkanda
ma. Nejaugi draugas Kar- 
sonas, pats užmiršęs užsi
mokėti savo duokles, o kaip 
Jėzus, palikęs 99 aveles, ėjo 
įieškoti vienos paklydusios? 
Gi be j ieškodamas vienos pa- 
klydėlės, kad tik kiek, būtų 
praganęs paliktąsias!

Gal būt čia ir bus viena 
iš tų ydų, kad mūsų drau
gai, bejieškodami naujų na
rių, prasigano ir patys save 
ir kuopas. Remiantis drau
go Karsono pavyzdžiu, ki
tokios išvados negalima su
graibyti.
Pašėlę Demokratai, Nėra 

Ko ir Sakyti!
Sekant Amerikos lietuvių

spaudą, girdisi vis daugiau 
ir daugiau balsų už sudary
mą Lietuvai valdžios šioj 
šalyj, kad karui pasibaigus 
būtų kas valdo Lietuvą. Bet 
kas keisčiausia, tai tas, kad 
tie kukoriai, kurie rengiasi 
kepti Lietuvai valdžią, de
dasi esą pirmo numerio de
mokratais. Gi nuo tokios 
“demokratijos,” i š g e Įbėk 
Lietuvą, viešpatie!

Prie kokio velnio šerkš- 
nies, galima priskaityti to
kią “demokratiją,” kad vi
sai neatsiklausus Lietuvos 
žmonių, užsienyj pagimdę 
benkartą, Lietuvoj pakrikš
tys — demokratu ir visa 
Lietuva vadinsis demokra
tiška šalimi!

Ar ilgai Amerikos lietu
viai, duosis save taip per 
akis apgaudinėti tokiems, 
tik apgaulei sutvertiems 
veidmainiams — Antanams 
ir Jadvygoms? \

Dėdė Vincas.
“Orlaivyno Kapitonas”

Gegužės mėnesį, 1937 metais, daktaras 
Ignotas Griebi gavo laišką iš Vokietijos. 
Tai buvo laiškas nuo kapitono-leitenanto 
Dr. Erich Pfeiffer’io. Tai buvo įsakymas 
važiuoti į Vokietiją ir pasitarti su nacių 
šnipų vadais. ! •1 ; J >

Griebi tuojaus susikrovė daiktus ir 
birželio 1 dieną, 1937 metais, jis jau bu
vo prieplaukoj ant vokiečių laivo “Eu
ropa.” Bet pirm to tarpe jo ir jo žmonos 
buvo tokis pasikalbėjimas:

—Ignotai, kur taip ruošiesi?
—Kur “ruošiuosi?” Išvažiuoju!...

Reikalas!
— Gerai, tai aš tave palydėsiu į laivą.
—Ne! Man to nereikia.
—Bet, Ignotai, aš noriu...
—Nieko nereikia!... Viskas baigta!— 

piktai numetė daktaras, piktai užtrenk
damas duris.

—Ir kas pasidarė? —praskleidė ran
kas daktaro žmona.

—Poniute, aš manau, kad vėl ta kita 
moteris, — tarė tarnaitė. — Ji į dieną 
bent dvidešimts kartų telefonu šaukė 
daktarą, tai vis ta Katrina.

—Taip , ir bus. Jis vis užimtas mitin
gais, darbais, o tikrumoj, tai ta kate! 
Aš, kaipo moteris nujaučiu. Tai bus ne 
kas kitas, kaip ji važiuoja su Ignotu į 
Vokietiją, štai, kodėl jis nenori, kad aš 
palydėčiau prie laivo.

Buvusi slaugė pasišaukė taksi ir nu
važiavo į prieplauką. Ir štai prieš jos 
akis atsidengė, ko tikėjosi: daktaras ir 
Katrina stovėjo ant laivo prie krašto, 
daktaras laikė ranką ant merginos. Žmo
nai viskas pajuodavo prieš akis. Bet 
piktumas jai pagelbėjo. Ji dar turėjo va
landą laiko, pirm kaip laivas išplauks. Ji 
dideliais žingsniais leidosi ant laivo. Dak
taras tą matė.

—Na, dabar aš žinau, kodėl tu nenorė
jai, kad aš praleisčiau.

—Kvaile, tu vis turi nuožiūras! Tu ne
gali žeminti vardą panelės Katrinos! Ji 
važiuoja į Berlyną, kur turi pažintį su 
aukštais valdininkais, su kuriais ir man 
reikia tartis... Oh, kad tik greičiau iš
trūkus !

Tuo kartu pasigirdo komanda:
—Visi vizitoriai eikite nuo laivo!

(Bus daugiau)

Budėkime ir Padekime
Nepadarykime tos klai

dos, kad perdaug užsižiop
soję į Sovietų pergalę, pa
tys netaptume iš pasalų už
pulti ir pritrenkti dvasioje. 
Akis išsvilęs, Hitleris, kaip 
plėšrioji žvėris pažeistas 
Sovietų fronte — visu pašė
limu mesis kiton kryptin, 
kad tik savo pasiutimą va
ryti. Mesis dar su žiaures
niu įdūkimu, kad tik dau
giau pasiplėšti, daugiau 
kraujo pralieti, daugiau iš
griauti, išdeginti ir kuobru- 
tališkiausia atkeršyti už de
mokratijos laisvę kariau
jančioms tautoms.

Iki galutinai nebus su
daužyta Hitlerio ašis, iki 
nebus numuštas paskutinis 
ašies orlaivis, nuskandintas 
paskutinis laivas, sudaužy
ta paskutinė Čanka bei ka- 
nuolė — nė valandėlę męs 
negalime nuleisti rankų. Tik 
įtempę visas jėgas, pasiau
koję, kas kuom galime — 
laimėsime pergalę, taiką ir 
laisvę!.

Jieškokime Pamatinių 
Priežasčių

Perskaitęs drg. A. Bim
bos LDLD kuopų mokesčių 
stovio raportą už praeitus 
metus “Laisvėje,” negalima 
nė suprasti, kaip į tokį ap
sileidimą tų kuopų komite
tai žiūri visai nerausdami 
iš gėdos, nė kaip jų sąžinė 
leidžia jiems ramiai miego
ti?

Jieškant pamatinių prie
žasčių tokiam apsileidimui, 
gal būt, kad teks kalbėti 
atskiru straipsniu ar Cen
tro Komiteto posėdyj. O 
kalbėti reikia, nes jeigu' ne
kalbėsime, neg vildensime 
priežasties ir nejieškosime 
išeities, neilgai ta drau
gija džiaugsimės...

Tačiaus akylai sekant 
mūsų ko r e s pondencijas, 
ypatingai apie LLD reika
lus, randi ir tokių mįslių, 
kurių negalima atminti. Pa
vyzdžiui: draugas Bimba 
savo raporte pažymėjo, kad 
Lowell, Mass., kuopa nėra 
mokėjusi nė vieno cento į 
Centrą už praeitus, 1941 
metus.

Gi “Laisvės” num. 6-tam, 
iš 8 dienos sausio šių metų, 
worcesterietis, drg. J. Bak
šys, kalbėdamas LLD reika
lais, ant pabaigos pastebi: 
“Mačiau ‘Laisvėje/ kad Lo- 
wellio kuopa dar nėra pa
simokė jus mokesčius už 
1941 metus. Tai, ištikrųjų, 
sarmata...”

O toj pačioj “Laisvės” 
laidoj, korespondencijoj iš 
Lowell, Mass., draugas J. 
Karsonas tarp kita ko, sa
ko: “Man labai rūpėjo, had 

senus metus baigiant ką

Mass. Lietuvių Skyrius Medikalės 
Pagalbos Sovietų Sąjungai

FINANSINĖ ATSKAITA IKI 
GRUODŽIO 31 D., 1941 M.

Nuo rugsėjo 7 -iki gruodžio 
31, 1941, viso į centraiinį ko
mitetą įplaukė .... $2,407.49

Iš tos sumos išsiųsta į Lie
tuvių Centralinį Komitetą, 
Brooklyn, N. Y., Sekr. L. Ka
valiauskaitei :

Spalių 14 d............$539.00
Lapkričio 3d......... $548.00
Lapkričio 19 d. ... $270.50
Bostono Arenoj Russian Re

lief Rally, gruodžio 14 dieną 
priduota .................. $950.40

Gruodžio 31 į Bostono Rus
sian Relief raštinę priduota

$100.00

Viso išmokėta . . $2,407.90
Visos įplaukos buvo pa

skelbtos “Laisvėje” perij©dis
kai, kai jos buvo gautos, iš
skiriant $84 gautus iš Nash
ua, N. H., gruodžio 14, per 
V. Vilkauską; $26 iš Montel
lo, Mass., per G. Shimaitį ir 
$100 iš Hudson, Mass., pri
duotus per J. Jeskevičių.

