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Sužeidė Japonų Šarvuotlaivį ir Padegė Kitą Laivą

Oficialiai Amerikos Pranešimai

(.

jūrininkij.
Kiek žinoma, išliko gyvi 

tik 71-nas asmuo1928 
buvo iš- 
valstijos

būti statesmans Į 
jis buvo išrinktas 
valstijos senato- 

metais buvo Wil-

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 
Jungtinių Valstijų Prezidentas, šian
dien Švenčius savo 60 metų amžiaus 
sukaktį. Visa Amerikos liaudis linki 
jam geriausios sveikatos, ilgiausių 
metų, didžiausios energijos sunaikinti 
Hitlerį ir jo gengsteriškus sėbrus!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.
Šiandien, sausio 30 dieną, 

sukanka 60 metų amžiaus pre
zidentui Rooseveltui.

Franklin Delano Roosevelt 
gimė 1882 m. sausio -30 dieną 
Hyde Parke, N. Y. 1904 me
tais jis baigė Harvardo Uni
versitetą, paskui lankė Kolum
bijos universiteto teisiu fakul
tetą. Vadinasi, iš profesijos jis 
yra advokatas.

Bet tą profesiją Roosevel
tas mažai praktikavo. Jam li
kimas lėmė 
1910 metais 
New Y or k o 
riu m i. 1913
šono kabinete—laivyno sekre
toriaus padėjėju: tas pareigas 
jis ėjo per pirmąjį pasaulinį 
karą. 1920 m. demokratu par
tija jį nominavo kandidatu, i 
šalies vice-prezidentus. 
metais Rooseveltas * 
rinktas New York o
gubernatorium, o 1930 metais 
antru sykiu ton tarnybon bu
vo balsuotojų pastatytas. 1932 
metais išrinktas krašto prezi
dentu ir tas pareigas jis eina 
šiandien.

Franklin\)ęlano Roosevelt 

—vienintelis Amerikos istorijo
je žmogus, kuriam tenka eiti 
krašto prezidento pareigos tre
čiuoju terminu.

LAISvks ANTRAtX~4.2.’ST^MS,r,tECT Brooklyn, N. Y., Penktad., Sausio

i, •

KRISLAI
Franklin Delano Roosevelt. 
Jam Sukako 60 M. Amžiaus. 
Patsai Žymiausias

Prezidentas.
Kas Jam Labiausiai 

Patinka ?
Ilgiausių Metų!

Rašo R. Mizara

Mūsų laikraštis ne kartą tū
lais klausimais su prezidentu 
Rooseveltu buvo nesutikęs, ta
čiau mes pripažinome ir pri
pažįstame tą faktą, kad pre
zidentas Rooseveltas yra vie
nas žymiausiųjų Amerikos pre
zidentų,—gal būt patsai žy-I 
miausias ir daugiausiai prave
dęs gerų reformų, naudingų 
“pamirštajam žmogui,” nau
dingu darbo žmonėms!

Mums, paprastiems žmone- 
liams, nelengva ir įsivaizduoti, 
kokios sunkios pareigos nūnai 
gula ant prezidento Roosevel
to. Visos šalies, viso pasaulio 
žmonių akys šiandien yra at
kreiptos į Baltąjį Namą, į jo 
šeimininką.

Konservatyviškasis savait
raštis “Time” kiekvienų metų 
pradžioje įdeda savo viršelyje 
atvaizdą to žmogaus, kuris la
biausiai yra pasaulyje pasižy
mėjęs. šiemet tasai 
Įdėjo atvaizdus 
Roosevelto, Stalino 
llo, pastatydamas
šiuos didelius vyrus nepapras
tai svarbiais visam pasauliui.

savaitraštis 
prezidentę 
ir Churchi- 

visus tris

1921 m. rugpjūčio mėnesį

—vaikų paralyžius. Ir ji uždė
jo ant mūsų prezidento baisią-

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

SUBMARINAS SUNAIKINO 
KANADOS LAIVA SU 

250 ŽMONIŲ
Washington. — Fašistų 

submąrinas, 11 dienų atgal, 
'amerikiniuose vandenyse be 
persergėjimo torpedavo ir 
nuskandino keleivinį Kana
dos laivą “Lady Hawkins',” 
8,988 tonų, ir, turbūt, pra- ta, kad visi turėjo stati sto- 
žudė 250 to laivo keleivių ir vėti visą laiką, šeši valtyje 

mirė.
Tarp išgelbėtų yra viena 

kuriem'pustrečių metų mergaitė ir 
pavyko sustot į gėlbėjimosi 17 Amerikos piliečių.

valtį. Jie išbuvo penkias 
dienas ir naktis valtyje at
viroje jūroje, kol kitas lai
vas juos išgelbėjo ir atga
beno į San Juan, Puerto Ri
co. Valtyje/buvo taip ankš-

Ilsiausių Metų!
AMERIKOS ORLAIVIAI 
NUSKANDINO DAR DU 
JAPONU TRANSPORTUS

Raudonoji Armija Ge
sina Naciam Viazmoj 

Ir Smolenske
Maskva. — Sparčiai veik

dama, sovietinių šturminin- 
kų kariuomenė grumiasi 
pirmyn nuo Valdajų kalnų 
tiesiai į pietus ir'tuomi 
grūmoja vokiečiam Smo
lenske ir Viazmoj. —Valda- 
jai yra į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos.

Sovietų radijas pranešė, 
kad raudonarmiečiai per 
paskutines dvi dienas atėmė 
iš nacių 79 apgyventas vie
tas centraliniame fronte, 
užmušė 2,980 priešų karei
viu ir oficieriu ir suėmė 40. C V

Nuo Valdajų sovietinė 
kariuomenė iš šiaurinio šo
no atmetė vokiečius atgal 
jau daugiau kAip 65 mylias. 
Nuo ten iki Smolensko tėra 
100 mylių.

Rusai pasiekė miestą Ve
liki j e Lūki, 270 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Mask-.' 
vos ir 120 mylių nuo senojo 
Lenkijos rubežiaus. Sovie
tai užvaldė ir dalį geležin
kelio einančio į Velikije Lu
ki.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Sovietų Submarinai 
Nuskandino Tuzinus

Vokiečių Laivų
_____ I

Maskva, saus. 29. — So
vietų submarinai šaltosiose 
šiaurių jūrose iki šiol sunai
kino jau 45 vokiečių laivus, 
gabenusius kariuomenę ir 
karinius reikmenis.

Naciai Atmesti 93 
Mylias Atgal

Maskva, saus. 29. — So
vietų kariuomene pietiniai- 
vakariniame fronte atmete 
vokiečius ir vengrus jau 93 
mylias atgal ir atkariavo 
dar 90 apgyventų vietų.

PARTIZANAI KERTA SUO
MIAM SMŪGIUS

Kongresas Vėl Atmetė 
Dieso Sumanymus

Washington. — Jungtinių 
ją žymę: suparalyžiavo jam Valstijų kongreso atstovų 
kojas. rūmas 228 balsais prieš 40

Rooseveltas gydėsi šiltuose užgyrė valdišką sumanymą 
vandenyse--Warm Springs, Ge- griežčiau suregistruot ir su- 
orgia valstijoje. Kadangi tieji varžyt svetimų kraštu agen- 
vandenys jam padėjo išsigy- tus, ir tuo pačiu žygiu at- 
dyti, tai Rooseveltas lSteigė'met- kongresmano Martino 
ten gydymosi įstaigą (Foun- natmsvmns kuriais
dation), Į kuria priimami vai- VieS0 P^aisymus, Kuliais 
kų paralyžiumi serga žmonės, skalavo suregistruot 
neturį pinigų kitur gydytis. (Komunistų Partijos vadus' 

štai, kodėl dabar kas metai, narius, kaip, esą, “sveti- 
kai minimas prezidento gim- mos Šalies agentus.” 
tadienis, yra ruošiamos tam j Kalbėdamas už tokius sa- 
Įvykiui paminėti pramogos, įvo pataisymus, Dies per

GANA SĖKMINGA BUVO AMERIKINIU 
RESPUBLIKŲ KONFERENCIJA

užsida- 
atstovai 
sveikino

Rio de Janeiro, Brazilija.'su Japonija, 
— Pasibaigė konferencija 
užsieniu ministeriu iš visu 
21-nos amerikinės 
kos. Konferencijai 
rant, respublikų 
e n t u z iastiškai
Jungtinių Valstijų užsieninį 
v i c e-sekretorių Sumnerį 
Wellesa už jo gabų pasidar- 
bavim'ą vienyt visas ameri
kines respublikas prieš fa
šistų Ašį.

Ši konferencija vienbal-

Maskva. —-Suomijos fron
te, Karelijoj, sovietiniai 
partizanai atėmė iš suomių 
stambia sala viename iš te- 
naitinių ežerų; pagrobė 60 . . ..
trokų su kariniais reikme-i®iai. Pį\leme rezoliuciją pa- 
nimis; užmušė 71-ną priešų 
kareivį ir oficieriu ir sun
kiai sužeidė trylika. '

Kitas partizanų būrys su
naikino 287 suomių karei
vius ir oficierius, nušovė 
žemyn du priešų orlaivius, 
susprogdino 10 sandėlių ir 
20 trokų, prikrautų amuni
cijos ir kitų reikmenų.

tariančią su trauky t diplo
matijos ir prekybos ryšius

Anglai Laimėjo Jūrų 
Mūši prieš Japonus
London, saus. 29. — Mū

šyje tarp japonų šarvuot
laivių ir trijų naikintuvų, 
iš vienos pusės, ir dviejų 
Anglijos naikintuvų, iš ant-

Washington, saus. 28. — Karo department© praneši- 
d m as sako:

Filipinų Sritis — Beveik jokių karo veiksmų nebuvo 
ant žemės vakar Bataan pusiausalyje. Japonai iškėlė 
palyginti mažą skaičių savo kariuomenės į Subic įlan
kos sritį. ' t

Priešo orlaiviai skraidė tiktai apžvalginėdami.
Holandų Indija — Tolesni pranešimai apie vęiksmus 

Macassar sąsiauryje parodo, kad astuoni didieji ame
rikiečių armijos bombanešiai nuskandino stambų ja
ponų transporto laivą upėje prie Balik Papan, ir patai
kė bomba stačiai į priešų šarvuotlaivį ties Balik Papa- 
no prieplauka. Bedarant šią ataką, žuvo vienas iš mū
sų 'bombįnešių.

Pirmiau atakuodami, mūsų orlaiviai tose pat kauty
nėse nuskandino vieną japonų laivą, vežusį kareivius, 
ir padegė kitą, kaip kad pranešta sausio 26 d.

Amerikiečiai ir Rolan
dai per 6 Dienas Sunai
kino 30 Japonų Laivų

Prez. Rooseveltas Giria 
Amerikinių Respublikų 

Konferenciją
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas savo telegra
moje Brazilijos prezidentui 
Getulio D. Vargas’ui saus. 
28 d. šiltai sveikino visu

su tais

atstovas 
ta rezo- 
valdžia

Vokietija ir 
Italija, — nors Argentinos 
valdžia tikrumoj ir neketina 
sutraukyt santikių 
fašistų kraštais.

Čilės respublikos 
taipgi pasirašė po 
liucija, nors Čilės
kol kas neparodo intencijos 
sutraukyt ryšius su fašistų 
Ašim. Bet Jungtinės Valsti
jos ir daugumą Lotynų 
Amerikos respublikų tikisi įm^zl 
paveikt Čilę, kad ir ji aiš
kiai pasisakytų prieš tą

Japonai Tik už 30 Mylių 
Nuo Singapore

Singapore, sausio 29.—Ja
ponai, su daug didesnėmis jė
gomis grumdamiesi pirmyn 
prieš anglus Malajų pusiausa
lyje, pasiekė punktus jau tik

Washington. — Skaičiuo
jama, kad amerikiečių ir 
holandų orlaiviai, submari
nai ir kiti nedideli kariniai 
laivai per paskutines šešias
dienas nuskandino 30 japo- amerikinių respublikų kon 
nų laivų ir sunkiai sužeidė ferenciją, įvykusią Brazil! 
dar penkis, Macassar jūrų 

I siaurumoje, Rytinėje Ho
landų Indijoje. Su tais ja
ponų laivais žuvę ir 25 iki 
30 tūkstančių Japonijos ka
reivių. O amerikiečių ir ho
landų nuostoliai buvo visai

' PRIEŠU SUBMARINAI ARTI 
TEXAS VALSTIJOS

jos sostinėje, Rio de Janei
ro. Rooseveltas sakė, kad ta 
konferencija tai “šaunus 
laimėjimas” prieš fašistų 
A ši. v

Prez'. Rooseveltas nuošir
džiai dėkojo Brazilijos pre
zidentui už jo pasidarbavi
mą vienijimui Lotynų Ame
rikos respublikų prieš Japo
niją, Vokietiją ir Italiją.

Corpus Christi, Tex. — 
Pastebėta vienas ar du fa
šistų submarinai, turbūt, 
vokiečių, už keliolikos mylių 
nuo Texas krantų.

Amerikos orlaiviai smar
kiai jieško tų submarinų.

Įsakyta užtemdyt naktį 
šviesas pakrantinėse vietose 
per 100 mylių į abi puses

Amerikiečių Kanuolės 
Nutrenkė Japonus Atgal

fit knnmi I oi™ P finu AngilJ°S_ a™~ už 3() mylių nuo didžiosios | ąu03 Japoniį Laivai Driau- ros puses, anglai nuskandi- glų tvirtumos Singapore. “^uo Corpus Christi.

jasi per Macassar
ų tvirtumos Singapore.
Anglai iškraustė civilius

London, saus. 29. — Ne
žiūrint, kad japonų laivai 

(nukentėjo tokius skaudžius 
nuostolius Macassar sąsiau
ryje, vis tiek dar bent 65 
Japonijos laivai su 150,000 

’ kareivių briaujasi per tą są- 
. . i . ., i-, e, . , " šiaurį į pietus linkui stam-
kiinų pelnas skiriamas palai- 25 minutes plūdo Sovietų bi hol\ndn Tavos
kvmni tos crvdvmnsi įstaigos D10S ROianUU SU1OS JdVOS,kymui tos gydymosi Įstaigos. 'Sąjungą, bet 'tuomi nieko 

nepešė.Šiemet visur buvo renkami1 
iš žmonių dešimtukai tam pa
čiam humanitariniam tikslui. 
Kas dar nedavėte — duokite!

