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KRISLAI
Možaiskas.
Tai Buvo 1812. . .
Kas Ten Dedasi Šiandien.
Francūzai Svastikos šešėlyj.

Rašo R. Mizara

Kai 1941 m. spalių mėnesio 
14 d. Hitlerio govėdos įsiveržė 
į Možaiską, tai Berlyno spau
da tą žinią patiekė su dideliu 
antgalviu.

Kai š. m. sausio 20 diena 
Raudonoji Armija išvijo na
cius iš Možaisko, tai toji pati 
spauda neįdėjo apie tai nei 
vienos eilutės!

Bet naciai negalės visuomet, 
paslėpti to fakto nuo savo 
žmonių. Vokiečiai sužinos ki
tomis priemonėmis.

Možaiskas nėra didmiestis. 
Bet jis labai svarbus strategi
niu atžvilgiu. Į Možaiską na
ciai buvo privežę milžiniškus 
kiekius amunicijos, gazolino, 
tankų, šautuvų, kanuolių. Iš 
čia jie skleidė tuos dalykus i 
kitus fronto sektorius. Hitleris 
buvo įsakęs savo kariuomenei

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams
v

XTn 1G T.ATQVK'Q ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREETINU. l.J Telefonas STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktad., Sausio (January) 23, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio X3
... ........................................................................... .-!■ - ..............................-......-------.............................. ■-.....r- . n,,-.,.. .... ......... ... .................................................................. i

JAU NĖRA VOKIEČIŲ 
PAVOJAUS MASKVAI, 

SAKO SOVIETAI

Amerikiečiai Apvalė
Pozicijas nuo Japonų

Vokiečiai Atsidūrė Ilgam, Siauram “Kišenių’’ į Vakarus 
Nuo Možaisko; Sovietai Žygiuoja Įvairiuose Frontuose

■O ----------- ----

Berne, šveic., saus. 22. — net iki krūtinės, ir šalčiai 
New York Times čionaitinis siekią 40 laipsnių žemiau 
korespondentas I). T. Brig- zero, 
ham telefonavo savo laik- Maskviškėje fronto daly-

laikyti Možaiską. Bet jinai to raščiui sekamas gautas ži- je raudonarmiečiai atėmė iš 
padaryti negalėjo, nes narsio- nias apie karą tarp Sovie- nacių miestelį Plesnoskoje 
ji Raudonoji Armija ją ištaš-tų ir vokiečių: ir varosi pirmyn linkui Ka
bė, išvijo.

Dabar tie visi kariniai rei
menys, kurie nežuvo ugnies
liepsnoje, teks Raudonajai Ar
mijai. g

: ir varosi pirmyn linkui Ka-
Karinis Sovietų atstovas lugos-Viazmos geležinkelio.

Į vakarus nuo Seliger 
jau | ežero, sovietinė kariuomenė, 

fronto,” Igrumdamasi rytinėmis pa
krantėmis Lovat upės, pa-

Partizaniškas Amerikiečijj Būrys Smogė Kirtį Japonam

Oficialiai Amerikos Pranešimai

SUBMARINAI M SKANI)!
NO DAR DU LAIVU 

AMERIKOS VANDENYSE
Fašistu Submarinai Sunaikino Amerikos Garlaivį ir 

Latvių Prekinį Laivą; Žuvę 46 Tų Laivų Jūreiviai

Tūli karo strategai tikrina, 
kad su Možaisko netekimu 
Hitleris gavo didžiausią smū
gį, kokį jis bent kur yra gavęs 
per visą šį karo laiką.

Aš nesu karo strategas, to
dėl to sakyti negaliu. Tik vie
ną žinau, kaip ir daugelis tų, 
kurie šias eilutes skaitys, kad 
Možaiskas—ne pirmas ir ne 
paskutinis Hitleriui smūgis 
Ryty Fronte. Raudonoji Armi
ja dar jam parodys!. . .

ik.'pareiškė, po Možaisko atė
mimo iš nacių, kad “ 
nebėra Maskvos 
nes vokiečiai ten sumušti.

Naciai, traukdamiesi į va- siekė vokiečių pozicijas, gi- 
karus nuo Možaisko, užver 
čia kelius visokiomis skers

1.812 metais, kai Napoleo
no kariai bėgo iš Maskvos per 
Možaiską, tai jų tarpe buvo 
vienas seržantas, kuris rašė 
dienyną, štai, ką tų laikų na
poleoniškas francūzas tuomet 
užrašė:

“Mes perėjome blogu tiltu 
skersai drumstiną upę ir pasi
sukome linkui Možaisko. Nak
tį pradėjo šalti. Anksti rytą 
ir per dieną mes žygiavome, Į 
ir po to, kai perėjome mažą i 
upelį, atėjome į garsųjį mūšio 
lauką, kur mes taip pergalin
gai visai nesenai mušėmės.

“Žmonių kojos, rankos ir 
galvos tysojosi po žemę. Dau
gelis šitų lavonų buvo rusų, 
nes mes saviškius kaip galėjo
me palaidojome. Tačiau, ka
dangi viskas buvo daroma pa
skubomis, tai didžiosios 
ros nupustė daugelį jų. 
buvo liūdnas paveikslas, 
gyvi kūnai, vargiai turį
nišką išvaizdą. Mūšis čia įvy
ko prieš 52 dienas.

“Mes apsidengėme save, 
kaip tik galėjome ir susikūrė
me ugnį iš šautuvų kulbių li
kučių, lovelių ir kanuolėms kiečių nuostolius sovietinia- 
gabenti vežimų likučių. Bet me frOnte per paskutines 40

dienų:

aud-
Tai
Ne- 

žmo-

nančias Cholm miestą.
Į pietus nuo Ilmen ežero

painėmis, kad suturėtų ru
sus nuo pergreito žygiavi
mo. Vokiečiai stengiasi 
gaut laiko priruošt sau nau
ją apsigynimo liniją kur 
nors pryšakyje Viazmos.

Apie 100,000 nacių dabar 
randasi “kišeniuje” 85 my
lių ilgio ir tik 35 mylių plo
čio, į vakarus nuo Možais
ko. Jų pasitraukimą ten, be 
kitko, trukdo gilūs sniegai,

'Sovietai šturmuoja vokiečių 
linijas ties Staraja Russa, 
geležinkelio centru.

Leningrado fronte rau
donarmiečiai kartotinai ata
kavo vokiečius arti Krasno- 
gvardeisko.

Pietiniame fronte, į šiau
rius nuo Charkovo, Sovietai 
puola vokiečius jau tik už 
aštuonių mylių nuo svar
baus miesto Kursko.

Vokiečiai Užnuodija Šu
linius ir Šaltinius

Didvyriškas Amerikie
čio Karininko Žygis

Maskva. — Traukdamiesi 
atgal nuo Možaisko, naciai 
ne tik prikasė minų po ke
liais ir užvertė juos visokio
mis kliūtimis, bet taipgi už
nuodijo geriamojo vandens 
šulinius ir šaltinius.

Pirm pasitraukiant iš 
Možaisko, vokiečiai nepa-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo departmentas 
paduoda tokią žinią:

Generolas MacArthur sau
sio 21 d. suteikė raitelių 
majorui Thomui K. H. 
TrapnelPiui Atsižymėjusios 
Tarnybos Kryžių už nepa
prastą didvyrybę.

spėjo taip sunaikint sj mies
tą, kaip kad tūlus kitus. Gruodžio 22 d. pernai

Washington, saus. 21. — Karo departmental šian
dien išleido sekamą pranešimą:

Filipinų Sritis — Per ypatingai žiaurias kautynes 
Bataan pusiausalyje, amerikiečių ir filipiniečių ka
riuomenė nustūmė priešus atgal ir atgriebė linijas, per 
kurias japonai buvo pirmiau prasiveržę. Priešai, kai 
kur slaptai pralįsdami, o kitur tiesioginiai atakuoda
mi arti vidurio amerikiečių linijos, buvo lamėję kai 
kuriuos pradinius pasisekimus. Tada mūsų kariuome
nė kontr-atakavo juos ir atgriebė visas tas pozicijas. 
Priešai nukentėjo labai didelių nuostolių. Mūsų nuo
stoliai palygint yra vidutiniai.

Vienas iš generolo MacArthuro partizaniškų būrių, 
veikdamas Cagayan klonyje, šiaurinėje dalyje Luzon 
salos, laimėjo šaunią vietinę pergalę, netikėtai užpul
damas priešų orlaivių stovyklą Tuguergarao. Japonai 
buvo visiškai nelauktinai užklupti, nustebinti ir pabėgo 
sumišime, palikdami lauke 110 saviškių užmuštų. Apie 
300 kitų japonų buvo tolyn nuvyti. Mes turėjome tik 
labai menkų nuostolių.

NACIAI NUŽUDĖ 1,000 
TIFO LIGONIU TIKTAI 

VIENAME MIESTE

Washington. — Priešų 
submarinai nuskandino ke
leivinį Amerikos laivą “Ci
ty of Atlanta,” 5,269 tonų, 
netoli Hatteras iškyšulio, ir, 
turbūt, sunaikino Latvijos 
prekinį laivą “Ciltvairą,” 
3,779 tonų, taipgi ameriki
niuose vandenyse.

Žuvę 44 jūreiviai laivo

“City of Atlanta,” o trys li
kusieji išgelbėti. Iš “Cilt- 
vairos” įgulos 30 išgelbėti ir 
du žuvę.

Taigi, nuo sausio 14 d. 
iki šiol fašistų submarinai 
nuskandino jau tris Ame
rikos ir tris svetimus-talki- 
ninkiškus laivus ameriki
niuose vandenyse.

Argentina Sąlyginiai 
Žada Sutraukyt Ry

šius su Fašistų Ašim

Raud. Armija Smarkiai 
Veikia Suomijos ir Le

ningrado Frontuose
Rio de Janeiro, Brazilija, 

saus. 22. — Meksikos atsto
vas čionaitinėje konferenci
joje užsieninių ministerių iš 
Šiaurinės, Centralinės ir 
Pietinės Ameriką pareiškė, 
kad “netinkamai atsiliepė” 
Argentina ir {Čilė į Jungti
nių Valstijų siūlymą sutrau
kyti visų amerikinių respu
blikų ryšius su Japonija, 
Vokietija ir Italija.

Argentinos ir Čilės atsto
vai sakė, kad jų šalys su
traukys santikius su fašistų 
kraštų Ašim, “jeigu Argen
tinos ir Čilės kongresai-sei- 
mai užgirs” tokį veiksmą.

Meksikos vyriausybė su
pranta, kad Argentinos i-r 
Čilės valdovai tiktai išsisu
kinėja, kada jie kalba, jog 
tą klausimą turėsią išspręst 
jų kongresai. Tuomi jie 
vengią užimt aiškią pozici
ją išvien su kitomis 19 ame
rikinių respublikų prieš už- 
puolikes fašistų valstybes.

London. — Pranešimai iš 
sovietinio karo fronto tei
gia, kad Sovietų kariuome
nė pradėjo galingas atakas 
prieš suomius ir vokiečius 
šiauriniame fronte. Sovie
tai stengsis išmušt nacius iš 
Novgorodo, 80 mylių į plb- 
tų rytus nuo Leningrado ir 
užeit užnugarėn vokiečiams 
apgulantiems Lėni ngradą 
(apart jo laisvo rytinio šo
no).

Rusai atakuoja suomius 
Karelijoje, matyt, stengiasi 
kirst mirtiną smūgį suomių 
armijai, kuri nusilpnėjo, kai 
vokiečiai ištraukė didelį 
skaičių savo kariuomenės iš 
Suomijos fronto.

United Press pranešė iš 
Kuibiševo, kad kad rusai 
šluoja priešus iš artimosios 
Leningrado apylinkės, kur 
praeitą mėnesį jie užmušė 
18,000 vokiečių ir sunaikino 
74 naciu tankus.

Maskvoj laukiama žinių 
apie atėmimą iš vokie
čių Charkovo ir
beveik bile valandą. Rau
donarmiečiai kaujasi su vo
kiečiais abiejų tų miestų 
gatvėse.

Anglai Stengiasi Apsiginti nuo Naciu Paskleisto Maro j _
London. — Epidemija ti-

fo, arba dėmėtosios šiltinės, vai prieš tifą ir žydus ir 
gręsia visai Europos sausu- lenkus gydytojus, kurie iki 
mai, ir Anglijos karo minis-šiol buvo suvaryti į koncen- 

kad tracijos žardžius.
Viename tik mieste naciai 

nužudė tūkstantį susirgusių 
ta liga žmonių, kad tifas 
nuo jų plačiau nepaplistų.

(Pirmesnės žinios teigė, 
kad hitleriečiai šaudo tifo 
ligonius įvairiuose miestuo
se Lietuvoj ir kituose savo 
užimtuose rytiniuose kraš
tuose.)

Vichy Franci jos valdžia 
nusigandus, kad tifo epide
mija jau plačiai pasklido

tėvija daro žingsnių, 
apsaugojus savo šalį nuo 
tos maro ligos.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden 
pranešė seimui, kad yra ži
noma, jog tifas plinta iš vo
kiškos pusės sovietinio fron-

Ta maro liga labiausiai
amerikiečiai, komanduojami paskiijus vokiečių užimtoj nnnl n n nrawniiHA upine • - - . _ ~ « ••

Vokiečiai mobilizuoja ko-

i

„ n ’ T i Trapnellio, atsišaudė priešŽuvo Dar Šimtai lūks- atakuojančius japonu s, 
tvarkiai traukdamiesi atgal 
ties Rosario, La Union pro
vincijoj, Filipinuose. Tuo 

Maskva. — Lenino mir-'laiku, kai priešų tankai ir 
ties minėjimo mitinge, pėstininkai žėrė nuolatinę

tančiy Vokiečiu
dalyj Ukrainos, Lenkijoj, 
Lietuvoj, Latvijoj ir Esto- 
nijoj; bet tifas jau siaučia 
ir rytinėje Vokietijoje.

Aleksandras Ščerbakovas, 
direktorius Sovietų Žinių 
Biuro, pranešė tokius vo-

gabenti vežimų likučių. 1 
mes neturėjome vandens, nes 
artimai esąs nedidelis upelis 
buvo pilnas pūvančių žmonių 1 1 UOm laikotarpiu bllVO
kūnų. vien tik užmušta 300.000 

nacių kareivių ir oficierių.
PAGROBĖ DIDŽIUS DAU
GIUS VOKIEČIŲ KARO

;PABŪKLŲ
Per tas 40 dienu Sovietai 

pagrobė beveik 5,000-kanuo
lių, daugiau kaip 3,000 ar
tesnių šaudymo patrankų ir 
minų mėtytuvų, 25,000 kul- 
kasvaidžių ir automatiškų 
šautuvų, 90,000 pėstininkų 
šautuvų, beveik 3,000 tankų, 

Erenburgas, beje, rašo, kad daugiau kaip 300 šarvuotų 
Možaisko srityje yra milžiniš- automobilių, 33,500 motori- 
ki laukai, pilni kryžių. Tai nių trokų, virš 2,000,000 ka- 
nacių-banditų kapinės. Tai tie|nuolinių šovinių, per 30,- 

000.000 šautuvinių ir kulka- 
svaidinių kulku ir didžius 
daugius kitų pabūklų.

Tuo pačiu laiku rusai su
naikino daugiau kaip 1,100

šitaip rašė nugalėtosios, bė
gančios iš Maskvos, Napoleo
no armijos seržantas prieš 130 
metų. Bet kas ten pat šiandien 
darosi, kai naciški kanibalai, i 
bėgdami nuo Maskvos tuo pa-‘ 
čiu keliu, kur Napoleono ka-, 
riai bėgo, žūsta tūkstančiais?

Rašytojas Uja Erenburgas, 
kuris vyksta su pergalingąja 
Raudonąja Armija, rašo pasi
baisėtinus dalykus.

čia sulaidoti, kurie žuvo prieš 
tris mėnesius. Kryžiai pada
binti svastikomis.

Rašytojas toliau primena: 
“Tūli kryžiai su francūziš- 

kais vardais. Čia buvo Francu- I

smarkią ugnį į amerikie
čius, majoras Trapnell lai
kėsi tarp japonų ir savo ka
riuomenės ir padegė troką 
ant tilto, pirm negu japo
nai užėmė Manilla.

Jis po sukaupta priešų 
ugnini laukė ant tilto, žiūrė
damas, kad tiltas pilnai už
sidegtų, ir tik po to jis žval
gos automobilyje nuvažiavo 
nuo tilto. Tada jis palengva 
traukėsi atgal su užnugari- 
nėmis dalimis savo kariuo
menės, surinko saviškius 
sužeistuosius ir drąsino sa
vo kareivius.

Visiškai nepaisydamas sa-' 
vo asmens saugumo, majo
ras Trapnell sulaikė ir su
gaišino priešų briovimąsi 
pirmyn ir parodė įkvepiantį 
pavyzdį visam savo pulkui.

Kada Trapnell fnokinosi 
Karinėje Akademijoje West 
Point’e, jis labai atsižymėjo 
kaip futbolininkas.

300,000 Japonų Ata
kuoją Amerikiečius

Anglai Pasitraukė Kiek 
Atgal Libijoje

Sukapojo Nacių Linijas 
Ties Borodino

Oriolo

zų (fašistų) Legijonas nugalė- Vokiečių Orlaivių.
tas. Francūzai kovojo vokie- -------------------------------------------------
čių uniformose ir palaidoti po žuvę bekariaudami už Franci- 
vokiškajs kryžiais—francūzai, jos priešų reikalus...n

Melbourne, Australija. — 
Australų - anglų vyriausybė 
bijo, kad japonai galį bile 
kada iškelt savo kariuome
nę į Australijos salą New 
Guineą.

WASHINGTON, saus. 22. 
—Amerikos karo depart- 
mentas praneša, kad japo
nai pasiuntė visas savo jė
gas Filipinuose atakuoti 
amerikiečių generolo Mac- 
Arthuro liniją, Bataan pu- 
siausalyje.

Skaičiuojama, kad Japo
nija turi 300 tūkstančių ka
riuomenės prieš amerikie
čius Filipinuose.

Japonų laivai atgabeno 
daugiau pastiprinimų saviš
kiams prieš amerikiečius ir 
filipiniečius.

Cairo, Egiptas, saus. 22. 
— Naciai ir italai su daug 
didesnėmis jėgomis užpuolė 
anglus į pietus nuo Mersa

blogų oro sąlygų, kurios an
glam neleido priešų matyti, 
tai anglai pasitraukė kiek 
atgal. Kai kur fašistų žval
gai prasibriovė desėtką my
lių pirmyn į anglų pozicijas.

Gal Molotovas Vyksiąs 
Į Londoną

Maskva, saus. 22. — Pa
čiu vieškeliu Sovietai atme
tė vokiečius jau 14 mylių Į 
vakarus nuo Možaisko, pa
siekė Borodino ir sukapojo 
ten nacių linijas; o į šiauriu 
ir pietų vakarus sovietinė 
kariuomenė pasiekė punk
tus už 80 iki 85 mylių nuo 
Možaisko.

Raudonoji Armija neat- 
laidžiai stumia vokiečius at
gal linkui Smolensko, sto
vinčio už 160 mylių toliau į 
vakarų pietus.

Entuziastiški Sovietų ka
rininkai kalba apie visišką 
išvijimą nacių iš sovietinių 
žemių.

Naciai Pripažįsta, kad 
Rusai Traukia Pirmyn

Berlin. — Nacių radijas 
pripažino, kad nišai gru
miasi pirmyn per Valdai aus 
kalnus pietų rytuose nuo 
Ilmen ežero, linkui Novgo
rodo.

Hitleriečiai Skelbiasi 
Laimėjimais Krime

Panaikintas Gamybos 
Tvarkymo Ofisas

Washington. —Galva Ka
rinės Gamybos Komisijos, 
Donaldas M.- Nelsonas, pa
naikino Ofisą Gamybos 
Tvarkymo, kurio direkto
riai buvo Knudsen ir S. 
Hillman. Jis, tačiau, skyrė 
jiems vietas naujoj Karinės 
Gamybos Komisijoj.

London, saus. 22. — Tarp 
diplomatų pasklido kalbos, 
kad gal atsilankys į Londo
ną Molotovas, Sovietų už-, 
sienių reikalų komisaras, 
tartis su Anglijos vyriau
sybe apie bendrus karo rei
kalus prieš Vokietiją, Japo
niją ir Italiją.

Berlin, saus. 22. — Na
ciai sako, būk anglai bėgą 
nuo jų ir italų linkui Age- 
dabijos, Libijoj.

Washington. — 10 pro 
centų pakeliama kaina, va 
žinėjimų geležinkeliais Jun 
gtinėse Valstijose.