Prie to, turiu pastebėti, kad 
iš Massachusetts valstijos ne
mažai nusiųsta aukų tiesiog į 
Lietuvių Centralinį Komitetą, 
Brooklyn, N. Y. nuo organiza
cijų ir pavienių ypatų sumojo 
gal virš $700, kas sudaro virš 
$3,000 nuo lietuvių iš Mass, 
valstijos.

Šios aukos parodo, kiek gi
liai lietuviai darbininkai su
pranta ir atjaučia rimtumą pa
dėties ir reikalingumą pagal
bos lietuvių ir Sov. Sąjungos 
kariams, grumiantiesiems pe
tys petin sunaikinimui nuož
maus, mirtino fašistinio prie
šo.

Draugai ir draugės, su šiuo- 
mi aukų rinkimas dar nepasi
baigė. Karas dar pačiam įkai
time, tad prie kiekvienos pro

gos atsiminkite tuos draugus

ir brolius, kurie kariauja ir 
kenčia ne tik už save, bet ir 
už mus. Tad ir rinkimas aukų 
turi eiti kaip ėjęs.

Draugiškai,
Finansų Sekr., S. Zavis.

WILKES BARRE, PA.
Apie Darbus. “Moterų Balsas”

šiuom laiku šioje apylinkė
je mainos gana prastai dirba, 
o blogiausia, tai Glen Alden. 
Kitos dirba kiek geriau; žino
ma, Glen Alden iškasa dau
giau anglių už kitas kompani
jas, nes turi daug mainų, prie 
tam, gal nei viena kompanija 
taip neverčia darbininkus to
kius didelius karus lioduoti, 
kaip Glen Alden. Po šia kom
panija darbininkas turi supilt 
veik du karus į vieną, už tai ir 
dirbama mažai.

Dabar jau gerokas laikas, 
kaip šaltas oras laikosi ir šiuo 
kartu buvo didelis pareikala
vimas anglių ant vietos. Bet 
anglių pristatytojai ne vienam 
atsakė, kad anglių negalima 
gaut “ant greitųjų”, nors mai- 
nieriai susitraukę vaikščioja 
be darbo.

čia norisi prisiminti apie ju- 
bilėjinį “Moterų Balsą.”

Moterys išleisdamos šį žur
nalą atliko nepaprastai didelį 
ir puikų darbą. “Moterų Bal
sas” turėtų rastis pas kiekvie
ną susipratusį darbininką bei 
darbininkę. *

“Moterų Balse” atžymėta 
visi svarbieji moterų nuveikti 
darbai visoje šalyj; taipgi yra 
atžymėta mūsų jaunos chorų 
vadovės, kurių mes nemažai 
turime. Tik gaila, kad iš šios 
apylinkės “Moterų Balse” nie
ko nesimato, 6 visgi čia L.M. 
P.S. kuopos gyvavo ir veikė. 
Taipgi draugė V. Radišąuskiū-

Daugiau Pagalbos Raudo
najai Armijai

Nors baisiausias žmonijos 
priešas-hitlerizmas jąu sėk
mingai triuškinamas galingo
sios Raudonosios Armijos, ta
čiaus dar nevisiškai parblokš
tas ir pergalėtas. Dar reikia 
labai daug naujų pajėgų ir 
didelių kovų galutinam bai
saus priešo sumušimui ir jo 
sunaikinimui. Reikia labai 
daug ginklų ir labai daug me
dikamentų Raudonajai Armi
jai ir civiliam žmonėm.

O ypatingai dabartiniu lai
ku, kuomet supuvęs hitleriz- 
mas užkrėtė visus okupuotus 
kraštus baisia epidemiška liga 
—tifusu; tąja baisia liga gali 
užsikrėsti ir garbingoji Rau
donoji Armija bevydama tuos 
vokiškus ir kitokius niekšus iš 
užgriebtų kraštų.

Turėdami mintyje tą padėtį, 
turime kiek galint gelbėti ko
vojantiems už išgelbėjimą 
žmonijos nuo fašistinių užpuo
likų ir visko naikintojų. Gel
bėkime demokratiją nuo fa
šizmo.

Todėl LDS 110-ta kuopa 
rengia gražų vakarėlį šį šeš
tadienį—sausio 17 dieną, 7-tą 
vai. vakare, Piliečių Kliubo 
svetainėj, 338 Central Street. 
Visas pelnas skiriamas Sovietų 
Armijos Medikalei Pagalbai. 
Prašome visus atsilankyti ir 
paremti šį gerą darbą.

J. M. Karsonas.

Binghamton, N. Y.
Sovietų Sąjungai Medikalė 

Pagalba

Gruodžio 24 d. pas dd. Vė
žius įvyko draugiška sueigą 
kūčių vakare, belaukiant Ka
lėdų ir paminint d. Jievos Sle- 
soraitienės varduvių dienos 
sukaktį. Parengimo užmanyto- 
jos buvo dd. M. Bekerienė, V. 
Kaminskienė ir namų šeimi
ninkė H. Vėžienė. Jos paga
mino labai puikią vakarienę, 
—su visokiais valgiais ir gė
rimais.

Svečiams besilinksminant, 
buvo prisiminta ir Jievos var
do diena. Pasveikinant d. Jie- 
vą Slesoraitienę, buvo įteikta 
jai graži dovanėlė. Vėliau be
sišnekučiuojant, d. Vaicekaus
kas prisiminė apie pagalbą 
Sovietų Sąjungai. Visi svečiai 
sutiko prisidėti su finansine 
parama. Surinkta $8.25. Au
kavo sekanti po $1: E. Sleso- 
raitienė, G. Slesoraitis ir J. 
Vaicekauskas; po 50c.: I. Vė- 
žis, H. Vėžienė, J. Kireilis, Al. 
Bekeris, M. Bekerienė, V. Ka
minskienė, V. Zmitraitė ir B. 
Zmitraitė; po 25c.: E. Žemai
tienė, A. Bardzevičienė, O. 
Kireilienė, A. Tvarijonienė ir 
A. Zmitra.

Ačių visiems už aukas, o la
biausiai — draugėms vakarie
nės rengėjoms, kurios tiek 
daug darbo turėjo, kol priga
mino tokių gardžių valgių ir 
gėrimų, ir taip šv&tmgai visus 
priėmė.

B.

Skelbkitės savo bizni dien- 
raštyj “Laisvėje.”
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Darvinizmas ir Religija
Religija skelbė ir skelbia, 

esą visas pasaulis ir žmo
gus yra dievo sukurtas, esą 
pasaulis dievo sukurtas 
tikslingai. Religija moko, 
kad tvarka žemėje yra die
vo nustatyta ir ji negali bū-

Naujos gyvenimo sąly
gos, į kurias patenka auga
lai, pakeičia augalą ir kar
tu daro atranka, v

Natūralią atranką gam
toje galima pailiustruoti to- 
kiu pavyzdžiu. Prieš prasi
dedant pirmosioms šalnoms, 

Į dėl atvėsimo augalai prade
da persiformuoti, juose pra
sideda sudėtinga prisitaiky
mo reakcijų grandis. Ir tie, 
kurie labiau persiformuoja, 
prisitaiko šalčiui, turi dau- 

Darvinas sugriovė tuos giau progos išlikti, o tie, 
religijos prasimanymus. Jis: kurie išsilaiko, jau leng- 
nesugriaunamai įrodė, kad'viau iškenčia tolimesnes šal- 
visos gyvos esybės — auga- nas. Tuo būdu, natūrali at- 
lai, gyvuliai ir žmogus — ranka gamtoje yra kartu ir 
atsirado žemėje visiškai na
tūraliu būdu — evoliucijos 
arba nuoseklaus istorinio 
vystymosi procesu. Remda
masis pasauliniu žemės 
ūkio patyrimu, naujų na
minių gyvulių veislių ir. 
naujų augalų kultūrų rūšiui 
išvedimu, Darvinas įrodė, 
kad gyvuliai ir augalai nuo
lat kinta. Tuos kitimus 
žmogus gali sukelti ir pa
kreipti savo interesams, pa
dedant vadinamajai diVbti-j 
nei atrankai. Daugybė pa
sikeitimų vyksta ir laukinių 
augalų bei gyvulių organiz
muose. Bet laukinėje gam
toje, vietoj dirbtinės atran
kos, atliekamos žmogaus, 
veikia natūrali 
Gamtoje, gyvų padarų tar
pe vyksta įtempta kova 
už būvį. Tai kovai vykstant, 
jie yra natūraliai atrenka
mi. Išgyvena ir palieka sa
vo palikuonis tik tokie gy
viai, kurių organizme vyks
ta naudingiausi, labiausiai 
pritaikomo pobūdžio pakiti
mai; kiti gi žūva, nepalik
dami palikuonių. Iš kartos 
į kartą vis labiau ir labiau 
turtėja ir sudėtingesnė da
rosi gyvulių ir augalų nau
dingu kitimų — prisitaiky
mų sistema.