Prieš kelias dienas vienas 
korespondentas paklausė pre
zidento Roosevelto, koki Ame
rikos istorijoje pasižymėję 
žmonės jam labiausiai patin- 

• ka ?
Prezidentas atsakė: Benja

minas Franklinas, Thomas Jef- 
fersonas, Benjaminas Thomp- 
sonas (mažai žinomas, bet Re
voliucinio Karo metu genija- 
liškai pasižymėjęs kovotojas) 
ir Teodoras Rooseveltas, buvęs

NEVYKSTA ANGLAM 
LIBIJOJ

Libija. — Fašistai atėmė iš 
anglų Msus, Libijoj, ir traukia 
linkui Bengazi, prieplaukos 
miesto, 16 mylių toliau.

taip pat linkui Australijos.

no vieną japonų naikintuvą
ir sužeidė kitą, o savo pra-! ventojus iš ruožto arti tos tvir- 
rado tik vieną mažą naikin- kūmos, saloje. Ta sala sujung- 
tuva

Hitleriečiy Žvėriškumai
Maskva. — Vokiečiai, 

pirm pasitraukdami, sude
gino visus namus Miasoje- 
dovo kaime. Laike gaisro 

i tenai vien moteris ’išnešė 
!du mažus vaikus iš savo 
namo ir bėgo atgal gelbėtiIII /N ridinu 11 UUgU clLgdl gtJlUtJLlIlOl&ndy lllCllja Gavo kitus kūdikius. Naciai pa-

Pastiprinimų griebė išneštus kūdikius ir 
sumetė juosJ upę.

Išeidamfiš to kaimo, hit- 
leriečiai išžagė 12 'moterų 
ir paskui sušaudė jas.

i Batavia. — Holandų radi
jas pranešė, kad talkininkai 
atsiuntė pastiprinimų į Ry
tinę Holandų Indiją.

Holandus drąsina prez. 
___  Roosevelto ir anglų minis- 

sios sveikatos, ilgiausių metų, terio pirmininko Churchillio 
didžiausios energijos sunaikint užtikrinimai, kad Jungtinės 
Hitlerį ir jo japoniškus ir ita- Tautos siunčia daugiau pa- 
liškus sėbrus, fašistus.__________ramOS Holandų Indijai. pirmininko Churchillio.

Amerikos prezidentas.

Prezidento Roosevelto 60 
metų sukakties proga visa Am
erikos liaudis jam linki geriau-

Pasitiki Churchilliu
London, sausio 29.—Angli-

gy-

'ta tiltiniu cementiniu vieške
liu su Malajų pusiausaliu.

Sovietai Įspėja Japonus: 
Šalin Nagus nuo Sibiro!

Washington, saus. 29. — 
Amerikiečių komandieriaus 
generolo MacArthuro arti
lerija Bataan pusiausalyje 
smarkiai sumušė japonus ir 
atmete juos atgal.
NAUJAS SMŪGIS JAPO

NAM ORE
Amerikiečiai ir anglai la

kūnai sunaikino bent 13 ja
ponų orlaivių iš tų, kurie 
atakavo Rangooną, Burmor 
j e. Visi amerikiečių ir ang
lų lėktuvai sveiki sugrįžo j 
savo stovyklas. •

Daugiau Japonu Įsiver
žė į Rolandu Indiją
Batavia, Holandų Indija, 

saus. 29. — Japonų laivai 
iškėlė daugiau savo kariuo
menės į vakarinį pakraštį 
didžios holandų salos Bor
neo.

Dabar japonų kariuome- 
vietose 

Rytinėje Holandų Indijoje: 
dviejuose punktuose Cele
bes saloje; Sarawake, šiaur
vakarinėje Borneo dalyje; 
Balik Papane, rytiniame tos 
salos pakraštyje, ir Taraka- 
ne, arti rytinio Borneo. Pa
sitraukdami iš Balik. Papa- 
no, holandąi sunaikino įvai
rius įrengimus.

Maskva. — “Pravda,” Ko
munistų Partijos organas, 
įspėjo Japonijos laikraščius, nes yra jau šiose 
kad jie nespaudintų žemla- 
pių, kuriuose rodo, kad ir 
dalis Sovietinio Sibiro “pri
klauso” Japonijos įtakai.

NUSKANDINO ANGLU LAI
VĄ TIES KANADA

Rytų Kanados Uostas. — 
Išgelbėta 33 jūrininkai an
glų žibalinio laivo, kurį nu
skandino fašistų submari- Berlin, saus. 29. — Vo. 

radijas pripažino,

/

Pagarba Rooseveltui 
Sovietuose

Kuibišev, Sov., saus. 29.— 
Aleksandras Trojanovskis, 
buvęs Sovietų ambasadorius 
Amerikai, viešai gyrė pre
zidentą Rooseveltą už jo 
“neįkainuojamai didelius 
p a tarnavimus žmonijai.” 
Taip Trojanovskis kalbėjo 
ryšyje su prez. Roosevelto 
60 metų amžiaus sukakčia.

jos seimas 464 balsais prieš inaS- Tai JaU tris laivUS SU? kiečiu
vieną išreiškė pilną pasitikėji- naikino priešų submannai į kad Raudonoji Armija pra-Į London. — Anglų orlaiviai 
mą karine politika ministerio per 24 valandas Kanados laužė jų liniją Kursko Sl’i- vėl pleškino vokiečių prieplau- 
pirmininko Churchillio. vandenys^. tyje. kas Holandijoj ir Francijoj.vandenysę.
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Žalingas Bilius
Kongresmanas Dickstein (iš New Yor- 

ko) įnešė bilių, reikalaujantį, kad būtų 
atimtos pilietybės popieros iš tokių as
menų, kurie turi “ištikimybę svetimai 
valstybei.” Mums rodosi, kad p. Dick
stein, kuris skaitosi liberalu, tokį bilių 
įnešdamas, mūsų kraštui nepasitarnaus, 
bet daugeliui žmonių tai pakenks. Jis la
biausiai-pakenks tiems milijonams žmo
nių, kurie yra natūralizacijos keliu pa
tapę šio krašto piliečiais. Toksai įstaty
mas tuojau padalintų piliečius: pirmaei
lius ir antraeilius. Pastaraisiais būtų tie 
piliečiai, kurie įsipilietino natūralizacijos 
keliu.

Turime atsiminti, kad milijonai tokių 
žmonių — italų, lenkų, slavų, skandina
vų, lietuvių, etc., etc. — atvykusių iš sa
vo gimtinių ir patapusių čia piliečiais pa
laiko glaudžius ryšius! su savo. gimtinė
mis, su savo giminėmis, nors tuo pačiu 
sykiu jie yra labai geri ir ištikimi Ame
rikos piliečiai. Na, ir turint tokį įstaty
mų, kokį projektuoja ponas Dickstein, 
bile kas, bile kada gali prie jų prikibti ir 
sakyti, kad jis palaikąs ištikimybę sve
timai valstybei, jis nesąs geras Ame
rikos pilietis ir todėl iŠ jo turi būti atim
ta Amerikoos pilietybė. Bet jeigu to ir 
nebūtų, tai visvien kiekvienas natūraliza
cijos keliu įsipilietinęs žmogus visuomet 
jaustųsi nesaugus, nes bile kada, bile kas 
gali jam atimti pilietybės popieras.

Todėl tokis p. Dicksteino žygis nėra 
praktiškas ir jis yra net žalingas. Ameri
kos piliečiai turėtų būti lygūs, panašiai, 
kaip USA konstitucija jiems tą lygybę 
garantuoja. Jeigu kas kada nors kam 
nors nusižengė, jis turi būti baudžiamas 
įstatymų keliu.

Komitetas Sveturgimiams Ginti jau 
pareiškė protestą prieš tokį kongresma- 
no Dicksteino žygį. Be abejo, kad dėl jo 
pareikš protestų ir kitos organizacijos 
ir pavieniai asmenys, kuriems rūpi ap
gynimas amerikinių laisvių- ir teisių.

Dėl Browderio Išlaisvinimo
“Daily Worker” praneša, kad iki šiol 

jau virš du milijonai amerikiečių yra pa
sisakę, vienokiu ar kitokiu būdu, už iš
laisvinimą Earl Browderio, kuris jau vie
nuoliktas mėnuo sėdi Atlantos kalėjime. 
Yra pasisakę visokių .žmonių — profeso
rių, visuomenininkų, advokatų, meninin
kų, farmerių, darbininkų ir biznierių. Vi
si jie siūlo prezidentui Rooseveltui iš
laisvinti Browderį, kuriam dėl to techni
kinio nusižengimo, dėl kurio jis buvo 
nusmerktas ketveriems metams kalėti, 
bausmė buvo persunki ir kad jis jau 
užtenkamai dėl jos yra nukentėjęs.

Mūsų nuostabai, niūjorkiškis “World- 
Telegram” pradėjo skelbti, kad visi tie, 
kurie reikalauja Browderiui laisvės, esą 
komunistai! Nieko toliau nuo tiesos. 
Mums atrodo, kad Amerikoje organizuo
tų komunistų yra koks virš 100,000 žmo
nių. Komunistai patys niekur nesiskelbia 
turį dviejų milijonų narių.

Bet jeigu tiedu milijonai žmonių ir bū
tų komunistai, tai kas tokio? Ar jie ne
turi teisės reikalauti išlaisvinti iš kalėji
mo žmogų, kuris niekam jokios skriau
dos nepadaręs, sėdi kalėjime?!

Šiuo metu, kai mes kariaujame prieš 
fašistinę Ašį, tai turėtume konsoliduoti 
visas mūsų pajėgas, visus žmones vienam 
didžiajam tikslui: sumušti priešą, su
mušti hitlerizmą. Niekas neabejoja, kad 
Browderis turi daug įtakos Amerikos 
žmonėse ir kad jis, būdamas laisvas, dik- 
Čiai prisidėtų prie žmonių mobilizavimo 
kovai prieš mūsų neprietelių. Iš to išei-

darni, mes jau keliais atvejais pareiškė
me savo nuomenę, kad Earl Browderis 
būtų išlaisvintas. Šia proga mes ir vėl 
tą pačią mintį pakartojame.

“Vilnis” Apie Mus
Čikagos lietuvių liaudies dienraštis 

“Vilnis” (iš sausio 27 d.) rašo:
“Ateinantį nedėldienį, vasario pirmą, 

kada Chicagos ir apielinkių vilniečiai su
sirinks į savo metinį koncertą, Brooklyne 
įvyks “Laisvės” bendrovės šėrininkų su-' 
važiavimas.

“Kaip matyt iš “Laisvės”, draugai ry
tiečiai smarkiai rengiasi prie savo ben.-. 
drovės suvažiavimo. Jie tikisi, kad suva
žiavime dalyvaus didesnis šėrininkų skai
čius, negu kada nors pirmiau.

“Laisvė” lošia pirmaujančią rolę ry
tuose, nors jos įtaka apima ir taip toli
mas sritis, kaip Kalifornija, Washington 
ir Oregon. Ją myli ir įvertina Kanados 
lietuvių visuomenė. “Laisvė” turi uolių 
skaitytojų ir labai daug rėmėjų vidurva- 
karinėse valstijose.

“Laisve” yra liaudies laikraštis tik
riau šia to žodžio prasme ir todėl .šiose 
rūsčios rimties dienose jai tenka dirbti 
dar didesnis, dar atsakomingesnis dar
bas. “Laisvės” įtakoje esanti žmonės yra 
didžios mūsų šalies patriotai, nuoširdžiai 
einanti savo pareigas laike šių sielą iš- 
mėgihančių susirėmimų su. hitleriškom 
-japohiškom gaujomis.

“Tvirtai tikime, kad po šio savo šėri
ninkų suvažiavimo “Laisvė” dar labiau 
sustiprės.

“Laisviečiai, kaip ir mes, vilniečiai, 
esame giliai įsisąmoninę, kaip svarbu yra 
remti savoji liaudiška spauda. Karo me
tu laikraščiams visuomet yra sunkiau, 
nes susidaro didesnių medžiaginių sun
kenybių. Viskas, kas reikia laikraščiui pa
daryti, reikalauja daugiau išteklių. Iš 
to savaime suprantama išvada, kad rei
kia daugiau, duosniau aukauti negu nor
maliais laikais.

“Bet tose pačiose sąlygose susidaro dau
giau galimybių gauti naujų skaitytojų. 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajai įrodė, kad 
naujų skaitytojų galima gauti daugiau, 
negu praeityje.

“Chicagiečiai, kaip ir visuomet, svei
kins laisviečių suvažiavimą gausiom au
komis. Šias paskutines prieš suvafžiavimą 
dienas reikia visiems laisvos spaudos 
draugams smarkiau padirbėti, kad “Lais
vę” sveikintų kuo didžiausias lietuvių 
skaičius. '

“Kiekvienas iš mūsų, bent dvasiniai, 
galime dalyvauti “Laisvės” bendrovės 
šėrininkų suvažiavime, pasiųsdami jo da
lyviams draugišką sveikinimą ir parem
dami jį gražia auka.

“Tegyvuoja mums broliška “Laisvė!” ”

Amerikiečiai Bombarduos 
f > Vokietiją

Smagią žinią premjeras Churchillas 
pasakė Anglijos parlamente, pareiškiant, 
kad neužilgo amerikiniai lakūnai pradės 
bombarduoti Vokietiją. Šiuo metu, kai 
eina visuotinas (totalitarinis) karas, la
bai svarbu ardyti priešo užnugarį: fab
rikus, geležinkelius, uostus ir kitas stra
tegines vietas.

Atrodo, kad anglai neištesėjo to savo 
pažado, kurį Churchillas davė pereitą va
sarą: Bombarduosime Vokietiją, rytą, 
dieną, vakarą ir naktį. Kodėl? Mes neži
nome.

Todėl amerikinių lakūnų buvimas 
Anglijos • salose ir jų įsijungimas ko
von prieš Vokietiją, gali daug padėti 
Hitlerio sunaikinimui. Hitleris, sakoma, 
nemažai savo karinių fabrikų ištraukė 
iš Vokietijos, perkeldamas juos Austri- 
jon ir Čechoslovakijon. Gal būt ameriki
nė rankas bus ilgesnė už angliškąją ir 
gal ji sugebės pasiekti Hitlerio fabrikus 
visur, kur tik jis juos bandys iškelti.

Tai būtų didelė žmonijai laimė!

Laikai ir Žmonės

Wake Up, Americans!
t1J> Wake up, Amerl- 

cans!
Make America’s 

answer roar out 
Jr over the world.

Every citizen must 
back the United States Army 
and Navy to victory.—back them 
with work and money.

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper.

Pradžioje šio menesio J. vedamoj “Svobodoj” net 
Am. Valst. federalinės vy- štai kokį antgalvinį tekstu- 
riausybės (FBI) agentai 
“pravėdino” ukrainiškų fa
šistų laikraščio “Svoboda” 
redakciją, esančią Jersey 
City, N. J. Valdžios agen
tai ten suėmė keletą asme
nų apklausinėjimui. Laik
raštis “Svoboda” yra Tauti
nio Ukrainiečių Susivieniji
mo organu, kurio redakto
rium yra hitleriniu raugu 
persiėmęs “Dr.” Lukas My
šuha.

“Dr.” Myšuha yra ne tik 
“Svobodos” . r e d a k torium: 
jis yra ir “dvasiniu” vadu 
minėto Taut. Uk. Susivie
nijimo, jo “tautinės” veiklos 
gairių nustatytojum.