Berlin, saus. 22. — Vo
kiečiai skelbia, kad jie The- 
jodosijos srityj, Krime, suė- 
imę jau 11,000 rusų. *

(Sovietai nieko nesako 
apie nacių pranešimus apie 
atėmimą Theodosiios iš rau-

Singapore. — Japonai už- donarmiečių.)
ėmė Endau, Malajų pusiau-* 
šalyj, už 85 mylių į šiaurius 
nuo anglų tvirtumos Singa
pore.

Vatikanas. — Keli Itali
jos fašistiniai 

■ pranešė, kad 
ip-irdi, pagerėjo 

London. — Japonų oriai- likų bažnyčios.
viai daugmeniškai bombar- laikraštis “Osservatore Ro
davo Australijos salą New mano” užginčija teisingumą 
Guineą. « | tų pranešimų.

laikraščiai 
Vokietijoje, 
būklė kata- 

Popiežiaus
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istorinėje kalboje sakė, kad Amerika 
duos ginklų ne tik savo talkininkėms — 
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Foreign countries, per year   $8.00 
Foreign countries, six months -----  $4.00
Canada and Brazil, per year ----- $6.00
Canada and Brazil, six months .... $3.25

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

Act of March 3. 1879

Prezidentas Jiems Atsakė
Visiems tiems, kurie iki šiol abejojo, 

ar Amerika kreips užtenkamai dėmesio į 
Ramųjį Vandenyną, pereitą antradienį 
prezidentas Rooseveltas davė atsakymą. 
Jis pareiškė, kad nei chiniečiai, nei aus- 
traliečiai, nei kurie kiti Ramiojo Vande
nyno žmonės be reikalo nepultų nusimi
nimam Amerikai tiek pat svarbu suval
dymas Japoniško barbaro Ramiajame 
Vandenyne, kaip jai svarbu suvaldymas 
ir nugalėjimas Hitlerio Europoje. Ame
rikos resursai, Amerikos kariniai reik
menys būsią paskaidyti vienodai visur.

Gal but šis prezidento Roosevelto pa
reiškimas dabar numalšins tuos, kurie 
iki šiol be jokio reikalo sielojosi ir net 
grąsinimus darė. Be abejo, kad kovoti 
prieš Japonijos gengsterius reikia. Bet 
kiekvienas turi suprasti, jog vyriausis 
gengsteris, kuris kontroliuoja japonišką 
gengsterį, yra Hitleris. Todėl jam ir tu
ri būti taikomi patys didžiausi smūgiai, 
nepamirštant, aišku, ir jo sėbrų Ramia
jame Vandenyne.

Pagerbia Lietuvių Tautos Išdavi
kus — Kvislingus

“Vilnies” (iš sausio 20 d.) korespon
dentas aprašo pereitą sekmadienį įvyku
sį Čikagos Marijonų “Draugo” koncertą. 
Koncertas kaip koncertas, bet jame buvo 
pravesta ir pro-hitlerinės agitacijos. Pa
sak korespondento, “Draugo” redakto
rius perstatė kalbėti kažin kokį tai “ka
pitoną Labanauską”, atbėgusį iš Lietu
vos. Pastarasis gyrė, aišku, smetoniškąjį 
režimą Lietuvoje ir bjauriojo tarybinę 
santvarką.

Nieko tame nuostabaus. Amerika lais
va yra šalis ir čia gali kiekvienas pasi
sakyti, kaip jis žiūri į kokią santvarką. 
Tačiau korespondentas primena įdomes
nį dalyką. “Kapitonas Labanauskas” sa
kė publikai, kad tie Lietuvos Kvislingai, 
kurie padėjo Vokietijos naciams užimti 
Kauną (birželio 23 ir 24 dd.) “dalyvavę 
sukilime dėl atgavimo laisvos Lietu
vos...” Ir ten pat “kapitonas” prašė 
publiką sustoti ir pagerbti tuos, kurie 
žuvo padėdami Hitleriui Kauną užimti ir 
Lietuvą pavergti...
, Sunku ir įsivaizduoti pro-naciškesnę 
propagandą, kaip tą, kuri buvo parody
ta “Draugo” koncerte. Supraskime, šian
dien visas civilizuotas pasaulis kovoja 
prieš visokius išdavikus, visokius Kvis
lingus, kaip prieš pavojingiausius ele
mentus, na, o čia mes matome juos ger
biant atsistojimu!

Andai prezidentas Rooseveltas savo

Pavojus Pietų Amerikai
Šiuos žodžius rašant, mes dar nežino- 

me, ką Rio de Janeiro konferencija nu
tars dėl Argentinos nusistatymo. Mes ne
žinome, ką prezidentas Rooseveltas ir 
sekretorius Hull įsakys amerikinei dele
gacijai Brazilijoje pasakyti ir daryti.

Bet vieną žinome: pataikaująs fašis
tams, pro-naciškas laikinasis Argentinos 
prezidentas senor Castillo pareiškė, kad 
Argentina nenutrauksianti diplomatinių 
ryšių su Japonija, Vokietija ir Italija. 
Vadinasi, Argentina pasiliks “kaip ir bu
vusi.” Argentina pasiliks ne tik naciškos 
Vokietijos, fašistiškos Italijos ir impe- 
rijalistinės Japonijos drauge, bet ji pasi
liks priešu tų, kurie kariauja prieš fa
šistinės Ašies valstybes.

Kaip jau ne kartą yra pažymėjęs 
Churchillas ir Rooseveltas, tie, kurie 
šiandien kariauja prieš fašistinę Ašį, yra 
mūsų draugai, o tie, kurie stovi su fašis
tine Ašimi, — mūsų priešai.

Argentinos pro-fašistinė vyriausybė, 
matyt, to visko nepaiso. Ji pasirinkusi 
kelią kitokį, negu Jungtinės Valstijos, 
negu Brazilija, negu Meksika.

Atrodo, kad ir Čilė paseks Argentinos 
pėdomis. Čilėje greit įvyks prezidentiniai 
rinkimai. Čilėje, sakoma, vokiški naciai 
per savo ambasadą leidžia milijonus do
lerių propagandai už fašistinį kandida
tą. Vokiečių ambasada ten bando įsistip
rinti ir pakreipti tą šalį griežtai linkui 
fašistinės Ašies.

Mums yra aišku, kad dauguma žmo
nių Argentinoje ir Čilėje stovi su Jung
tinėmis Valstijomis. Jie stovi prieš fa
šistinę Ašį. Jie stovi su laisvuoju pasau
liu, kovojančiu prieš barbarizmą. Tačiau 
•valdantieji tų dviejų kraštų sluogsniai 
mano ką kitą.

Todėl Rio de Janeiro konferencija tu
rės ką nors daryti, kad tokį Argentinos 
valdovų nusistatymą palaužti. Ką ji da
rys, kaip viskas išeis, parodys greita 
ateitis.

P. S. Kai šitie žodžiai buvo parašyti, 
atėjo žinių, kad Rio de Janeiro konferen
cija suradusi formulą tiems klausimams 
išrišti.

Kodėl gi Nepriimti?
Niujorko miesto tarybos narys, Petras 

V. Cacchione, įnešė tarybon sumanymą, 
kad visi Jungtinių Valstijų kareiviai ir 
jūreiviai turėtų teisę dykai naudotis šito 
miesto važiuotės priemonėmis: subvėmis, 
gatvekariais ir busais.

Prieš šį Cacchionės sumanymą išsto
jo tūli demokratai tarybos nariai ir jis 
gal būt kaip nors nutrauktas į šalį. Jei 
taip bus, tai, mūsų nuomone, nebus pasi
elgta gerai.

Turime atsimiti, kad šiuo metu, kai 
pats miestas s valdo važiuotės priemones 
ir yra jų savininkas, tai tokis patvarky
mas, rodosi, turėtų būti labai mielai pri
imtas. Kodėl gi mūsų miestas negalėtų 
suteikti bent tokių lengvatų mūsų jauni
mui, vilkėjančiam Dėdės Šamo uniformo
mis?!

Šiuo klausimu neturėtų būti jokių už
kulisinius bei partinių politikų. Reikėtų 
sumanymas priimti ir visą dalyką gra
žiai gyveniman pravesti.

Vokiečių karo belaisviai, paimti Libijoje. Anglai paėmė jų tūkstančius.

Vladimiras Iljičas Uljano- 
vas (Leninas) mirė sausio 
21 d., 1924 metais, arba 18- 
ka metų atgal. Leninas gi
mė 1870 metais, dar stu
dentu pradėjo veikti darbo 
žmonijos gerovei, stojo ko
von prieš tų laikų reakcinę 
carizmo tvarką. Leninas bu
vo visai jaunas, kada caro 
valdžia susekė prieš carą 
suokalbį, kuriame dalyva
vo ir Lenino vyresnysis bro
lis Aleksandras. Negailes
tingas caras įsakė pakarti 
Lenino brolį ir tą padarė.

Žinoma, tai buvo didelis 
sukrėtimas Leninui. Tas 
įvykis tuojau palietė ir Vla
dimirą, nes jam, kaipo suo
kalbininko broliui neleido 
baigti aukštesnį mokslą. Tik 
daug mokinęsis patsai ir po 
didelių pastangų vėliau jis 
galėjo užbaigti universitetą.

Leninas mokėsi ne vien 
universitete, bet jis skaitė 
Markso, Engelso ir kitų fi
losofų knygas, j ieškojo tik
rojo kelio, kuriuomi galėtų 
eidama darbo žmonija, ta, 
kuri viską sutveria savo 
darbu, sudaryti teisingą, 
malonią tvarką, kurioj kiekr 
vienas asmuo, kuris tik nori 
būti naudingas visuomenei, 
galėtų išvystyti savo gabu
mus, panaudoti juos ir gau
ti už tai nuo visuomenes 
žmonišką atlyginimą.

Rusijoj ir tais laikais bu
vo judėjimai, kurie siūlėsi 
vadovauti darbininkus, vals
tiečius, inteligentiją. Leni
nas aktyviai dalyvauja kū
rime marksistinių ratelių, o 
vėliau marksistinės parti
jos, kuri iš'karto vadinosi 
Rusų Social - Demokratų 
Darbininkų Partija, o vė
liau priėmė Rusijos Komu
nistų (Bolševikų) Partijos 
vardą. Jis veda kovą prieš 
kitus judėjimus, kurie nė
ra teisingi, kurie neveda 
darbo žmoniją į išsilaisvini
mą. Leninas studijuoja 
mokslininkų raštus, ypatin
gai marksistų ir patsai ra
šo vieną po kitam moksli
nius veikalus, rodo tikrąjį 
išsilaisvinimo1 kelią.

Per trisdešimts metų Le
ninas buvo Rusijos darbo 
žmonijai kelrodžiu. Jis iš
kritikuoja liaudininkus, ese
rus, menševikus. Jis rodo 
pergalės kelią 1905 metų 
Revoliucijoj prieš carą. Jis 
rodo, kas reikia daryti lai
ke Pirmo Pasaulinio Karo, 
1914-1918 metais, jis rodo 
kelią 1917 metais, kovo mė
nesį, revoliucijoj prieš ca
ro režimą. Jis reikalauja 
neapsistoti puskelyj, bet 
vesti revoliuciją iki pilnos 
pergalės, kas ir įvyksta lap- 
krityj, 1917 metais.

Rusija buy o kare. Leni
nui ir darbo žmonių parti
jai atsistojus prie galios, re
voliucijai gręsė pavojus iš 
kaizerinės Vokietijos ir jos 
talkininkių. Vokietijos ar
mijos užėmė Ukrainą, Bal
tarusiją, artinosi prie Mas
kvos ir Leningrado. Leni
nas ir jo valdžia prašė An
glijos, Francijos ir Ameri
kos pagalbos, kad galėtų 
gintis ir karą tęsti. Jis tos 
pagalbos negavo, nes tais 
laikais Francijos ir Angli
jos valdžios lygiai neapken
tė Lenino suorganizuotą 
valdžią, kaip ir kaizeris. Ta
da Leninas pravedė politi
ką ųž taiką. Buvo pasira
šyta ant sunkių sąlygų So
vietų Sąjungai Brest Li- 
tovsko taika.

Kas Pakrikdė Kaizerio 
Armiją?

Nors Sovietų Sąjunga bu

vo priversta sulaikyti karo 
veiksmus, bet ji nenustojo 
kovojus prieš barbarišką 
kaizerizmą. Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos fronte ėjo 
masinis revoliucionizavimas 
vokiečių armijos. Rusijos 
kareiviai kasdien tonais ga
beno vokiečių kalboj laik
raščius ir lapelius, dalino 
juos vokiečiams kariams, 
aiškino, kad tas karas jiems 
yra svetimas, kad už karą 
kalta kaizerio valdžia ir Vo
kietijos valdonai. Tarpe So
vietų Sąjungos ir Vokieti
jos kareivių ėjo broliavima
sis. Rusai davė vokiečiams 
duonos, lapelių, pasakė tie
są, kaip dalykai yra Fran
ci joj, kur francūzai, anglai 
ir amerikiečiai vedė prieš 
kaizerį karą, kur kaizerio 
armijos jau pralaimėjo vie
ną po kitam mūšius ir kaize
rinė valdžia slėpė tą nuo ka
reivių. Vokiečiai kareiviai 
davė rusams tabako ir pei
liuku. Tas broliavimasis 
graužė kaizerio “neįveikia
mą” armiją. Kaizerininkai 
generolai ir oficieriai prieš 
tai dūko, dažnai iš kulka- 
svaidžių ir net iš kanuolių 
apšaudydavo suėjusius į 
daiktą rusų ir vokiečių ka
reivius.

Bet nieko tas negelbėjo. 
Pirmieji sukilimai prieš kai
zerį prasidėjo kaip tik Ru
sijos fronte. Kauno, Kijevo 
ir daugelyj kitų sričių kai
zerio kareiviai atsisakė va
žiuoti iš Rusijos fronto į 
Francijos frontą kariauti. 
Baltijos laivyne vokiečiai 
jūreiviai pirmieji sukilo 
prieš kaizerio komandą, nes 
jie gaudaVo propagandos 
nuo Sovietų karo laivų. Tas 
rusu revoliucinis darbas ant 
kelių mėnesių priartino kai
zerio valdžios žlugimą ir 

I tuo išgelbėjo šimtams tūks
tančių amerikiečių, anglų, 
francūzų gyvastį.

Tiesa, per visą laiką So
vietų priešai skelbė ir dar 
tebeskelbia pasauliui melą, 
būk Sovietų Rusija išdavė 
savo talkininkus. Bet jie 
užtyli tą faktą, kad Leninas 
ir jo valdžia prašė karinės 
pagalbos, be kurios negalėjo, 
karą vesti. Jie dar bjauriau 
elgiasi, kada užtyli tą fak
tą, kada Rusijos revoliuci
nis apšvietos darbas labiau
siai pakirto kaizerio armi
ją. Tie patys elementai ir 
dabartinius R a u d onosios 
Armijos laimėjimus užtyli 
ir pasakoja tamsių žmone
lių pasakas, būk Hitlerio 
armija kenčia tik nuo žie
mos ir šalčių.

Visų Tautų Lygybe
Nors Leninas mirė 18-ka 

metų atgal, bet jo mokslas 
daug padeda kovoje prieš 
Hitlerio ir jo talkininkų bu
deliškas gaujas. Leninas 
buvo griežtai internaciona
listas. Jis ir jo partija mo
kino ir mokina, kad visų 
tautų žmonės yra lygūs, 
kad pirmenybės negali turė
ti nei viena tauta prieš ki
tas. Lenino mokslą prave
dė gyveniman Sovietų Są-

tą šalį taip galingą, kad 
nors Hitleris prieš ją veda 
visos Europos jėgas, nors 
jis naudojasi visos Eūropos 
industrija ir reikmenimis, 
bet jis negalėjo sulaužyti 
Sovietų Sąjungos atsparu
mą. Toji teisinga politika 
davė progą Raudonajai Ar
mijai pereiti į ofensyvą ir 
varyti hitlerininkus atgal.

Kiekvienas teisingas žmo
gus supras, kaip naudinga 
ta Lenino tautinė politika. 
Kokis tai žmonijos pagerbi
mas ir atsiekimas, kada pa
lygini su Hitlerio banditiš
ku mokslu! Hitleris ir jo 
razbaininkų gauja mokina, 
kad vokiečiai yra aukštesnė 
žmonių veislė, kad būk ki
tų tautų žmonės yra tik 
darbo galvijai, kad kitų tau
tų žmonės turi tarnauti 
vokiečiams. Hitleris ir jo 
razbaininkų gauja naikina 
kitas tautas ir jų kultūrą. 
Sovietų Sąjunga gerbia vi
sas tautas ir jų kultūrą.

Štai, kodėl kaip tik Hit
leris užpuolė Sovietų Sąjun
gą, tai prasidėjo organizuo
tas partizanų karas Jugo
slavijoj, prasidėjo sukili
mai Graikijoj, Bulgarijoj, 
N o rvegi j o j, Čechoslo vaki j o j 
ir net sąžiniškesnių elemen
tų iš Rumunijos, Vengrijos, 
Finliandijos ir Vokietijos 
armijų perbėgimai į Sovie
tų pusę. Ta Lenino ir So
vietų Sąjungos tautinė po
litika padės nugalėti Hitle
rio ir jo talkininkių gaujas 
ir toji teisinga politika pa
kirs Hitlerio armijos kovin
gumą daug greičiau, negu 
daugelis Sovietų Sąjungos 
priešų mano. O tas reiškią 
laimėjimą Amerikos, Angli
jos ir kitų žmonių, nes kuo 
greičiau suirs Hitlerio ma
šina, tuo mažiau reikės A- 
merikos jaunuoliams padėti

galvų, tuo mažiau reikės 
kraujo iš mūsų pusės.

Leninas ir Amerika
Leninas visada gerbė A- 

merikos žmones. Kada Wil- 
sono valdžia vedė neteisin
gą politiką linkui Sovietų 
Sąjungos, tai Leninas rašė į 
amerikiečius laišką, primin
damas Amerikos Revoliuci
jos sunkius laikus, lyginda
mas tą su Rusijos liaudies 
revoliucijos padėčia. Leni
nas ir jo partija visas lai
kas gerbė amerikiečius, kai
po sąžiniškus ir kultūriškus 
žmones. Leninas visas lai
kas mokino Rusijos žmones, 
kad jie turi mokytis iš ame
rikiečių technikos, akurat- 
numo, nuoširdumo ir suga- 
bumo darbe. Ir Lenino par
tija su Stalinu priešakyje 
pravedė tą jo mokslą laike 
trijų penkmetinių planų.

Sovietų Sąjunga visas lai
kas siekė kuo geriausių ir 

I draugiškiausių santikių su 
Amerika. Dar tada, kada 
nebuvo diplomatinių santi
kių tarpe šių šalių, jų tarpe 
ėjo draugiškai pastatyta 
prekyba, jų lakūnai bendra
darbiavo Arktikos ir Alias
kos srityse, jų mokslininkai 
apsikeisdavo bendrais paty
rimais ir Amerikos techni
kos atsiekimai bei inžinie
riai daug padėjo Sovietų 
Sąjungai. Dabar Sovietų 
Sąjunga ir mūsų šalis ka
riauja prieš bendrą žmoni
jos neprietelį. Jos bus per
galingos.

Lenino mokinimas padės 
Sovietų Sąjungai kariauti 
prieš vyriausias banditų jė
gas. O tas padės ir Ameri
kos žmonėms greičiau lai
mėti pergalę ir su mažiau 
kraujo iš mūsų pusės. Pre
zidento Roosevelto ir Angli
jos premjero Churchillo At- 
lantiko Čarteris tautiniu 
klausimu kaip tik supuola 
su Lenino ir jo partijos tau
tinio klausimo pragrama. 
Ta programa siūlo visų tau
tų ir tautelių lygybę. Ir ta
tai siūlo greitesnę mūsų 
pergalę. D. M. š.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Ilumooldt 2-7964

RIEBUTĖ MERGUTĖ
Drauge gydytojau, krei

piuos j jus su reikalu. Mano 
duktė yra 12 metų amžiaus, 
5 pėdų ir 3 colių ūgio, 150 
svarų. Jaučiasi nelabai gerai. 
Buvom pas daktarą. Patyrinė
jo ir nepripažino jai jokios li
gos. O ji vistiek nesijaučia 
gerai. Dažnai pagauna šaltį ir 
jai tada paskauda gerklę.

Kartais ji jaučiasi gerai, 
nieko neskauda, bet dažniau 
esti taip, kad jai paskauda ir 
krūtinę. Ir ji jaučia lyg šilta 
gale gerklės ir krūtinėj ir lyg 
koks karštis eina atgal iš krū
tinės į gerklę.

Kas reikėtų daryti ? Esu 
“Laisvės” skaitytojas, tai pra
šau ir atsakyti per “L’aisvę”. 
Iš kalno dėkui.