'Daugeliu iš gamtos ir'

žmogus žmogaus eksploata-! 
vimas, skurdas ir milijonų' 
Žmonių katorginis darbas irį 
prabangus veltėdžių eksplo
atatorių saujelės gyvenimas 
esąs iš “dievo valios.”

tam tikras augalų trenira
vimasis.

Darvino teorija padarė 
revoliucinį perversmą ne tik 
moksle apie gyvuosius pa
darus — biologijoje, bet ir 

: visose žmonių pažiūrose į 
'gyvąją gamtą. Ta teorija iš 
karto apvertė aukštyn ko
jomis visas religines pasa
kas, visas nemokslines pa
žiūras į gyvąją gamtą. Dar- 

jvinas materialistiškai išaiš- 
jkino pasaulį, parodydamas, 
kaip vyko gyvosios gamtos 
vystymasis, ir kartu su tuo 
atidarė mokslišką kelią 
gamtos kitimams tyrinėti.

Žemės rutulyje yra apie 
atranka, milijonas įvairių gyvulių 

rūšių ir apie 500,000 auga
lų rūšių. Prie to skaičiaus 
pridėjus išnykusias, iškasa
mas gyvulių ir augalų rūšis, 
gaunama, naujausiais duo
menimis, nemažiau kaip 10 
milijonų rūšių. Ir štai, ku
nigų, teologiniu gamtos 
supratimu, kuris tada vyra
vo gamtos moksluose, visus 
tuos organizmus, jų formą 
ir struktūra, instinktus, gy
venimo būdą yra sukūręs 
vieną kartą ir visam laikui 
kažkoks nematomas “kūrė
jas” — dievas. O Darvinas 
vietoje išgalvoto dievo su-

r/aueunu tr uin lijo n , .
praktikos imtu faktu Dar- .r.ad° .,tlkr^ Vv/° Pasau‘ 
vinas parodo/kaip 'iškyla l>o k.lmę - kintamumą ir 
naujos augalų ir gyvulių natūralią atrank^
rūšys, kaip vyksta jų evo-

kai, norint įtikti religijai, 
buvo nuteistas pedagogas 
dėl to, kad jis tvirtino, jog 
žmogus yra kilęs' iš beždžio
nės.

(Daugiau bus)

Apie Lietuviu Kaukoles 
Senovėje ir Dabar

velande randasi 15 ir 14 prie
miesčiuose. Po visą miestą ir 
priemiesčius yra pastatyti sar
gai, kurio su pakaitomis sergs
ti dieną ir naktį, kad, pastebė
ję bent kokį pavojų, kuogrei- 
č i ausi a i praneštų sargybos sto
tims. Teisėjas Orr taip pat iš
dėsto, kaip Civilio Apsigynimo 
Komitetas organizuoja ir la
vina skubias pagelbas ugnia
gesių, skautų ir kitus, būtinus 

! civiliam apsigynimui.
“Laisvės” redaktorius A. 

Bimba kalbėjo dviejuose atve
juose, ragindamas visus lietu
vius kartu stoti su Amerikos 
piliečiais gynimui savo šalies, 
savo miesto ir savo namų. To-

I liaus draugas Bimba kalbėjo 
apie pro-nacinę propagandą, 
kuriąja užsiima nekurie lietu
viški laikraščiai, kurie su ta 
nešvaria propaganda priėjo 
prie didžiausio absurdo ir be
protystės.

Neatsižvelgiant į to vakaro 
didelį šaltį ir sniegą, mitingas 
buvo skaitlingas. Net teisėjas 

1 Orr pareiškė: “Aš esu nuste
bintas, kad jūsų tiek daug, to
kiam bjauriam ore, palikę sa
vo namus atėjote į ši vienybės 

i mitingą.”
Dr. Vitkus buvo pasižadėjęs

'W

V AO ivd.u m-alūnuos Kusijai masinio mitingo, įvykusio Traralgar /Kn-st-j,
Londone, tūkstančiams publikos klausantis kalbėtojų raginimo pagelbėti Rusijai.

(Tąsa nuo 3-čio puslapio) 
kitos kaukolės buvo iškas
tos įvairiose Lietuvos vie
tose. Iš šių kaukolių tyrinė
jimų arba iš sugretinimų 
ankstybesnių amžių kauko
lių su paskutinių laikų lie
tuvių kaukolėmis, buvo pa
daryta išvada, kad lietuvių 
tautos senovėje būta doli- 
chokraninės (plačios kauko
lės) ir kad evoliucijos raido
je kaukolė pamažu platėja; 
kaukolės sudėtinės dalys 
stumiasi iš pakaušio į prie
kį. Nusvyręs pakaušis ma- 
žėja, kakta storėja. Ji anks- ; 
tykesniais amžiais yra bu- : 
vusi nuolaidesnė pakaušio 
linkui.

1928 metais prof. J. Ži- ■ 
linskas aprašė Naruišių i 
kaukolę, kuri buvo rasta to 
paties vardo kaimo laukų 
kalnelyje (Raseinių apskr., 
Kelmės valse.). Būdingiau
sia tai, kad toji kaukolė bu
vo rasta su vadinamosios 
Romos gadynės gausiais ra
diniais. Toliau sekė ir visa 
eilė kitų senų kaukolių. Tai 
vadinamosios Rašketos ir 
Kirsnos kaukolės. Tos kau
kolės yra akmens laikotar
pio radiniai. Pirmoji buvo 
rasta Telšių apskrityje tarp 
Virvytės ir Rašketos upių 
santakos, pačių upių dugno 
kloduose. Antroji Marijam
polės apskrityje prie Kirs
nos upės pakraščio.

1937 metais prof. J. Ži
linskas ir R. Masalskis pa
skelbė “Senojo Geležies Pe
ri jodo Lietuvos Gyventojų 
Kaukolių Studiją.” Svar
biausia, kad čia buvo pa
naudota nauja medžiaga, 
rasta netoli Kauno, beka- 
sant ant Neries kranto bu
vusias Eigulių senovės so
dybas ir kapus. Archeolo
giniai daviniai nustatę, kad 
kapai, o taip pat ir kauko
lės yra senojo geležies am
žiaus, maždaug 3 — 4-j o 
amžiaus krikščioniškos ga- 

vra. dynės. Čia buvo nagrinėta 
kapitalistinio ne tik Eigulių sodybos me- 

nes dar anksčiau 
a n tidarvinistinės buvo rasta žinomos Raginė- 
reakcinių srovių nų kultūros laiko kaukolės, 
ir dabartiniame kurios tuo vardu yra ir va

idinamos. O taip pat Pa- 
,. .. , . 'juostės, Lepšių, Dau-

evoliucijos teon- kaukolės. Ir toji medžia
ga patvirtino ankstybesnių 
tyrinėjimų išvadas. Tos iš
vados parodė, kad lietuvių 
tautos būta dolichokraninės 
(plačios kaukolės) ir tuo at
žvilgiu lietuvių rasinė pri
klausomybė yra skirtinga.

Tenka pabrėžti, kad kau
kolės ir veido išvaizdą vei
kia du svarbiausi veiksniai. 
Vienas, tai smegenų didėji
mas, kuris vienaip ar kitaip 
formuoja, kaukolės dėžę, *o 
antras, veido kaulo bruožu 
kitėjimas, kuris dažnai yra 
gyvenimo, darbo, kultūros 
lygio išdava. Vaizdus pa
vyzdys gali būti tas, kad 
paskutiniais laikais žmonių 
dantų veikimo jėga silpnėja, 
todėl atrodo, kad ir veido 
burnos sritis, tarytum pasi
traukia atgal, kai tuo tar
pu atsikiša smakras, nosis, 

. kakta.
Nosis gali taip pat būti 

liekana “pasitraukusios at- 
. gal” veido išvaizdos, o ne 
tam tyčia padarytas prie
taisas. Tai yra paprastai

Visiškai suprantama, kad 
bažnyčia, dvasiški j a, ’ reak
ciniai mokslininkai, žodžiu 
— visas senasis pasaulis 
puolė Darvino mokslą. Savo 
brošiūroje “Marksizmas ir 
darvinizmas” drg. 'Em. Ja- 
roslavskis nurodo, jog anti- 
darvinizmas buvo ir 
vienas viso ' 
pasaulio idėjinės reakcijos džiaga, 
ginklų, 
idėjos yra 
išraiška 
moksle.

Darvino 
ją pagimdė kapitalizmo 
epocha, kai kapitalizmas 
smarkiai augo ir žvdėjo, kai

Įdomius bandymus, kurie 
nušviečia aukštuose kalnuo
se augančių augalų kilmę, 
yra padaręs garsus botani
kas Bonje. Aukštuose kal
nuose augą augalai turi vi
są eilę būdingų ypatybių: 
karlikinis augimas, labai 
stambūs ir aiškūs žiedai, jų 
ypatybės perdirbant gry- 
nanglį, kvėpuojant, gari
nant vandenį, anatominėje 
struktūroje ir t. t. Visos tos 
ypatybės yra tiesiogiai su
sijusios su aukštų kalnų kli
matu. Perskyręs pusiau to
kį augalą ir pasodinęs vie
ną jo pusę aukštuose kai- jauna kapitalistų klasė hu
nuose, o kitą — lygumoje, 
Bonje po kurio laiko išau
gino abiejose vietose dvi la
bai skirtingas augalų rūšis.