Prieš kiek laiko (regis, 
1938 m.), tas Lukas Myšuha 
vizitavo Berlyną, ir ten jis 
šiltai buvo priimtas Dr. 
Goebbels’o, nacių Vokietijos 
propagandos ministro. Per 
radiją jis ten pasakė na
ciams “svetingą” kalbą, apie 
kurią maloniai komentavo 
nacių spauda. “Dr.” Myšu
hos ten pasakytos kalbos 
atbalsiai pasiekė ir Jungt. 
Am. Valstybių vyriausybės 
ausis; Dėdė Šamas pilnai 
suprato, kad J. Am. Valst. 
pilietis Luk. Myšuha, ,“vieš- 
nagiaudamas” Berlyne, kal
bėjo kaip Trečio Reicho 
nuoširdus draugas...

JAV vyriausybė žino, ką 
daro: be reikalo ji p. My- 
šuhą dabar, “nespaviedo- 
ja;” ji žino, kodėl “įšaldė” 
Myšuhos vadovau jamąjį 
Taut. Ukrainiečių Susivieni
jimą už myšuhiškąją veik
lą!

“Dr.” Myšuha ne tik Ber
lyne “pasiro.de.” Jis Anta
nui Smetonai “Svobodos” 
vardu šiltutėlės užuojautos 
telegramą p a s i untė, kai 
“prezidentas” nešė savo ku
dašių iš Lietuvos į Berly
ną; jo tame laikraštyje “ži
nios” visuomet buvo pana
šios į “mūsų” “Keleivio,” 
“Naujienų,” “Vienybės” ir 
kitų Hitlerio “špyl” turavo- 
tojų.

To Myšuho dabar neken
čia net didžiuma Taut. Ukr. 
Susiv-mo nhrių. Teko kal
bėtis su keletą tos organi
zacijos “folkų” (jų eiliniai 
nariai tarpusavyj taip va
dinasi), tai jie nusiskundė, 
kad Myšuha juos įklampino. 
Esą, įstodami ton organiza- 
cijon jie mokėjo $5, bet da
bar duotų kelis syk tiek, 
kad jų vardas iš ten būtų 
ištrintas. Jie sako, kad My- 

■šuho pro-naciškumas suter
šė visų ukrainiečių vardą. 
Jie jo kratosi...

Bet žiūrėkite, kaip “mū
sų,” lietuviškų, smetoninin- 
kai, laižosi‘ prie tos myšu- 
kiškos idealogijos.

Prieš kiek 
myšukiškai 
susivienijimo 
universiteto 
leido Hruševskio “Ukrainos 
istoriją.” Ta “istorija” per
sisunkusi šovinizmu ir tik
rosios ukrainų tautos isto
rijos iškraipymu. “Pageri
nimui” tos neva istorijos, 
“Dr.” Lukas Myšuha para
šė savo ^priedą. Ir ne tik 
priedą jis ton laidon įdėjo. 
Toje knygoje žymima, kad 
visas tos “istorijos” rank
raštis paruoštas “under the 
direction of Luke Myshu- 
ha”

Žinome, kad p. Myšuha, 
kaip žurnalistas ir “Svobo- 
dos” redaktorius, pasireiškė 
kaip pro-nacis; jis savo bro
lišką šypsą rodo ir japoniš
kam Šogūnui. Visai nese
niai šių žodžių rašytojas tu
rėjo “smagumą” skaityti jo

stogės. Adv. K. R. Jurgėla 
“Vienybėje” (sausio 16) da
ro ilgą apžvalgą Hruševskio 
“Ukrainos istorijos,” kuri 
išėjo iš spaudos “under the

daryta ir kuopoms išsiunti
nėta.

Už 1942 metus knygą rū
pinsimės išleisti laiku. Cen-

laiko, minėto 
f ašistuojančio 
lėšomis Yale 
spaustuvė iš-

ką: “Amerikanski letuni 
bombarduvali j a p o n s kij 
pancirnik i zniščili odin niš- 
čilnik.” (Amerikos lakūnai^
bombardavo japonų pance- 
rių ir sunaikino vieną nai
kintuvą). Jeigu tokia frazė 
būtų juokų skyriuje, skai
tydamas, nusišypsotumei; 
bet ten parašyta ne juokui, 
o pajuokimui Amerikos oro 
jėgų, — menkai zniščili (pa
skandino ar sunaikino) už
puoliko jėgų. Tas, supran
tama, p. Myšuhai džiugu!

Tai tokis tipas tas ukrai
niečių “didvyris.” Jo asme
niu ir veikla piktinasi net 
patys ukrainiečiai.

Bet, pažiūrėkime, kaip jį 
maloniai globoja “mūsų.” 
Myšuhos iš “Vienybės” pa-

i • j • it/r , T ;tro Komitetas daro planus direction” p. Mysuhos. Įver- 1942 metais duoti £ k 
tinęs savo tų bičiulių leidinį dar h. viena brošiū 

jų “tautinę” veiklą, p. °riedoir jų “tautinę ' 
Jurgėla apsidžiaugia:

: “Mūsų draugų pastangos, 
neseniai pagyvintos, supa
žindinti angliškai skaitan
čiųjų visuomenę su ukrai
niečių problemomis, yra tik
rai sveikintinos.”

Kokiomis “problemomis” 
užsiima Myšuhos plauko 
ukrainiečiai, jau matėme. 
Jų problemomis, matomai, 
nemenkai yra susižavėjęs ir 
p. Jurgėla. Kiek palūkėję, 
gal matysime ir daugiau to
kių “entuziastų.” F. J. Ba- 
gočius irgi turėtų pasireikš
ti, pridedant visur valkioja
mą “SLA prezidentas.”

ALDLD Reikalai
Mūsų Vajus už Naujus 

Narius
Literatūros Draugijos va

jus už naujus, narius prasi-

rų Skyrius išleido labai 
svarbią brošiūrą: “Sovietų 
Moterys i Viso Pasaulio 
Moteris.” Tai Sovietų Mote-

deda su vasario 1 d. ir tęsis atsisaukimas } pasaulio
iki gegužės 1 dienos. 1941 
metais mūsų vajus buvo la-

,moteris, kad sujungus ben
dram tikslui jėgas, nugalė-

bai silpnas, nes 1940 metais hitlekrizmo bar-
bariškų sėbrų.

Brošiūra labai žingeidi. 
Jos kaina tik 5 centai. Ji

turėjome 25-tus jubilėjo me
tus ir per visus metus va
jų už naujus narius. Prie to 
dideli pasauliniai sukreti-i išsiuntinėta visoms Draugi- 
mai laikinai nukreipė mūsų jos kuopoms platinti. Pla- 
mintį nuo organizacijos bu- tinkite ir greitai atsiteiski- 
davojimo.

1942 metai turi būti ge
resni. Nors prieš mus daug.?? 
kitų darbų, bet negalima už
miršti savo organizacijos. 
Dirbdami karo laimėjimui, 
turime budavoti ir Litera
tūros Draugiją.

Laike vajaus nebus įsto
jimo. Naujas narys pasimo
kęs $1.50 duoklių ir skaity
sis pilnu nariu. Nauji na
riai galės gauti dovanų bile 
knygą iš pirmesnių Draugi
jos laidų. Nauji nariai gaus 
visus “Šviesos” numerius, 
nepaisant, kada jie įstos.
-Taigi, visi ir visos pasi

darbuokime ! Padarykime 
šių metų vajų sėkmingą. 
Gaukime naujų narių į Li
teratūros Draugiją.

Mokėkite Duokles
Pereitais metais Litera

tūros Draugijos daug na
rių pasiliko su duoklių pa
simokė j imu. Tai labai ne
gerai. Tas prisidėjo ir prie 
suvėlavimo knygos paruo
šimo.

Neseniai buvo paskelbta 
visa eilė skolingų kuopų. 
Nuo tada jau pasimokėjo 
150 ir 154 kp. Chicago, 205 
kp. Westville, 16 kp. Jersey 
City, 26 kp. Collinsville, Ilk, 
44 kp. Lowell, 48 kp. Maha- 
noy City, 59 kp. Akron ir 
91 kp. Schenectady. Bet dar 
nemažas skaičius kuopų ir 
narių yra skolingų už 1941 
metus.

Jau antras mėnesis 1942 
metų prasideda, o už šiuos 
metus dar mažai kas mokė
jo. Pasirūpinkime visi, kad 
už 1942 metus duokles su
mokėtume iki liepos mėne
sio, kaip Konstitucija rei
kalauja. Neatidėliokite pa
simokė j imo ant toliau, nes 
Centro Komitetas turi leis
ki “Šviesą” ir ruošti knygą 
jau už 1942 metus. Tas vis
kas reikalauja lėšų. Karo 
sąlygose viskas brangsta. 
Mokėkite duokles už 1942 
metus. Kurie skolingi už 
1941, tai pasimokėkite už 
abu metus!

Platinkite Brošiūras ir 
Knygas

Literat. Draugijos Mote-

te.
Literatūros Draugijos Ap

švietos Fondas išleido bro
šiūrą: “Sovietų Sąjungos ir

Galimas daiktas, 
kad brošiūra bus gatava . 
apie tą laiką, kaip ir 1941 
metų knyga.

Reiškia, Centro Komite
tas rūpinasi, kad apšvietos 
darbas neapsistotų. Leidžia 
“Šviesą,” paruošia knygas, 
bendrai su kitais skyriais 
pagamina ir brošiūrų. Todėl 
ir nariai, atlikite savo pa
reigą — laiku sumokėkite 
duokles, gaukite naujų na-

Mūsų Veikimas ir 
Prakalbos

Centro Komiteto atsišau
kime buvo išdėstyta mūsų 
ūmaus veikimo programa. 
Pirmoje vietoje visos kuo
pos ir nariai privalo įsi
traukti Į darbą, kad Ame
rika ir jos talkininkės leng
viau laimėtų karą prieš hit
lerizmą ir jo talkininkus.

Kiekvienas narys privalo 
padėti kaip nors Civilių Ap
sigynimo darbe. Kurie gali, 
stokite į oro apsaugos, gais
rininkų, pirmosios pagalbos 
ir kitus skyrius. Kiekvie
nos kuopos susirinkime 
svarstykite apsigynimo ir 
karo laimėjimo klausimus. 
Kuopos susiriškite su vieti
niais amerikoniškais Civilių 
Apsigynimo skyriais ir bū
kite veiklūs. Nariai pasi- 
pirkite Apsigynimo Bonų.

Tuo pat kartu reikia 
ruošti prakalbos ir susirin
kimai. Į tokias prakalbas 
kviesti kalbėti ne vien mū-

Amerikos Mokslininkų Bai-1sų veikėjus, bet ir iš Civi- 
sas.” Minėtoje, brošiūroje jįo Apsigynimo, Raudonojo 
telpa SSSR ir Amerikos j Kryžiaus veikėjus. Brook- 
mokslininkų pareiškimai ko- ,lyne Literatūros Draugijos 
voje prieš hitlerizmą. Bro- kuopos prakalbose kalbėjo 
šiuros kaina tik 5 centai. Ji Raudonojo Kryžiaus veikė- 
išsiuntinėta visoms ALDLD jaį įr rodė iš tos srities ju

damus paveikslus. Tą pada- 
i rykite ir kitur.

Paskleiskite jas tarpe lietu-1 
vių masių. Tuo . jūs padėsi
te apvienyti lietuvius ben
drai. kovai, kad mūsų šalis 
ir jos talkininkai laimėtų 
karą, kad greičiau ir su ma
žiau aukų nugalėjus hitle
rizmą ir jo barbariškus ša
lininkus.
Mūsų Knyga Veik Gatava

Mūsų knyga už 1941 me
tus suvėluota. Tai bus “So
vietų Galybė,” kurią parašė 
žymus Anglijos dvasiškis. 
Ši knyga atspausdinta su 
paveikslais. Kas ją perskai
tys, tas supras Sovietų Są
jungos galybę ir jos pajėgu
mą kovoti. Už savaitės, ki
tos knyga bus susiūta, ap-

kuopoms platinti.
Abi brošiūros labai geros

Dėkui už Aukas
Literat. Draugijos Orga

nizacinis Apšvietos Fondas 
pastaruooju laiku gavo au
kų:

Juozas Daubaras, Athol, 
paaukavo $2.

ALDLD 2-ras Apskritys, 
per P. Janiūnas, aukavo $5.

ALDLD 6 kp., Montello, 
per G. Šimaitis aukavo $6.

Gerb. A. Krapas paauka
vo tam tikslui $50.

Už aukas tariame visiems 
širdingai ačiū. Prašome ir 
ateityje nepamiršti mūsų 
organizaciją ir jos darbus.

D. M. šolomskas,
46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

Amerikoj gaminti kariniai orlaiviai, nuvežti į Singa
pore ir ten ruošiami mūšiams.
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Namai Kaip Baiiiinai KAS.KALTAS UžJ'H..'.Į UOSTO NELAIMĘ? Pneumonija ar Influenza?
Dabartiniais laikais vie-i ant kiekvienos baliūno 

tose, kur greitai ir plačiai lies, kol susidaro trijų 
išsivysto karinė pramonė, lių storio sluoksnis cemento, 
pritrūksta gyvenamų namų Pirma, negu

da- 
co-

TYRINĖJAMŲ KOMISIJOS RAPORTAS

Prezidento Roosevelto pa- 
p r a deda skirta komisiją, vadovauja- 

darbininkams, ir daugelis jų švirkšt cementą, prie baliū- ma Aukščiausio Teismo tei- 
trėle- no prideda glaudžiai pritai-'sėjo Oweno J. Roberts’o, po 

na- komus rėmus durims ir lan-|mėnesio tyrinėjimų, išdavė

užklausė savo orlaivių ka- Japonijai smulkmeniškas ži- 
pitoną, ar galimas daiktas

laikinai apsigyvena “ 
riuose” (pavežamuose 
mukuose ant automobilių 
ratų) ir bakūžėse ant grei
tųjų sukaltose.

Valdiška Finansų Atstei- 
gimo Korporacija neperse
niai pastatė miestelyje Falls ™ 
Church, Va., eilę visai sa- -- 
votiškų namelių daj’binin- į *' 
kams bei tarnautojams, vei-į- 
kiantiems | šalies gynimui. 
Tokie nameliai yra apskriti, 
panašūs į baliūną, ir stato
mi štai kokiu būdu:

komus rėmus durims ir lan-i mėnesio tyrinėjimų, išdavė 
gams. Cementas išdžiūva; |prezidentui platų raportą 
iš baliūr^-zišleidžia orą; ta- ■ sausio 23 d. apie tai, kas 
da baliūnas subliūška ir bū-i kaltas, kad japonai gruo- 
na ištraukiamas laukan perįdžio 7 d., 7:55 vai. iš ryto 
atvarą durų ar lango. Ir vi- • (Honolulu laiku) galėjo vi
sa tai padaroma per septy-’sai iš pasalų užpult Hawai- 

inias - astuonias valandas. 
Tas pats baliūnas paskui 

(galima vartot ir kitiems pa- 
inašiams namukams statyti.