ATSAKYMAS
Veikiausia taip ir yra, kaip 

gydytojas sakė. Jokios apčiuo
piamos ligos nesurado, bet, 
be abejonės, yra kokių jos

jungoj, kur rusas, ukrainie- organizme trūkumų, kad nesi
tis, baltrusis, lietuvis, ka
zokas, kalmukas, kirgizas 
ir bile kuris kitas -iš 103 ten 
gyvenančių tautų ir taute
lių yra lygus.

Sovietų Sąjungoj prieš šį 
karą laikraščius ir knygas 
spausdino 78 kalbose, ope
ras vaidino 62 kalbose. Net 
mažos tautelės ir tai turi 
savo kultūrinę ir politinę 
laisvę. Tas Lenino mokslas, 
toji Sovietų Sąjungos tei
singa tautų politika padarė

jaučia gerai.
Vienas trūkumas bene bus 

tas, kad Jūsų dukraitė, pagal 
savo ūgį, sveria apydaugiai. 
Gal daugiau valgo, negu jos
organizmas reikalauja. O dar 
gi ir liaukos jai nėra susi
tvarkę. Dažnai tokiais nuota
kiais esti, kad silpnokai veikia 
skydine liauka. Jos kiaušidi- 
nės liaukos gal da nėra su
brendę: mėnesinių ji, tur būt 
da' neturi, bent apie tai svei
kas neminėjai.

Tai šitokiais sumetimais štai

įgalima jai patarti. Apie mais
tą. Tegul mergaitė pasival
go sočiai, bet neperdaug so
čiai. Tegul mažiau vartoja tų 
gardžių, bet negyvų krakmo
lų, tų visokių gardėsių, pada
rytų iš chemiškai baltintų mil
tų. Mažiau ir saldžių daiktų 
ir riebių valgių. Bet pamatinio 
maisto reikia, nuosaikiai: pie
niškų, kiaušinių, vaisių, dar
žovių, jūros žuvų, mėsiškų.

Kaip beveik mes visi, taip 
ir Jūsų mergutė mažokai gau
na vitamino B su paprastu 
maistu. Tam trūkumui atpil
dyti, tegul mergaitė ima džio
vintų bravorinių mielių—Bre
wers yeast tablets, Squibb, po 
10—15 tablečių rytą, pietų ir 
vakare, su maistu. Mieles ge
rai kad imtų, kad ir visą gy
venimą.

Manau, būtų pravartu jai 
imti ir skydinės liaukos— 
Thyroid gland, 1 grain, 100 
tablets—bent po 1 tabletę kas 
diena. Ir taipgi iodo tinktūros 
—Tincture of lodin, po 1 lašą, 
su pienu, kas diena arba kas 
antra diena. Gaukite truputį 
ir glicerinos, .sumaišykite ma
žoj bonkutėj per pusę gliceri
nos ir per pusę iodo tinktūros, 
ir tuo mišiniu tepkite mergai
tei gerklę kas diena, padažę 
medvilnės gabaliuką, apvynio
tą ant šakaliuko bei virbaliu- 
ko. Po valgio duokite mer
gaitei po trupučiuką kreidos: 
prepared chalk powder. Ma
žiau bus pilve rūgimo ir ga- 
zų.

I
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Vištuko Š i r d i e s Dalele 
Išgyvenus Jan 30 Metų
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30 metų atgal daktaras 
Alexis Carrel, New Yorke, 
išpjovė dali raumens iš ne
išperėto vištuko širdies, ir 
tas raumenėlis arba jo ga
baliukas tebėra gyvas dar 
ir šiandien ir traukosi — 
“tvaksi” panašiai, kaip šir
dies raumuo vištoje ar ku
riame kitame gyvūne.

Taigi to vištuko gemalo 
širdies dalis gyveno jau tris 
kartus tiek, kiek višta pa
prastai gali gyventi.

Jeigu žmogus gyvena 70 
metų, tai septyni vištos am
žiai. Bet minimas vištuko 
širdies raumenėlis išgyveno 
jau tris kartus vištos am
žių. Todėl šio raumenelio 
amžius, imant proporciona- 
liai, jau atsako 210 metų 
žmogaus amžiui.

Bet vištuko raumenėlis 
šiandiena tebėra toks jau
nas, kaip ir pirm 30 metų, 
ir nematyt jame jokių seni
mo ar nusidėvėjimo ženklų. 
Ir dabartinis globėjas tos 
negimusio vištuko širdies 
dalelės, daktar. Albertas H. 
Ebeling tvirtina,.kad ji ga-j 
lėtų amžinai būti gyva ir 
jauna, kol tik jinai būtų lai- ’ 
koma atitinkamose sąlygo
se.
KAIP UŽLAIKOMAS ŠIR

DIES GABALIUKAS?
O ta vištuko širdies da

lelė buvo iki šiol laikoma 
štai kaip:

Širdies gabaliukas įdėtas 
tam tikroje stiklinėje, ku
ri apvalyta nuo bet kokių 
ligų bakterijų ir aklinai už
daryta. Jis įmerktas į miši
nį vištos kraujo skystimo 
(plasmos), sulčių išsunktų 
iš dar neišperėtų vištukų 
kūno audinių ir skiedimo, 
kuriame yra kelių rūšių 
druskos ir glucose cukraus.
ŠIRDIES DALELĖ LABAI 

SPARČIAI AUGA •
Tokiu maistu gyvendamas, 

širdies gabaliukas užauga 
dveja tiek didesnis kas dvi 
dienos ir naktis. Jeigu jam 
būtų leidžiama toliau augti, 
tai greitu laiku jis savo 
stiklinėje neišsitektų ir mir
tų. Užtat kas dvi dienos yra 
nupjaunama mažiukė dalelė 
nuo dvigubai užaugusio šir
dies gabaliuko ir perkelia
ma į kitą tokią stiklinę. Ten 
ji maitinama tokiu pat 
maistu, kaip ir pirmesniojoj 
stiklinėj; ir taip daroma at
vejų atvejais po kartą kas 
dvi dienos.
NE PASAKA, O MOKSLI
NIS APSKAIČIAVIMAS
“Jeigu tam širdies gaba

liukui būtų leista tokiose 
sąlygose vis nuolat augti, 
kas dvi paros vis padvigu
bėti, tai jis per tuos 30 me
tų būtų užaugęs daug kar
tų didesnis, negu mūsų pa
saulis,” sako daktaras Ebe
ling, rašydamas mokslinia
me amerikiečių žurnale 
“Scientific American”: “Ta
tai atrodo, kaip kokia pasa
ka, tačiaus galima matema
tiškais apskaičiavimais į- 
rodyti, jog taip ir būtų.”

ŠIRDIES GABALIUKAS 
“UŽSIDIRBĄS DUONĄ”
Nuolat laikomas ir sau

gomas vienas to vištuko 
širdies gabalėlis. O ant kitų

gabaliukų, gaunamų iš prie- 
augalių, yra daroma įvai- 

i rūs moksliniai bandymai. 
Ant jų yra tiriama įvairūs 
nauji ir seni vaistai ir viso
kios bakterijos. Taipgi tė- 

įmijama, kaip tokiuose šir
dies gabaliukuose veikia, 
auga ir dauginasi kūno nar
veliai, kitaip vadinami ce
lėmis. Moksliniams bandy
mams tie gyvi, tvaksinti 
širdies gabaliukai vartoja
mi panašiai, kaip pelės ar 
kiti gyvūnėliai. Tokiu būdu, 
sakoma, jog ta nesenstanti 
vištuko širdies dalelė ir “už
sidirba sau pragyvenimą.”

Dabar nemirštamoji viš
tuko širdies dalelė yra lai
koma Lederle Laboratori
jose, Pearl River’e, Rock- 

(lando apskrityj, New Yorko 
: valstijoj.
ŽMOGAUS KŪNO CELĖS 

' TAIPGI, SAKO, GALĖTŲ
BŪT AMŽINOS

Tie vištuko širdies rau
menelio tėmijimai ir tyri
mai rodo, kad ir celės žmo
gaus ir kitų gyvių kūne pa
čios savaime gali būti am
žinos, nemirštamos, jeigu 
joms būtų suteikta visos 
tinkamos sąlygos. O vyriau
sia sąlyga tai būtų surast 
ir pateikt tokį maistą, ku
ris visiem kūno audiniams

: tarnautų taip, kaip aukš
čiau minėtas maistas tar
nauja to vištuko širdies da
lelei.

Šiuo laiku, tačiau, moks
lininkai netiki, kad galima 
būtų išrast tokį amžinos 
jaunystės eleksirą žmogui. 

: z N. M.

Turtai Plaukiančiose 
Vandenynu Pievose

Atlanto Vandenyne ties 
į Antilų salomis, vadinamoje 
; Sargasso jūrojė, plaukioja 
milžiniško ploto pievos, ku
riose slepiasi didžiuliai kie- 

| kiai įvairių naudingų me- 
| džiagų.

Jau Kolumbas savo kelio
nių ir atradimų laikais pas

tebėjo tas plaukiojančias 
i pievas. Galimas daiktas, jog 
prieš daug tūkstančių metų 

į tos jūrų pievos tęsėsi nuo 
Amerikos iki pat Europos, 
ir tik ilgainiui dalis jų nu
grimzdo į vandenyno dug
ną. Bet likusios dalies tų 
pievų turto nieks nesiruo
šia išnaudoti.

Tose vandenyno pievose, 
užimančiose keturis milio- 
nus ketvirtainių kilometrų, 
auga augalai, iš kurių gali
ma gamint cukrų, klijus, io- 

■dą (lodiną) ir trąšas, o jo- 
, mis galima būtų tiek užtręš- 
įti nederlingus Europos lau
kus, jog kviečio grūdas duo
tų trisdešimt grūdų der
liaus. >.

Minimose plaukiančiose 
pievose yra ir medžiaga, ku
rią galima paverst į celiu
liozę, taigi iš jos dirbti ir 
popierą. Celiuliozė, be to, 
lyra plačiai vartojama kaip 
medžiaga kariniams spro
gimams ir tūkstančiams į- 

I vairių dirbinių vartojamų 
kasdieniniame gyvenime.

Naudojant tas vandeny-
(Tąsa ant 6-to pusi.)

Dauguma aktingų žmonių 
negali naktimis užmigti. 
Kiekvienas iš mūsų gali pa
gerinti savo miegą, o mie
go pagerinimas reiškia ge
resnį miego kiekį ir koky
bę, kas taipgi pagelbsti ir 
abelnai sveikatai.

Greitai užmigti yra natū- 
rališka, kaip sako dakta
ras Isador H. Coriat. Jis pa
guldydavo jaunas varliukes 
aukštielninkas ir laikydavo 
jas už kojukių if tokiu bū
du jis jas greitai užmigdy- 
davo. Daktaras Boris Sidi 
darė mėginimus su mažais 
vaikais ir atrado, kad jeigu 
vaikas galima išlaikyti gu
lintis aukštielninkas. su už- 
merktom akutėm, tai ir jis 
greitai užmiega.

į DĖL KO MES MIEGAM?
Kuomet mes dirbame, tai 

kūnas dėvisi ir žmogaus sis
tema nesuspėja jo atbuda- 

■ voti. Dėl to yra reikalinga 
kelios valandos, kad atbuda- 

ivojimas viršytų dėvėjimąsi, 
i Ir čia miegas atlieka savo 
I rolę. Miegas yra gamtos 
dirbtuve mūsų kūnai atbu- 
davoti.

Vien tik gulėjimas pa
lengvina smegenims. Tas 
geriausias mūsų organas ta
da paliuosuojamas nuo iš
laikymo kūno lygsvaroje. 
Taip pat ir muskulai, kurie 
laiko mus stalčiais, atsigu
lus, nustoja veikę. Tada vi
sų muskulų veikimas susto
ja abelnai ir, jei mintys ne
kankina, tai žmogus turėtų 
greitai užmigti.

Pulsas tada plaka paleng
va, kraujo spaudimas suma
žėja, kvėpavimas pasidaro 
gilesnis ir lėtesnis.

Kraujas tada laisviau 
vaikšto po kūną, pasiskirs- 
tant ten, kur jis reikalin
giausias: į odą, į kojas ir 
rankas. Taigi, tada žmo
gus turėtų tuoj ir pradėti 
knarkti. Bet taip įvyksta 
gal tik vienam iš tūkstan
čio. Taigi, pažiūrėkime, kas 
galima daryti, kad tą saldų- 
jį miegą prie savęs privilio
ti.

REIKALINGA PALIUO- 
SUOT MUSKULUS

Kuone šimtas metų atgal 
daktaras Learned patarė 
sekamai:

Atsigulk aukštielninkas. 
Pakelk vieną koją ir paskui 
leisk jai nukristi, lyg ji bū
tų pilna švino. Paskui da
ryk tą patį su kita koja ir 
rankomis, paskui ir su gal
va. Įsivaizduok, kad kūnas 
būtų kaip akmuo ir tegul 
jis taip nukrinta į lovą, te
gul pasiliuosuoja.

Pasistengkite, kad būtų 
kojoms nešalta, nes šiluma 
suteikia gerą kraujo cirku
liaciją (pasiskirstymą). Pa
tartina kojas šilčiau užklo
ti, o jei yra reikalas, pavar
toti guminį maišiuką, pri
pildytą šilto vandens. Visas 
kūnas gali būti užklotas 
lengviau, jei tik ne per šal
ta. Tokiu būdu miegant 
lengviau vartaliotis, sukinė
tis.

Gilus alsavimas iššaukia 
miegą. Dėl to dainininkai 
dažniausiai gerai miega. 
Nėra reikalo mokintis gi
liai kvėpuoti vien dėl šios 
priežasties, užtenka pamėg
džioti miegančio kvėpavi
mą, kuris yra gilus, laisvas

ir pailgintas.
Tegu mintys skrajoja nuo 

vienos kūno dalies iki ki
tai, ir jei atrasi kur nors 
nervų įsitempimą, pasiliuo- 
suok. Pasiliuosuok nuo vi
sokių nervų įtempimų: Gal 
lūpos labai s u č i a uptos, 
kumštis sugniaužta, spran
das įtemptas ir panašiai. 
Paliuosuok tuos įtempimus 
ir kai kada net gali pajusti, 

I kaip muskulai, rodos, grįž- 
įta į savo normales vietas 
ipo sunkios dienos jų išnau- 
Idojimo.

Viena moteris,* guldama į 
lovą, įsivaizduoja save esant 
kokiu skystimu ir piltinai 
save supila į lovą. Kiti mie
ga pagalvį pasidėję po ko
jomis. Miegas ne visiems 
lygiai ateina, taigi galima 
mėginti ir pasirinkti tokį 

i būdą, kuris geriausiai jums 
tinka.

Kai kurie daktarai pata- 
iria šiltą vonią prieš einant 
i gult, kas esti gerai dėl pa- 
įliuosavimo nervų įtempimo. 
Bet dauguma sutinka, kad 
po šaltokos maudynės žmo- 

igus pasidaro mieguistas 
Į taip greitai, kaip tik pasie- 
ikia šiltą lovą. Tokiu būdu, 
i bile koks atsivėdinimas ga
li pagelbėti, ypatingai šil
tam orui esant. Benjamin 
Franklin išsirengdavo visai 
nuogas, atsisėsdavo kur 
nors vėsiai ir kartais net 
parašydavo kelis laiškus. 
Tada eidavo miegot ir jo 
miegas būdavo gilus ir po- 
ilsingas.

VIDUNAKTYJ ATSI- 
BUNDANT

Sakoma, kad miegas yra 
lyg ir išgaubtas. Apie va
landą po užmigimo dažniau
siai miegas esti giliausias. 
Toks miegas tęsiasi apie 
tris valandas, po to per ke
lias valandas jau ne toks gi
lus, o prieš pat kėlimąsi jis 
vėl pagilėja.

Buvo daktarų tyrinėta 
nusiskundimai, kad: “Aš vi
suomet išbundu atėjus tam 
tikrai valandai!” Toks re
guliarus atsibudimas susek
tas paeinąs iš kokių nors iš
laukinių priežasčių, kaip 
bildesių ar panašių garsų, 
kaip traukinio švilpimas, 
kačių kniaukimas, pieninin
ko bildėsis ir panašiai. Bet 
atrasta, kad tokie atsibudi
mai pasitaiko po kokių trijų 
valandų miego.

Kitų nusiskundimai yra: 
“Blauškausi visą naktį!” Iš- 
tikrųjų, nei vienas nemiega, 
kaip “užmuštas.” Mellon 
Institute atrado, kad nor
maliai žmogus per naktį ap
siverčia nuo 20 iki 60 sykių, 
nors kai kurie to visai ne
jaučia.

Svarbu pabrėžti du daly
kai: 1) Jei koks nors daly
kas pagerina sveikatą, tas 
pagerina ir miegą. 2) Jei 
kas nors kenkia sėkmingam 
atlikimui dienos darbo, tas 
kenkia ir miegui.

bo. Nesėdėkite ar stovėkite 
vienoj ir toj pačioj pozici
joj visą dieną. Raštinių dar
bininkai turėtų kasdien 
prieiti prie atviro lango ir 
kelis kartus įtraukti švie
žio išlaukinio oro į plau
čius; taipgi patartina ir pa- 
pasiraivyti. Tie, kurie dirba 
stovėdami, turėtų prie pir
mos progos atsisėsti, arba, 
jei galima, ir prigulti.

VALGIS IR MIEGAS
Dr. Victor Heiser sako, 

kad abelnai suaugę žmonės, 
kuriems reikalinga tik apie 
3,000 kalorių (vienetų) 
maisto, paprastai suvalgo 
6,000 ar daugiau kalorių 
per dieną, jei ekonomiškai 
išgali. Yra įrodyta, kad 
abelnai mes perdaug val- 
igom gausių ir energijos 
I duodančių valgių. Tokie 
valgiai apsunkina virškini
mo sistemą ir paskui ken
kia miegui.

Norint gerai miegot, ypa
tingai tiems, kurie dirba 
lengvesnį * darbą, reikia 

i vengti daug valgyti mėsos, 
krakmolų (starčių), saldu- 

:mynų ir prieskonių, ypatin- 
jgai prieš einant gulti. Dau- 
| gumoj nemigą galima pa- 
i lengvinti valgant pieniškų 
į valgių, nes miegas būna 
I gilesnis, kuomet sistema tu- 
*ri savyje užtektinai kalkių.

Gal būt, nėra būdo pa
gelbėti miegot tiems, kurie 
mėgsta “pares” ir visokius 
užkandžiavimus. Sėdėdami 
prie kortų, tankiai mes (ne
kalbant apie alkoholį) sa
ve prikemšam šokoladais 
ir saldainiais, kuriuos net 
atletai valgo atsargiai, nors 
jiems reikalingas sandėlis 
greitos energijos. Negana 
to, rpes dar po visokių prie
skonių atsisėdę pavalgome 
reguliarį užkandį ir paskui 
blaškomės lovoj negalėda
mi užmigti.

POILSIS VIDUDIENĮ
Vidudienio poilsiai labai 

naudingi, nes jie neutrali
zuoja, gaivina pavargusius 
muskulus. Net trumpi, pen
kių ar dešimts minučių po
ilsiai (užmingant) daug at
gaivina.

Vienas didelis miego prie
šas yra rūpesčiai: rūpi šei
mos dalykai, darbas, ekono
mija, pinigai ir kt.

Quarless, anglų poetas, 
gyvenęs 300 metų atgal, pa
taria: “Numesk savo rū
pesčius kartu su drapano
mis; kiekvieną drapaną 
nusirengiant, įsivaizduok, 
kad numeti tam tikrą savo 
gyvenimo problemą ir pa
dėk ten, kur tavęs negalė
tų pasiekti.”

J. By-nas.

War Needs Money—YOURS!

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. • *

Vabzdžiai Kaipo Kenkėjai 
Ir Kaipo < geradariai

Mokslininkai sako, kad skruzdės, gręžiančios ir 
pasaulyje yra apie 500 tūks- graužiančios medžius, Jung-

MANKŠTYMASIS DĖL 
/ MIEGO

Yra patirta, kad kelias 
minutes pasiraivius ar šiaip 
pertraukus darbą ir atsi
kvėpus, darbas daug geriau 
sekasi ir miegas būna daug 
gilesnis. Pamėginkite per- 
mainyyt savo poziciją sėdė
jimo ar stovėjimo prie dar-

tančių jau žinomų rūšių 
vabzdžių. Iš to skaičiaus 
trys šimtai rūšių vabzdžių 
esą tikrai kenksmingi žmo
gui, ir jis nuolat kovoja su: 
jais.

Kenksmingieji vabzdžiai 
puola žmogų įvairiais fron
tais, o jis ginasi visais bū
dais.

Skaičiuojama, kad tokie 
vabzdžiai vien tiktai Jung
tinėse Valstijose per metus 
padaro daugiau žalos, negu 
ši šalis išleisdavo savo ar
mijai ir laivynui išlaikyti 
pirm dabartinio karo Euro
poje.