Bandymai yra parodę, 
kad slėnyje augąs kadugys, 
pasodintas aukštuose kal
nuose, per 25 metus pasida
ro visiškai panašus į Al
piuose augantį kadugį. Rū
šių kitimai panašiais atve
jais vyksta, reikia manyti, 
tokiu būdu. Iš pradžių 
vyksta nepaveldimi pakiti
mai, prisitaikymo naujoms 
*Tyvenimo sąlygoms reakci- 
os rezultatas. Juk augalas 
□was. Pasodintas naujose 
tąlygose, jis pradės prisitai- 
cyti, persiformuoti, pasi- 
•eikš pakitimai, iš pradžių

nepaveldimi, o paskui, po 
K

kotarpio, tie pakitimai jau 
iš karto pasidarys paveldi-

ilgesnio ar trumpesnio lai-

vo liberali pažangių mokslo 
laimėjimų atžvilgiu. Tačiau 
ta teorija pažengė pirmyn, 
toli pralenkdama savo eno- 
cha. ir tuč tuojau susidūrė 
su klasiniais buržuazijos in
teresais, nes ii neigė reli
gija. Imperializmo, kapita
lizmo puvimo ir žlugimo 
epochoje Darvino mokslas 
suėjo i dar aštresnius prieš
taravimus su klasiniais bur- 
žuaziios interesais, su visa 
kapitalistine santvarka.

Tai liudija daugybė bū
dingų reiškinių. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse veikia 
įstatymai, kuriais draudžia
ma mokyklose dėstyti ran
tą pagal Darvino mokslą. 
Eilėje universitetų gamtos 
mokslus leidžiama 
tik remiantis...
Žinomas yra “bezdžioninis 
procesas” Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse (1925 m.),

dėstvti 
biblija.

paaiškinama. Juk ir dabar 
yra tautų, sakysime, eski
mai arba kitos tautos, ku
rios vartoja savo dantis ir 
kaipo įrankį, o ne tik kaip 
maisto kramtymo priemonę, 
pavyzdžiui, kai reikia minkš
tinti odą (skūrą) ažuot ją 
išdirbus, kaip kad daroma 
įvairiuose kraštuose, kurie 
vadinami civilizuotais. O 
taip vartojant dantis, kau
lai, į kuriuos jie sudygę, ir
gi susidaro stambesni ir, 
kaip sakoma, dantys išsiki-

Lietuviu kaukolės nuo 16 
šimtų metų senumo iki tik 
vieno šimto metų iš viso ir 
iki dabartinės kaukolės tu
ri skirtumų ir yra padali
namos į keturis pamatinius 
skyrius, bet būdingiausia ir 
gausiausia lietuvių kaukolių 
rūšis vis tiek yra plačia- 
veidžių-plačiagalvių; tokių 
yra 75 procentai vyrų ir 90 
proc. moterų.

Plačiaveidžių - ilgagalvių 
grupė sudaro pusdvylikto 
procento visų kaukolių, o 
siauraveidžių-ilgagalvių jau 
tik apie 3 procentus viso 
skaičiaus.

Lietuvio vyro kaukolės 
bruožai abelnai yra stambo
ki, truputį kampuotais ant
akių kaulais, taipgi plato
kais veido kaulais. Lietu
vių moteries kaukolės bruo
žai yra panašūs, bet mažes
ni, švelnesni. J. žg.

Cleveland, Ohio
Iš OLVK. Komiteto Veikimo
čionai įvyko Ohio Lietuvių 

Vienybės Konferencija ir tapo 
nustatyta konferencijos veiki
mo programa 
Ohio lietuvių 
nuo fašistiniu 
rėmimą prez.
sieninės politikos, už teikimą 
paramos kariaujančioms prieš

fašistinę ašį šalims ii* prieš pro 
-nacinę propagandą čionais,— 
Amerikoj; ypatingai čionais, 
Clevelande, kur leidžiami 2 
lietuviški laikraščiai, ne tik ką 
talpina atvirą pro-nacinę pro
pagandą, bet, suklaidinę dalį 
šios apylinkės lietuvių, klastin
gais būdais renka pinigus iš' 
jų, tęsimui tos savo nešvarios 
politikos. Įvykdinimui konfe
rencijos programos tapo iš
rinktas Konferencijos Veikian
tys Komitetas. ’ l

I

Konferencijos Komitetas, ne
turėdamas iždo, negalėjo daug 
ką nuveikti. Todėl nusitarė 
pirmučiausiai surengti “card 
party” su dovanomis, kad pa
sidarius kiek pinigų plates
niam veikimui. Komitete esan
čios moterys pasidarbavo ge
rai išplatinimui tikietų, jos su-' 
nešė dovanas kortų laimėto
jams. Draugė Venslovienė dvi 
dovanas; draugės Rackaitienė, 
Karsokienė ir Gendrėnienė po 
vieną; Povilas Boika $1 ir di
delį sūrį, kurį leidžiant laimė
jimui buvo sukelta $6.10; 
draugė Gendrėnienė iškepė 
gražų pyragą, kurį išstatė m e 
ant varžytinių. Prie tam, drg. 
Vensolvienė ir Gendrėnienė 
pagamino šiai pramogai visus 
užkandžius savo lėšomis. Ne- 
kurios draugijos irgi paauka
vo po dolerį kitą.

Platus Vienybės Mitingas
Komitetas įsigijęs kiek pi

nigų ėmėsi platesnio darbo, 
surengdamas platų vienybės 
masinį mitingą, tikslu, kad su
vienyti vietos lietuvius mūsų 
šalies gynimui ir supažindinti 
su pavojum nuo Japonijos 
gengsterių, kuris gresia ne 
vien mūsų šalies vakarų pa
kraščiams, bet ir Clevelandas 
nėra saugus nuo to pavojaus. 
Tie gengsteriai 
bombnešiais gali
Cleveland© namus, tiltus, ligo
nines ir dirbtuves. Cuyahoga 
apskrities teisėjas Stanley L. 
Orr, kuris tame mitinge atsto
vavo Civilių Apsigynimo Ko
mitetą, nuodugniai išdėstė, ko
kis pavojus gręžia Clevelan-

atlėkę su
supleškinti

už apvienijimą 
gynimui šalies 
agresorių, už

Roose velto už-
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LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N.

clui, ir kaip Civilio Apsigyni 
mo Komitetas yra prisirengęs I 
apsaugoti miestą nuo to pavo- mgi kalbėti šiame mitinge, bet, 
jaus. Pačiame Clevelande ir'matomai, buvo iššauktas kur 
priemiesčiuose, kaip teisėjas prie ligonio, kaip gydytojams 
Orr pranešė, yra įrengtos 29j yra paprasta, ir neturėjo pro- 
sargybos stotys, iš kurių Cle-i .(Tąsa 7-me pusi.)

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuve, kurioje parduodama daugmeniš 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn

Telefonas 4-3779.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

WATERBURY, CONN
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn.

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais

Specialiai prisiruošę priimti svečius

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais

EASY CREDIT ...No Extra Cost

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai Yonkers, N. Y
Maskva, saus. 15. — Sovietų Žinių Biuro šiandieninis 

pranešimas sako:
Mūsų kariuomenė sausio 14 d. vis žengė pirmyn į 

vakarus.
Atkakliose kautynėse mūsų kariuomenė pagrobė 

daug karinių reikmenų ir atėmė iš priešų eilę apgyven
tų vietų, tarp kurių ir miestelis Medyn.

Sausio 13 d. buvo sunaikinta 13 vokiečių orlaivių. 
Sovietai neteko 8 lėktuvų.

davotis.
Tais menesiais kūdikio 

dantys gauna gerą ar blo
gą pagrindą visam amžiui, 
priklausomai nuo to, ar mo- 
tina buvo sveika, ir ar ji šiemet tur6jo vakarienę Nau. 
tinkamai maitinosi, ar bu-1;,, 
vo ligota ir nevartojo tiek 
ir tokio maisto, kaip reikė
tų.

Žinios iš Mūsų Kolonijos
Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 

bas, kaip kas metą, taip ir

Pranešimai Iš Kitur

Maskva, saus. 14. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido sekamą pranešimą:

Generolo Zacharino komanduojama kariuomenė vie
noje dalyje vakarinio fronto toliau vejasi priešus besi
traukiančius atgal, ir per dieną sunaikino 35 vokiečių 
automobilius, 45 lengvuosius ir sunkiuosius kulkasvai- 
džius, 24 automatiškus šautuvus ir daug kitų ginklų.