Tai užpatentuotas išradi
mas amerikiečio architekto 
Wallace’o Neff, iš Holly-■ kariniai laivai padarė ten 
wood, Calif. Jį užgyrė Jung- didelių nuostolių Amerikos 

Visų pirma padaro cemen- tinių Valstijų prekybos se- laivams, orlaivių stovyklom 
tines (konkryto) grindis di- kretorius Jesse Jones. (ir kitiem armijos ir laivyno 

Kokių galima baliūnų pa-įrengimam, ir nužudė gana 
gamint, tai ir panašių namų daug amerikiečių kareivių 
galima pastatyti. Jie gali ir jūreivių.
būti ištinkavoti, išpopieriuo-1 Robertso tyrinėtojų komi- 
ti bei išmaliavoti ir į atski- sija išklausinėjo 127 liūdi
nus kambarius perskirstyti.

Išradėjas teigia, kad pa
našiu būdu tiks statyti ir 
patalpas kareiviams ir pa
stoges orlaiviams.

N. M.

delio rato pavidalo; pritvir
tina prie tų grindų baliūną, 
pagamintą iš tankaus, storo 
audeklo, kuris gerai ap
dengtas guma (robu). Pri
pumpuoja į baliūną oro tiek, 
kad pasidaro po du iki pen
kių svarų spaudimo ant | 
kiekvieno ketvirtainio colio, i 
Paskui tam tikra švirkšty-! 
ne lygiai švirkščia cementą

TIKĖSITE AR NE?
PELĖ PAVOGĖ ŽIEDĄ
Viena moteriškaitė, eida

ma mazgoti indus, nusimo
vė šilūbinį žiedą, pasidėjo mas dobilus, pametė nuo 
ant langinės, sumazgojo in- pjaunamos mašinos muter- 
dus ir nuėjo prie kitos ruo- ką. Kiek jis jos prijieškojo, 
šos. Bet po kiek laiko atsi- kiek priklupinėjo, — matė, 
minus, nuėjo pasiimti žiedo kur nupuolė, bet neranda ir 
Tačiaus jai teko nemažai tiek. Nemažai prisikeikęs 
nusistebėti, kuomet nerado bejieškodamas, turi per-, 
žiedo, kur buvo padėjusi, traukti darbą, kinkyti ark- 
Namuose, apart jos, nieko liūs, vestis namon, važiuoti 
daugiau nebuvo, tai kur ga- į miestą, kad nusipirkti tin- 
lėjo dingti žiedas?

Vyrui parėjus iš darbo 
ir jai pasisakius savo nelai
mę, abudu puolėsi j ieškoti 
žiedo, bet viskas veltui. Vy
relis pradeda abejoti ir da
ro užmetimą, kad ji kitur 
žiedą bus padėjus. O ji gin
čijasi, kad tikrai atmena, 
kur nusimovė ir kur padėjo.

Bet koks jųdviejų buvo 
nusistebėjimas, kuomet už 
nekurio laiko, ant į slastus prie sienos nutilus; antrasis 
įkliuvusios peliukės lieme
nėlio vyriškis pastebėjo ša- 
vo pačiukės žiedą! Mat, pe- pora savaičių atgal vienas 
liuke belįsdama per žiedą, berniukas, bėgdamas Chica- 
galvą ir pirmutines kojukes gos gatve, paslydo' ir par- 
perkišus, o būdama persto- puolė. Gi patsai puolimas 
ra kiaurai perlįsti — nėšio- buvo toks keistas, kad ber- 
josi žiedą iki pakliuvo 

ą sląstus.

Pneumonija, arba plau- valstijos sveikatos skyriaus, 
čių uždegimas, nėra vis tos surado kitą tikrą būdą, kaip 

įgyžinot, ar žmogus sergapačios rūšies liga. Priskai
tomą net 32 skirtingos rū- plaučių uždegimu ar influ- 
šys plaučių uždegimo arbd.enza. Tatai jinaį ištyrė ant

i.

_ s orlaivių s t o v yklas, iraį — bakterijos iššaukia ir 
prieplaukų įrengimus ir vi- ‘skirtingą plaučių uždegimą, 
sus kitus Japonijai svarbius I yra dar vįenos rūšies 
dalykus pahu saloje ir Per-|p[au^ju uždegimas, vadina- 
lų Uoste. !mas netipiška pneumonija,

Kad Amerika dar buvo hr &a buvo labai sunku tik-

uamvej, nias ir planus apie ameri- 
kad japonai užpultų Hawai- kiečių laivus ir jų vietas, | 
ius iš oro? Kapitonas atsa- apie kariuomenės patalpas,'pneumonijos/^^ 
kė, kad ne. To ir užteko ad- apie orlaivių r x----- !
mirolui.

Generolas Short, admiro
las Kimmel ir visi kiti jų 
komandoje esami vyresnieji 
oficieriai - visi, be išimties,

............................. laikės tokios nuomonės, kad formaluje taikoje su Japo-Irai nuspi.ęst ar tai plaučiu
1 Danu ir tenaitmį Perlų Uosto užpuolimas išjnija, tai ir nesekė šnipų ži- (uždegimas ‘ 1,1

1 r ■» x z-vr't i "i 5 r i »1 z^ i zl i w z-\ I .. * •

iu sala
Perlų Uostą, svarbiausią A- japonų puses tai, esą, fakti- 
merikos laivyno
Pacifiko Vandenyne. Taip 
pasalingai užpuldami, japo
nu orlaiviai, submarinai ir

V Z

_____o___ ;, ar influenza, ar
. ... mų, kurios buvo perleidmė-j šiaip sunkios siOgOs. Atro-

stovyklą nai visai negalimas dalykas, jamos telefonu ir radijo te-^č kad tam tikri bakteri- 
APLEISTA PERSERGĖJI- pegrafu. Nes toks _ sekimas, į niai nuodai> panašūs į influ. 

tai būtų^ diplomatijos taisy- enzos nuodus, yra kaltinin- 
klių laužymas. šitokio plaučio uždegi-

MŲ SISTEMA
Buvo įrengta laikina per

sergėjimų sistema prieš už- NEDRĮSO KLIUDYT JA- mo.
kliu laužymas.

PONŲ ŠNIPUS
Hawaii laivyno sekliai už

puolikus iš oro, bet perser
gėjimų stotys veikė tiktai 
iš ryto, nuo 4 iki 7 valan- klausė Federalių Tyrinėji- 
dos.

Sekmadienį gruodžio 7 d. 
persergėjimų sistema buvo 
uždaryta lygiai 7 vai. iš ry
to, tai už 55 minučių pirm 
užpuolimo.

O Oahu saloje buvo gana 
pralavintų kariškių tėmiji- 
mams persergėjimų stotyse 
per ištisas 24 valandas.
NEPAISĖ PUSKARININ

KIO NUTĖMIJIMO
srityje laivyno komandie-| Vienas puskarininkis (un- 
rius admirolas Husband E. teroficierius), kuris lavinosi
Kimmel ir vyriausias tenai- persergėjimams, į s i p rašė 

Tinis armijos komandierius oficieriaus leist jam ilgiau 
‘generolas Walter C. Short, pabūti tėmijimo stotyje.

; apie 7:02

ninkus, kurių parodymai, 
nurašyti mašinėle, užima 
1,887 puslapius. Be to, ko
misija pernagrinėjo 3,000 
puslapių įvairių dokumentų.

Komisija atrado, kad di
džiausi tos nelaimės kalti
ninkai buvo vyriausias toje. 
srityje laivyno 1

GRĖBLYS ATRADO
MUTERKĄ

Vienas falineiys, pjauda- jjedu taipgi vienas ir kitas I Puskarininkis uc dnni na namarn mn . i . i t

kamą muterką

mų Biurą, gal reikėtų areš- 
tuot tuos japonų agentus, 
kad jie neužsiregistravo 
kaipo tokie? Tam priešinosi 
generolas Short; sako, turi
me jiem duot pranešimus ir ,ar 
laiką ir progą užsiregis
truok Nes, girdi, jų areš
tavimas sukeltų japonus ne- 
piliečius ir net japonų kil
mės Amerikos pili ečius 
prieš Jungtines Valstijas.

Taip nieko ir nebuvo da
roma prieš Japonijos agen- 
tus-šnipus.

O jie žinojo ir pranešė 
Japonijai, kad:

“Niekur nebuvo Jungtinių

Kai kada ši netipiška 
pneumonija ir prasideda su 
influenza, ir todėl dar sun
kiau atskirt vieną nuo ki
tos. Ir tik X-spinduliais nu
traukus krūtinės paveikslą, 
tebuvo galima be dvejojimo 
pasakyt, ar ztai pneumonija 

• tik influenza.
is-1 Bet neseniai daktarė Cla

ra Nigg, besidarbuodama 
laboratorijoje M i nnesotos

kraują įleido vandens ar ki
tų skysčių, kuriais plovėsi 
burną sergantieji visokių 
rūšių pneumonija ir influ
enza. Kiekvienai pelei dak
tarė Nigg įšvirkštė tiktai 
vieno ligonio burnos papla- 
lavų, ir štai kas pasirodė. 
Kuri tik pelė gavo pneumo
nijos ligonio paplavų, tai ir 
ji pati susirgo pneumonija, 
vis tiek, ar ligonis turėtų 
paprastą pneumoniją ar 
vadinamą netipišką pneu
moniją. O kurioms pelėms 
buvo įšvirkšta paplavų iš 
influenzos ligonių burnų, 
tos tik influenza tesusirgo.

Daugelis ligų ir gyduolių 
pirma išbandoma ant pelių, 
žiurkių ir kitu gyvuliukų, 
ir gauti iš to patyrimai pa
prastai taipgi pritaikomi 
žmonėms ir pasitvirtina be- 
gydant juos.

N. M.

GYDOMASIS AlJGMUO

turėjo savo komandoje at-! vai. nugirdo didelį būrį or-j^a^s- laivyno jėgų priruoštų 
skirtis orlaivių būrius. Bet laivių, i 
iiedu nepadarė reikiamų pa- nuo Oahu salos 
-^ruošimų apsigynimui ir, dalies, 
-^^nd^darbiavo.

ĮSPĖJIMAI Iš V 
INGTONO

Admirolas Kimmbl ir ge
nerolas Short dar pernai 
sausio mėnesį gavo įspėji-

ASH-

Chinijoje pasitaiko žmonių, 
turinčių 150 ir net 200 mė
tų, tai tik dėl to, kad jie. 
vartoja amžinos gyvybės; 
šaknį — ženšenį, ženšenio 
gydomieji ypatumai Chini- 
joj^ buvo žinomi seniai 
(prieš mūsų gadynę. Gydo- 
'mąją^galią turi tik pati šak
nis, kuri yra gumbuota ir 

kiekviename, žydįs smul- šakota, dažnai labai panaši 
kiais gelsvai žaliais žiede- l stovmtį^sėdintį ar einantį 
liais. Ne specialistas, užėjęs ' -
miške tokią žolelę, visai ne- \ . .v. - .
kreiptų į ją dėmesio ir ra_ Tomiškai reiškia 
miai praeitų pro šalį. Bet j 
visai kitaip pasielgtų žmo- 
'gus, kurio gyvenimo tikslas 
yra tas gėleles rinkti. Pa
matęs ją, tas žmogus mes- 

Kur dideliuose aukščiuo- tų į šoną lazdą, kuria jis 
se nuo žemės užsibaigia yra ginkluotas, pultų kniūb- 
oras, dar erdvė anaiptol nė- ščias prieš ją ir skubėtų iš-, 

tarti užkeikiamąją 1 
formulę, kad ji neišnyktų iš 
jo akių. Juk tai yra paslap
tingasis ženšenis, augalas, 
už kurio šaknį Chinijos gy-1 
dytojai ir vaistininkai mo-

už anie 130 mvliul^^^^ i siauiių lytus, į siau- tu sllos šiaurinės »us i..šiaurių, pakarus■
ryto ji7:30 vai.

apie tai pranešė oficieriui
nuo Hawaiiu salų. Iki gruo
džio 6 d. niekur nebuvo pa-

Tolimuose Rytuose, Ussū- 
rio srityje, Korėjoje, Man- 
džūrijoje ir šiaurės rytų 
Chinijoje, n e įžengiamuose 
tamsiuose miškuose, 'labai 
retai pasitaiko pažiūrėti ku
klutis, 30 — 40 centimetru 
aukščio paprastas vienstie- 
bis augalėlis, turįs 4 — 6 su
dėtinius lapus po 5 lapelius 
kiekviename, :

CVUAV vCil Kz A CAllVkJv A. A V A A ALLA^ 1 • • V T

tuo laiku buvusiam karinių Jai^enKor aiPzva^y_ 
sakė, kad tai būsią pačios. r 
Amerikos orlaiviai, ir nieko Oahu salą, kaip sako 
dėl to nedarė.
KIMMEL SPĖJO,

sake, kad tai būsią pačios nebuvo jos nei ap-

Tačiaus praslinkus porai mus nuo laivyno ii- karo TATAI DARO, O
j 1 ’v 1 ’ j SHORT SPeJO, KAD

KIMMEL
Admirolas Kimmel pirm 

gruodžio 7 d. ir tą pačią 
dieną iš ryto manė, kad ge
nerolo Shorto kariškiai at
lieka visą temijimų darbą, 
bet jis niekad neužklausė 
gen. Shorto, ar jo kariuo
menė iš tikrųjų atlieka tą 
pareigą.

šiokiomis dienomis skrai
dė apie Oahu salą kai kurie 
lakūnai, besilavindami į oro 
žvalgus; bet sekmadieniais 
nebuvo jokios, net tokių mo
kinių žvalgybos.

Laivyno orlaiviai tik lai
kas nuo laiko darydavo to
lesnius apžvalginėjimus per 
kokius 700 mylių nuo Perlų

metų, kada jis, paskutiniu 
kartu nupjovęs dobilus, ma
šina grėbė šieną, nustebo, 
pamatęs savo muterką ant 
grėblio virbalo užsimovu
sia ! v

PRIŠALO LIEŽUVIS
Pas lietuvius yra toks pa

šiepimas, kad prispirtam

užklausė: “Tai ko nutilai?
Ar liežuvis prišalo?” Bet

į niuko liežuvis prisilietė prie 
geležinės “paipos” ir priša-

. lo.
Kiek ten buvo strioko ne 

tik liežuvio savininkui, bet 
ir policijai, ugniagesiams 
bei ligoninės pareigūnams! 
Ką dabar daryti — berniu
ko liežuvį atplėšt, ar išpjaut, neg|ma admirolui

GYVATĖ ĄSOČIO 
RANKENOJE

Vienas farmerys, išėjęs į 
laukus dirbti, nusinešė ir 
pietus, kurie susidėjo (iš 
dviejų kiaušinių, sandvičių . . .
ir ąsotėlio kavos. Pietus pa- £abai^ paipos, n visą biz-,ųuj jOg fakt.jnai baigėsi de- . ,1 . . ’ . m i 11 ccr\v\ i vi n r RnF nnt 1 _ .. . . ..sidejęs prie, medžio, nuėjo •; 
dirbti.