Tie nuostoliai tai dau
giausia vabzdžių naikinami 
pasėliai, sodai ir daržai.

Termitai, arba baltosios

Gyvių Armijos ir 
Jy Žygiai

SKRUZDĖS
Pirmiausia čia tenka pa

minėti skruzdės. Pavyz
džiui, skruzdžių rūšis — va
dinamieji termitai. Vieni jų 
yra darbininkai, kurie atlie
ka visus darbus termityne 
(skruzdėlyne), o kiti ka
reiviai, kurie rūpinasi ap
saugos reikalais. Vieni ter
mitų kareiviai nuėję toliau 
nuo termityno ir, dažniau
siai, atsistoję aukštesnėse 
vietose žiūri, kad kas neti
kėtai neužpultų termityno. 
Kiti stovi prie įėjimų į ter- 
mityną ir nieko nereikalin
go neįleidžia į vidų. Pavo- i 
jaus atveju termitai karei
viai sukelia “aliarmą,” pra
neša termitams darbinin
kams, kad jie skubėtų į pa
galbą kareiviams. Vadinasi, 
skelbiama visuotine mobili
zacija.

Rytų Afrikoje gyvena; 
dar viena skruzdžių rūšis, 
kuri taip pat turi gerai su
organizuotą kariuomenę ne 
tiek gynimosi, kiek puolimo 
tikslu. 20 iki 100 tūkstančių 
šių skruzdžių armija dažnai 
traukia “užkariauti” naujų 
vietų. Jei pakeliui susitinka 
kitą tokią armiją, prasideda 
žiaurios kautynės.

Žygiuodama s k ruzdžių 
armija pakeliui daug ką su
ėda ir sunaikina. Skruzdės 
užpuola ir nugali net dides
nius gyvulius ir paukščius: 
vištas, šunis. Kartą net bu
vo rastas skruzdžių suėstas 
leopardas. Artėjant skruz
džių armijai, kai kada net 
žmonėms tenka pasitraukti. 
Šios skruzdės vadinamos 
keliauninkėmis, nes jos il
gai nebūva vienoje vietoje. 
Pati ’ kelionė organizuota 
gerai. Pirma darbininkės 
tiesia kelia (net ir tunelius 
iškasa), kuriuo paskui žy
giuoja kariuomenė.

VORAI
Yra ir vorų keliauninkų, 

kurie taip pat turi dideles 
armijas ir dažnai kilnojasi 
iš vienos vietos kiton. Žy
giuojant vorų armijai, jos 
priešakyje, paprastai, eina 
vienas voras — vadas, pa
skui ji du jo padėjėjai, o to
liau visa armija. Jei vadas

(Tąsa ant 5-to pusi.)

tinėse Valstijose padaro na
mų savininkams po 30 mili- 
onų dolerių nuostolių kas
met, nekalbant jau apie jų 
daroma žala kitiems medi
niams įrengimams.

Kandys naikina rūbus ir 
gadina naminius rakandus- 
baldus.

Uodai išnešioja drugio li
gos perus.

Musės išnešioja perus šil
tinės, choleros, dizenterijos, 
džiovos.

Utėlės išnešioja baisiąją 
dėmėtąją šiltinę, kuri taip

ogi vadinama dėmėtuoju ti- 
|fu.

Sakoma, kad vabzdžiai 
'sunaikiną bent 10 nuošim
čių pasėlių. Tačiau neuž
mirškime, jog be vabzdžių, 
be jų veisimosi, be jų išne
šiojimo sėkladulkių, tai tų 
pasėlių beveik ir nebūtų.

Daugelis vabzdžių atneša 
tiesioginės, visiem matomos 

i naudos. Štai šilkvabaliai 
duoda šilką; bitė duoda me
dų ir vaška.

Senais Biblijos laikais jau 
žmonės gaudavo visokius 
dažus iš vabzdžių lavonų. 
Senovės graikai ir romėnai 
taip pat gaudavo -sau rau
donus dažus iš vabzdžių la
vonu.

Flandrijos didieji paveiks
lų tapytojai gamindavo sau 
dažus — maliavas iš vabz- 

' džių.
Vabaliukas vadinamas 

Dievo karvute ir mūsų lai
kais duoda dažus — karmi
ną, o kitų vabzdžių išmatos 
vartojamos liakų pramonė
je. Šeliakas ir vaškas šiai 
pramonei yra gaunami iš 
vabzdžių.

Vabzdžiai padėjo gydymo 
mokslui eiti pirmyn laike 
praeito pasaulinio karo. 
Vienas amerikietis gydyto
jas, buvęs su Amerikos ka
reiviais Franci jos fronte, 
pastebėjo šį įdomų faktą. 
Karo lauke surinkti sužeis
ti kariai, išbuvę su nepeiš
rištomis žaizdomis, be prie
žiūros po dvi ir tris dienas, 
nerodė jokio užsikrėtimo ir 
jokio pavojingo pūliavimo. 
Jų kūno karštis nebuvo pa
kilęs.

Nuimant rūbus, gydyto
jas pastebėjo, kad jų žaiz
dose buvo pilna liarvų, bal
tų kirmėlaičių, grikvabalių 
užperų. Tokiose žaizdose ne
buvo puvimo.

Grįžęs į Jungtinių Valsti
jas, tas gydytojas pradėjo 
daiyti tolesnius bandymus 
ir gydė tokiomis grikvaba
lių kirmėlaitėmis gyvulių 
žaizdas. Paskui jis darė 
bandymus ir su žmonių 
žaizdomis.

Dabar didesnėse Ameri
kos ligoninėse jau visur yra 

i sterilizuotų baltų kirmėlai- 
|čių gydyti pūliuojamas žaiz
das.

Amerikiečiai mokslinin
kai toliau chemiškai ištyrė 
syvus, kuriuos išleidžia tos 

j liarvos-baltos kimėlaitės, ir 
l surado, kaip dirbtiniu būdu 
^pagamint panašias medžia
gas žaizdoms gydyti.

Mokslas taipgi susekė, 
kad bičių nuodai gerai gydo 
reumatizmą.
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Now that Lillian Kavaliauskaite 
is recuperating at home from an 
injury, in her place at the Laisve 
offices is Olga Lukauskas, LDSer I 
and chorus member of Great Neck, Į 
L. I. . .

In search of sunshine and fortune 
at Miami Beach, Florida, will be 
Ann “Salome” Grozan of Cranford, 
N. J. who leaves this wintry clime 
this week. Brother Carl (a Ser
geant stationed in Massachusetts) 
will do the Lohengrin Wedding 
March step in the very near fu
ture ...

Tony Vasaris, LDS Vicc-Presi- J 
dent from Montello, Mass., visited j 
New York again over the last week- j 
end. Discussion of the LDS member- ■ 
ship drive with N. Y. leaders was Į 
principal reason ...

Endurance-medal-of-the-week goes 
to Walter Incas who did a ten-hour I 
stretch one night, as Air Raid War
den when two other Wardens were 
unable to take their posts. Me is 
also studying with the Red Cross...]

The Comm/ttee to Publish the 
Works of Mikas Petrauskas may 
hand over its work to the L.M.S. 
if present plans go ^through. B. L. 
šalinaite, popular chorus leader, 
has been the leading worker in-the 
committee which has helped to 
make popular and available the 
splendid folk songs of that famous 
Lithuanian composer by publishing 
an edition of his best works.,

Sietyno Holding Concert 
With Russian Group 

Saturday

Recruiting Poster for U. S. Marines Bears 
The Likeness of a Lith-American Youth

F. BAGOCIUS, accused of pro
fascist leanings by "The Hour,” is 
attempting to throw off the spot
light by indulging in a bit of red
baiting in the good old Hitler tra
dition .. . “Keleivis,” Lithuanian 
weekly whose contents have too 
much of a brownshirted taste, goes 
to great pains to minimize and de
tract from Russian victories against 
Hitlerism. Being that we are at war 
with Germany they are now unable 
to shout “three cheers for Hitler!” 
—but what better way of support
ing Hitler than by knocking those' 
who make the best fight against 
Hitler?... The eagerness with 
which Naujienos and Keleivis stringi 
to the attack against the Soviet 
Union has brought this suspicion 
and distruct upon them. It is high 
time for certain editors to realize- 
that “anti-communist” propaganda 
is music to ,the ears ip Berlin, Rome 
and Tokyo. We are at war with the 
Axis. Whosoever disparages our 
allies, disparages us and our sol-' 
diers on the battlefield. This is no 
time to say, in the manner of Ke-i 
leivis, Draugas and Naujienos “we 
are against Hitler, BUT...” Are 
you or are you not?

Remember January 31 !
A Draftees Benefit Party given 

by the Maspeth LDS Cavalcades 
will be held at their club rooms, 
the Lithuanian American Citizens 
Club, 60-39 Perry Avenue, Maspeth,• 
L. Jk) Saturday Evening, January 
31, 1942 at 8 P. ML Free beer and 
food will be served. Just think, allj 
the beer you can drink and all the' 
food you can eat! Gents—$1.00 and 
Ladies $ .50. A good time will be 
had by all, —Comm. |

The Truman Committee’s report of graft and mismanagement 
in the conduct of the war effort calls the attention of every 
American to the fact that President Roosevelt’s production pro
gram cannot be adequately fulfilled without a revision and 
change in our governmental policy.

Stating it simply and with due regard for our achievements,] 
it must be clear that the war production program has not been ] 
executed to the satisfaction of the people. Time and time again, j 
the Truman report states, war production has been side-step
ped because,Big Business wanted more than its hog’s share. 
Dollar-a-year men, representing our largest corporations, have 
used their positions to better their businesses and not to bettor 
the war effort of our country.

No man, no matter how high his position, in the commercial 
and industrial world, has a right to reap tremendous profits 
out of the war at the expense of the American people and their 
defense efforts.

Yes —.an employer has a right to a reasonable profit, to 
manage his plant as he sees fit from experience. But he has not 
the right, now that our country is at war, to strangle the war 
effort until it gives in to his blackmail by granting still huger 
profits.

For this is what is being doing — like coy hogs they grace
fully decline from work until the government is forced to accede 
to their demands. •;

Some employers are cooperating with the war effort as patrio
tic Americans, but still too many arc patriotic first to their 
profits and second to their country.

This sad state of affairs must/be corrected by a change ini 
government policy. The administration must take a firmer, more 
severe stand toward the monopoly practices of many large cor
porations. “Business as usual’’ has no place in the President’s 
Victory Production Program.

Secondly, the government must realize that the various plans 
submitted by labor arc feasible and must receive the attention 
of the government. Labor has the greatest stake in this war and 
has more than a right to representation on all government 
boards “from the (Cabinet down.”

f

Looking Over Private Johnny’s Shoulder as 
He Reads the Mail from Great Neck

By Sietyno Correspondent
NEWARK, N. J.—We don’t hear 

from Newark very often, but when 
we do, it’s something to rave 
about. This time it’s a concert full 
of surprises.

On the night of January 24, 1942, 
the Sietyno Chorus and the well- 
known Russian Chorus arc merging 
to present one of the best pro
grams ever.

They’re featuring both choruses, 
a very talented balalaika group, 
various solos and for the first time 
a nine year old boy wonder who Į 
plays the accordion. He’s really] 
something to sec. And, of course, 
you don’t want to miss that sen-! 
sational dance group.

Dancing will follow to a very] 
popular orchestra; refreshments 
will be served to all you hungry Į 
people, and a good time will be had 
by all. Everyone is invited. The 
more the merrier.

This concert is being held in St. 
George’s Hall, 180 New York Ave., 
Newark, N. J. It will begin prompt
ly at 7:30. I’ll be waiting to see 
you all there.

Last Cail for the 
Hoboheim Dance

BINGHAMTON, N. Y. — Upon 
Julius Blinkovitch, formerly of 
Johnson City, New York (a neigh
bor village of the city of Bingham
ton), has been conferred an un- 
usaul honor. A recruiting poster has 
been made of his picture, which was 
painted by the celebrated artist, 
James Montgomery Flagg. The fi
gure of Julius will be seen by 
thousands, as lhe poster is to be 
placed in front of every post office 
in the United States. It is letterd 
to read: “The Marines have land
ed.”

Julius \vas born in Johnson City 
and attended Johnson City schools. 
After graduating from Johnson Ci

ty High School, he received em
ployment with the Endicott-Johnson 
Shoe Corporation. Lašt May this 
26 year-old service man enlisted in 
the Marines and at present is a 
clerk in the payroll office of the 
Marine Barracks of the United 
States Navy Yard in New York 
City. Always an avid reader and a 
constant searcher for knowledge, in 
a letter to his mother, he has dec
lared that he is going to learn every
thing he can while he is in the 
service of Uncle Sam.

Mr. and Mrs. Blinkovitch, parents 
of Julius, arc well known in Lithua
nian circle here.

Disease, Starvation 
Rampant in Nazi Oc

cupied Lithuania
KUIBYSHEV, USSR. — Lithua

nia has since the German occupa
tion become prey to the typhus, 
cholera, plague and leph^sy. Conta
gious disease in some places has 
become so menacing that the autho
rities deemed it necessary to close 
all the public offices, schools and 
churches. Unemployment has reach
ed gigantic proportions.

The requisitioned foodstuffs are 
shipped to Germany. To prevent the 
population from acquiring foodstuffs- 
their ^ale and purchase has been 
prohibited, under pain of severe 
punishment. Sale and purchase of

America’s War Victims
Appeal for Your Help

Browder Release 
Asked by Leading 

Citizens in U. S.
NEW YORK, N. Y. — Represcn-] 

tatives of the Citizens’ Committee; 
to Free Earl Browder will meet 
Sunday afternoon in a special con-1 
ference to map a determined na
tion-wide campaign for the Imme
diate release of the incarcerated an
ti-fascist.

Browder has served almost ten 
months in Atlanta penitentiary, j 
more than the equivalent of a one-i 
year sentence, and has paid a fine' 
of $2,000 on a charge of a minor' 
infraction of a passport regulation 
which is seldom prosecuted by the] 
government.

In the statement issued by the 
Citizens’ Committee, calling for to
day’s meeting, it was declared that 
“millions of Americans are asking, 
why was Earl Browder sentenced 
to four years? Millions of people 
throughout the world, fighting for 
freedom and justice, are asking, 
why is Earl Browder still in prison?

"More than two million American 
citizens have already asked Presi
dent Roosevelt, for ,Browder’s im
mediate release. More than twelve 
hundred local, city, state and In
ternational trade union officials, 
whose combined membership totals 
an additional two million, have per
sonally appealed t.o the President 
and the Attorney General for jus
tice and fair play in the Browder 
case. Distinguished Americans —Į 
educators, college presidents,' law
yers, bishops, scientists, business 
men, nationally prominent political 
leaders, publishers have requested 
the President to grant Earl Brow 
der his freedom,” the statement 
read.

January 23, 1942
Great Neck, Long Island. 

Private John ------------
Camp ------------ , U. S. A.
Dear Private Johnny:—

Don’t worry over me — Great] 
Neck has got me and that’s just 
where I want to be. There’s so! 
much going on that it’s really won-] 
derful, this part of the U.S.A.

Did you kpow Great Neck’s Pir-Į 
myn Chorus was invited to parti- j 
cipate at the Laisve’s Bazaar on I 
Feb. 21? We are planning more sur-i 
prises for our friends.

The chorus is losing an excellent 
tenor. Honestly, dear, he’s a nice 
fellow and if he should happen to 
be stationed at your camp, please j 
look him up—his name is Vincenti 
Kazakevich.

The girls of the IsLanDerS ought 
to have a meeting soon and make 
plans for the future. A very good 
date to meet would be January 27 
at the home of Naomi and Ricky.

I spent January 10th, a delight
full evening, at the 25th Wedding 
Anniversary of Mr. and Mrs. John 
Smaidjas. Seems that Dan Cupid 
was present and has a cute couple 
in his clutches. Georgle Kaye was 
serenading one of the debutramps 
with his famous sax. One of my 
old friends was down, the one that 
had such an important part to play 
in “It Happens on Ice.” You re
member, Stan Skidmore. He redis
covered an old flame. Funny gal 
that F. L. Johnny B. was very 
sleepy that night but managed to 
keep awake. I guess he wanted to 
kep tabs on the Gal of the Century. 
When I see you next I’ll tell you 
more—Woo Hoo!

I didn’t do anything exciting un
til the following Thursday. On 
Thursday, after chorus rehearsal, 
we gave Vince a royal send-off. We 
danced, talked, and-er-ah-had fun.

Friday some of my friends went 
to the Roseland and danced till the 
wee hours of the morning to the 
music of Johnny Long.

Saturday I met a great many 
friends at the Knickerbocker Yacht 
Club of Port Washington. Melvina 
S—— of Brooklyn is quite the gal. 
One of my friends didn’t like Hie

martinis that wore served —■ the 
olives were too small. That night 
Abbie won the Waltz Contest. Her 
partner was Eddie of Plymouth 
market. Bobbie has two on her 
mind, what a fix she’s in! Didn’t, 
see much of Georgie or Mary. I 
wonkier—-where were they? Donnie 
and Valeria made friends quickly. 
Tony Y—, Vince, and Bill the roam
ing ambassadors still showing Vince 
a helluva time before he joins you 
in that gre^t institution—the U. S. 
Army.

I shall write more later on. Be 
good.

Love,
Annabella.

P. S. Don’t be surprised if you 
get a note stating that one of my 
friends has eloped.

Another important incident I for
got to tell you about was the party 
held in Vince’s honor. It was held 
at the home of our new chorus 
members, Ann and Lena Hurlena. 
We arrived about eight o’clock and 
things began to happen. .Sixteen 
people wore present, Brooklyn boys 
and Great Neck girls. What a com
bination! Johnny Blass and Abbie 
make a wonderful 1 dance team. 
Georgie and his wonderful sense of 
humor. Tony Navikas was a bad 
boy. Naomi and George in those ex
citing ballet movements. Graceful— 
eh what! I missed the wet marsh
mallow fight—there’s a rumor that 
a Mr. T. Y. was responsible. Sloppy 
fun I’ll say. Bill and Frappic talking 
over their future. Valeria quiet as 
usual. Zenie, what is this sudden 
affection toward one of the new 
gals? Vince and Doris continued 
from the night before.

Honestly, Johnny, I won’t distract 
you from your work. More later.

The English Section of the 
Lithuanian Daily Laisve is pub
lished for the benefit of its read
ers every Tuesday and Friday. 
Deadlines for articles and cor
respondence are Wednesdays for 
Friday’s issue and Friday for 
Tuesday’s issue.

LAISVE ENGLISH SECTION 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.
1__________________________________

by Staff Correspondent 
ECTIOETTA

WORCESTER, Mass. - - Everyone 
has been busy selling tickets and 
making other preparations for the 
WeLDerS Hoboheim Dance. The ] 
jungle is situated at 29 Endicott 
Street and dancing begins at 8 p. 
m. So put on your oldest clothes 
and enjoy yourself on the 24th of 
January.
Echoes:—

Isn’t it awful the way they push 
Frankie Olson around? I’m sure 
Nellie fixed them.

Ona: Hope you feel better soon.
Rita: Maybe it isn’t polite to 

whisper.
My! Don’t those ski suits look 

nice!
Maybe we should get a special 

bowling alley. It seems we keep on 
putting it off.

Meet you in the jungle Saturday!

War Is Subject of
Builders Forum

BROOKLYN, N. Y. — Heated
discussion on (he. background of] 
this World War took place here at! 
a Forum Meeting of the LDS Eng-Į 
lish-speaking branch. The LDS 
Statement of Principles was read; 
and then discussed as members ‘
asked their questions of John Or
man, the secretary of the Nat’l 
Youth Committee. The Stupor bro
thers, the Wagnis sisters, Bertha 
Fulton, Vote Zablackas and others 
gave their opinions in discussion 
on LDS policy. Following the med
ingi a good portion of those present 
went for another “meeting” at the 
ice cream parlor. —See.

1. What is a Quorum?
1. A Quorum is a number of a 

body which must be present when 
rules are passed.

Undergraduate
Favorites

SWEATER, SKIRT AND BLAZ- 
ER ENSEMBLES in three 

bright colors are campus favorites. 
Patricia Ryan, CBS actress heard 
on Columbia network’s “Aunt 
Jenny’s Real Life Stories;”
chooses for her color scheme a 
forest green wool skirt with front 
and back box pleats, bright, yel
low long torso pullover sweater 
and fireman’s red blazer piped 
in green. Girls home for the hol
idays will be wanting two or 
three of these outfits to mix or 
match, (Talk of the Tecn.s Suit)

HERE AND THERE
In this writer’s- humble opinion, 

not nearly enough space has been 
devoted by the larger- newspapers 
to the printing of the lighter side 
of the war news. We agree that 
any attempt to make war seem like 
a comedy would definitely be harm
ful to public morale, but that 
doesn't mean it is necessary to strip 
every laugh and shelve it. It is 
common knowledge that even the 
most hair raising drama, to be suc
cessful, must be generously inter
spersed with comedy. We don’t, in; 
our limited space, propose to com-j 
plotely make up this deficit. Just a; 
little of the very best surface scrat- ] 
ching of our ability.