Vienoje fronto dalyje vakar sovietinė kariuomenė, 
gerai nutaikydama savo kanuolių ugnį, sunaikino tris 
priešo fortus, pastatytus iš medžių ir žemių, du lizdus 
kulkasvaidžių ir žvalgybos punktus ir susprogdino di
delį amunicijos sandėlį.

Sovietų kariuomenė vienoje dalyje Leningrado fron
to per dieną sudaužė du vokiečių fortus pastatytus iš 
rąstų ir žemių, ir pagrobė dvi kanuoles, tris kulkas- 
vaidžius, vieną minų mėtytuvą ir sunaikino daugiau 
kaip 400 priešų oficierių ir kareivių.

Tokio, saus. 15. — Japonai 
skelbia, kad jų laivai iškėlę 
savo kariuomenę arti Singapo
re, anglų tvirtumos, Malajų 
pusiausalyje.

London. — Anglai skai
čiuoja, kad fašistų kraštai 
nuo karo pradžios iki šiol 
prarado 5 milionus tonų 
prekinių laivų.

GREAT NEECK, N. Y.
Sekmadienį, sausio (Jan.) 18 d. 

įvyks svarbios prakalbos su dainų 
programa. Nuo lietuvių kalbės D. 
M. šolomskas, nuo rusų B. Bory- 

jų Metų sulaukiant. | sov ir bus anglų kalboje kalbėtojas
Vienas kliubietis buvo 'T, clv““ D®fonse l“7bos- „ 

. . _. ,. n-i- n TarP kalbų Pirmyn Choras, vad.
karienėje jau Dėdės Šamo Geo. Kazakevičiaus sudainuos kele-

■ uniformoje, tai — A. Balkutis, ! tą gražių dainelių. Prakalbos bus 
kuris buvo atvažiavęs pas sa-i ^asn?o?ių .salaje’ 91 st^amb?at Rd? 
vo tėvelius viešėtis. Vaikinas vakare. —• Komisija, 
gerai atrodo, pilnas energijos.
Sako, jeigu teks susidurti su i
Japonijos razbaininkais, tai 
mušiąs

Great Neck, N. Y. Pradžia 6-tą vai.
(12-13)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 1Q kp. susirinkimas įvyks 

sausio (Jan.) 18 d., bus 2:30 vai.
razbaininkais, 

be pasigailėjimo, 
tau pasisekimo, Anta- Po Pįetų 735 Fairmount Ave. Visi x ' v* o i n IIr i ri n lin rniiii vine iii

nuk!
Kliubietis

Po prakalbų bus draugiškas pasi-sibovijimo vakarą šeštadieni, sausio 
linksminimas. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti prakalbose ir pasilinksmi
nime. — Rengėjos. (12-13)

NEW HAVEN, CONN.
Pamatykite Sovietų judžius-fil- 

mas. Sausio (Jan.) 17 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėje, 242 Front 
St., New Haven, Conn. Bus rodomi 
šie paveikslai: “For Honor, Free
dom & Country”—"Už Garbę, Lai
svę ir Tėvynę.” Antras “The Red 
Army.” Taipgi trumpai bus parody
ta filmos rusų liaudies šokiai ir 
Kauno paroda laike rinkimų Sovietų 
valdžios Lietuvoje. Įžanga 40c, 
įskaitant taksus. Paveikslus rodys 
George Klimas iš Brooklyn©.

(12-13)

17 d., 7:30 vai. vak.
3. Bus rodomi judami paveikslai 

“For Honor, Freedom & Country** 
antra filmą “The Red Army”. Taip
gi bus rodoma iš Sovietų-vokiečiU 
karo Lietuvoj. Sekmadienį, sausio 18 
d., 7:30 vai. vak. Visi minėti rengi-.' 
mai bus Liet. Jaunų Vyrų Draugijos 
Svet., 407 Lafayette St.p Bridgeport, 
Conn. Prašome atsilankymu — Ren
gėjai. (12-13)

■tar*

London. — Anglų orlai
viai vėl bombardavo vokie
čių laivyno stovyklą Breste, 
Franci joj. Visi anglų orlai
viai sveiki sugrįžo.

Naciai Nesitrauksią už 
“Žiemos Linijos”

Stockholm, Šved. — Čia 
gauta pranešimas iš Berly
no, kad vokiečių armija so
vietiniame fronte jau nesi
trauks toliau atgal nuo da
bar pasiektos “žieminės li
nijos.”

Kiek pirmiau jie skelbė, 
kad nacių “žieminė linija” 
eisianti per Charkovą, 
Kurską, Oriolą, Kalugą, 
Možaiską ir Ilmen ežero sri
tis iki Slisselburgo, prie La
dogos ežero, į rytų šiaurius 
nuo Leningrado.

Po tokios linijos paskelbi
mo, Sovietai atėmė iš vokie
čių Kalugą, stambų ir svar
bų miestą.

Motina ir Vaiky Dantys
Apie 21-ną iš kiekvieno 

šimto šaukiamų į Amerikos 
armiją naujokų turėjo at
mest tik todėl, kad jų dan
tys perblogi arba permažai 
dantų telikę pas tuos jau
nus vyrus.

. Illinois Universiteto den- 
tistų kolegijos profesorius 
dr. I. Schour ir Kūdikių Ty
rinėjimų Klinikos direkto
rius Maury Masler atrado, 
kad vaikų ir vyrų dantų sti
prumas ir sveikata labai 
daug priklauso nuo to, kaip 
sveika buvo motina bent 
per paskutinius penkis mė
nesius nėštumo ir kaip jinai 
maitinosi tuo laiku. Tada 
kūdikio dantys, motinos yš- 
čiuje, pradeda ryškiai bu-

Nelaimingas Atsitikimas
Skaudi nelaimė patiko drg. 

R. Tratulį užpereitą ketvirta
dienį, sausio 8 d. Sunkiai su
žeistas. Drg. R. Tratuliui tik 
išėjus iš dirbtuvės, kur turėjo 
jis gauti busą ir važiuoti na
mo, tuom tarpu smarkiai va
žiuodamas automobilis parmu
šė jį ir sulaužė koją, ir taip 
visas likosi smarkiai apdaužy
tas.

nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptari
mui. Kurie dar esate skolingi už 

, pereitus metus, malonėkite tuojau 
užsimokėti. Jau laikas -mokėti duok
les ir už 1942 metus. Taipgi bus 
rinkimas valdybos šiem metam, tad 
būkite susirinkime.

Pranešimas Bridgeport© ir 
Apylinkės Draugams

1. Penktadienį, sausio 16 d., 7:30 
vakare atsibus Lietuvių Literatūros 
Draugijos 63 kp. susirinkimas.

2. Ta pati LLD 63 kp. rengia pa-

JEW STATION THEATRE 
305 Market St., Newark, N. «L 

Tel. Market 3-4196 
Dabar Rodoma!

‘SHORS”
Epika iš Ukrainos 

taipgi: ‘SOVIET POWER*’ 
Populiarės kainos—nuolatiniai nuo 

12:30 vai. p. p.

Rallins, K. Roman-

Prot. Rast. 
(12-13)

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susiv. 33 kuopa, rengia 

vakarėlį šešt., 17 d. sausio (Jan.), 
LDP Kliube, 408 Court St. Bus gert 

j ir valgyti ir smagi muzika.
Kviečiame narius ir simpatikus, 

praleisite linksmai laiką ir paremsi- 
te kuopą. Prasidės 6:30 vai. vak.— 
Kviečia Rengėjai. (12-13)

Dabar jis randasi Rahway 
Memorial Hospital, Rahway,

randasi ir 
Strupaitis, 
narys, ir

Cleveland, Ohio
(Tąsa nuo 6-to puslapio) 

gos pakalbėti mūsų mitinge. 
Gaila.

Aukos Raudonajam Kryžiui
Mitingo dalyviai Raudona

jam Kryžiui sumetė sekamai: 
po $1: M. Geibienė, S. Kaziu- 
lionis, J. Radževičius, Sarulie- 
nė, Mrs.
dienė, J. žemaitis, S. K. Ma- 
žianskas, J. N. Simans, P. Boi- 
ka, Gijart, Jesiūnas, Bagužis, 
Jankauskas, Wirkeliene ir Be
nius; po 50c.: Juoz. Stripeika, 
J. Debilius, P. Nemura, Baro
nas, A. Pilkauskienė, V. Kar- 
sokas, 
džius, 
Šlekys, 
čiai, Baltrušaitienė, Chepulie 
nė, Venslovai, 
Ross,
drenienė; po 25 cent.: Young- 
ienė, Bauža, Marė, Maurutis, 
J. Petrauskas, J. Gendrėnas, F. 
Bokeris, J. Bot,yrius, A. Moc- 
kaitis, A. Žukas ir Bevardis; 
Geysonienė 30c. Viso $30.67.