Gi atėjęs pietus valgyti ir 
radęs gyvatę begaspadi- 
naujančią apie jo pietus, ne- ' 
suvokia, kas Čia darosi ? Gy
vatė išliejus kava, ritasi su 
tuščiu ąsočiu! O kada jis 
gerai apžiūrėjo, pasirodė, 
kad gyvatė, prarijus vieną 
kiaušinį, išlindus per ąsočio 
rankenėlę, prarijo ir kitą. O 
tuodu kiaušiniai, tarsi maz
gai užmegzti, vienas vienoj, 
antras — antroj rankenėlės 
pusėj, neleido gyvatei išlįs
ti nei pirmyn nei atgal.

,nį vežt į ligoninę? Bet, ant 
nelaimingo berniuko laimės, 
eidamas pro šalį pliumeris, 
užkūrė gazolinu degantį šil
dytuvą, atšildė paipą ir pa- 
liuosavo berniuko liežuvį.

Dėdė Vincas.

Roberts’o komisijos rapor
tas.
(Pabaiga kitame Įvairumų 

numeryje).
partmentų iš Washingtono, ■ 
kad japonai gali iš pasalų 
užpult Perlų Uostą, ir ragi
no, kad Hawaiiu laivynas, 
armija ir jų orlaiviai pasi
ruoštų veikti bendrai ir su
tartinai prieš gręsianti ja
ponų užpuolimą iš oro.

Buvo išdirbti ir bendro 
veikimo planai, bet jie ne
buvo vykdomi.

Už kelių mėnesių pirm 
japonam užklumpant Perlų 
Uostą, Amerikos laivyno ir 
karo sekretoriai pranešė vi
siem atsakingiem komandie- 
riam, jog blogėja santikiai 
tarp Japonijos ir Jungtinių 
Valstijų, ir gręsia karo 
veiksmai. Patys komandie- 
riai turėjo žinot, kad japo
nai gali staiga užpult Ha- Uosto. O jeigu būtų buvus 
waiius, kaip kad fašistų 
Ašies kraštai paprastai da
ro, be jokio perspėjimo.

Lapkričio 27 d. laivyno 
departmentas nusiuntė pra- 

i Kimme-

‘ Geležies Debesys

ra visai tuščios dausos. Net 
už milionų mylių nuo mūsų 
saulės yra medžiagos, nors 
ir labai smulkiame, skysta
me pavidale, — kaipo dujų 
bei dulkelių miglynai. Tuo
se miglynuose buvo jau pir
miau astronomų surasta 
elementai tokių medžiagų, 
kaip kalcijus, natras (sodi
um), kalijus (potassium), 
ti tani jus ir junginiai ang
lies dujų su vandeniliu ir 
azoto (nitrogeno) su gry- 
nanglio gesais.

Pastaruoju gi laiku astro
nomai Wilsono Kalno Ob
servatorijos surado ir gele
žies dujų ir geležinių dulke
lių debesis bei miglynus 
tarp tolimų žvaigždžių, už 
šimtų milionų mylių.

bent tokia oro žvalgyba 
nuolat palaikoma, tai japo
nai užpuolikai būtų iš anks
to nastebėti.

Generolas Short spėjo, 
kad laivynas daro tinkamus 
apžvalginėjimus iš oro, bet 
jis ir po karo ir laivyno de- 
partmentų Įspėjimų ir para
ginimų, duotų spalių mėne
sį ir lapkrityje, vis tiek nie
kada neužklausė admirolo 
Kimmelio, ar laivyno lakū
nai daro bent kokius ap
žvalginėj imus.

ŠNIPŲ KNIBžDYNAS
■ 1941 m. vasarą Honolulu 
srityje, Hawaiiuose, buvo 
daugiau kaip 200 Japonijos 
šnipų, kurie veikė kaip ja
ponų konsulatų agentai; o 
neoficialių ir kitų šnipų bu
vo dar daugiau; Jie surinko1 spinduliai, kol pasiekia že-

. Iš to gavo vardą 
pats augalas, nes “žen-šen” 

“žmogus- 
šaknis.” šis šaknų. panašu
mas, greičiausiai, ir atkrei
pė senų senovėje į tą auga
lą burtininkų dėmesį, kurie 
todėl pradėjo mėginti ligo
nius gydyti ženšenio šakni
mis. Dėl savo retumo ir ne
paprastumo ženšenis per il- 

burtu'8US amz^us Chinijoje labai 
‘ išgarsėjo.

Pirmąsias apie ženšenį ži
nias Europoj paskleidė 1710 
m. francūzas Žartū, kelia
vęs anais laikais po šiaurės 

ka pasakiškus pinigus. Žmo- 
gus, radęs miškuose ben^ 
vieną ženšenio auo-alėlį,. ii 
tiesų gali save laikyti lai
mingu ir turtingu. Už žen- i 
šenio 300 •— 400 gramų svo- ( 
rio šaknį, kuri yra 5 — 7 
centimetrų ilgumo Chinijoje 
mokama nuo 150 ligi 1,500 
aukso rublių!

Ženšenis vadinamas relik
viniu augalu, t.y., augalu, 
išlikusiu ligi šių dienų iš 
seniai buvusių geologinių 
gadynių. Tad jis yra baigiąs

rašė, kad ženšenis gydąs vi- 
< sas ligas ir kad pakš turėjęs 

-progą tatai įsitikinti, lan
kydamasis to meto chinų li
goninėse, kur buvo gydoma 
išimtinai tik ženšenio šakni
mis. Nuo to laiko ir Euro
pos ir Amerikos cheminėse 
laboratorijose buvo darytos 
ženšenio sudėties analizės 
(smulkmeniški nagrinėji
mai), tačiau nieko ypatingo 
medicinos požiūriu jame ne
rasta. Bet Chinijoje ženše
nis ir dabar lygiai taip pat

rybos su Japonija, ir gal tik 
no keliu dienų japonai pra
dės užnuolimo žygius.

Nežiūrint tų įspėjimų, 
pranešimų ir paraginimų, 
vnač kas liečia bendra vei
kimą armijos, laivyno ir oro 
jėgų, generolas Short ir ad
mirolas Kimmel nuo lapkri
čio 27 d. iki pat japonų ata
kos nė vieną karta nenasi- 
tarė, kaip suderinti jėgas, 
kad atrėmus japonus.
VYRIAUSI KOMANDIE- 
RIAI NETIKĖJO. KAD 

JAPONAI UŽPULS
Admirolas Kimmel kartą ir įvairiais būdais persiuntė mę.

nykti,. išmirštas augalas.. tebebranginamas, kaip irBet kaip gi-jie sužino to- ^eoeoiauginamas, Kaip^ ir
kius,. neapsakomai tolimus J<a’p.Jau. lmneta> Jis auga lsenovėje. Užsieniečius zen- 

vartodami ^^ai ^ai kuriose T olimųjų seniu verčia domėtis ne tiekdalykus ? Ogi 
tam tikfūs mokslinius ins
trumentus su ! _ 
stiklais, kurių pagalba ma
to, kaip šviesa atsimuša į 
įvairius elementus bei ats
pindi nuo jų. žvaigždžių 
spinduliai savotiškai maino
si, pereidami per skirtingus 
medžiagos elementus erdvė
je. Pagal tas šviesos atmai
nas mokslininkai ir nusako, 
per kokių elementų miElv
inus eina tie žvaigždžių

Rytų vietose. Chinijoje apie i jo gydomoji galia, kiek ga- 
specialiai jį Pasako>“a ,visokiU ........................................

stabių, nebūtų dalykų. Esą, 
jis žydįs tik vieną kartą per 
vienuoliką metų, kad jo šak
nį iškasti galima tik žydėji
mo metu, nes kitu laiku iš
imta šaknis neturinti jokios 
gydomosios galios.

Ženšenį chinai vadina 
“amžinos gyvybės šaknimi,” 
nes, chinų gydytojų tvirti
nimu, ženšenis ne tik gydąs 
visas ligas, bet ir pailginąs 
žmogaus gyvenimą. Jei, esą,

limas iš jo auginimo pelnas, 
parduodant jo šaknis Chini
joje.

Tik visa beda, kad ženše
nis yra labai savotiškas au
galas, augąs tik ypatingo
mis sąlygomis. Jis nemėgs
ta saulės spindulių, kurie jį 
užmuša, bet neauga ir visiš
kame pavėsyje. Jo mėgsta
miausios vietos yra drėgni, 
tamsūs miškai, kurių žemę 
pasiekia tik reti saulės spin-

(Tąsa ant 7-to pusi.)
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HITLER TROOPS LEAVE A TRAIL OF BLOOD IN LITHUANIA
Leading Lithuanian Citizens Testify as to 
the Crimes Committed Upon the Innocent 
People of Lithuania by Fascist Vandals

Courageous Liths Fight Back With Partisan Warfare; 
Eagerly Await the Day the Red Army Will Help Them

Win Victory Against the Hated Nazi Occupationists

This amazing account of 
fascist 
uania and 
publics 
leading 
country. 
Roll Call

Announce Rehearsal
chorus Members:—
Aido Chorus rehearsal 

at 7:30 P. M., Friday,

TO AIDO
Brooklyn 

will begin
January 30, 1942. AH members are
urged to come on time.

—COMM.
___________

Lithuanian Daily “Laisve” Holding Its 
Annual Shareholders Conference Sunday:

Banquet at Grand Paradise in Evening

(Wireless to Inter-Continent News)
KUIBYSHEV, U.S.S.R., January 21. — The villages of Lith

uania are now red with blood and scarcely one brick stands upon] 
the other where fascist troops have left their mark. German 
Nazi propaganda circulated false inventions about the brutalities | 
allegedly perpetrated by the Red Army, spreading provocative! 
rumors alleging that when the Red Army was temporarily with
drawn from Lithuania and the Baltic countries it forced the ( 
civil population to evacuate from the Hitler occupied republics. 
This attempt was only one of many to blame the atrocities com
mitted by the Fascists upon the Soviets.

Leading Lithuanian men and women who have made the 
little country proud for their contributions to the arts and 
sciences tell the truth of what German occupation has meant 
to their brothers and sisters in their native lands:

It is known to the whole world that having perfidiously at
tacked the peoples of the Soviet®---------------------------------------
Union the German Fascist in
vaders began to perpetrate bloody 
atrocities in the frontier districts, 
including the Baltic Soviet Repub
lics. It is the German Fascist 
marauders who robbed the peace
ful population and violated women. 
It is they who introduced to the 
civilized world the practice of mass 
murder of innocent people called 
hostages, it is they who in their im
potent rage wreaked vengeance on 
the Baltic peoples for their valiant 
sons and daughters who met the 
German Fascist invaders with par
tisan bullets. It is the German Fas
cist beast who the very first mor
ning of the war shelled and bombed 
the children’s Pioneer camp on the 
Lithuanian border, in the health 
resort of Palanga, where over two 
thousand children were vacationing. 
It is the German Fascist barbarians 
who bombed and sunk near the 
Esthonian shores, the Hospital ship 
“Siberia” carrying wounded men, 
women and children evacuated from 
Esthonia.

Place Women, Children 
in Front of Troops

It is the German Fascists who 
near Riga, Vilnius (the Lithuanian 
capital) and many other places 
machine-gunned the peaceful in
habitants as they were leaving the 
zone of military operations. Who 
but the German invaders placed 
women and children in front of 
their attacking troops?

Nazis Strip Lithuania 
of All It Had

Trie uerman Fascist monsters 
ushered in the ’’new order” in the 
Baltic countries with mass shooting 
of the patriots in Vilnius, Kaunas, 
Daugavpilis, Riga, Tartu, Tallinn 
and other Baltic cities and locali
ties, robbing the peaceful inhabi
tants of food, clothing, raw mate
rials, shipping thousands of work
ers, engineers and doctors from 
Vilnius, Kaunas, Riga, Liepaja and 
Tallinn for forced labor in Germa
ny, who took from the Lithuanian, 
Latvian and Esthonian peasants, 
land granted them by Soviet power 
and turned it over to the German 
barons and colonizers

It is not for the first time that 
the Lithuanians, the Esthonians 
and zthe Ixitts have tasted the 
yoke of the German occupatio
nists. That is why thousands of 
citizens of Lithuania, Latvia and 
Esthopia temporarily left their 
homes together with the Red 
Ąrmy. They left their countries 
In order .to be able to, together 
with the Russian and other peo
ples of the Soviet Union, < more 
effectively to fight against the 
German marauders who have 
temporarily enslaved their coun
tries.

German propaganda* is designed to 
slander the Red Army in the eyes 
of the peoples of the Baltic coun
tries and in the eyes of the whole

the schools and universities, outlaw
ing the native tongue. The German 
Fascists know no bounds in their: 
fury. But the freedom loving peo- 1 
pies of Lithuania, Latvia and Estho
nia, know that the Fascist rule will1 
be short lived.

Look to Red Army for Hope, 
Aid Against Nazis

The Baltic peoples are confident 1 
that the Red Army which has tem
porarily withdrawn from the Bal-į 
tic, will rout Hitler’s hordes. The 
Lithuanians, Esthonians and Letts: 
will again be able to build their I 
new life in the family of free peo-1 
pies of the Soviet Union.

Liths in the Red Army
į 

Desiring to bring nearer the ■ 
hour of victory over Hitler’s hordes, 
the Letts, Esthonians and the Lith-1 
uanians arc joining the ranks of 
the Red Army. The sons of the 
Baltic peoples consider it their, 
sacred duty and the great honor to 
fight in the ranks of the Red Army 
against the Hitlerites. The National; 
Baltic units firmly and heroically 
are fighting bn all fronts of the 
patriotic war.

The patriots of the Baltic! 
countries are steadily . intensifying , 
partisan warfare against the Ger_ | 
man Invaders, striking at the' 
German rear in the Baltic, an-! 
nlhi'ating the German occupatio- ! 
nists. The German invaders are 
attempting to fight the partisan 
movement. They issued an order 
offering 5,000 roubles reward for 
pointing out the residence of a 
partisan and promising to keep! 
the name of the stooge a secret. I 
But these pitiful attempts of the 
Hitlerites are doomed to failure. 
No, the Letts, Esthonians anti 
Lithuanians will not. sell their 
freedom and independence for 
thirty gilders.

The heroic defense of Tallinn in 
which the Esthonian patriot detach
ments took ■ an active part together; 
with the Red Army and Navy con- ■ 
stitutes a brilliant page in the his- Į 
tory of the patriotic war of the peo-j 
pies of the Soviet Union. The work-: 
ing people of Lithuania and Latvia; 
too offered stiff resistance to the 
German invaders.

world. Hitler will not succeed in 
this. The Baltic peoples know the 
Red Army. They know that the Red 
Army brought them the right to 
peaceful creative labor, helped them 
to build their new free remarkable 
Soviet life. The year of Soviet 
power in Lithuania, Latvia and Es
thonia was a year of unprecedented 
progress of national culture. It saw 
the opening of hundreds of new 
schools. People’s Universities, and 
libraries.