Appropriately enough, the first, 
rib tickler is from Pearl Harbor. | 
The boys down there arc still 
chuckling over this one. It was in 
the lull after the first attack that Į 
an old soldier suddenly realized] 
that he had left his false teeth in] 
his locker. He started back. “Where; 
do you think you’re going?” a bus-1 
ky sergeant asked. “I've got to get; 
my teeth,” the old soldier answer-, 
ed. “Hell, man!” said lhe sergeant, 
grasping the old timer firmly by the | 
arm and pulling him back, “they 
ain’t dropping sandwiches.”

In San Francisco gagsters have 
devised a parody on a Plan of Air

means of transport including peas
ants’ carts and sleighs has likewise 
been forbidden. But even this seems 
inadequate to the Nazis and they 
are confiscating the few wretched 
crumbs which they themselves at 
first allowed the peasants to retain.

The heavy German losses on the 
Eastern front and the growing un
rest in the Nazi’s rear compels them 
to concentrate on increasing the re
serves in the Baltic countries. 
Quartered on the civilian population 
they ravenously devour everything 
they can lay their hands on like 
locusts. No less deplorable is the 
position in the realm of literature, 
science and art where a sinister 
silence and hidden hatred for the in
vaders prevail.

Freedom Chorus Frolic 
Proves a Gay Hit

MONTELLO. Mass. — The Free
dom Chorus held its Mid-Winter 
Frolic Saturday, January 17. The 
hall was gayly decorated with red, 
white and blue streamers. There 
were two booths at which pop-corn, 
fudge, confetti and favors were sold.

Dancing to George Stevens’ or
chestra was enjoyed. The chorus 

i sang during an intermission.
We were very happy to see so 

many young people at our affair, 
I and we hope that they will join the 
I Freedom Chorus.

—Dana.

In Short
4

By GEORGE DANISH. 
Laisve Washington Bureau

WASHINGTON, Jan. 23. — Pros
pects for unity in the American 
labor movement are brighter today 
than at any time since the cleavage 
developed on the industrial-crafts 
union issue in 1935. From all sides 
last night were coming forecasts 
that the AFL and CIO were on the 
verge of a peace pact which would 
end the warfare which has raged 
in the ranks of labor since the CIO 
was formed, and which has precip- 
pitated count less jurisdictional 
strikes.

anxious to help. My mate and I; 
decided to go to the cinema one] 
night. When we got there the film; 
had already ’ commenced. As we ] 
turned to go away, a Russian stop
ped us and took us inside. The I 
house was full, so they put chairs: 
in the aisle for us, and began the] 
show again, just for us.”

I
If you can find me any place ini 

England that would would stage a 
show for a few airmen, I’ll buy the I 
beer for your wedding.

Finally, we’d like to reprint a ] 
poem written by Corp. Dumont F.I 
Wade in the Phillipines. If some I 
Tin Pan Alleyite doesn’t grab it and] 
set music to it I’ll know the Alley; 
is slipping. It’s called Dive Low, ] 
Dive Bomber. I looked straight up Į 
and what did I see?
Six dive-bombers diving at me!
If my eyes listened to my feet, 
My eyes would still be running—in 

retreat.
But I cut the fuse on a three-inch Į 

shell
And our guns were quickly giving' 

tern hell.
Six silver pianos camo sailing by, 4 
And we blasted two right out of the I 

•sky. ,
This is our warning to the rising 

sun:
It wont be long ’till we have the

Secretary of Agriculture Claude 
R. Wickard warned that the United 
States must be prepared for short
ages in sugar, fats and oils. Wickard 
spoke as the guest of Mrs. Frank
lin D. Roosevelt on the Pan-Ameri
can Coffee Bureau program broad
cast by N.B.C.

• • •
Federal Housing Administration 

will be expected to move to New 
York within 60 days.

• • •
Senator Mead plans to bring the 

Ramspeck-Mcad retirement bill in 
the Senate today. The bill would 
bring nearly half a million Federal 
workers ’under the Civil Service re
tirement system and it would raise 
employe contributions from 3’/2 per 
cent to 5 per cent. Senator Byrd 
however docs not wish to place 
members of Congress under the 
pension system, which will occur 
if the bill is passed as such.

I want...
FIGHTING DOLLARS

Raid Protection and Civilian De
fense. Some might .say that, it isj Dive 
nothing more than a rather sarcas- 
tic tribute to Mayor Rossi on lhe] Dive
progress he, has made to date. As 
for us, we’ll consider it strictly lor 
its laugh values. Here are a few 
excerpts:

1. What To Do When Siren
Blows:... Blow back at it.

2. What: To Do When Bomb
Falls:—Remark, Well, look who 
dropped in.

3. In Event of Strafing:—Yell, 
HI YO Silver. Point fingers at plane 
and imitate sound of gunfire.

4. Landing Parties:—Toll them 
they can’t do‘ this to you. ,

5. Unexploded Bomb:—Shake it. 
Maybe pin is stuck.

6. Incendiary:—Pour gasoline on 
it.

9
The following is an extract from 

a letter published in a London 
newspaper and copied by too few 
American newspapers. It is from an 
RAF flier serving in Russia. It goes 
like this:

. “Boy, is it cold here! The scenery 
is grand—you can’t see it for .snow, 
but we’ve been told it’s there, so
what’s the odds?

war won.
low, dive bombers, and give us 
a chance

low, dive bombers, in your 
dying dance.

®
Thinking- out loud:

Almost inevitably, when one 
comes upon a group of people dis
cussing the war, the adjective “yel
low” is used most frequently with 
reference to the Japanese. It almost 
seems that the word “Jap” is use
less unless it is preceded by “yel
low”. Whether they realize it not, 
those guilty • of this practice are 
playing right into the hands of the 
Japs. As Pearl S. Buck has pointed 
out, the Chinese are yellow too and 
Nippon has made much of this fact 
to fan racial hatred in China. The 
unusual harsh measures adopted 
against the White population of
Manila is all part of the plan to 
prove to the Yellow race that Japan 
is fighting a crusade on their be
half.

It is, therefore, derogatory to the 
maintenance of national unity, for
Americans to persist in highlighting 
the color of our enemy when refer
ring to him. We must remember
that we are fighting the Japs be-

“The. people-are.pretty decent and cause-- they - attacked • us - and - our |

America must be strong. 
Every man and woman must 
contribute their strength to the 
strength of America at war.

Some are carrying guns— 
some are flying planes—some 
are giving their blood on ships 
at sea.

YOU on the home front must 
buy those guns—those planes— 
those ships. That must be your 
contribution to freedom under 

.fire! BUY DEFENSE 
STAMPS AND BONDS TO
DAY—buy them with every 
penny you have to spare!

neighbors and have aroused our 
feelings against aggression and con
quest—not because they are yellow.

We can look forward to a period 
of peace and stability after the war 
only if we keep our war effort 
free from racial and national hat
reds.

—Ma-x Weintraub.
. • -.6 / .< - ij
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS

(Tąsa)
Gudenberg gimęs lapkričio 10, 1899 

metais, Hamburge, Vokietijoj. Jo tėvai 
ir brolis ten gyvena. 1917 metais jis bu
vo pašauktas į kaizerio karo laivyną ir 
tarnavo ant submarinų ir torpedinių lai
vų. Po karo dirbo Solter-Altona, Ham
burge. 1928 metais jis stojo už jūreivį 
ant vokiečių laivų plaukiojančių tarpe 
Vokietijos ir Amerikos. Spalių mėnesį,

• 1928 metais atvažiavo r New Yorką ir
* čia pasiliko gyventi. Už poros metų jis 
važinėjo į Vokietiją viešėti, o vėliau 
dirbo orlaivių fabrikuose: Berliner-Joy- 
ce; Glenn Martin; Bellanca Aircraft; 
Keystone Aircraft, Curtiss ir kituose. 
1932 metais jis įsitaisė darbą Curtiss or
laivių dideliame fabrike, Buffalo mieste. 
Ten jis įsidirbo į boselio vietą, kur turė
jo 30-40 darbininkų po savimi.

Ir štai, rugpjūčio mėnesį, 1935 metais, 
atvažiavo pas jį į Buffalo miestą Lon- 
kowskis, į jo namus, 252 Victoria Blvd. 
Lonkowskis jam atidengė savo rolę, kai
po nacių šnipo.

—Nesibijok, — sakė Lonkowskis, — 
planus aš patsai pristatysiu į New Yor
ką ir ten perduosiu ant vokiečių laivo. 
Už tai gausi užmokėti. Prie to, atmink, 
kad esi vokietys ir tavo patriotinė parei
ga pagelbėti naujai Vokietijai atsistoti 
ant kojų. Mes turime sužinoti, kokius 
tik pasaulis stato lėktuvus, kad Vokieti
ja būtų gerai kariniai prisirengus. Mū
sų Hitleris ruošiasi prie didelio karo, kad 
nuplovus nuo Vokietijos tą gėdą, kurią 
ji užsitraukė, pralaimėdama pereitą Pa

Gudenberg pradėjo parnešti į savo na
mus įvairių karo lėktuvų planus. Lon
kowskis juos fotografavo ten pat ant 
vietos ir kitą rytą Gudenbergas, eida
mas į darbą atgal nešdavo planus. Lon
kowskis padėjo ant Gudenbergo vardo 
į banką $700.

Taip Lonkowskis plėtė nacių 
veiklos ratą. Jis apipynė voro
orlaivių fabrikus. Veikė prieš mūsų šalį.

šnipų 
tinklu

Gestapo Rykštė
Jau seniai žmonių patarlė sako: ‘Tą

duosi velniui pirštą, tai jis įtrauks ir vi
są ranką.” Jeigu palyginti tą prie Vo
kietijos šnipų veiklos, tai ji pilniausiai 
pasitvirtina. Kartą kas susirišo su na
cių šnipais, tai turi jiems tarnauti, ki
taip jį laukia mirtis.

Kuo daugiau plėtėsi nacių šnipų tin
klas Amerikoje, tuo kietesnė darėsi jų 
organizacija. Rugpjūčio mėnesį, 1937 
metais, Vokietijos šnipų vadai atvažia
vo į Jungtines Valstijas ir čia įsteigė 
Geheime Staats Polizei, tai savo rūšies 
nacių Gestapo policiją priežiūrai jų šni
pų veiklos. Šios organizacijos tikslas bu
vo įvesti terorą prieš nacių priešus ir 
pirmoje vietoje, sunaikinti tuos, kurie 
veiks prieš nacių šnipus, ypatingai šni
pus išdavikus. Hitlerio agentai sudarė 
savo teroro tinklą, kad Jungtinėse Vals
tijose viešpatauti, kaip kokioj savo ko
lonijoj.

Amerikos valdžjos autoritetai mano, 
kad pirmoji Geheime Staats Polizei au
ka buvo nacių vadas Heinz Spanknoebel. 
Tai jį Hitleris prisiuntė į Jungtines Vals
tijas už nacių vadą. Bet jam ta rolė la
bai nesisekė.

Naktį, spalių 27 dieną, 1933 metais, 
daktaro Griebi namuose, išsitraukė re
volverį Helluth von Feldman, atstatė jį 
į Heintz Spanknoebel ir sukomandavo:

—Atgal į Vokietiją! Mes tave prisiun- 
tėme čionai dirbti, o tu tik žemini nacių 
vardą.

— Bet argi aš kaltas, kad prieš mane 
susiorganizavo komunistai, demokratai, 
liberalai ir kiti ir nupuldė mano vardą, 
— teisinosi Heintz.

—Nei žodžio daugiau! Tau buvo duo
tas įsakymas ir kodėl tu neklausei.

Pirmiau nacių Vokietijos propagandos 
ministeris Paul Joseph Goebbels buvo 
jau įsakęs Spanknoebel’iui grįžti atgal 
į Vokietiją, bet jiš nesiskubino, tai ta
da prisiuntė į Ameriką Gestapo agentą 
H. von Feldmaną su įsakymu parvežti 
jį atgal į Vokietiją.

— Nedaryk juokų. Leisk pasiteisinti,— 
kartojo Spanknoebelis. — Leisk nors 
baigti valgyti.

(Bus daugiau)

Trumpai ir Storai
Rašo J. Baltrušaitis

Stokim Prie Civilio 
Apsigynimo!

Neužmirš pažangūs pitts- 
burghiečiai laisviečius kal
bėtojus, drg. Gasiūną ir d. 
Šolomską. Andai jiedu kal
bėjo — kurstė — agitavo 
visus prisidėti tuoj aus prie 
Civilio Apsigynimo sąjū
džio. Jiedu papeikė pitts- 
burghiečius. Drg. šoloms- 
kas išvadino apsileidėliais ir

$
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Tokios kritikos mes nori
me. Aš net ačiū už prakal
bą pasakiau drg. Šolomskui.

Mes apsileidę. Kalbėtojai 
įvardino priežastis. Girdi, 
vieni sako, kad esą per se
ni, kiti mano, kad jie nie- 

xko nesugebėtų padaryti, o 
treti sako, kad be jų bus 
viskas padaryta, kaip rei
kia.

^Gal būt, kad tokios prie
žastys gimdo apsileidimą. 
Bet leiskite pakritikuoti 
kalbėtojus, kad jiedu užmir
šo vieną ekstra - plačią ir 
ilgą priežastį, būtent: be
veik visos valdžios — fede
ralinė, miestinė ir valstiji- 
nė, o prie to ir kapitalisti
nė (jūs sakot: “komercinė”) 
spauda mus, civilius žmo
nes, piliečius išniekino, pa
statė beveik į kriminalę pa
dėtį, vadinasi, reikalauja, 
kad mes būtume apsileidę, 
neužmirštume, kas mes esa
me, kur stovime ir kur ei
name. Kalbu apie tai, kad 
kelias dešimtis žmonių ap
kaltino už bandymą surink
ti piliečių parašų į peticijas, 
kuriose buvo prašoma vy
riausybės įdėt Komunistų 
Partijos vardą ir kandida
tus į valdiškų rinkimų balo-

symui skiriama 400 milionų 
dolerių. Tai pagamins 400 
tūkstančių tonų gumos per 
metus,—tai, sako tiek, kiek 
vokiečiai ir rusai sunaudoja 
savo “mechanizuotiems le
gionams” vežioti. Hm, jeigu 
taip, tai Amerika dvigubai 
sparčiau galės važiuoti į ka
rą, negu Vokietija. Sako, 
kitais metais liepos mėnesį 
jau galės pradėti tos gumos 
gamybą.

LAISVE

Ant konvojuojamo laivo Ramiajame Vandenyne, kiekvienas turi mokėti naudotis 
gelbstuku ir jo neapleisti.

ją National War Labor 
Board ir ta ponų prašymą 
atmetė, neįdėjo į to Boardo 
taisykles. Taigi, valdžia no
ri .palaikyt tautos vienybę 
karo laiku. Darbininkai yra 
tautos kamienas, tvirtuma.

O senatas dar Smith’o bi- 
laikosi, nemarina...

ji
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Turi Atsisakyt nuo 
Valdvietės

Wilkinsburgo m i e s t elis 
(šalę Pittsburgh) išsirinko 
naują kontrolierių, T. W. 
Stephens. Dabar jis, priim
damas valdvietę, prisiekė, 
bet tuoj atsisakė, nes pagal 
valstybės įstatymus, jisai, 
neišbuvęs piliečiu šioj vals
tybėj per ketverius metus, 
negali užimti valdiškos vie
tos.

Na, o mūsų lietuvių “Res
publikoj” SLA seki*., Vini- 
kas, nebūdamas dar Ameri
kos piliečiu ir SLA nariu 
(neužsimokėjęs duoklių per 
metus), liko išrinktas sekre
torium, nepaisant dr. Sta- 
nislovaičio ir kitų tvarkin
gų narių protešto, Pildomo
sios Tarybos išteisintas, pri
imtas, sekretoriauja ir da
bar.

Kad šita anarchija vieš
patavo desėtkas metų atgal, 
tai ar reik stebėtis, kad da
bar hitlerinė anarchija taip 
sužavėjo Pildomąją Tarybą 
ir jos organą “Tėvynę”?

t k' £? A.

išleido iš kaleji-

galime užmiršti

daiktas, kai ku-

tus. Parašų rinkėjų tarpe 
buvo keli Demokratų Par
tijos nariai, daugelis komu
nistų simpatizatorių; did
žiuma, žinoma, buvo komu
nistai. Visi buvo begėdiš
kai - obskurantiškai apkal
tinti, kad neva nežinoję pi
liečiai, ant ko pasirašą! Vi
si teismo įmesti į kalėjimą! 
Po kiek laiko dalį tų “kri
minalistų” 
mo.

Ar mes 
tai?

Galimas
rie iš mūs vengia landžiot 
po valdiškus namus, prašy
ti, kad juos įrašytų į civilį 
apsigynimą, manydami, kad 
paskui prie jų pristatys dar 
po kitą šnipą...

Tačiau tai neišteisina mū
sų apsileidimo. Civilis ap
sigynimas — tai nuo Hitle
rio ir Mikado bombų. Tos 
bombos gali ir mus, ir mūsų 
šnipus, ir mūsų draugų — 
peticijos kriminalistų kalė
jimą sudaužyti!

Stokime į civilio apsigy
nimo organizaciją! Šnipų 
vis tiek neišvengsime. Kai' 
teks gesinti bombas, tai ge
sinsime sykiu su šnipais ir 
teisėjais ir redaktoriais, ku
rie mus taip kaltino, šmei
žė. Bombos suvienys!

Gulf’o Kompanija ir Guma
Sintetiškai gumai gamin

ti reikia akmenų aliejaus 
(petroleum) ir požeminės 
anglies. ,

Tarpe didžiųjų kompani
jų, kurios dalyvaus sintetiš
kos gumos gaminime yra 
įvardinta Gulf Oil Korpora
cija, kurios , sostinė Pitts- 
burghe. Aliejaus kompani
jos turės parūpinti pama
tinę medžiagą, butadiene 
(lietuviškai bene bus: buta- 
dijenas). O chemiškos ir gu
minės kompanijos gamins 
kitas priemaišas ir pabaigs 
darba. t*

Mes Mirsim Gyvi!
Kun. Newton, žurnalis- 

tas-kolumnistas, rašo:
“Rusas Aleksandras Afi- 

nogenov, vienas naujausių 
Rusijos dramaturgų, parašė 
dramą “Tolimas Punktas,” 
kuri lošiama Westminster 
Teatre Londone. Seniau 
buvo lošiama dviejuose šim
tuose teatrų Rusijoj. Ilgoką 
laiką buvo mėgiama teatro 
mėgėjų draugijų Anglijoj, o 
dabar pirmą kartą turi di
dįjį pasirodymą teatre.”

Newton aiškina: drama 
šaukia Rusijos žmones pri
sirengti atsispirti prieš 
agresiją. Žmogus jauti karš
tį j°Je (“One feels the fire 
in it”), pasišventimą tėvy
nei, prasmę suvienyto tikė
jimo.

Kuomet delnų plojimas 
apsistojo neseniai įvyku
siame lošime, Edmund Wil
lard, kuris lošia Raudono
sios Armijos generolą, pri
ėjo prie pagrindų krašto ir

I n — i t v • i

Gyviy Armijos ir 
Jy Žygiai

(Tąsa nuo 3-čio puslapio) 
sužeidžiamas ar žūva,
tuojau pakeičia vienas pa
dėjėjas. Vorų armija taip 
pat pavojinga gyvuliams ir 
žmonėms.

ŽIOGAI
Labai tolimus žygius da

ro žiogų armijos. 
Europoje didesnis 
antplūdis retai pasitaiko. 
Bet Afrikoje ir Amerikoje 
žiogų armijos pridaro daug 
nuostolių. Dažnai žiogų ar
mija užima kelias dešimts 
kilometrų ploto. Kartą Af
rikoje didžiulė žiogų armija 
nužygiavo 1,500 mylių, o 
Amerikoje net 1,900 mylių.

ŠARANČIAI
Skėrių (šarančių) armi

jos pasirodo dar dažniau. 
Pakeliui skėriai sunaikina: 
medžius, žoles, vabzdžius, 
smulkesnius gyvuli us, 
paukščius, o kartais sugrau
žia net ir žmones.

PELĖS
Pelės moka suorganizuo

ti didžiules armijas. Buvo 
atsitikimų, kad milionai pe
lių traukdavo per laukus, 
miškus, kaimus, viską pake
liui naikindamos. Pastebėta, 
kad pelės keliauja tvarkin
gai, organizuotai: grupėmis, 
voromis, kurios dažnai turi 
ir savo vadus.