HARTFORD, CONN.
Dideli šokiai Raudonajam Kryžiui 

įvyks sausio (Jan.) 17 d., vakare. 
Bus Lietuvių Am. Pil. Kliubo salėje, 
227 Lawrence St. Gros 
lok’s orkestrą. Taipgi 
šokikai šoks klesiškus 
bus Ališa ir Kęsai.

Šį parengimą ruošia
Pil. Kliubas ir kviečia visus apylin
kės lietuvius dalyvauti parengime 
ir tuomi pagelbėti savo šaliai apsi
ginti nuo užpuolikų. Kiekvienas cen-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Vokiečiai, Sako, Atmušą 
Sovietų Atakas

Berlin. — Vokiečių radi- 
jas skelbia, kad jie atgriebę 
nuo Sovietų vieną apgyven
tą vietą į rytus nuo Kursko, 
po kelių dienų žiaurių mū
šių. Kitur naciai sakosi at- 
mušę raudonarmiečių ata
kas.

Linden, N. J.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London, saus. 15. —Ang

lijos orlaiviai pleškinę Ham
burgą, Emdeną ir kitas na
cių laivyno stovyklas Vo
kietijoj ir Holandijoj. Žuvo 
5 anglų orlaiviai.

New York, saus. 15. — 
Išgelbėta 39 iš 40 buvusių 
jūrininkų “N or nes s” laivo, 
kurį sunaikino vokiečių sub- 
marinas už 60 mylių nuo 
Amerikos krantų.

Algiers, saus. 15. — Nu
žiūrima, kad naciai ruošia
si per Turkiją užpult ang
lus Artimuose Rytuose.

Mūs “Saulė” Gyvuoja. Susir
gimai ir Nelaimės

Peržvelgus Lietuvių Saulės 
pašalpinės draugijos gyvavi
mą už 1941 metus, pasirodo, 
kad ta draugija kol kas gy
vuoja neblogai. Nors naujų 
narių į draugiją negauta, bet 
senieji nariai sugyvena neblo
gai,—visi darbuojasi dėl drau
gijos labo. Ypatingai valdyboj 
gera tvarka.—Tai ji ir ant ši
tų, 1942 metų, palikta, išsky
rus tik pirmininko pagelbinin- 
ką. šių metų valdyba susideda 
iš sekamų asmenų : pirminin
kas C. Lenarth, pirm, pagel- 
bininkas A. Vertelienė, prot. 
sekr. R. Tratulis, finansų sek. 
R. Strupaitienė, iždininkė B. 
Sebeckienė, iždo globėjai—J. 
Vertelis ir F. Marozas; mar
šalka— S. Krutulis.

Draugija laiko savo susirin
kimus pirmą trečiadienį kiek
vieno mėnesio, A. Rupšių sve
tainėje, Wood Ave. ir 16th St. 
Jau per eilę metų ši draugija 
užsisako dienraštį “Laisvę” ir 
kas metai moka $5; tai ir šie
met neatsiliko — paaukauta 
“Laisvei” $5.

Labai apgailestaujame, kad 
tokia skaudi nelaimė patiko 
mūs draugą ir linkime jam 
greitai pasveikti.

Tuom pat laiku 
daugiau ligonių: J. 
Saulės Draugijos
taipgi L.D.S. 135 kuopos na
rys yra po operacijos. Sveiks
ta; jis randasi namie.

Angelina Verteliūtė, LDS 
135 kuopos narė, sausio 1 die
ną automobilių nelaimėje su
žeista į koją; po biskį sveiks
ta. Linkim visiems greitai pa
sveikti.

Dr-jos Korespondentas.

Selzer City, Pa
Mirė Margelienė

Sausio 13 d. mirė Ona Mar- 
gin-Margelienė, po tėvais Si
manavičiūtė. Mirė po sunkios 
operacijos, kurią turėjo 5 sa
vaitės atgal, Philadelphia, Pa.

Paliko dideliam liūdėsyj 
mylimą vyrą, 3 dukteris, ir 3 
brolius—Vincą, Andrių ir Ed
vardą.

Laidojama sausio 17 d., ry
te, į lietuvių parapijines ka
pines.

Laidotuvių direktorius—Vin
cas Tucinas.

Linkėtina, kad lietuviai kuo- 
skaitlingiausiai atiduotų pas
kutinį patarnavimą Onutei, at
sisveikinant kaipo pažangią 
moterį.

J. Ramanauskas.
EI a

Dr. 1.1. Kašb'aučius

Washington, sausio 15. — 
Amerikos orlaiviai jieško fa
šistų submarine ar submarinų, 
kurie subombardavo “Nor- 
ness” laivą amerikiniuose van
denyse.

Helsinki. — Suomių ko
manda tvirtina, kad jie su
mušę rusus į šiaurius nuo 
Onegos ežero ir dabar, gir
di, naikiną jų likučius tenai.

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Telefonas: HUmboldt 2-7964 .

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Helsinki. — Suomiai (be 
patvirtinimo) skelbia, kad 
jie smarkiai sumušę du so
vietinius pulkus ties Pove- 
netsu, į šiaurius nuo One
gos ežero.

London. — Sovietų ka
riuomenė žiauriai atakuoja 
nacius 550 mylių fronte 
Ukrainoje ir Krime.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Siūdins
(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

i

i

(12-13)

O

OE

Jie prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 
ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.St., 

pla- 
Pe-

Lietuvių Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Johnny Se- 
nepaprasti 

šokius, tai

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Idos tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be Jokio mokesčio.

PRISTATOME Į NAMUS.

Mrf Telefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas 

K. IR N. KULBOKUS

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Liet. Am.Balčiūnienė, A. Ra- 
Kubilienė, Sutkaitis, 
Boikienė, Paltanavi-

Saimonas, A. 1 tas nuo šio parengimo eis Raudona-
Cypas, Dargis ir Gen- jam Kryžiui. Įžanga 40c. — Kviečia

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

S Sumner -Hart Liquor Store
S? 132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Rengėjai.

HARTFORD, CONN.
Svarbios prakalbos įvyks sekma

dienį, sausio (Jan.) 18 d., Laisvės 
Choro salėje, 155 Hungerford 
pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės 
čiai žinoma visuomenininke K.

—J. N. S. , trikienė iš Brooklyn, N. Y.

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N

S CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, 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 Į

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tcl. STagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

THE BAKERS’Varpo 
Keptuve 

yra 
unijinė

) UNION LABEL

Rūgšti ruginė, saldi ruginė; čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Pui
kiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, 
Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ i
DIREKTORIUS $

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

k

g
s:

■5
■y

■r

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

site patenkinti.



Antra V. Bacevičiaus
Paskaita

raportų

daly

masiniame

Pamatykite Svederiy Laisvės Radio Kliubas

LIETUVIŠKAS KABARETAS

LAISVES’ METINIS Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

Vasario 1 February

GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

BAZARAS BUS
(12-14)

Tel. EVergreen 4-9508auto

Taipgi pri-
Apie save

Unija Aukojo $2,090 
Raudonajam Kryžiui

ir patogi
Kreipki-
Apt. 29, 

(12-14)

Tūkstančio Dainuškų 
Autorius Pasikorė

finansų 
sugrįžęs 
pasiliko

meti- 
daug

vienam 
garu

OFISO VALANDOS.
9 ryto iki 9 vakaro, ir 
julyg sutarties išanksto 

Tel. SOuth 8-1551

Sulaikyti trys po 16-18 me
tų vyrukai kaltinant apiplėšus 
apie 300 namų Queens ir Na
ssau apskrityse.

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

neseniai 
taipgi

UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

“LAISVES”
BAZARAS

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

ĮŽANGA 

$1.50 
Asmeniui

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
ir šeštadieniais atdara per naktį

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

LLD. I Kuopa Dalyvauja 
Visuomeniškam Darbe

Lokalus Duos Viską 
Pergalei Kare

Jurgis Zablackas 
Tebeserga

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c
Įskaitant federates valdžios taksus

Į susirinkimą bus kviečiami 
visi jau pereitais metais prisi- 
d ėjusieji radio įsteigimui-pa- 
laikymui ir visi norintieji nau
jai prisidėti.

Radio Kliu- 
aktyvizuoti. 
kuri prie 

sušauks
Jame bus East New York-Rich 

mond Hill, N. Y.

“žmogus Su šautuvu 
dingas Sovietų judis, i 
cūzų filmą 
dabar rodomos Irving Teatre, 
Irving Place ir 15th St., New 
Yorke.

jspu 
fran 

Merginų Kliubas’

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

Lietuvių Piliečių Kliubo me 
tinis susirinkimas bus penkta 
dienį sausio 16 d., Kliubo sa 
lėj, 60-39 56 Drive, Maspeth

Pereitą savaitę Brooklyne 
gimė 979 kūdikiai. Pernai per 
tą savaitę buvo 826 gimimai.

Sausio 4-10 savaitę Brookly
ne mirė 547 žmonės.

Central Palace Salėje
18 Manhattan Avenue. 