Thousands of young men and 
women gained access to the uni
versities for the first time. The old 
theaters broadened their activity, 
new theatres opened, all the con
ditions were created for the fruit
ful work of writers and artists, 
musicians.

Try to Wipe Out All 
Traces of Lithuania

And it is this life that Hitler’s 
brutal hordes trampled under foot, 
drenched in blood. The Hitlerites 
are trying to Germanize the peoples 
of Lithuania, Latvia and Esthonia. 
They are destroying the national 
culture, national monuments, closing

Among the heroes of the patriotic 
war there were many among the 
sons of the Baltic. It was a Lett 
regiment Commissar, Ulpe, who, 
with his regiment routed a< German 
column and died the death of a 
hero. The Esthonian Mori Arnold 
was honored with the title Hero of 
the Soviet Union, the brave leader 
of the partisan detachment Šimėnas 
is. a Lithuanian, Pilot Engel Pus- 
sep, twice awarded government de
corations is Esthonian, it was Lat- 
gallian Bogomolov who heroically 
blew up a bridge with - German 
tanks, and dozens and hundred of 
other heroes who, sparing no blood 
or life are firmly exterminating the 

; German Fascist scum.
Shoulder to shoulder with all the 

į jieoples of the Soviet Union, the 
i Baltic peoples are exerting every 
j effort to hasten the approach of the 
day when the Red Army will com
pletely smash the Hitler hordes, 
paving the way for a new free life, 
for peaceful creative labor to all the 

Į peoples temporarily enslaved by 
i Hitler.

. ------------——’ ’f
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HERE AND THERE

In Short
By GEORGE DANISH.
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is never any single com- 
over army, navy, and air 

at our outlying seaports and 
The only unified command

so far, is unan- 
the usual proper 
Brooklyn’s Lith- 
be increased by 

next column ...

Baltushis-Juozenas, writer.

Lithuanian Hall by the 
part of the proceeds 
USO. All men in 
admitted free! We

But instead of a frontal

Lithuanian 
news

Geruchret” 
ended this 

failed to do
voice that Miss Summers

18, 
who came to 
from Canton, 
bombed the

he was attending, 
Army Air Corps ... 

A joint statement 
Navy headquarters 
that the two . service branches had
established “a closely coordinated 
defensive network system” to pro
tect America’s Eastern Seaboard

de- 
she 
full

bringing up

L.M.S. members
“concert party” for the Vytautas 
Bacevičius piano recital 
gie Hall in N. Y. on 
11th ...

civilian defense

Works of 
now be purchasedshy MARION GROZAN

ISS LYDIA SUMMERS, 
ming contralto of the

, soft, and deep in the 
.full and strong in 

in the transition

donate blood to
Cross can re-

Current 
Siurba...

Juozas Banaitis, composer.

Justas Paleckis, Chairman 
Presidium Supreme So
viet Lithuanian Socialist 
Republic.

uni
will 
for 

that
Everybody turn out 
Advertise it among

I. Butkus’s play, “Is- 
will be given by the

atrocities in Lith- 
the Baltic Re

is signed by the . 
citizens of that 
Their names are a 
of Honor to every

Lithuanian American who 
realizes the struggle to 
achieve progress and recog
nition that each of them 
bao experienced. Their lives 
are a testament to the fact 
that the spirit of Lithuania 
is yet alive and unvanquish- 
■ed:

Personnel man — I can't 
steady work. But I might 
some odd jobs.

Weary Willie — That’ll 
The odder The better.

Petras Cvirka, writer. 
Liudas Gira, writer. 
Vytautas Gridzijauskas, 

professor at the Universi
ty of Vilnius.

Jonas Krisčiunas, Dean of 
the Dotnuva Agricultural 
Academy.

Jonas M a r c i n k e vičius, 
w r i t ’er and journalist 
whose stirring
of the Nazi rape of Lith
uania 
peared in the Laisve Eng
lish Section.

Salomėja Neris, poetess.
Povilas Pakarklis, Profes
sor at Vilnius University.

Alexandra S t a skevičiute, 
State Opera singer.

Jonas Šimkus, writer

music notes:--
Lydia Summers Recital

MOpera Co. made her first appear-j 
ance in Town Hall a short time ago. • 
Ir> her offering the beginning of the! 
program consisted of several Scotch,' 
Welsh and Irish folksongs arranged; 
by Beethoven they 
smoothly enough, 
Maid” (Welsh) being 
Trommel 
composer 
somehow 
full, rich, 
later displayed.

Of the next five songs by Schu
bert “Der Kreuzzug” and “Nacht 
und Traume” tended more to show 
off to a better advantage the fine 
timbre of her voice although on the 
whole program the choice of songs 
does not give the hearer much.of a 
chance to judge exactly the range 
she is capable of. Her voice is beau- 
til ullly clear 
lower register, 
the upper, but 
from one to the other somewhere in 
the middle are one or two notes 
that have a very slight sort of 
huskiness. This is in the negligible 
stage, but it makes for a slight 
detraction from the perfection 
otherwise attained. This was evident 
in only some of the offerings, so 
it seems a wiser choice of songs 
would eliminate this fault to a cer
tain- extent.

After the intermission came ano
ther group of fine songs by Hugo 
Wolf that are not too often used i 
by singers. Among them, a gem cal
led “Morgauthau’ that was excep
tionally well done. Softly, as the 
fall of a leaf, Miss Summers’ voice 
t r a n s p orts you to a quiet glen, 
breeze gently blowing, the timid 
note of a bird in a tree. It was a 
little difficult to shake off this 
licious feeling of languor as 
launched into a dramatic, 
throated presentation of “Dank des 
Paria” also in 
Wolf,

The recital 
English songs 
Howard Brockway and 
Bantock , all very effectively sung.

Effective too was the huge bou
quet of brilliant scarlet roses (one 
of the numerous floral offerings) 
placed on the piano that by chance, 
exactly matched the wide panel of 
Miss Summers’ long gown.

The audience was largo and ap
preciative and applauded the sing
er generously. Many delightful en
cores were given.

The accompanist was Coenraad 
V. Bos who is a pianist of no mean 
ability. He is intensely watchful to 
be in perfect accord with the sing
er, thus turning out a complete, 
smoothly merged performance.

were sung 
“The Cottage 
the best: “Die 
by the same 

; group which 
i justice to the

Oh, Deacon!
Minister — And in closing, breth

ren, let us pray. I will ask Deacon 
Brown to lead.

Deacon Brown (awakening from a 
nap) —Hain t my lead; .! dealt.

Admitted Free to 
Detroit’s Valentine

by STAFF CORRESPONDENT
DETROIT, Mich. — Things arc 

happening and I hope they are for 
the best. /Most ' of our boys, it 
seems, are going to be working on 
a seven day week for defense — so 
that means that virtually all ap
pearances of the Aido Chorus will 
be filled by the Girls Ensemble.

“It’s June in January” — and 
two couples have taken the final 
leap into matrimony. On January 
17, Joanna Budds and Walter Jakš- 
tys were made one, and a week 
later, Algird Geralt and Wanda 
Drutchas- paid a visit to the parson 1 
in Ann Arbor. Mr. and Mrs. Walter 
Jakštys are honeymooning in Flori
da. Who says that romance is dead?

Everybody listenin’ ? A gala Va
lentine Party is planned for Feb
ruary 15, at 
chorus with 
going to the 
form will be
have the Buccaneers to play 
us again and you and I know 
they are good, 
for this affair, 
your friends.

Mr. John 
vyta Duktė
members of the Aido Chorus under 
his direction on March 22 at Fin
nish Hall. I understand that the 
play has been sent in to the LMS 
(Meno Sąjunga) and that they arc, 
going to publish it for use among 
other colonies.

As far as I know, these people 
in the cast: Antoinette Dau- 
Violet Karolis, Lillian Gugas,

Joe Palukaitis, Al-

arc
bar,
Mrs. Demskis,
bert Rye and Walter Gugas.

Bowling flashes! Albert
ed up the jack pot today 
the highest game which
Among the girls, Violet Karolis is 
improving her game. Maybe Fritzi’s 

! coaching helps. —A

"A Hold Party for the
Draftee Fund of

LDS Youth Branch
A BEER PARTY to replenish the 

Draftees Fund will be given by the 
Maspeth LDS Cavalcades at their 
club rooms, the Lithuanian Ameri
can Citizens Club, 60-39 Perry Ave., 
Maspeth, L. I. tomorrow night, Sa
turday, January 31, 1942. Come and 
get your fill of beer and food.

Starting time is 8 P. M. Admis
sion to 
for the 
ladies.

Laisve Washington Bureau
The United States has concluded 

agreements with 16 .Latin American 
republics, calling for mutual reduc
tion of tariff and other trade bar
riers, in a sweeping move to as
sure maximum war production, a 
high Government official disclosed...

Canada announced the rationing 
of sugar, effective immediately, and 
set a limit of three-quarters of a 
pound a week each person. The Ca
nadian action followed the Washing
ton announcement that rationing of 
sugar would start soon in the U. S.

Chinese high
Dallas, 
where 
school 

in the

tect America’s Eastei 
from enemy attack ...

The Civil Seryice 
urged men qualified in 
thopedics, lithography, 
metry and topography 
recently announced 
which will remain open until fur
ther notice. No written tests are 
quired.

BROOKLYN, N. Y. — At 10 in the morning this Sunday, 
Feb. 1, the annual shareholders conference of the Lithuanian 
Daily Laisve will open. The sessions of this important conference 
will be held at the Grand Paradise Hall, 318 Grand St., Brooklyn.

Correspondents, readers and®----------------------------------------
to at- 
which 

on the 
reports

sų bscribers are invited 
tend these sessions at 
time the various editors 
daily will deliver their
on the progress and stand of 
the newspaper. The principal 
report ,of the session will be 
given by the editor in chief, 
Mr. Roy Mizara. It is expected 
that a report on the Laisve 
English Section will also be 
given by its present editor, 
Walter Kubilius.

Prominent Lithuanians from 
every part of the country are 
expected to attend the sessions 
Sunday. They will meet to dis
cuss, among other things, how 
best “Laisve” can participate 
in the defense effort of 
United States.

A banquet will follow 
conference at 6 p. m. It
also be held in Grand Paradise 
Hall. Dancing after the ban
quet begins at 7 p. m.

r. Buknys and George 
two of Laisve’s workers are now 
back in harness after having recu
perated from illnesses ...

A group of Lithuanian workers 
in the Standard Oil Co. in New Jer
sey sent a telegram to President 
Roosevelt pledging all-out in their 
production work and also pledging 
to buy US Bonds 
all Lithuanians in 
do the same ...”

the 
will

Those wishing to 
the American Red 
gister with Frances Pakai at 419 
Lorimer Street where the LDS is 
cooperating with 
efforts ...

Brooklyn Liths in “Out for Victory” Rally 
Tonight: Speakers Will Stress Role of 
Lith-Americans in U< S. Civilian Defense

BROOKLYN, N. Y. — A packed 
hall is the scene tonight of a de
monstration by Brooklyn 
nians that Naziism has no 
this world and that they 
stop till it is destroyed.

Meeting under the auspices of 
the Lithuanian Committee to De-1 
fend America, the gathering tonight 
will feature such prominent Lith
uanian speakers as Dr. Kaškiaučius 
and D. M. Šolomskas. Called to- 
gethei1 by the Committee as a pat

movie review:—
“Joan of Paris” Gets 

“Fair” Rating
JOAN OF FARIS, An RKO 

dio Picture directed by Robert 
venson. With Michele Morgan, 
Henreld, Thomas Mitchell and Laird 
Cregar. Current at the Rivoli.

Free
fliers

themselves on Nazi 
If they do, let us 
that the mettle of 
gence is of finer

riotic assemblage of Lithuanian 
Americans, the meeting tonight will 
not only show the enthusiasm with 
which Lithuanians are participating 
in the war effort, but will also map 
the practical tasks before every per
son present.

Bernard Austin, New York State 
Assemblyman, will be the principal 
speaker of the evening. As chairman 
of the Williamsburg Civilian De
fense Council he will outline the 
part the community’s Lithuanians 
can play in the war effort.

Representatives from the Ameri
can Red Cross and the Office of 
Civilian Defense wiU be present 1o 
answer the questions that are now 
in everyone’s minds as to what 

•New York can expect in the way| 
of attack and what concrete mea-• 
suręs (of defense can be taken to! 
guard against it.

The meeting will be held in the 
Grand Paradise Hall and will open 
at 8 p. m.

Biruta Ramoškaite, popular so
loist, and the LMS Aido Chorus

F RE NC II and British 
may occasionally find 

occupied soil.
pray fervently 
British Intelli- 
material than 

“Joan of Paris” gives indication of. 
The Gestapo of Paris must find it 
pretty boring at times—but then, 
there is the real Underground to 
make things interesting. Someday 
that. picture will be made. Though 
Joan of Paris has its points as a 
anti-Nazi melodrama, iy is not that 
picture.

Harking back to 
ther century when 
ris were also low, 
to a bar maid who in her small 
way helps four allied fliers escape 
the gradually tightening Nazi net. 
In the warp ąnd woof of chase and 
search our Parisian girl falls in love 
with the leader of the squadron and 
sacrifices her life that he and his 
friends may live. Through this 
simple tale is woven the spirit of 
an undying France. j

As bad examples of maldirection 
as has been our displeasure to see 
in many a year mars too many 
points in the picture. The trailing 
of the squadron leader by the Ges
tapo agent is carried to the point 
of ridiculousness. The death of one 
of the British fliers, a thing not at 
all funny in itself, leaves one in 
smiles of condescension.

Those of you who were fortunate 
enough to see Michele Morgan in 
“Le Quai des Brumes” should not 
expect too much from her in this 
film for here and there Hollywood 
has already placed its kiss of death. 
Thi§ reviewer 'however, goes on re
cord as saying that Miss Morgan’s 
profile, from the neck to the waist, 
is as pretty a thing as he has seen 
in a long time. It’s wonderful.

Paul Hcnreid of “Night . Train” 
fame is a man of hero proportions, 
properly balanced between rpgged- 
ness that inspires respect, and man
liness that inspires love. Laird Cre- 
gar, 
tika 
the 
and 
embellishments. May Robson is as 
comfy and British as , we have 
grown to expect her.

One of the highlights of the film 
is a dramatic moment when the 
children of a Parisian class room 
sing “La Marseillaise” as German 
soldiers rush through the room in 
pursuit- of our heroines. That 
scene is sufficient repayment 
the other disappointments in 
story.

Branches of the 
Hearts have just 
Chicago, Ill, and Philadelphia, Pa.... 
K. Kilikevich, whom this writer had 
the .pleasure of meeting on a vaca
tion in Montreal, Canada, is now in 
the Canadian Army. Also seeing 
service in Canada is John Morkls 
whose column we used to follow in 
the English Section of the Toronto 
“Liaudies Balsas” a long time back... 
D. M. Solomskas of the Lithuanian 
Literary Association and John Or
man of the L.D.S. inform us that 
a considerable number of Lithua
nian-American youth are already in 
the U. S. Army (and proud of it) 
and a sizeable number is daily being 
added to the list of those fighting 
Naziism ...