Žygiuojanti pelių armija 
nebijo net savo amžinųjų 
priešų — kačių. Sutikę katę, 
pelės ją užpuola ir suėda. 
Pelės užpuola net didelius 
gyvulius: arklius, jaučius, 
šunis ir kt. Laike žygių, pe
lėms pakanka drąsos net 
žmones pulti. Ir tokiu atve
ju žmogus tampa nugalėtas. 
Jis gali išžudyti šimtus pe
lių, bet jį apspinta šimtai 
tūkstančių ir tuomet jau 
nėra išgelbėjimo.

1822 m. Vokietijoje žygia
vo pusantro miliono pelių— 
armija, kuri net persikėlė 
per Rheino upę. Žinoma, 
daugelis pelių paskendo.

jama, kad visas tas miškas 
galima būtų sutaupyt arba 
pavartot kitiem reikalam.

Neaišku, kodėl niekas dar 
nepradeda naudot milžiniš
kus naudingų medžiagų iš
teklius esamus tose vande
nyno pievose,

Tiesa, 
žiogų

bių, prieš kiek laiko turėju
sių smagią užūvčją Berly
ne.

Naujienų, Keleivio ft 
Naujosios Gadynės pasty>- 
gėse oras vienodas: pertvin
kęs nuodais prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet jų svorio tem
peratūra smarkiai krinta 
žemyn. Iš Januškio lūpų 
krinta baimės krituliai.

Klerikalų laikraščių pas
togėse (taip pat ir jų redak
torių galvose) vėjai vėjus 
gaudo; pas juos gana dide
lis skaičius sapnuojančių 
apie “Laisvos Lietuvos Ko
mitetą,” kuriam apie persiš
kas Kalėdas lemta pasiekti 
savo tikslą.

Romoj vis dar tebesiaučia 
visą laiką išpūsta ir dirbti
nai ambicinga dulkių audra 
su nemažu nachališkumo 
priemaišų. Dučė griežtai 
pareikalavo Hitlerio pri
siųsti jam bent pusę tuzino 
žydų, kad jo imperijoj anti
semitizmo bangos neatslūg- 
tų, kurias fašistų “ašis” ten 
išsiūbavo.

Iš Amerikos smarkūs pa
triotiniai vėjai vieningai pu
čia prieš juodąjį fašiz. debe
sį. Aukštumoje karo vėjai 
nešioja skystas miglas, iŠ 
kurių į žemuosius sluoks
niu snaiguliuoja kainų kili
mų baime.

Prof. šaipokaSo

Sintetiška Guma
Amerikos valdžia rūpi

nasi, kad gumos (rubber) 
pramonininkai r e n g t ųsi 
prie sintetiškos gumos fa- 
brikavimo, kuomet natura- 
lės gumos nebus galima 
gaut iš kariaujančiosios ša
lies — Malajų ir Rytinių 
Indijų. Tokių .dirbtuvių įtai-

Dar Vis Nori Unijas 
Ardyt

Darbdavių atstovai nese
niai susitaikė su unijų at
stovais, pagal valdžios norą, pasakė, kad šios dramos au- 
kad karo laiku nebūtų torius tik ką tapo užmuštas 
“streikų ir lokautų.” Bet jie 
vis aiškino, kad unijistai į 
skundus negalėtų dėti rei
kalavimo uždaryti nejunis- 
tams dirbtuves (“closed 
shop”). Mat, ponai samdy
tojai nori tokiu būdu ardy
ti unijas, priimti vis dau
giau ir daugiau neunijistų 
darbininkų ir jiems įsakyti,1 
kad nesidėtų prie unijos..

oriniame antpuolyje Mask
voje. Paskui aktorius pa
kartojo ištrauką iš tos dra
mos:

“Mes visi turime vieną to
limą punktą, pasaulį, kuria
me visi žmonės gyvens lais
vėje ir laimėje. Mes visi 
mintijame apie tai, gyvena
me tam iki paskutinei mūsų

. valandos sekundai. O kada 
Ponai reikalavo, kad vai- mirtis ateis — tai ką, mes 

džia atmestų closed shop mirsime gyvi!” 
klausimą. Dabar preziden
tas, Roose veltas, sudarė nau-.gyvą sudraskė. į šmotelius,

Šių žodžių autorių bomba
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tais keliauja ir žiurkės. Tik 
žiurkių armija dar pavojin
gesnė. D.

vis

į “Drang
S a vo

Prof, šaipoko Oro Biuro 
Pranešimai

(Kiti Oro Biurai to dar ne
žino)

Iš Japonijos mūsų kores
pondentas p. Psik-Von-Stop 
praneša, kad ten oras labai 
dušnas ir militarizmo ban
gos žaltiškai banguoja. 
Toms bangoms atsimušant 
į svetimas žemes bei saly
nus, Japonijos pusėn taip 
tirštai krinta kraujo kritu
liai, kad visą jos drakonišką 
saulę uždengia. Imperijos 
g y venime jaučiami
smarkesni skersvėjai.

Rytų fronte, Europoje, 
oras vietomis vokiečius svi
linte svilina, vietomis juos 
verčia į ledą. Naciai savo 
buvusį šūkį “Drang nach 
Osten” pakeitė
nach W e s t e n.” 
“drang” jie daro apsisukę 
šinelius, kad raudonarmie
čiai matytų juos “atbulus” 
besitraukiant.

Nacių okupuotuose kraš
tuose vidujinės audros taip 
smarkiai siaučia, kad Rei
cho Naujoji Tvarka gali bi
le kada subirėti į šipulius.

Brūkly no Vienybės pasto
gėje barometras rodo tokią 
oro tuštumą, kad iš poeto 
Tysliavos burnos veržiasi 
Adomo Mickevičiaus žo
džiai: “Visur tamsu, visur 
tuščia, — kasgi bus čia, 
kasgi bus čia?” Tokia oro 
tuštuma drebina ir A. Sme
toną su Zose, ir Jadvygą, ir 
Žadeikį, ir pulk. Grinių, Va- 
lušį ir daugelį kitų smetoni
niai nusiteikusių asmeny-

Boston, Mass.
Massachusetts Visuomenę
Massachusetts Komunistų

Partija šaukia visuomenę susi
vienyti ir laimėti karą prieš 
hitlerizmą. Tuo tikslu šaukia 
pergalės masinį mitingą Bosto
ne, Symphony Hali.

Paminėsim V. I. Lenino 
18-kos metų mirties sukaktį.

Programoj dalyvaus Metro
politan Operos žvaigždė Mme. 
Rose Zulalian. Ta operos dai
nininkė atidarys programą, 
sudainuodama “Star Spangled 
Banner”, ir tarpe programos 
dainuos keliatą dainų iš ope
ros.

Kalbės žymiausi Amerikos 
darbininkų vadai: Robert Mi
nor ir James W. Ford, vado
vaujantis Negrų Kongreso va
das.

Vietiniai kalbės? Anne Bur- 
lak, Komunistų Partijos Mass, 
valst. sekretorė; Alice Gor
don, Jaunųjų Komunistų Ly
gos Sekretorė. Pirmininkaus 
Otis A. Hood, Komunistų Par
tijos Mass, valstijos pirminin
kas.

Tai pirmas masinis Komu
nistų Partijos Mass, valstijoj 
išstojimas nuo Japonų užpuo
limo ant U. S. A. Taipgi, ši
tame už pergalę masiniame 
mitinge bus demonstruojama 
šios vėliavos: U.S.A., Didžio
sios Britanijos, Chinijos ir So
vietų Sąjungos. Vėliavas de
monstruos Jaunųjų Komunis
tų Lygos keletas desėtkų jau
nuolių.

Todėl visi Mass, valst. lietu
viai^ sausio 25 d. . traukim į 
Bostdno Symphony Hall, Hun
tington ir Massachusetts Ave
nues, 8-tą valandą vakare.

Tikietas 28c. ir 44c. y
Lai gyvuojd pergale /prieš 

Japonus ir hitlerizmą! 4
Reporteris.

Turtai Plaukiančiose 
Vandenynų Pievose

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

no pievas, galima būtų su
taupyti daugybę' medžių, 
kurie dabar sunaudojami 
celiuliozei gaminti. Reikia 
tik prisimint, jog pasaulis 
vien tik popieros dirbimui 
per metus suvartoja apiė 
150 tūkstančių ketvirtainių 
kilometrų miško. Jeigu 
plaukiančios didjūrio pievos 
būtų išnaudojamos, tai spė- 
kad kiti žmonės pasaulyje 
galėtų gyventi laisvėj ir 
laimėje. • . ; •

DIDELIS RADIO BALIUS
Rengia Lietuvos Aidai organizacija, kuri duoda radio 

programas Iš stoties
WBNX — 1380 klc., šeštadieniais 4:30 p. p.

Direktorius J. J. STUKAS

Įvyks Sekmadienį, Sausio (Jan.) 25 d
Programoje dalyvaus Newarko Radio Choras, vad. J. J. Stuko Ir 

bus žymių talentų iš Chicagos ir kitų tolimesnių kolonijų.
Už koncertų, šokius, skanius užkandžius ir gėrimus, su drapanų 

padėjimu, ir taksais jžanga bus tik $1.00 lygiai.
Programa 4 vai., šokiai 7:30 vai. vakare

ŠOKIAM GROS LOU POTTS ORKESTRĄ

PARAPIJOS SALĖJE
Adams $t., cor. New York Ave., Newark, N. J.

Kviečia " jūsų radio vedėjas, Stukas, pirmininkai draugijos — 
Stankus ir Pocius, ir raštininkė M. Matuliūtė.

*
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Šeštas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Sausio 23, 1942

Kaip Veikė Hitlerio 
Šnipai Čechoslo- 

vakijoje

nėjanios neva biznio reika
lais. Tai naujas fašistų sky- 
mas. čechoslovakijos vald
žia uždraudė atsakinėti j 
tas anketas.

Artėjant Vokietijos fašis
tų užpuolimui ant Čechoslo
vakijos Gestapo agentai

“Pravdoj” No. 69, 1938 rimas parodė, kad S. Mas- 
metais V. Minajev pateikė lov yra ne vien Vokietijos 
faktų, kaip Vokietijos fa
šistų šnipai veikė Čechoslo- 
vakijoj. čechoslovakija tu
rėjo būti Vokietijos fašiz
mo agresijų pirmoji auka, 
tai ir šnipų veikla ten buvo 
sukoncentruota. Šnipų žie
dai veikė pagal kietai iš
dirbtą planą iš Berlyno.

sudalytipradėjo slaptai 
grupes ginkluotų žmonių.
Jos buvo nuo 10 iki 200 vy- 

Gestapo agentas, bet agen-'rų kiekviena. Tų grupių 
tas ir Rumunijos, Jugosla-.tikslas buvo teroristiniai 

prieš Čechoslovakijos 
diversijos ir,

vijos ir Bulgarijos šnipų de- aktai 
partmen to. Per jį 1935 me- valdininkus, 
tais palaikė ryšius Trockis karui prasidėjus, aktyvis iš- 
su šnipais Sovietų Sąjungoj.

Čechoslovakijos demokra
tinė valdžia bandė gintis 
nuo tos šnipų gaujos. Vien

stojimas fašistų pagalbon iš 
užnugario cechams.

Taip Hitlerio agentai bu
vo užplūdę Čechoslovakiją.

Čechu laikraštis “Rude 
Pravo” rašė, kad Čechoslo
vakija yra apsupta Vokieti
jos šnipų “Gestapo” tinklo. 
Jis, tarpe kitko, rašė: “Mū
sų šalis padalinta į kvarta
lus, kiekvienas iš kurių aty
džiai ištirtas ir paruoštas 
būsimam veikimui. Gesta
po nesusilaiko prieš nieką. 
Karčiamos parubežyj išim
tinai užlaikomos vokiečių 
šnipų. Mieštuose jie turi ge
rai apsaugotus susirinkimo 
ir susisiekimo punktus.”

Rugpjūčio 7 dieną, 1937 
metais, į Vienna atvažiavo 
garsusis Vokietijos šnipų 
vadas Nikolai ir majoras 
Čunke. Su jais buvo dide
lis būrys Gestapo agentų. 
Jie civiliai apsirengę nuvy
ko prie Čechoslovakijos sie
nos ir atydžiai ją apžvelgė 
ties Bratislava, iš kur, kaip 
vėliau žinome, buvo nutai-

1937 metais kelis šimtus 
Gestapo šnipų suėmė ir nu
teisė. Tų pat metų lapkri
čio mėnesį, parlamente kal
bėdamas teisingumo minis- 
teris Derer atžymėjo fak
tą, kad, nepaisant prieš-šni- 
piškos kovos, bet Gestapo 
šnipų kiekis čechoslovakijoj 
paaugo. Tuo kartu Čecho
slovakijos kalėjimuose buvo 
926 asmenys už šnipavimą, 
kurių tarpe, 500 vokiečių, 
220 vengrų, 226 cechų, 27 
ukrainiečiu ir 30 kitokių 
tautybių, kurie šnipavo Vo
kietijos ir Lenkijos naudai.

Čechų laikraštis “Lidove 
No viny” rašė, kad Gestapo 
pradėjo naują metodą ver
bavimui šnipų. Visi čecho
slovakijos biznieriai, gyve
ną Vokietijos pasienyj gau
davo iš Vokietijos visokias 
blankas su įvairiais klausi
mais. Anketos buvo siunti-

Kaip žinome, toji šalis pir
moji buvo nacizmo agresijų 
auka po Austrijos. Kaip ži
nome, ir kitų kraštų paver
kime Hitleriui padėjo jo 
šnipai ir penktoji kolona. 
Kur tik Hitlerio gaujos lai
mėjo, tai laimėjo su jų šali
ninkų pagalba iš vidaus.

Sovietų Sąjunga anksti 
prieš karą išvalė savo na
mus nuo Hitlerio agentų ir 
penktosios kolonos ir todėl 
taip sėkmingai gali vesti 
karą ir naikinti Hitlerio 
gaujas.

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė imasi rimtų žygių 
prieš nacių šnipus ir penk
tąją koloną. Mūsų šalies 
kiekvienas sąžiniškas pilie
tis atliks ant jo uždėtas vy
riausybės pareigas ir padės 
kovoj prieš nacių agentus ir 
penktakolonistus.

V. S.
kytas Vokietijos karo jėgij 
smūgis prieš čechoslovaki
ją- ■ T

Kuklesniam šnipų veiki
mui čechoslovakijoj buvo 
sudaryta Gestapo vadovavi
mo du centrai, vienas Dres- 
dene, antras Munchene. šni
pus verbavo pirmoj vietoj 
iš “sudėtų” — vokiečių, gy
venančių Čechoslovakijoj. 
Jie šnipavimui traukė ir 
valstiečius, ypatingai tuos, 
kurie veždavo į Vokietiją 
tavorus parduoti, šnipų pa
reiga. buvo ne vien taikos 
metu veikt, bet, kada prasi
dės Vokietijos užpuolimas, 
tai veikti Čechoslovakijoj, 
skleidžiant visokius gandus 
apie čechų armijos pralai
mėjimą, sėjant tarp žmonių 
nusiminimą.

Čechoslovakijos policija, 
pabaigoj liepos, 1937 me
tais, Tachove atidengė vo
kiečių šnipų verbavimo cen
trą. Šnipų biurui vadovavo 
tūlas Grinbauer. Jis teisme 
pasakojo, būk tik užsiėmė 
“verbavimu čechų darbinin
kų darbams Vokietijoj.” Gi 
pasirodė, kad jo visi tie 
“darbininkai” I) r e s d ene, 
Vokietijoj, pereidavo šnipų 
mokyklą, kur kiekvienas bu
vo pirm to atydžiai ištirtas. 
Vokietijos fašistai siuntė į 
Čechoslovakiją daug šnipų 
ir pačioj Vokietijoj gimusių 
ir išlavintų.

Vokietijos agentai priden
gimui savo veiklos buvo ne
va nariai “Nuo Netikėtos 
Mirties Draugijoj.” Toj or
ganizacijoj ir patsai Hitle
ris “apsidraudęs” ant 250,- 
000 kronų.

Gestapo agentai iš Če- 
■ choslovakijos veikė ir prieš 
• Sovietų Sąjungą, palaikyda-' 

mi ryšius su trockistais, bu- 
chariniečiais ir kitais darbo 
žmonių valstybės priešais. | 
Tam tikslui Čechoslovakijoj 
organizavo iš rusų balta
gvardiečių “Darbo Valstie
čių Partiją,” kurioj veikė li
kučiai eserų priešakyj su S. 
Maslovu. Sovietų šalyj teis
mas trockistų iškėlė tuos 
ryšius. Bezsonovas liudijo, 
kad jis užmezgė ryšius su S. 
Maslovu pagal Piatakovo 
reikalavimą. Tolimesnis ty-

Daugiau Dėmesio Šiam 
Svarbiam Reikalui

Sausio 15 dieną daly va- (kuopų pamiršta laikyti su- 
vau Lietuvių Literatūros sirinkimus.. Yra tokių, ku- 
Draugijos Pirmo Apskričio rios tik porą ar trejetą su
valdytos ir kuopų veikėjų sirinkimų atlaiko į metus, o 

kitos ir visai nesusirenka.susirinkime. Rimtai pasi
kalbėjome mūsų Draugijos 
padėtimi šiame apskrityje. 
Manau, kad kai kurie iškel
ti klausimai ir kai kurios 
pareikštos mintys labai 
svarbios visai mūsų draugi
jai, nes, kiek esu patyręs, 
maždaug panaši padėtis 
viešpatauja visoje organiza
cijoje. Chicaga ir jos apylin
ke nėra jokia išimtis.
Apskričių Valdybos ir Jų 

Atsakomybe
Ne visuomet mes tinka

mai įvertiname apskričių 
vadovybių vaidmenį ir ne 
visuomet tos vadovybės pil
nai supranta savo organiza
cines pareigas. Svarbu, kad 
apskričiai suruošia pramo
gas sukėlimui finansų. Svar
bu, kad jie sykį į metus ar 
kas pusė metų atlaiko kon
ferencijas ir pasitaria viso
kiais reikalais.

Bet to neužtenka. Apskri
čių valdybos turi visuomet 
turėti savo pirštą ant kiek
vienos kuopos. Juk tai ne
leistina padėtis, kad per iš
tisus metus kuopa nepa- 
siunčia į Centrą . duoklių 
nei už vieną natą, bet aps
kričio valdyba neištiria pa
dėties ir nesistengia reika
lus sutvarkyti. Arba kuo
poje valdyba visai suklum
pa savo pareigose, nepasi
rodo su jokiu veikimu, ne
renka iš narių duoklių, mer
di ištisus metus, bet aps
kričio valdyba nesirūpina 
ar nesistengia tuojau tokios 
kuopos reikalus paimti savo 
globon ir padėtį pataisyti.

Ateityje Centras turėsi
me kiečiau prižiūrėti aps
kričių vadovybes ir reika
lausime, kad jos nuolatos 
sektų savo ribose kuopų 
veiklą ir stovį. ’

Kuopų Susirinkimai
Paaiški, kad daugybė

Visai neleistina padėtis. 
Kuopos turi laikyti susirin
kimą kas mėnesis. Reikia 
priprasti prie susirinkimų. 
Praktika, yra įrodžius, kad 
kaip greitai kuri kuopa ne
belaiko reguliariškai susi
rinkimų, taip greitai jos rei
kalai pakrinka. Apskričių 
valdybos turi reikalauti iš 
kuopų valdybų, kad jos 
kuopų susirinkimus šauktų 
reguliariai kas mėnesis.

Taipgi labai svarbu, kad 
kuopų susirinkimuose nebū
tų bijoma kelti ir svarstyti 
svarbius visuomeniškus — 
politinius ir kultūrinius rei
kalus. Reikia susirišti su 
vietos darbo žmonių judėji
mu. O ypatingai dabar kiek
viena kuopa turi įsitraukti 
ant vietos į civilį apsigyni
mą. Reikia susisiekti su 
Raudonuoju Kryžium ir 
jam pagelbėti.

Tas kas, kad tik keli na
riai susirenka. Susirinki
mas turi įvykti ir turi 
svarstyti visus organizaci
jos ir veiklos reikalus. Kai 
susirinkimai įvyks, kai jie 
bus svarbūs, daugiau narių 
pradės juos lankyti.

Jeigu kuopos valdybos 
kuris narys apleidžia susi
rinkimų lankymą be labai 
rimtos priežasties, nereikia 
laukti p a baigos metų, 
idant jį pakeitus kitu. Tuo
jau kuopa turi išrinkti kitą 
narį į valdybą. ;

IDS Nepavaduoja LLD
Iš kelių vietų teko girdė

ti, kad tūli kuopų pirmaei- 
iliai draugai pradeda sau 
įsikalbėti ir bando kitiems 
įkalbėti supratimą, būk Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopa galinti pava
duoti Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopą. Tai klai
dingas ir pavojingas supra-

timas visai mūsų Draugijai. 
Prieš j j reikia griežtai ko
voti.