Brooklyn, N. Y.
Pasirandavoja patalpa 

tinkama, laikrodininkui 
čiui, 174 Roebling St.,

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Dr. A. PETRIKĄ
(DAJ\Tt GYDYTOJAS'

421 SO i th ST

ATDARA NUO
Penktadieniais

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

LIETUVIŠKA

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

Per savaitę Brooklyne 123 
asmenys susirgo kokliušu ir 2 
mirė; skarlatina susirgo 62.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN N Y

Tel Fa

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės nuo 

45 iki 50 m. amžiaus, be vaikų, gali 
būti našlė ar gyvanašlė, turi būti 
nepikta, linksmo būdo, laisvų pažiū
rų. Mylinčios linksmą šeimynišką 
gyvenimą malonėkite atsišaukti že
miau paduotu antrašu, 
siųskite savo paveikslą 
paaiškinsiu per laiškus

F. M., 51 Park Tr.,

VALANDOS:
9 12 rytt
l 8 vakare

Penktadieniais uždaryu
Tel Evergreen 7-6868

Tuojau įsigykite bilietus, 
nes jau labai trumpas 

laikas

Lietuvių Literatūros Draugi
jos metinis susirinkimas buvo 
sėkmingas. Kuopos valdyba 
1942 metams pasiliko be per- 
rihkimo. K. Balčiūnas 
tvarkytojas, 
iš ligoninės, 
valdyboje.

Iš kuopos 
pasirodė, 
neblogai, 
čio “Laisvės” šėrą 

Laisvės”

“Mes. . . ginsime savo šalį 
visomis jėgomis, kokias mes 
turime. Tūkstantis mūs narių 
jau randasi armijoj—tūkstan
čiai daugiau seks. Tūkstančiai 
įsirašo į civilinių apsigynimą. 
Visi aukauja karo pašalpai. 
Kiekvienas iš mūs esame pa
siruošę prakaituoti ir dirbti 
pagaminimui kas tik reikalin
ga pergalei.

“Greta su mūs broliais An
glijoj, Chinijoj ir Rusijoj mes 
atnešime laisvę pasauliui. Mes

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

raportavo iš 
krašto tautų 

suo- 
įvykusios konferencijos.

šiemet 
.narių 

nutari- 
Kuopa 

tad išrin- 
suva- 

i iš iždo 
suvažiavi-

Artinasi “Laisvės” Baza- 
ras. Laukiame dovanų.
Tikimės šiemet daugiau 

ir stambesnių dovanų, ne
gu kitais metais.
Šiemet Labiau Reika

linga Dienraščiui
Parama

Viskam brangs tant, 
dienraščiui darosi sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagelba. Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankietas prasidės 6-tą valandą vakare.

išlaisvinsime žmones Vokieti
jos, Italijos ir visų šalių. Ant 
fašizmo griuvėsių mes išbuda- 
vosime naujas aukštumas lais
vės.”

Maspethiečiai Rengiasi “Lais
ves” Suvažiavimui

Maspethe gyvena daug lais- 
viečių, dienraščio patrijotų ir 
skaitytojų, šiemet, kiek teko

Visi nariai prašomi ateiti 
nes bus nauja valdyba renka 
ma ir daug kitų svarbių 
kų aptarti.

Mrs. Ruth Moresco, 47 
Third St., dūrus peiliu savo 
5 metų dukrelę, nugabenta 
Bellevue ligoninėn ištyrimui.

krautuvai 
arba šiau-

Brooklyn
(12-14)

Šį šeštadienį, sausio 17-tos 
vakarą, Brooklyno-Maspetho 
mezgėjos sueis į savo rengia
mą balių, 419 Lorimer St., ne
šinos mezginiais ir nešinos na
mie gamintais skanėsiais, kad 
pavaišinti atsilankiusius sve
čius ir tuo pat kartu nenusto
ti nei minutės brangaus laiko 
mezgimui.

Kurios nebus užimtos sve
čių priėmimu ir aprūpinimu 
vaišėmis, tos megs. Ateikite 
pamatyti tą karui prieš fašiz
mą brangių turtų gamintuvę ir 
savo atsilankymu paremkite 
vilnų fondą. Visas pelnas eis 
vilnoms pirkti. Įžanga tik 25c.

Karšti, namie gaminti val
giai bus gatavi 6 vai., tad atei
kite svečiuosna prieš vakarie-

Filmoje “žmogus Su šautu
vu” perstatomi 1917 metų is
toriški įvykiai, kuriuose pa
prastas kaimietis karys išsidir
ba į veiklų kovotoją, Sovietų 
valdžios gynėją. Tuose veiks
niuose, kaip žinia, vadovavo 
didysis Sovietų vadas Leninas 
ir jo veiklą įspūdingai atvaiz
duoja artistas M. Shtraukh. 
Apie jo vaidinimą Lenino ro
lės Lenino našlė Krupskaja 
yra pasakius, jog “Shtraukh’o 
balse girdi lljičiaus balsą.”

Matant judį, negali persi-, 
statyti matant vaidinimą, bet 
rodosi, jog matai Leniną—ge
ni jališkai, pasišventusiai, rū
pestingai vadovaujant didie
siems istoriškiems veiksniams.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Del Grand St Gatveka- 
riy Kursavimo

Su daugeliu maspethiečių 
teko kalbėtis ir girdėti jų nu
siskundimus dėl Grand Stryto 
gatvekarių kursavimo. Gatve- 
kariai eina perretai. Dažnai 
tenka išlaukti po 20 minučių 
ir daugiau, kol/sulauki gatve- 
karį. šitie gatvekariai yra vie
nintelė priemonė susisiekti su 
Williamsburgu, į kurį dauge
lis maspethiečių važiuoja 
dirbti arba kitokiais reikalais.

Bet šitą trūkumą pataisyti 
tegalima tik vienu keliu: mas
pethiečiai turėtų susirašyti po 
peticija ir įteikti atatinkamai 
miesto įstaigai, o toji tuomet 
dalykus galėtų išlyginti ir vi
siem, besinaudojantiem Grand 
Stryto gatvekariais tuomet bū
tų didelis palengvinimas!

Krps.

daug'girdėti, jie turės skaitlingesnę 
atstovybę “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavime, kaip kitados. 
Reikia pasakyti, kad dar yra 
mūsų gerų patrijotų, kurie nė
ra bendrovės dalininkais. Ma
nome, kad visi šiemet pasiims 
po šėrą ir jais pataps. “Lais
vės” šėrininkų suvažiavimas 
įvyks vasario 1 dieną.

Tam pradžią padarė Jonas 
Kaulinis. Aną dieną jis įsigijo 
“Laisvės” šėrą ir pasakė:

—Perku “Laisvės” šėrą ir 
greit pirksiu Jungtinių Vals
tijų apsigynimo bonų.

Tai patrijotiškas darbas!

Amerikos Raudonasis Kry
žius iš Kailių Darbininkų Uni
jos Lokalo 2-ro pereitą antra
dienį gavo $2,000 čekį. Jis 
įteikta Brooklyno skyriui.

Priimdamas čekį kampani
jos atidarymo ceremonijose 
Brooklyno prezidentas Cash- 
more pasakė: “Noriu pareikš
ti gilią padėką už šią gausią 
auką. Aš tik galiu pasakyti, 
kad jeigu milionai Brooklyno 
žmonių seks jūsų duotą pa
vyzdį, mums nėra reikalo bai
mintis dėl sukėlimo Brooklyno 
kvotos, mes galime ją pervir
šyti.”

Ši jau buvo iš tos unijos an
tra $2,000 auka. Pirmąją dvi- 
tūkstantinę įteikė Lokalas 3- 
čias Am. Raudonojo Kryžiaus 
New York o Skyriui.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Morris Samis, Bronx, paė
męs iš troko savininko už 
“parking” 25 centus, troką pa
statė gatvėje. Toks pasitarna- 
vimas teisme jam kainavo $25 
baudos už sulaužymą 
pastatymo taisyklių.

Sausio 22 d., ketvirtadienio 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 
įvyks antra kompozitoriaus- 
pianisto Vytauto Bacevičiaus 
paskaita apie grožį, ši paskai
ta, iš jo paskaitų cikliaus, bus; 
apie architektūrą, šioje pas-' 
kaitoje Bacevičius išdėstys 
nuo egiptiečių, senovės graikų, 
romėnų iki paskutinių laikų 
architektūrą.

Architektūra yra viena iš 
meno šakų, šia tema paskaita I

Pažymėtina, jog Lokalą 65- 
tą, didžiumoj, sudaro jauni
mas. Kada prieš 7 mėnesius 
lokalas nusitarė gauti 7,000 
narių per 7 mėnesius, tūli tai 
palaikė jaunimo įkarščiu, ku
rį jie galį taip greit užmiršti, 
kaip greit nutarė. Bet suėjus 
7 mėnesiams 7,000 naujų na
rių masiniai įvesdinta unijon 
šiame mitinge laike įspūdin
gos programos, didžiuliu spek
takliu atvaizduojant unijos iš
augimą iš mažos grupelės į 
16,000 galiūną.