There’s nothing more pleasant 
than to anticipate the birth of a 
baby. This one, i 
nounced and after 
period had passed 
uanian youth will 
one. Name in the

V. Tauras, who is foreign news 
editor of ‘Laisve,” will soon speak 
for the first time on the air over 
WBYN’s - Laisve 
ram. 
Jonas

The 
can 
Lithuanian Fine Arts League. Sing
ers and choral groups should avail 
themselves of this opportunity be
fore the supply is exhausted, ac- 

will provide entertainment for the i cording to Vincent Bovinas, the 
—J—. 1 LMS secretary ...

The Allies have a new way of I all but the perfect specimens. The 
torturing Hitler. When the iijforma-' Schneider test first determines if, 
tion can be of no use to him they 
let him know how he could have 
won some great victory. First Great 
Britain told Adolf that if he had 
attempted an invasion of the Bri
tish Isles after the Dunkirk debacle 
it would have succeeded since at 

her 
this

Soviets were expect- 
and had removed all 
government bureaus 
Then the defenders 
positions and waited 
attack. They waited 
weeks, still no major 
the meantime they 

their position 
reinforcements

under normal conditions, the cir
culatory system functions correctly, 
so that a pilot, who is on duty 24 
hours a day can withstand the in
cessant strain without overdue fati
gue. This tost has been the Water
loo of many a civilian pilot who 
has been found to be unfit because 
of abnormal blood pressure or pulse. 
Every military flyer, when he pulls 
out of a dive, gets a momentary 
blackout because his circulatory 
system cannot immediately adjust 
to the change in body position. If 
the heart took even two seconds 
longer than normal to recover from 
this blackout it might mean a 
crash. Add passing of this test to 
perfect eyesight, perfect h e a ring, 
and perfect teeth, and you have a 
picture of Tarzan? Superman? No, 
an American Flying Cadet.

that time England was on 
knees. Now Russia has revealed 
amazing story.

On October 15 the Germans were 
within field glass distance of the 
Kremlin. The 
ing the worsts 
the important 
from Moscow, 
took up their 
for the Nazi 
one week, two 
onslaught. In
kept strengthening 
and 
from Siberia. Finally the attack 
came, 
campaign it seemed the Germans
had decided to spread out and take 
Moscow from three sides in the 
manner of Warsaw. What happened 
has been the delight of liberty lov
ing people for the last two months.

The Russians now admit that 
Hitler might have taken Moscow 
had he carried out a frontal as
sault and not wasted all that time 
spreading out his forces for a three 
pronged advance. As for the reasons 
which prompted this military faux proper measure of protection were 
pas, the Stalin government offers į 
you a choice of these three:

1. The Nazis who had already lost 
so many lives didn’t want to pit 
any ihore against the murderous ar
tillery which guarded the front of 
Moscow.

2. Hitler had begun to disagree 
with his Generals at this time. They 
being in favor of a frontal attack 
and he calling for a siege. '

3. The Nazis depended on the 
fifth column to doctor up Moscow 
and thus make it comparatively 
easy picking for a surrounding and 
blasting.

Anyway yoti look at it, 
mighty nice story to be able

Thinking Out Loud:—
Reading between the lines of the 

Roberts report 
tragedy seems 
than just the 
mirai Kimmel
is moved to ask the question, “What 
happened between the time that the 
Pearl Harbor commanders were 
warned of impending trouble and 
Dec. 7?" Was there no follow-up 
or chock up by officials in Washing
ton to see if the orders to take

The tremendous showing 
American aviators are making in 
the Far East is not just merely 
superior aircraft or “good luck.” 
The fate of every Jap plane shot 
down was sealed the minute the 
Yank was accepted for training in 
the Air Corps. Hundreds of potential 
airmen reporting daily to the re
cruiting stations are put through a 
physical test designed to weed out

t being complied with? These ques
tions are pertin,ent and they go 
beyond the effort by the investi
gating committee to confine the 
responsibilities to Admiral Kimmel 
and Gen. Short. No doubt there was 
a gross lack of cooperation bet
ween tlic two. Each went his res
pective way and never the twain 
seemed to meet.

However, this seems to be the 
natural outgrowth of our traditio. 
nal system of separate authority 
There 
mand 
force 
bases.
lies in Washington where the Pre
sident is the only official co-ordina
tor between the armed 
likely solution would seem 
appointment of at least 
commander for each of 
flung bases which might 
theatre of war. This is 
learned with the lives 
thousand American boys 
hope lesson number two 
forthcoming.

forces. A 
to be the 
one joint 

our far 
become a 
a lesson 

of three 
and let’s 
never is
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Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS 1 — 6 — 42 — 22

Senas Priešo Ginklas
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(Tąsa)
Bet štai 1938 metų pradžioj iškilo aikš
tėn, kad jis yra nacių šnipas, priešas mū
sų šalies, kurioj turtingai gyveno.

Ginkluotas Amerikos slaptos policijos 
būtys išvažiavo linkui daktaro namų. 
Prie durų jie rado prikaltą lenčiukę:

“Dr. Ignatz T. Griebi, M. D.”
Policija savo rankose turėjo rudaplau

kės Jenni parodymą, kad ji ir Schlueter 
kelis kartus buvo pas daktarą Vokietijos 
reikalais, ypatingai propagandos prieš 
žydus ir komunistus. Antra, jie turėjo 
Schlueterio laišką, antrašuotą daktarui, 
kuris liudijo, kad Griebi yra šnipų gau
jos vadas. Policininkas paspaudė guzi- 
ką. Išėjo slaugė ir, nužiūrinčiai metus 
žvilgsnį, užreiškė:

—Dabar nėra daktaro valandos.
—Bet aš manau, kad mane daktaras 

priims ir ne valandose.
—Kaip jūsų vardas? — pastatė klau

simą slaugė.
—Aš slaptos policijos viršininkas. Eik 

ir tą pasakyk daktarui.
Slaugės rankos sudrebėjo. Ji greitai 

apsisuko ir nuėjo į daktaro kambarius. 
Policininkai suėjo į laukiamąjį kambarį, 
kuris buvo apščiai turtingas. Tuoj aus 
pasirodė ir daktaras.

—Daktaras Griebi?
—Taip, — buvo sausas atsakymas.
—Mes esame federalės valdžios slapto

ji policija. Mes norime, kad daktaras 
eitumėt su mumis į mūsų raštinę.

—Taip, — atsakė karišku tonu dakta
ras. Jis nuėjo apsirengti. Policija žiū
rinėjo jo diplomus ant sienų. Ant vie
nos kabojo dokumentas, liudijantis apie 
jo tarnavimą Jungt. Valstijų armijoj, tą 
vienas iš policininkų priminė.

—Taip, — atsakė daktaras, — aš bu
vau vyresnysis leitenantas. Norėjau pa
siekti kapitono laipsnį.

—Ar jūs pažįstate Kari Schluetjerį? — 
pastatė klausima policininkas.

—Ne!
—A jus pažįstate Joahnne Hoffmann?
—Ne, — buvo daktaro atsakymas, — 

aš pirmu kartu girdžiu tokius vardus.
Kada policija ir daktaras pasiekė val

džios raštinę, ten prasidėjo apklausinė
jimas: .

—Ką daktaras žinote apie Vokietijos 
nacių šnipų veiklą Jungtinėse Valstijose?

—Nieko, nes aš nesu šnipas, tai nieko 
ir nežinau.

—Ar jūs nepažįstate y patą vardu Jo- 
hanne Hoffmann?

—Nieko panašaus, nei Johannes, nei 
Theresės, nieko!

—Jūs, kaip Jungt. Valstijų rezervo lei
tenantas, jeigu žinote nacių šnipus, tai 
mes prašome tuojaus juos atidengti.

\ —Nieko aš nežinau.
—Ar jūs pažįstate žmogų Gustav Rum

rich vardu?
—Nieko panašaus.
—Tai ką jūs žinote apie vokiečių šni

pų veiklą Amerikoje?
—Aš, kaipo vokietys, nesiginu, kad aš 

■ myliu seną savo tėvynę, nors ir esu na- 
turalizuotas Jungt. Valstijų pilietis, ar
mijos oficierius, bet tas niekb neturi su 
šnipavimu. .

—Tai, regis, buvo kelis kartus tavo 
ofise mergina Johanne Hoffmann su 
Kari Schlueteriu?

—Sakau, kad nieko panašaus! Tokių 
žmonių aš nepažįstu.

—Na, tai eiva į šį kambarį. — Polici
jos viršininkas atidarė duris,* už kurių 
sėdėjo Johanne Horfmann. — Na ir kaip 
daktaras galėjai užmiršti tokią gražią, 
auksiniais plaukais merginą, kuri pas jus 
kelis kartus buvo rašinėje?

—Aš prisiekiu, kad ši mergina nieka
dos nebuvo mano raštinėj!

—Jenni, ar tu kada nors pirmiau ma
tei šį žmogų?

—Taip, tai daktaras Ignafz Griebi, — 
buvo jos atsakymas.

Daktaras susirietė ir akimis sužaibavo 
į merginą.

—Jenni, tai šis žmogus, kuris jums da
vė ryšulį Jungtinių Valstijų slaptų do
kumentų, kurį jūs pristatėte Vokietijos 
šnipų vadui Dr. Erich Pfeiffer’iui, kuris 
turi savo raštines Bremene ir Stellėj?

—Taip, pone, tai tas patsai žmogus.
Daktaro veidas pasidarė žalias. Ir jis 

piktai suriko: — Tai melas! Tai netiesa!
Matyti, kad tas užgavo merginą ir ji 

kiek kiečiau tarė:

—Melagis tu! Ką aš sakau, tai tiesa!
—Daktare, ar jūs vis tvirtinate, kad 

pirmiau niekados nematėte šią merginą?
—Well, taip, pone, aš vis sakau, kad 

su ja neturiu pažinties. Tiesa, ji du kar
tus buvo atėjus į mano raštinę kartu su 
Karl Schlueter dėl informacijų apie žy
dus, tai ir viskas!

—Daktare, nėra kas slėpti, nes jie tu
ri mūsų laiškus, kodus, žinias. Jūs ge
riau kalbėkite su jais anglų kalboje, — 
tarė mergina.

—Čia nieko daugiau nereikia kalbėti, 
viskas jau ir taip aišku, — atšovė Griebi.

— Jenni, ar tas tiesa, ką jūs liudijote? 
— pastatė klausimą policininkas.

—Taip.
—Na, daktare, ką jūs turite į tai pasa

kyti ? x
, —Aš nedaviau jai jokio ryšulio su ka

rinėmis slaptybėmis. Jai nedaviau jokių 
žinių, apart apie žydus, kas nėra jokia 
karinė slaptybė.

—Tai melas! Man ir Schlueteriui jis 
dayė karinio turinio dokumentus! — pik
tai sušuko mergina.

—Aš tau pasakysiu, jeigu tu dar kartą 
tą pakartosi, tai tu būsi kaip kalė nu
šauta! — suriko daktaras.

—Aš sakau tiesą, — buvo jos pareiš
kimas.

—Prašome daktarą taip nesikarščiuo
ti, atminti, kad čia nėra Vokietija, o 
Jungtinių Valstijų federalės valdžios raš
tinė. Čia mes galime apsieiti ir be grū
mojimų, — tarė vienas polįcijos žmogus.

Daktaras sudribo į kėdę.
—Na, daktare, manau, kad komedija 

ar tragedija pasibaigė. Pasakyk tiesą.
—Taip, — tarė daktaras. — Taip, pa

sakysiu tik tiesą. Asmeniškai Karlą 
Schlueterį aš nepažįstu. Jis buvo nuo 
vokiečių laivo ‘Europa.” Jis buvo atėjęs 
matyti mane, kad gavus žinių apie New 
Yorko žydus. Taip, apie New Yorko ir 
Amerikos žydus. Jis tas žinias nuvežė 
Vokietijon, kad daugiau subendrinus 
prieš žydus veikimą. Tai tiek aš turė
jau reikalo su Schlueteriu. Aš nieko ne
žinau apie nacių šnipų veikimą. Tame 
prisiekiu, kaipo gydytojas ir Jungtinių 
Valstijų armijos oficierius.

Slaugė ir “Augintinis”
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Visiem Lietuvių Ko- 
operaty vės Spaudos 
Bendr. Dali n inkam
Metinis 1942 m. Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 

Bendroves šėrininkų suvažiavimas įvyksta sekma
dienį, vasario 1 d., 10 vai. ryto, Grand Paradise Sve
tainėj, 318 Grand St., Brooklyne.

Visi dalininkai prašomi dalyvauti. Organizacijos, 
kurios turi Šerus, kurios siųs delegatus, tai privalo 
delegatam įduoti Šerą ir paliudijimą, kad jie išrink
ti tą Šerą atstovauti. Pavieniai šėrininkai privalo at
sivežti ir Šerus.

ADELĖ PAKALNIŠKIENĖ, 
LKSB. Direktorių Sekr.

Jungtinių Valstijų federaliai žmonės 
žinojo, kad daktaras Griebi yra nacių 
šnipų vadas. Jį nuteisti galima, bet tas 
dar nepagelbės surinkti kitus šnipus. Jie 
žinojo; kad jis susirišęs Berlyne su ka- 
pitonu-leitenantu Udo von Bonin; kapi- 
tonu-leitenantu Herman Menzel, kurie 
yra galviniais nacių'karo laivyno šnipų 
departmento; su kapitonu-leitenantu Dr. 
Erich Pfeiffer; kurio vadovystėj nacių 
šnipai veikia Pietų ir Šiaurių Amerikose. 
Jie jautė, kad čia yra dar nemažai kitų 
šnipų ir jie pradėjo daryti nusileidimų.

Daktaras sutiko *su vienu policininku 
viens ant vieno plačiai pasikalbėti. Tame 
pasikalbėjime jis pareiškė, kad žino apie 
nacių Gestapo brutališką veikimą Ame
rikoj. Jis įvardino nacių agentus: Otto 
Herman Voss, Werner Guderiberg, Karl 
Fredrich, Wilhelm Herrmann, Fritz 
Ewald Rossberg, Theodore Schuetz ir 
Karl Weigand ir Bar apie du tuzinus ki
tų. Daktaras pasakojo, būk jis jau se
niau norėjo atidengti nacių šnipus, bet 
bijojo, nes jie suima savo priešus slaptai, 
įgrūda į vokiečių laivus, parveža į Vo
kietiją ir ten juos nužudo.

Daktaras turėjo daug žinių apie Ame
rikos karo reikalus, jis veik iš atminties 
atpasakojo planus naujų Jungt. Valstijų 
karo laivų - naikintojų, kurie buvo bu- 
davojami. Matyt, kad jis atydžiai pla
nus išstudijavo. Jis Sakė:

—Išduodamas jums tuos nacių šnipus 
ašjį.patsai pasirašau savo mirties dekretą. 
Gal būt, būsiu sugautas ir slapta nuga
bentas į Vokietiją, kur von Bonin, Men- • 
zel arba Pfeįffer gal savo asmens pa
tenkinimui nušaus mane. Taip, aš tikras, 
kad tas atsitiks su manim! Aš jums dar 
kartą pakartoju, kad neturėjau tikslo 
pakenkti Amerikos karo reikalams, aš 
dirbau tik prieš žydus, kurių negaliu pa
kęsti.