LDS, kaipo savitarpinio 
susišelpimo organizacija, 
turi savo misiją ir pareigas. 
LLD, kaipo apšvietos ir kul
tūros organizacija, turi sa
vo misiją ir pareigas Ame
rikos lietuvių gyvenime ir 
kovose.

Dienraščiai ir Mūsų 
Draugija

“Laisvė” ir “Vilnis” vi
suomet nuoširdžiausiai pa
deda visoms mūsų lietuviš
koms organizacijoms. Už 
jas agituoja, jas populiari- 
zuoja. Todėl mes turime 
remti tuos dienraščius.

Apskričių ir kuopų va
dams reikia dažniau ir dau
giau rašinėti į dienraščius 
apie Draugijos veiklą ir 
problemas.. Dabar, dažnai 
apskričių vadai pasitenkina 
paskelbimu savo konferen
cijų ir paskui patalpinimu 
ilgų, sausų protokolų iš tų 
konferencijų.

Išnaudokime savo spaudą 
auklėjimui ir stiprinimui 
savo organizacijos!
Narinių Duoklių Rinkimas 

ir Mokėjimas
Mūsų Draugijos nariuo

se ir kuopose įsigyveno la
bai prasta mada: vilkinimas 
su mokėjimu narinių duok
lių ir jų rinkimu. Laukiama 
pabaigos metų ir tik tuomet 
pradedama rūpintis išrinki
mu iš narių duoklių.

Šitą ydą turime prašalin
ti. Dabar, pradžioje metu, 
kuopų valdybos turi pasiek
ti visus narius ir paraginti 
užsimokėti duokles už 1942 
metus.

Nariai neturi laukti metų 
pabaigos. Dabar užsimokė
kite savo narines duokles.

Nepamirškite, kad Cen
tras turi išleisti žurnalą 
“Šviesą” ir knygą. Bilų ap
mokėjimas negali laukti ir 
nelaukia pabaigos metų!

Šitam mirtino karo ir kri- 
zio laikotarpyje kiečiau su
vienykime savo eiles! Su
stiprinkime Lietuvių Lite
ratūros Draugijos spėkas!

A. Bimba,
LLD pirmininkas

Norwood. Mass.
1942 Metus Pradėjom su Geru 

Pasisekimu Mūsų Veikime

Sausio 3 d. Vyrų Choras, 
vadovybėj Boleslovo Petru k e- 
vičiaus, persitraukė komediją 
“Atvažiavo Su Kraičiu.” Vai
dinimą atliko Montellos Liet. 
Dailės Ratelio vaidylos. Jie 
vaidino labai gražiai: daug 
juoko padarė; publika tikrai 
gėrėjosi jų vaidinimu.

Tarpe aktų R. Barris 
iš Dedham, Mass., puikiai pa
grojo ant akordiano. Barris 
dar pirmą sykį išstojo prieš 
publiką, bet jam gausiai plo
jo. Jis geras muzikantas.

Vyrų Grupė dainavo apie 
pusę tuzino dainų, kurios tik-

Chicagos Žinios
Daug Žmonių Buvo Civilinio 

Apsigynimo Prakalbose

Surinko Aukų $107; Kalbėto
jai Pasakė Įspūdingas Kalbas

Antradienį, sausio 13, prisi
rinko daug žmonių į Lietuvių 
Auditorijos dičkę svetainę Ci
vilinio Apsigynimo Prakalbos- 
na. Cicero Moterų Choro na
rės, pasipuošę tautiniais ru
bais, labai gražiai padainavo 
šios šalies himną ir keletą 
liaudies dainų. Publika gar
siai delnais plojo daininin
kams už žavingą sudainavimą 
“Jau Karas Liepsnoja.”

Antanas Bimba iš Brookly- 
no pasakė įspūdingą ir išsa
mią prakalbą apie karą ir apie 
vyksoną ; Amerikos lietuvių 
tarpe.

Kalbėtojas nuo Civilinio Ap
sigynimo iš majoro raštinės 
daug naudingų patarimų su
teikė publikai apie civilinį ap
sigynimą ir apie apsisaugoji
mą nuo oro atakų. Jis konkre-

Laurence A. Steinhart, 
buvęs USA ambasadorius S.S. 
S.R., dabar paskirtas ambasa
doriumi Turkijai.

čiai nurodė į pareigas apielin- 
kese. Liepė tuoj susisiekti sa
vo apielinkėj su Civilinio apsi
gynimo zonos pirmininku ir 
imtis veiklos. .,

Antanas Bimba yra paskel
bęs prakalbininkas. Kalbėto
jas patiekė savo kalboj daug 
geros medžiagos, kodėl naciai 
ir visos Ašies jėgos bus sumuš
tos. Jis dramatiškai pabrėžė:

. “Kuomet nacių banditiškos 
jėgos bus sukriušintos, tai te
gul niekas nemano, kad ateis 
Smetonos viešpatavimas atgal 
į Lietuvą. Lai tie neišmanėliai 
neduoda pinigus čia Smetonai, 

j kad paskui grąžinti smetoninį 
fašizmą į Lietuvą po karo, 
nes to niekad jie nesulauks.”

Kalbėtojas, apskaičiuoda
mas žmonių jėgas, medžiagi
nes jėgas ir karo industriją 
nurodė:

“Tris kartus daugiau gali 
pastatyti karių Britanija, Am
erika ir Sovietų Sąjunga, ne
gu Vokietija, Japonija, Italija 
ir jų talkininkai. Demokrati
nių šalių talkininkai kontro
liuoja viršaus 70 nuošimčių 
plieno, viršaus 80 nuošimčių 
gasolino, apie 70 nuošimčių 
anglies. Karinė gamyba de
mokratinių šalių talkininkų

tris kartus išnašesnė, negu 
ašies jėgų karinė industrija. 
Ir, aišku, galų galo Vokieti-
jos nacizmas, Italijos fašizmas 
ir Japonijos militarizmas bus 
sukriušintas,” pabrėžė kalbė
tojas.

Publika turėjo daug gar
daus juoko iš paduotų citatų 
iš lietuvių hitleristinei propa
gandai atsidavusių laikraščių. 
“Nepergalingąją Hitlerio ar
miją baigia utėlės sugraužti.”

II. Jagminas atsišaukė į pu
bliką aukų dėl lėšų padengi
mo ir dėl Raudonojo Kry- 
žiaus» Publika labai duosniai 
kooperavo. Sumetė $107 au
kų. Aukavusių pavardės, ku
rie davė stambesnes sumas, 
tilps vėliau.

Dr. A. L. Graičūnas, Chi
cagos Lietuvių V Konferenci
jos pirmininkas, atidarė masi
nį mitingą. Jis perstatė vaka
ro pirmininku Juozą Sakalą, 

(kuris ir vedė tvarką.
Keletas dalyvių užsiregis

travo pirkti pergalės bonus. 
Buvo atsišaukta aukauti krau
jo. Kiek užsiregistravo krau
jo aukotojų, neteko reporte
riui patini.

šisai mitingas parodė Chi
cagos lietuvių nuoširdumą imti 
aktyviai dalyvauti civiliniame 
apsigynime ir visaip remti 
Raudonąjį Kryžių, kad laimė
jus pergalę. Rep.

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

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

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

žemas kainas.

Feder al Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn

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

T

rai žavinčiai skambėjo. Dai
nininkus skaitlinga publika 
griausmingai sveikino. Sako
ma, šį sykį jie dainavo taip 
gerai, kaip niekuomet pir- 
miaus. Pasirodo, kad B. Pet- 
rukevičiaus vadovybė Vyrų 
Grupėje padarė gerą progre
są.

Po puikios programos buvo 
šokiai prie jaunuolio P. Gaiga
lo orkestros. Už geriausį pol
kos šokimą buvo duota dova
na. Kontestantu buvo nema
žai. Laimėtojais dovanos liko
si Olga N. Grybaitė su. Jonu 
šaštavicku. Kontesto sprendė
jais buvo: Petrukevičius, iš 
Lawrence; Kelly, iš Montello 
ir Radžiavičienė, iš Canton.

Publikos dalyvavo iš visos 
apylinkės, — daugiausiai iš 
Dedham, Mass.

George Shimaitis, montellie- 
tis, pardavė nemažai literatū
ros; ypatingai “Vilnies Kalen
dorių.”

širdingai ačiū skaitl ingai 
publikai už atsilankymą. Taip
gi ačiū Montello’s vaidinto
jams už draugišką patarnavi
mą ir gražų vaidinimą.

Reporteris.

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
F1 Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams

Specialiai prisiruošę priimti svečius

DIDŽIOJI INFORMACIJŲ KNYGA

VILNIES 
KALENDORIUS 

z1942 METAMS

Prirengė L. JONIKAS 
Duodame nuolaidų platintojams 

r

KAINA 25 CENTAI 
I

Prašome tuojau užsisakyt, nes nedaug 
jau beturime.

LAISVES ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

,FA«Jthe.f A

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 

vakarais

W‘:‘>

EASY CREDIT... No Extra Cost

ROBERT LIPTON 
701 Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai Rochester, N. Y.
Maskva, saus. 22. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido tokį pranešimą:
Sovietinė kariuomenė saus. 21 d. toliau žygiavo pir

myn, kirto priešui skaudžius smūgius ir, nugalėdama 
pasipriešinimus vokiečių fašistų kariuomenės, užėmė 
kelias apgyventas vietas.

Saus. 20 d. buvo sunaikinti 7 vokiečių orlaiviai; So
vietai neteko vieno lėktuvo.

Sausio 20 d. Sovietų oro jėgos sunaikino 3 vokiečių 
tankus, 325 automobilius su pėstininkais ir reikmeni
mis, beveik 400 vežimų su amunicija ir 7 kanuoles su 
jų įgulomis; susprogdino amunicijos sandėlį, sunaiki
no 44 geležinkelio vagonus ir išblaškė ir dalinai sunai
kino tris batalionus vokiečių pėstininkų.

Atimant iš vokiečių Možaiską, sovietinė kariuomenė, 
pagal dar nepilnas skaitlines, pagrobė 20 kanuolių, 76 
automobilius ir trekus ir tris sandėlius ginklų, amuni
cijos ir kitų įrengimų.

Sovietų kariuomenė grūda toliau atgal į vakarus li
kučius sumuštų vokiečių divizijų, būtent, Septintos jų 
pėstininkų divizijos ir Trečios motorizuotos divizijos, 
321-mo pėstininkų pulko ir 197-tos pėstininkų divizijos.

Maskva, saus. 21. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas šiandien sakė:

Raudonarmiečiai, komanduojami Rokossovskio, veik
dami centraliniame fronte, sausio 19 d. paliuosavo nuo 
vokiečių keturias apgyventas vietas ir pagrobė 11 prie
šų tankų, 24 trekus, du traktorius ir kiekius kitų ka
riniu reikmenų.

Raudonarmiečiams užimant miestą Ve rėją, jie, ko
manduojami Efremovo, pagal pradinius skaitmenis, 
pagrobė 11 tankų, 46 kanuoles, 87 kulkasvaidžius, 24 
artimesnio šaudymo patrankas, per 1,000 minų ir daug į 
kitų dalykų. Mūšio lauke liko lavonai 3,000 užmuštų 
vokiečių kareivių ir oficierių.

Dalis sovietinės kariuomenės vienoje pietiniai-vaka
rinio fronto dalyje naktį netikėtai užklupo aptvirtintą 
priešų punktą, užėmė jį, pagrobė tris kanuoles, 15 kul- 
kasvaidžių ir 10 artimesnio šaudymo patrankų ir pa
ėmė nelaisvėn 30 vokiečių kareivių ir du oficierius.

Mūs Žinios
Sausio 17 d. penkios pažan

gios organizacijos turėjo ben
drai surengusios vakarienę. 
Kai kas gal sakys: Tai kiek 
čia svarbos? O vienok čia 
daug svarbos, todėl, kad pasi
ryžimas buvo duoti atsilan
kiusiems gerą vakarienę ir sy
kiu padaryti keliolika dolerių 
dėl medikalės pagalbos So
vietų Sąjungai.

Antras dalykas, tai pasiro
dė, kurie mūsų lietuviai įverti
na Raudonosios Armijos ne
aprašomą pasiaukavimą gel
bėti žmoniją nuo pasiryžusių

dėl medikalės pagalbos So
vietų Sąjungai tapo pasiųsta 
$94.64.

Penktadienio vakare, 23 d. 
sausio, Gedemino svetainėje, 
Mezgėjų Kliubas rengia kep
tų žuvų vakarienę. Užkviečia
vyrus, moteris, senus ir jau
nus !

Vasario mėnesio pradžioj 
prasidės lietuvių pirmosios 
pagalbos grupės pamokos. Tai

NACIAI NUŽUDĖ 1,000 
TIFO LIGONIŲ TIKTAI 

VIENAME MIESTE
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

francūzų kolonijose šiauri
nėje Afrikoje.

Nariai Jugoslavijos val
džios, esančios trėmime 
Londone, sako, jog tifas ap
niko Belgradą, Jugoslavijos 
sostinę, kur žmonės kenčia 
badą.

Dar niekada per paskuti
nius šimtą metų žmonės 
Europoje taip nekentėjo 
nuo alkio ir šalčio, kaip šią 
žiemą, nacių užimtuose 
kraštuose.

Tifas daugiausiai plinta 
iš stovyklų, kur naciai laiko 
karo belaisvius, ir iš ghet- 
tų, kur atskirtose miestų 
dalyse kimštinai sugrūsti 
žydai; bet šis maras taipgi 
skleidžiasi iš vokiečių ka
riuomenės fronte.

Tifas yra vaisius nešva
ros, alkio, šalčio ir stokos 
drabužių.

Anglų karo ministerija 
kreipėsi į Sovietus, prašyda-

nia, kad sovietiniai moksli-Į 
ninkai duotų nurodymų, 
kaip geriau apsaugot An
gliją nuo tifo. Nes Sovietų 
mokslininkai yra giliai ir 
plačiai išstudijavę tą ligą ir 
būdus kovos prieš ją.

Skaičiuojama, jog pabai
goje praeito pasaulinio ka
ro ir po jo tifas numarino 
8 milionus žmonių Ukraino
je ir Baltijos kraštuose.

Nušauta 12 Japonijos 
Orlaivių Singapore

Singapore, saus. 21. —An
glai praneša, kad japonai 
Malajų pusiausalyje pasie
kė punktą už 60 mylių nuo 
anglų tvirtumos Singapore. 
Jie užginčija Japonijos skel
bimus, būk japonai esą jau 
tik už 18 mylių nuo Singa
pore.

pavergti visą pasaulį barbarų 
—nacių. Buvo tikėtasi, kad
neateis ant vakarienės tie lie
tuviai, kurie dar nesenai au
kavo savo centus dėl pasiunti
mo į Berlyną susibėgusiems 
ten lietuviškiem Kvislingam, 
gestapininkam ir visiem Hitle
rio bernam. Tie lietuviai, ku- 

• ne iki 7 d. gruodžio viešai ir 
slaptai geidė, kad naciai-fašis- 
tai atsiektu savo tikslą. Tai 
nestebėtina,—tų žmonių troš
kimas yra sabotažuoti kiek-* 
vieną pažangesnį veikimą; 
tačiaus buvo vienas-kitas to
li is ir progresyvis, kuriam pa
sirodė, kad už gerą vištienos 
vakarienę 75 centai perbran- 
gu,—-tie irgi neatėjo.

Vakarienę padaryti pasek
mingą, prisidėjo savo pasidar-

bus lekcijos reikalingos žino
jimui, ką daryti laike atakų iš 
oro; lekcijos bus duodamos 
veltui Gedemino svetainėj.

Buvo pasklydę gandai, kad 
minėtos pamokos taip sunkios, 
kad tiktai pamokyti žmonės 
tegali jas suprasti ir išmokti. 
Tai netiesa: kiekvienas svei
kas žmogus gali lengvai su
prasti ir išmokti tą naudingą 
žinojimą, reikalingą kožnam 
žmogui kasdieniniame gyveni
me. Todėl, kurie dar nesate 
prisirašę, kviečiami prisirašy
ti, nes tai yra visų pareiga.

Per drg. Bimbos prakalbas, 
aukavusių vardų surašinėjime 
įvyko paklaida. Liko nepami
nėtas vardas draugo F. Balta
kio, aukavusio 50 centų. Už 
tai draugo viešai atsiprašau.

J. Bullis.

J. GARŠVA

Yonkers, N. Y.
Mirė A. Velikis

Sausio 13 d., 1942 m., mirė 
A. Velikis, 56 metų amžiaus.

Jis priklausė prie Lietuvių 
Piliečių Kliubo.

Palaidotas sausio 16 d. su 
bažnytinėmis apeigomis į Šv. 
Juozapo kapines.

Tebūna jam lengva šios ša
lies žemelė.

Kliubietis.

* Norwood, Mass.
Masiniai rengiamės prie Le

nino mirties minėjimo, kuris 
įvyks sausio-Jan. 25 d., Bos
ton, Mass., Symphony Hall, 
8-ta valanda vakare. 4- 4-

Jau užpildytas didžiulis bu- 
sas, ir jau renkama antras. 
Netik lietuviai, bet ir kitų tau
tų apsišvietę žmonės mobili- 
zuojasi ir važiuos į tą nepa
prastą vieningumo demonstra
ciją, kuri reikš pasiryžimą 
laimėti pergalę prieš hitleriz- 
mą.

Programoj dalyvaus ir mūs 
šalies Civilio Apsigynimo ve
dėjas Mr. Daniel Deasy; Mr. 
Deasy yra buvęs nariu La
Guardia misijos Londone,— 
buvo tuo laiku, kuomet vokie
čiai leido žaibo ugnis ant 
Londono.

Taipgi kalbės Komunistų 
Partijos vadai: Robert Minor, 
James W. Ford, Anne Burlak

ir Al. Gordon. Metropolitan 
Operos žvaigždė Mme. Rose 
Zulalian dainuos Amerikos 
himną ir arijas iš operų.

Dėlto, ir kitų kolonijų lietu-

kios progos.
Taipgi bus demonstruojama; 

4-rių didžiųjų valstybių vėlia
vos—Amerikos, Chinijos, Bri
tanijos ir Sovietų Sąjungos.

Svečias.j viai turėtumėt nepraleisti to-

NEWARK, N. J., SIETYNO CHORO

METINIS KONCERTAS
Įvyks Šeštadienį, Sausio 24, January

ŠVENTO JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE 
180 New York Avenue, Newark, N. J.

Sietyno Choras savo metiniame koncerte duos 
gerą programą. Bus

RUSŲ CHORAS, ŠOKIKŲ GRUPĖ

BALALAIKŲ ORKESTRĄ 
kuri gros liaudies dainas

Taipgi, kas dar Įdomiau, tai 9 metų vaikas gros armoniką.

Dainuos ir Pats Sietynos Choras, po vad. B. L. Šalinaitės. 
Sietynas išsilavinęs daug naujų dainų šiam koncertui.

PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM

Koncertas prasidės 7 valandą vakare.
Įžanga 55c, įskaitant taksus. Po koncerto bus šokiai.

Sumner-Hart Liquor Store
bavimu šios draugės: Tikietus 
pardavinėjo Švedienė, Balta
kienė, Burokienė, Černauskie- 
nė ir kitos. Valgius gamino: 
Velikienė, čereškienė, Buro
kienė ir Millerienė. Bartende- 
riai buvo: Milčius ir Stanči
kas. Komisija nuo penkių or
ganizacijų po du nariu taipgi 
sutartinai darbavosi.

Rochestdįrio) lietuvių myli
mas bizni^riūs šerelis, buvo 
aukavęs toną anglių 
mui ant išlaimėjimo;
lis surinkta $38.70.

Po penkis dolerius 
šie draugai: S. ir S. 
nai ir J. ir V. Rinkevičiai.