Įžanga tik 
skiriamas į 

Amerikos 
, Rusijai 

]<s Karo Pagalbai ir Amerikos 
Ateivių Gynimui. Lietuviai 
prašomi įsigyti bilietus pas sa
vo organizacijų veikėjus.

A. Mureika, delegatas ame
rikiniame Ispanijos pabėgė
liams gelbėti komitete, rapor
tavo, kad nemažai lojalistų, 
kovotojų už Ispanijos demo
kratiją, dar randasi Francijos 
koncentracijos stovyklose. Pa
staruoju laiku 38 parvežė į 
Meksiką, o dar 54 labai žy
mūs kovotojai reikia paliuo- 
suoti iš koncentracijos stovyk
lų ir parvežti į Meksiką. Tam 
reikia sukelti pinigų. Auka
vo tam tikslui:

A. Mureika $1; Draugė ir 
J. Dainius po 50 c.; Poškai- 
tis 35c.; Rušinskienė, šoloms- 
kienė, šibeikienė, Matus, Wa- 
risonas po 25c. Viso $3.60.

Širdingai ačiū aukojusiems. 
Aukos perduotos Ispanams 
Gelbėti Komitetui.

1 Kp. Korespondentas.

Fred Fisher, 65 metų, pa
rašęs, sakoma, apie tūkstantį 
dainų-dainuškų, rastas pasiko
ręs savo kambaryje, 617 West 
kind Ave., N. Y. Paliktoj no
toj parašęs: “Niekas nekal
tas.” šeimos nariai sako, jog 
jis sirguliavęs.

Tūlos iš jo pagamintų dai
nų išsiplatinusios milijonais 
kopijų. Dainos “Dardanella” 
vien rekordų buvę parduota 
6,500,000. Vienom dainom jis 
parašęs žodžius, kitom tik mu
ziką, šimtam dainų parašęs 
viską.

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street, BrookI

Pažymėjo, jog visose tose tau
tose masės žmonių kooperuo
ja su J. V. valdžia, bet ran
dasi ii- fašistinių gaivalų, ku
rie veikia su agresoriais. Kon
ferencijoj buvo nutarta su
rengti koncertas ir balius. 
Įvyks vasario 14-tą, 15 W.
126th St., New Yorke, daly
vaujant visų tų tautų žymiems 
meno talentams. 
55c. Pelnas bus 
lygias tris dalis 
Raudonajam Kryžiui

bus labai įdomi, nes Bacevi
čius duos pavyzdžius, vaizdus 
architektūros grožio ir aiškins 
jų reikšmę.

Pasižymėkite minėtą vaka
rą, kad jame visi galėtumėt 
dalyvauti. Tokių paskaitų mes 
dar neturėjome ir nežinia ar 
Ąada vėliaus galėsime turėti. 
Paskaitas ruošia Lietuvių Me
no Sąjungos Centro Komiteto 
Kultūros Komisija.

LMS K. Komisija.

Bridgeport, 
Conn. (13-15)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, garu apšildomas, atskiras 
įėjimas. Prašome kreiptis j Prienų 
Barber Shop, 174 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. Arti prie Grand St., 
arti gerų restauracijų

valdybos
kad pinigiškai stovi 
Kuopa turi dienraš-

Todėl iš
rinko į “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą delegatę ir paau
kavo $5 
vasario (Feb.) 1-mą 
Paradise salėje.

Kuopa yra plačiai surišta su 
amerikonišku darbininkų ir su- 
siedijos liaudies judėjimais ir 
pasiunčia savo atstovus į kon
ferencijas.

J. Dainius raportavo iš Ci
vilinių Apsigynimo konferen
cijos, kurioj dalyviai pasisakė 
už suorganizavimą liuosnorių 
ugniagesių ir slaugių, Raudo
nojo Kryžiaus pagelbininkių 
gelbėti žmonėms nelaimės 
nuotikiuose. Tas darbas spar
čiai eina pirmyn.

Civilinių Apsigynimo antra 
tokia konferencija sušaukta 
15-tą sausio, 8:30 vai. vakare, 
Eastern District YMCA patal
pose, 179 Marcy 
lyne.

G. Warisonas 
keturių Baltijos 
—lietuvių, latvių, estų 
mių

“Laisvės” išvežiotojas ir na
mo prižiūrėtojas Jurgis Zab
lackas dar vis tebeserga. Pas
taromis dienomis jis išgyveno 
daug skausmų. Bet tikimasi, 
kad pats krizis jau praėjo ir 
ligonis greit pasveiks.

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTV GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

Laisvės Radio Programos 
rėmėju susirinkime pereitą 
antradienį dalyvavo gražus 
būrys brooklyniečių 
padiskusuota apie Įvairias ra
dio programos problemas.

Kad ateityje rėmėjai galėtų 
tankiau organizuotai svarstyti 
ir spręsti radio reikalus, taip
gi geriau kooperuoti su komi
tetu, visi dalyviai sutiko, jog 
negana sudėti metines mokes
tis ar aukas ir darbus palik
ti vienam komitetui, kuriame 
veikianti žmonės taipgi turi ir 
savo ir kitų organizacijų dar
bų. Dėlto:—

Nutarta Laisvės 
bą padidinti ir 
Išrinkta komisija, 
pirmiausios progos 
platų susirinkimą, 
išrinkta kliubo valdyba, taip 
gi duota talkininkų centrali 
niam komitetui. Kliubas pra 
dės laikyti reguliariai susirin 
kimus ir rūpintis radio reika^ 
lais.

Urmu Parduotuvių ir San 
dėlių Darbininkų Unijos Lo 
kalo 65-to, CIO 
narių susirinkime pereitą pir
madienį, Madison Square Gar- 
dene, dalyvaujant 19,000 uni- 
jistų pasisakyta už visokerio
pą paramą šios šalies valdžiai 
kare prieš fašistinę Ašį.

Unijistams kalbėjo majoras 
LaGuardija, kongresmanas Vi
to Marcantonio, unijų vadai 
Haywood, Curran, Quill, Wol- 
chock. Telegramomis sveikini
mus atsiuntė CIO prezidentas 
Murray, Mrs. Roosevelt, gub. 
Lehmanas, Poletti, tarybinin- 
kas A. Clayton Powell ir kiti.

Mitingas buvo sušauktas 
įvesdinti naują valdybą ir ap
vaikščioti nuo birželio mėne
sio gavimą 7,000 naujų narių. 
Unijistai savo rezoliucijoj sa-

FURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviai

‘ > Štai Geriausias Alus Brooklyne

L.D.S. 13 kp. turėjo 
pirmutinį susirinkimą, 
atsilankė nedaug, bet 
mų padarė gana gerų, 
turi “Laisvės” šėrą 
ko atstovą į šėrininkų 
žiavimą ir paskyrė 
$5.00 pasveikint : 
mą. Nutarta pasimokėti me
tinę mokestį «į Meno Sąjun
gą $3. Paskirta Ispanijos ko
votojams $2. Nutarta nupirkti 
Defense Bond už $18.75.

Nors rinkome kp. valdybą 
pereitų metų gruodžio mėnesį, 
bet dar pilnos valdybos netu
rime išsirinkę, nes niekas ne
nori apsiimti. Mūsų gerbiamas 
pirmininkas, kuris kiekvieną 
metą lieka champijonu parda
vinėjime East New Yorko 
vakarienės tikietų, 5 d. sau
sio sunkiai susižeidė strėnas, 
ką tai sunkaus keldamas. Jam 
linkime kuogreičiausiai susi
veikti ir daug “Laisvės” va
karienės tikietų parduoti.

Rep. Nr. 5.

Penktadienis, Sausio 16, 1942

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

Išsirandawja tinkamas 
vyrui fornišiuotas kambarys, 
apšildomas, Williamsburgh sekcijoje 
Arti gerų restauracijų i 
traukiniais komunikacija, 
tės: P. B., 364 So. 1st St 
Brooklyn, N. Y.

Šv. Vincento dr-jos 
niam susirinkime, tarpe 
svarbių nutarimų, nutarė pirk
ti Suvienytų Valstijų apsigy
nimo bonų vertės $5,000. 
Taipgi išrinkta dalis naujos 
valdybos: pirm.—Petras Ba- 
gočiunas; fin. raštin. — Jo
nas Petrauskas; knygium— 
Ant. Matulionis! maršalka— 
Stasys Kelmelis.

Kiek girdėti, Petras Bago- 
čiūnas jau 24 metai, kaip pir
mininkauja šioj draugijoj ir 
tvarkoj viską veda.

Narys.

Aštuntas puslapis

LORIMER REST AERACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. "Lal«vfi9” Name BROOKLYN

Dienraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas Įvyks sekmadienį

Suvažiavimas