IŠ viso nuo šio parengimo

Graborius-Undertakcr
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: EVergrcen 8-9770

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimai
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

I

132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y

išleidi-
už ang-

aukavo
Gendrė-

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas - 

K. IR N. KULBOKUS

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Pranešimai Iš Kitur
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugią
ja rengia Kazyrų Parę, įvyks šešta
dienį, 24 d. Sausio-Jan., Laisvės 
Choro svetainėje, 155 Hungerford 
St. Pradžia 8 vai. vakare, Įžanga su 
taksais 50c. Bus šaunių" užkandžių 
ir gėrimų. Visi kviečiami dalyvauti. 
—Komitetas. (19-20)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 25, 3-čią vai. po pietų, sek
madienį, pas J. Bakūnus, 316 3rd 
St. Visi nariai turi dalyvauti tame 
susirinkime. Turim daugelį dalykų 
aptarti apįe dabartinį Amerikos ka
rą, kaip gėriau pagelbėti mūsų ša
liai. — G. S. (19-20)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. ir LDS 123 kp. ren

gia “Šaunią Vakarienę.” Įvyks Sau
sio-Jan. 24 d., 8 vai. vakare, S. Bą- 
kanausko svetainėje. Pelnas nuo šio 
parengimo yra skiriamas medikalei 
pagelbai. Bilietas $1.00 asmeniui. 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti.— 
Rengėjai. (18-19)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kuopa stato scenoje vei

kalą “Atvažiavo su Kraičiu”. Dvie
jų veiksmų komedija; parašė Senas 
Vincas. Bus perstatyta sekmadienį 
Sausio-Jan. 25 d., Lietuvių salėje, 
243 Front St. Lošimas prasidės 3 
vai. po pietų. Po vaidinimo bus šo
kiai Įžanga 40c, įskaitant taksus. 
Komedija yra labai juokinga, todėl 
kviečiame vietos ir iš apylinkės lie
tuvius ir lietuvaites būti šiame pa
rengime. Nes turėsite malonaus pa
sitenkinimo. — Komisija. (17-19)

Korespondentas Sako: So
vietai Laimės Karą

London, saus. 21. — “Dai
ly Herald” dienraščio ko
respondentas iš Sovietų 
fronto rašo: “Kiek aš ma
tau, tai Sovietai jau sumu
šė vokiečius.”

KAS KARIAUJA “DIEVO 
PUSĖJE?”

Traverse City, Mich. — 
Episkopalų vyskupas L. B. 
Whitmore viešai pareiškė, 
jog visos šalys, išvien ka
riaujančios prieš fašistinius 
kraštus, kovoja “Dievo pu
sėje.”

NEW KENSINGTON, PA.
LDS 10 kp. susirinkimas įvyks 

Sausio-Jan. 25 d., 2-rą vai. po pie
tų, Slavų Salėje, 1136 4th Avė. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti, 
susirinkime, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui ir bus nominacijos Cen
tro Valdybos. (18-19)

HILLSIDE, N. J.
Liet. Literatūros Draugijos 200 

kuopa rengia puikią vakarienę, 
įvyks sausio (Jan.) 25 d., bus 400 
Bloy St., prasidės 5:30 vai. vakare. 
Vakarienė bus duodama 6-tą vai. 
vakare. Bus geri valgiai ir įvairūs 
gėrimai. Įžanga $1.50; su taksais 
$1.65. Kviečiame iš visos apylinkės 
dalyvautu vakarienėje ir linksmai 
laikų praleisti. — Rengėjai. (18-19)

; Moterų mėn. re- 
Kosulio ir Kokliu-

Kraujo Valytojas.-

Sandėlis Visokių 
Žolių ir Knygų 

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c 
guliatorius 60c.; 
šo Arbata 60c.;
60c.; Peršalimo ir Kataro Arbata 
85c.; Trejankos, stambių ir gerų 
šaknų 60c.; Cukrines Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo žolės 85c.; Arbata dėl sumen
kimo diktuoliams 85c.; Vandeninės 
Ligos Arbata 60c.; Inkstų ir Akme
nėlių Arbata 60c.

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa

prastu apdaru .................... $ .60
Ta pati knyga, Celuloido gra

žiu apdaru ................ ...........
Vainikėlis, maža maldų knygelė 
Kantičkos, visokių giesmių 

knygelė ............. f....'..?..........
Katekizmai ir Ministrantūra .... 
Gydyklos nuo Baimės Mirties, 

su daugeliu paveikslų .......
Pontsko Piloto Galas ..............
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį .... 
Kabalas arba Salamono Išmintis 
Girtuoklių Gadzinkos ............
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .. 
Sapnų Knyga, padaryta, su pa

veikslais ................................
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos 
Mikaldos Pranašavimai .............
Istorija Seno ir Naujo Testa

mento, su paveikslais .......
Sveikata Ligoniams, knygelė, 

aprašo visokias žoles, kokios 
kam tinkamos ....................

Karvės, jų nauda ir kaip pada
ryti

1.60 
.50

1.75
.25

.50

.10

.10

.15

.50

1.60

.35

.25

.25

.25

gerus sūrius ..................

M. ŽUKAITIS 
334 Dean St. 

SPENCERPORT, N. Y

.25

Telefonas EVergreen 8-7047.

re

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

PRISTATOME Į NAMUS.

Lie. No. L1030

IfAWAWAWAWWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAOlfAWAWMAWAWAllll^

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

1113 Mt. Vernon St,

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

/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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. / 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. 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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi. koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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.

Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110

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.

THE BAKER}*Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė
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Now Yorko^ė^ Žinios Rusijai Karo Pagalbos 
Naujas Sekretorius

Ar Jau Turite “Laisves” 
Bau kieto Bilietus?

Ką Girdesime V. Bacevičiaus 
Koncerte Carnegie Hall

“Laisvės” metinis bankietas taipgi 
jau tik už savaitės—jis įvyks 
sekmadienį, vasario (Feb.) 1- 
mą, Grand Paradise salėse, 
318 Grand St., Brooklyne.

Brooklyniečiams jau žino
ma, per eilę metų patirta, jog 
“Laisvės” metiniai bankietai 
yra šauniausi iš visų brookly- 
niečių surengiamų bankietų, 
kadangi čion ne vien tik ge
rai pasivaišini ir pasilinksmini 
su savo kasdien sueinamais 
draugais brooklyniečiais, bet

susitinki senų draugų, 
giminių ir pažįstamų iš už šim
tų mylių, atvažiavusių į savo 
dienraščio suvažiavimą ir po i 
jo įvykstantį bankietą.

Jaunimui čia irgi smagu su
eiti pasišokti ir įsigyti naujų 
pažinčių.

Prasidės: suvažiavimas 10 
vai. ryto, bankietas (j v., šo
kiai tuojau po bankieto. Bilie
tas bankietui ir šokiams (su 
taksais) tik $1.50, vien šo
kiams— 50c.

Vasario mėli. 11 d., 8:30 
vai. vakare, Vytautas Bacevi-

Carnegie

Ramoškaite Dainuos Lietuvių 
Masiniame Mitinge

žymi lietuvių solistė Biruta 
Ramoškaitė pasižadėjo dai
nuoti Lietuviu Komiteto Ame-

Biruta Ramoškaitė

rikai Ginti ruošiamose prakal
bose penktadienį (už savai
tės), sausio 30-tą, Grand Pa
radise Ballroom, 318 Grand 
St., Brooklyne.

Biruta jau yra pasiekus Au
kštą artistės laipsnį. Tačiau 
augdama dainoje, Biruta ne
atitolo nuo lietuvių ar pareigų ; 
visuomenei. Paprašius patar
nauti Amerikos gynimo reika
lams tuo tikslu lietuvių ruo
šiamame masiniame mitinge ji 
mielai sutiko dainuoti.

Mitinge bus ir daugiau daini
ninkų, taipgi žymūs lietuvių ir 
kitataučiai kalbėtojai, valsti
jos ir civilinių apsigynimo 
svarbių įstaigų vadai bei at
stovai. Apie juos daugiau ži
nių rasite sekamose laidose.

Laisves Radijo Rėmėjų 
Susirinkimas

Stanley Teatre

Sausio 25-tą, 10 vai. ryto, 
šaukiamas Laisvės Radio Pro
gramos rėmėjų susirinkimas 
“Laisvės” salėje. Kviečiami 
jau įstoję ir norį įstoti į Lais
vės Radio Programos rėmėjų 
eiles. Bus svarstoma ir spren
džiama eilė su radio progra
ma surištų klausimų.

P. Buknys, “Laisvės” 
padorius, apsirgo stipria 
ga. Jis per keletą pastarųjų 
dienų jau sirginėjo, bet neno
rėjo prisipažinti ligoniu, tikė
josi ligą nugalėti pabėgdamas 
nuo jos į darbą, tačiau nepa
vyko ištrūkti.

.Dar vis serga laisviečiai Za- 
blackas ir Kavaliauskaitė, šo- 
lomskas jau sugrįžo darban.

gas- 
sloi-

New Yorke dešimtukinėmis 
aukomis jau sukelta $4,500 
kovai prieš vaikų paralyžių.

LAISVES
BAZARAS

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

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

linga Dienraščiui
Parama

Viskam brangstant, 
dienraščiui darosi sun
kiau finansiniai. Labiau, 
negu bent kada, turime 
rūpintis finansine pagelba.

•
BAZARAS BUS

Vasario-February
20, 21, 22 ir 23

Central Palace Salėje
18 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.

Vairuojantieji be taksy . 
stampos mašiną gali būti bau
džiami iki $25 arba 30 dienu 
kalėti, arba abiem baudomis. 
Stampos gaunamos pašto sto
tyse.

Jonas Tomsonas kalbės te
moje: Kaip maistas veikia ant. 
žmogaus sveikatos. Bus ir kiti 
svarbūs kalbėtojai.

• Visi esate kviečiami atsilan
kyti. Prasidės 8 vai. vakare, 
įžanga nemokamai.

Kviečia Rengimo Komit.

Amerikinės Rusijai Karo 
Pagalbos organizacijos direk
toriai išrinko Allen Wardwell 
nauju sekretoriumi, buvusiai 
sekretorei Harriet Moore pra
šius direktorių ją paliuosuoti 
dėl turimų daugelio kitų atsa
kom i ngų pareigų.

Allen Wardwell, 
sekretorius, yra New 
advokatas, vadovavęs
kos Raudonojo Kryžiaus dele
gacijai, kuri kartu su Harri- 
mano misija lankėsi Rusijoj 
pereitą rudenį. Jis buvo vienu 
iš Rusijai Karo Pagalbos or
ganizatorių ir vienu iš 
liausiu jos rėmėjų.

The Quickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 
War...

Draiveriai Perkasi 
Taksy Štampas

grįstas lietuvių liaudies temo
mis ir kaipo kontrastas ki
tiems jo kūriniams yra per
dėm lyriškas, o kaip žinoma, 
Gruodis yra atstovas stipriau
sio lietuviško dramatizmo mu
zikoje. /

Pirmos koncerto dalies už
baigai Bacevičius paskambins 
vieno pačių žymiausių pasau
lyj šių dienų pianistų ir kom
pozitorių Sergei Rachmaninof- 
f’o efektingą preliudą. Rach
maninoff, su kuriuo neseniai 
Bacevičius susipažino, gyvena 
New Yorke ir dažnai turi pia
no rečitalius bei simfoninius 
koncertus New Yorke, Carne
gie Hali ir visoj Amerikoj, 
sutraukdamas milžinišką pub
liką.

Antrą koncerto dalį Vytau
tas Bacevičius pradės francū- 
zų impresijonisto neseniai mi
rusio Maurice Ravel’io Sona
tiną trijų dalių. Ravel pana
šiai kaip ir Debussy buvo at
sistojęs prišakyje naujo judė
jimo muzikališkam pasaulyj,

naujasis
York o

Ameri-

Pradedant vasario 1-ma bus 
nelegalu vairuoti auto mašiną, 
kurios priešakinio lango deši
nio šono apatiniame kampely
je nebus įlipinta taksų sumo
kėjimo žymė, ši stam’pa įsigy
ti kainuoja $2.09. Ji galios iki 
pabaigai birželio, šių metų. 
Nuo tada reikės užsimokėti $5 
ir įsigyti naują štampą, kuri 
galios per 12-ką mėnesių.

Mašinom, kurios nevartoja
mos, padėtos sandėliuose (sto
rage) nereikia mokėti taksų.

i čius koncertuoja 
Hall, New Yorke.

Koncertą rengia 
šiam koncertui 

ruošia visai naują 
Čia trumpai paduodame šios 
programos paaiškinimus:

Koncertas prasidės vengrų 
garsaus kompozitoriaus (ro
mantinės epochos) Franz Li- 
szt’o stambiu kūriniu : “Fanta
zija ir Fuga”. Šis veikalas yra 
parašytas garbei garsaus kla
siško kompozitoriaus Bach’o ir 
todėl pagrindinė tema remiasi 
gaidomis B. A. C. H., suda
rančiomis kaip tik Bach’o pa
vardę.

Po Liszto veikalo seka gru
pė 4-rių Chopin’o kūrinių: 
Etiudas, Ballade, Valcas ir 
Polonezas. Friderik’as Chopi- 
n’as — lenkų tautybės (su 

1 priemaišų francūziško kraujo) 
yra vienas pačių žymiausių ro
mantinės muzikos atstovų 19- 
tam šimtmety j.

Kaip Liszto muzika pasižy
mi dideliu temperamentu, bra- vadinamo impresijonizmu, ku- 
vura ir efektu, taip Chopin’o rio charakteringiausi bruožai 

švel-.yra: nuotaikingumas, kolori- 
spalvingtimas,' pa

prastumas ir remiasi naujomis 
muzikališkomis priemonėmis; 
vartojama drąsesnė harmoni
ja.

Po Ravelio Sonatinos išgir
sime 3 preliudus mirusio rusų 
kompozitoriaus Aleksandro 
Skriabino, kuris buvo vyriau
sias kūrėjas pasaulinio ekspre- 
sijonizmo.

Toliau seka paties Bacevi
čiaus dvi Groteskos, labai 
moderniškos, ekspresijonisti- 
nės pakraipos,’ išleistos Vienoj 
—Universal-Edition. Ši leidyk
la skaitosi viena pačių žy
miausių Europoj ir pasaulyj.

Po to bus atlikta grupė 
Sovietų kompozitorių, būtent: 
Prokofieff’o antroji dalis jo 
sonatos N 5, Krein’o 3 šokiai, 
rusų ir žydų temomis ir Šos- 
takovič’iaus 3 fantastiški šo
kiai.

Rečitalio programą Bacevi
čius uždarys rusų kompozito
riaus Aleksandro 
efektingu kūriniu, 
“Danse”

Bacevičius 
programą.

Pranešimas

veik-

svarlaiku ypatingai 
sveikais, kadangi gy- 
sveikata labai 
ant priešų.
šiuom tikslu

as varb u

Karo 
bu būti 
ventoj ų 
pergalei

Taigi,
tos Kultūros Draugija 

prakalbas, 
išaiškinta, 
Hgy-
atsibus Metodistų

Sveika- 
rengia \ 

kur 
kaip

Buy \/
Defense BONDS—STAMPS

Now!

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

priešingai—yra lyrine, 
nesnė, gilesnė, nors labai efek-1 tas arba 
tinga ir taipogi dažnai pasi
taiko stipresnių dramatizmo 
apsireiškimų.

Po Chopino veikalų Bacevi
čius atliks vieno stipriausių 
lietuvių kompozitorių Juozo 
Gruodžio antrą dalį jo sona
tos, užvardintą “In Lithua
nia.” šis jo veikalas yra pa-

nepaprastas 
bus pilnai 
saugotis nuo

Prakalbos
Salėje, 411 So. 3 gatves, Broo
klyn, N. Y., 23 d. sausio.

Kalbės akinių pritaikinimo 
daktaras Charles Laban (La- 
banas), temoje: Kodėl žmonės 
serga ir kaip apsisaugoti nuo 
užpuolimo ligų.

Di). ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

Raudonojo Kryžiaus 
Prašymas

Penkta savaitė rodoma nau
jausia Sovietų filmą “Mergina 
Iš Leningrado”. Nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet įžanga tik 
25c.

Kadangi teatras yra prie 
pat Times Square-7th Avė. ir 
42nd St., tad visomis valando-' suma, sako viršininkai, yra 
mis lankytojų netrūksta, o reikalinga pašclpti Amerikos 
liuosomis nuo darbo valando- karo aukas ir teikti patarna- 
mis tankiai matosi eilės lau
kiančių.

Amerikos Raudonasis Kry
žius yra nusistatęs visoje ša
lyje aukomis surinkti penkias 
dešimtis milionų dolerių.

viršininkai,

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

...................................................... ■■■■■■■■ w .....................................

Dr. J. J. Kaškiauči us

LIETUVIŠKA

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokiu 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių •
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

U?,ija Pasiūs Sovietam 
100,000 Drabužių

vimus ginkluotoms jėgoms.
Didžiojo New Yorko kvota 

yra $7,330?000, kuri pagal da
lis miesto skirstosi sekamai: 
Manhattan—$6,250,000, Broo- 

' klyne—$700,000, šiauriniam 
i Queens $50,000, centraliniam 
Queens — $250,000, Staten 
Islande-r-$80,000.

' Aukų prašo iš biznio ir vi
suomeniškų įstaigų, darbo uni-

Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

j Geriausios Rūšies

VALGIAI
Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai It 

kepta paršiena.

Rusijai Karo Pagalbos or
ganizacija skelbia, jog gavo 
nuo Sukniasiuvių Unijos, AFL, 
pažadą pasiūti 100,060 dra- 'jų, pašalpinių ir kultūros or- 
bužių Sovietų Sąjungos žmo
nėms.

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

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara

narių mitinge sau- 
vakarą, Manhattan

svečiais kalbėtojais

ganizacijų, taipgi ir iš atskirų 
asmenų.

Atsiliepiant į tą prašymą 
jau daugelis organizacijų yra 
aukojusios iš iždų ir parinku
sios aukų iš savo narių ir sim- 
patikų. Niekur nepriklausanti 
žmonės, iš kurių rinkėjai ne
paprašo aukų, o norėtų prisi- 
dėti, prašomi pasiųsti tiesiog 
R. K. raštinei, kurios randasi

Čerepnino 
vadinamu 

(“šokis”), šis šokis 
yra pagrįstas rusų liaudies te
momis.

13e to galima tikėtis, kad ir 
virš programos (ant “bis”) 
Bacevičiui teks dar vieną kitą 
kūrinį paskambinti.

Kas dar neįsigijo bilietų į 
V. Bacevičiaus koncertą, gali 
nusipirkti pas platintojus ir 
“Laisvės” redakcijoj, bei Car
negie Hall kasoje (kampas 
57th St. ir 7th Avė.).

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
er naktį

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Tą pranešė unijos preziden
tas Dubinskis masiniame Lo
kalo 22-ro 
šio 20-tos 
Center.

Mitingo
buvo Matthew Woll, Anglijai 
Karo Pagalbos Darbo Komite
to pirmininkas, ir Edward G.' kiekvienoje dalyje miesto.
Carter, Rusijai Karo Pagalbos 
pirmininkas. Jie dėkojo unijis- 
tams už paramą.

Lokalas, kaip raportavo ma- 
nadžeris Zimmerman, jau su
kėlęs virš 31 tūkstantį dolerių 
sąjungininkų paramai.

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Parsiduoda keptuvė (Bakery 
Shop). Parduodama dėl neapmokė- 
jimo paskolų (Foreclosure Sale). 
Galima nupirkti visai pigiai. Tuojau 
kreipkitės: Mrs. Galunas, 262 Stagg 
St., Brooklyn, N. Y. (ant viršutinių 
lubų). Keptuvė randasi 432 Gra
ham Ave., Brooklyn, N. Y.

(18-20)

Brooklyno skyriaus raštinė 
randasi 57 Willoughby St.

Skyrius skelbia šiomis die
nomis gavęs nuo Kailiasiuvyk- 
lose Paslų Lokalo 3-čio ir nuo 
Kailių Išdirbėjų Lokalo 2-ro, 
CIO, po -$2,000, ir nuo Kepė
jų Unijos Lokalo 3-čio, AFL, 
$3,000, su pažadais darbuotis 
daugiau. Taipgi pranešama, 
jog visose tose unijose pirkta 
daug apsigynimo bondsų.

Numažėjo ėmimas auto vai
ruotojų leidimų, šiemet iki 
17-tos sausio Brooklyne išimta 
48,117 leidimai. Pernai tuo 
pat laiku buvo išimta 52,911.

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

Dienraščio “Laisvės” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

Vasario 1 February
Tuojau įsigykite bilietus, Zįžanga\

nes jau labai trumpas I $1.50
laikas \ Asmeniui /

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEUSAS SIMONAVIČIUS

ku-

Jack Dempsey, buvęs sun
kiasvorio čampionas, priimtas 
į New Yorko Home Guard 
leitenantu. Reguliarėn armi- 
jon jo nepriėmė dėl jo anV 
žiaus. '

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Demokratų Kliubas, 
ris buvo suorganizuotas po čarteriu:
American Lithuanian Association, 
kliubas pirmiau turėjo patalpas 416 
Hooper St., dabar persikėlė j 158 
Grand St. (Povilansko svetainė).

Kliubas laiko savo susirinkimus 
reguliariai kas antrą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio. T“ 
lankytis į susirinkimus. Taipgi atsi-Į 
veskite ir naujų narių prirašyti į I 
kliubą. — K. Gagas, pirm, .(.18-20) CIU stoti armijom

New Yorke pirmadienį atsi-
.^arSi..PVaĮ°^iišaukė 1,000 liuosnorių mokin

tis orlaivininkais ir 450 norin-

“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 
10 valandą ryto

Bankietas prasidės 6-tą valandą vakare.

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

PO VAKARIENES BUS ŠOKIAI
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c. 

{skaitant federates valdžios taksus

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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