—O kas yra ta gražioji mergina Kat
rina?

—Ji nieko neturi su jokiais šnipais. 
Užtikrinu jus, kad ji tik mano draugė, 
kitais žodžiais, myl... — pareiškė dak
taras.

K (Bus daugiau)

Žvalgavimo — šnipavimo 
veikla yra senas įrankis. 
Jau senovėj veikė šnipai, 
kad ištyrus priešo jėgas ir 
veiksmus. Garsusis karve- 
dis Hannibalas, Romos Ju
lius Caesaris, Aleksandras 
Didysis visada pirm jų ka- 
ran išstojimo, siuntė šnipus 
į priešo pusę.

Hannibalas pirm žygio 
į Italiją pasiuntė šnipų ar
miją, kad patirti apie Al
pių kalnus, upės Po srityje 
derlių (“Po” — Italijoj vie
nos upės vardas), vietos gy
ventojų atsinešimą linkui 
Romos imperijos ir Romos 
karo prisirengimus. Šni
pams įsakė nesigailėti paža
dų, kad galilėjiškas tautas 
nustatyti prieš Romos im
periją.

Napoleonas Bonapartas 
daug svarbos dėjo į šnipa- 
vimą. Jis nuolatos sakyda
vo: “Niekas man tiek daug 
drąsos ir pasitikėjimo per
galei neduoda,^ kaip žinoji
mas priešo jėgų ir pozicijų, 
o tą duoda šnipai.”

1797 m., rugsėjo 20 d., 
Napoleonas I iš Passeriano 
rašo savo generolui Diuma, 
kad pasiųstų šnipus į Tries
tą, Laibachą, Goricą, suži
noti Gorico tvirtovės pulkų 
vardus ir kanuolių skaičių.

1798 m., rugsėjo 17 d., 
Napoleonas I iš Kairo 
(Egiptas) rašo generolui 
Diupiui: “Įsakykit nukirsti 
galvas dviem šnipam ir 
pervilkti jų lavonus per 
miestą, p a s k e 1 bus, kad 
jie buvo vietiniai šnipai.” 
Tokiais metodais jis norėjo 
įgązdinti gyventojus. Tiesa, 
Napoleono I metodai buvo 
primityvūs, bet tuo metu jie 
buvo veiksmingi, kad ki
tiems nesinorėtų užsiimti 
šnipinėjimu.

Napoleonas I, ruošdama
sis žygiui į Maskvą, 1811 m. 

gruodžio 20 d. iš Paryžiaus 
rašė vienam savo patarėjui 
— hercogui Bassano: “Pa
rašykite šifru baronui Bin- 
jon (francūzų pasiuntinys 
Varšavoj), kad jei kils ka
ras, tai aš numatau priko
mandiruoti jį prie savo vy
riausios stovyklos ir pavesti 
vadovauti slaptajai policijai 
šnipinėjimui priešo armijoj, 
sugautų laiškų, dokumentų 
vertimams, ir 1.1. Už tat rei
kia, kad jis tuojau suorga
nizuotų gerą slaptą polici
ją, atrastų du lenkus, gerai 
kalbančius rusiškai, keletą 
karių, gabių ir pilnai patiki
mų, vieną jų gerai žinantį 
Lietuvą, kitą — Volinių, 
Padoliją ir Ukrainą, paga
liau, trečią — kalbantį vo
kiškai ir gerai pažįstanti 
Lifliandiją ir Kurliandiją. 
Jų vadovybėj bus 12 uoliai 
patikrintų agentų, kurie 
bus apmokami atatinkamai 
svarbumui gautų jų žinių. 
Pradžiai trys nurodyti a- 
gentai turi užverbuoti sau 
savo agentus kelyje iš Pe
terburgo į Vilnių, iš Peter- 
burgo į Rygą, iš Rygos į 
Klaipėdą, kelyje iš Kijevo 
ir trijuose keliuose iš Bu
charest© į Peterburgą, 
Maskvą ir Gardiną; kitus 
pasiųsti į Rygą, Dinaburgą, 
Pinsko balas, Gardiną ir tu
rėti kasdien žinias apie su
tvirtinimų stovį. ”z

Šitaip Napoleonas I kūrė 
žvalgybą kelyje, kuriuo jis 
ėjo į Maskvą. Jis tik pa
miršo, kad jam prisieis pa
nikoj trauktis ir kad ant 
Berezinos nebuvo tilto. 
Kaip žinoma, daugybė Na
poleono kareivių žuvo Bere
zinos vandenyje. Bet ruošė
si žygiui į Maskvą Napoleo
nas gana uoliai.

1909 metais Austro - Ven
grijos konsulas Spanoki sa
kė, kad jis Rusijoj už 60,000 

rublių gali sužinoti Rusijos 
armijos planus. Austro - 
Vengrijos vyriausias armi
jos vadas Konrad atsakė 
jam, kad jis išmokės 100,000 
rublių, jeigu tik sužinos 
tuos planus.

Prūsų karai. Fridrikas II 
yra pareiškęs: “Maršalas de 
Subiz reikalauja, kad pas
kui jį sektų šimtas virėjų; 
aš gi geriau sutinku, kada 
priešakyj manęs yra šim
tas šnipų.” Ir tas karalius 
savo įsakymuose genero
lams rašė: “Jeigu visada iš 
kalno pavyktų sužinoti, ką 
darys priešas, tai visada jį 
būtų galima sumušti su 
daug silpnesne savo armi
ja.”

Kada artinosi Franci jos - 
Prūsijos karas, 1870 —1871 
metų, tai Prūsijos valdžios 
galva kancleris Bismarkas 
įsakė žvalgybos viršininkui 
Schtibertui, vienam iš dide
lių šnipų vadų, gerai orga
nizuoti žvalgybos darbą 
Franci joje. Ir Schtibertas 
atliko tą įsakymą, nes jis 
dar pirm karo pradžios jau 
turėjo Franci jo j per 30,000 
savo žvalgų, kurių .tarpe bu-- 
vo 5,000 prūsų, dirbančių 
neva žemės ūkio darbinin
kų; .9,000 moterų, kurios 
dirbo viešbučiuose, kavinė
se ir užeigose ir tūkstan
čiai buvusių oficierių ir pa- 
oficierių, kurie susirado į- 
vairią kitokią priedangą, 
kai kurie iš jų dirbo fabri
kuose, štisisiekimo centruo
se, įvairiose įstaigose, o ki
ti keliavo, kaipo turistai. Gi 
karo laiku Prūsija dar pa
siuntė ir su verbavo 35,000 
kitų šnipų Francijos armi
jos užnugaryje.

Kada Tolimuose Rytuose 
artinosi Rusijos - Japonijos 
1904 — 1905 metų karas, 
tai Mandžiūrija knibždėte 
knibždėjo Japonijos šnipais, 
kuriuos sudarė buvę kapito
nai, oficieriai, paoficieriai, 
moterys, vaikai, po įvairio
mis priedangomis — skal
bėjų, patarnautojų, barzda
skučių, juokdarių ir 1.1. Kai 
kur japonų šnipams pavyko 
įsigauti už patarnautojus 
prie Rusijos valdininkų, jų 
gyvennamiuose, ant karo 
laivų, teatruose ir kitur. Ja
ponijai šnipavo provokato
rius Azefas ir popas Gapo- 
nas. Japonijos pasiuntinys 
Švedijoj buvo ryšininkų tar
pe eilės šnipų, veikiančių 
Rusijoj, jų tarpe ir Juozo 
Pilsudskio, kuris šnipavo 
Japonijos naudai.

O karo laiku japonų šni
pai veikė ne vien Rusijoj, 
bet prieš ją ir užsienyj. Ru
sija buvo užsakius 500,000 
kanuolių svaidinių Austri
jos fabrikuose. Japonai šni
pai taip pasidarbavo, kad 
svaidiniai buvo sugadyti, jie

nesprogo, nukritę į japonų 
eiles. / •

Ypatingai labai buvo iš
vystyta žvalgų darbas besi
artinant pereitam Pasauli
niam Karui. 1914 m. vienas 
francūzų laikraštis rąžė, 
kad vien Paryžiuj, jo užei
gose ir viešbučiuose vokie
čiai turi iki 40,000 savo 
žvalgų. O lapkričio mėnesį, 
tais pat metais, Calais prie
plaukoj francūzų kontr-šni- 
pai (prieš - šnipai) suėmė 
230 vokiečių žvalgų.

Ypatingos svarbos dėjo 
kaizerinė Vokietija į šnipa- 
vimą Anglijos karo laivyne. 
Kada 1914 metais karas 
prasidėjo, tai anglai suėmė 
ir pavarė apie 10,000 įvai
riausių vokiečių šnipų, dir
busių prekybos laivyne už 
jūreivius, mechanikus, pa
tarnautojus ir raštinių dar
bininkus.

Hitleriška Vokietija, fa
šistinė Italija ir grobikiška 
Japonija prie šio karo ren
giantis plačiai organizavo 
savo šnipų tinklą. Mūsų ša
lies laimėjimai bus greites
ni, ant kiek liaudis bus dau
giau apvienyta ir pasiprie
šins bent kokiam hitlerinin
kų demoralizacijos ar ken
kimo darbui. Kas vienaip ar 
kitaip kenkia Amerikai ar 
jos talkininkėms, tas tar
nauja mūsų priešams.

V. S.

FIGHTING DOLLARS

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!

Valstybes sekretoriaus padėjėjas, Sumner Welles, kalba Rio dė Janeiro konfe
rencijoje, kur dalyvavo visų amerikinių respublikų; atstovai.

Baltimore, Md.
_______  t

Lenino Mirties Paminėjimas 
Mūsų Mieste

Jo darbai ir palikta idėja, 
nors jam mirus 18-ką metų at
gal, sutraukė gražų būrį pub
likos, sausio 25 dieną, Lenkų 
Svetainėn, 510 S. Broadway.

Pirmininkui Albert Blum
berg atidarius susirinkimą, 
publika ji pradėjo sudainuo
jant Amerikos himną. Sekė 
kalba Jaunųjų Komunistų 
Partijos sekretoriaus.

Toliau sekė Amer. Raudo
nojo Kryžiaus atstovo karšta, 
raginanti prakalba ' pagelbai 
karo nukentėjusiems, prade
dant mūsų šalyje, baigiant Eu
ro p o j e—A z i j o j e.

Pravedus rinkliavą,—kuri be 
išimties likosi skirta Raudona
jam Kryžiui,—pasekmės davė 
$412 su centais. Tarpe tų au
kų, "$11 buvo nuo lietuvių, ku
rie atsilankė į tą susirinkimą. 
Atliktas gražus darbas.

Svarbiuoju šio mitingo kal
bėtojom buvo Sam Darcy, Pa. 
valstijos K. P. organizatorius. 
Reikia pasakyti, jog klausant 
jo prakalbos, girdi didelę dalį 
praeities istorijos, surištą su 
klasių kovomis.

Susirinkusių vienbalsiai pri
imta rezoliucija, reikalaujanti 
prezidento Roosevelto.. pajiuo-j 
suoti Earl Browderį iš kalėji-Į 
m o.

Judomais paveikslais apie 
Sovietų Sąjungą, k. t.: “Stalin 
Speaks,” “Nation Mobilize,” 
—užbaigta susirinkimo pro gu
rama.

Vinco Duktė*' s
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Šeštas puslapis LAISva Penktadienis, Sausio 80, 1942

Detroito Žinios
Detroito Kalendorius

Vasario 1 d., 105vai. ryte, 
LDS 86 kp. susirinkimas, 1035 
Caniff Avė.

Vasario 1 d., 1 :30 vai. po 
pietų, LDS 21 kp. susirinki
mas, 4097 Porter St.

Vasario 1 d., 5:30 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje įvyks 
didelis parengimas. Bus su
loštas veikalas “Atvažiavo su 
Kraičiu;” šokiai bus po loši
mo. įžanga 55c: šokiams 
vien — 35c.

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo choro pamokos ir mez
gėjų grupės susirinkimas 
įvyksta kiekvieną trečiadienį, 
8 vai. vakare, 4097 Porter St. 
svetainėje. '

A. Kvedaro Radijas
Jau >apie metai laiko, kaip 

A. Kvedaras paėmė vadovau
ti radijo programas, ir da
bartiniu laiku jis visai jaučia
si esąs savininku to radijo 
programos ir viso biznio. Kaip 
tik jis pradėjo bosauti, tuo- 
jaus pradėjo atmetinėti gar
sinimus pažangesnių organiza-’

garsintojas vis primena, kad 
programas duoda Dailės Cho
ras. Bet Dailės Choras nieko 
tame neprisideda; tas rodo, 
kad p. Kvedaras vartoja Dai
lės Choro vardą dėl biznio. 
Viename Dailės Choro paren
gime, pabaigoj programos, 
ačiavo publikai ne Dailės Cho
ras, bet A. P. Kvedaras už 
skaitlingą atsilankymą. Tai, 
jei ne Kvedaro bizniui tas pa
rengimas, tai kaip gali palik
ti organizaciją žemiau savo 
asmens ?

Kvedaras manė, kad be jo 
radijo pagalbos niekas nega
lės apsieiti, ir turės jam mo
kėti kiek tik jis nuo ko rei
kalaus; bet dalykai taip neiš-

Apie Naują Veikalą
Sekmadienį, vasario 1 d., 

pirmą sykį matysime vaidinant 
didelį ir juokingą veikalą “At
važiavo su Kraičiu.” Parengi-, 
mas įvyks Lietuvių Svetainėje, 
ant 25-tos ir Vernor Highway. 
Lošėjai parinkti, seni meninin
kai. Rengia LDS 21 kp. ir 

cijų. Bandė viską daryti, kad LLD 52 kp. Rengėjai kviečia 
tik pastoti kelią pažangesniem Į visus dalyvauti, nes turėsite 
žmonėm ir organizacijom. skanaus juoko iš komedijos.

Dabartiniu laiku, tas jo di-įBus ir šokiai po lošimo, 
delis užsispyrimas jau prade-i įžanga 55ci vien dėl šokių 
jo smukti žemyn. Jau antrai—35c. 
savaitė, kaip vos tik vieną ar, Todėl visi būkime sekmadie- 
dvi daineles sudainavę, užbai-; nį Lietuvių Svetainėje, 5:30 
gia tą programą. vai. vakare.

Kitas keistas dalykas: tas Alvinas.

Tuckahoe, N. Y Philadelphia, Pa
Šis - Tas

Pirmas didžiausias pašauki
mas jaunų vyrų į armiją čio
nai susidėjo iš 51 asmens. 
Mat, šis miestukas yra nedi
delis. Visi pašauktieji tapo gy
dytojų ištirti ir jų pripažinti 
tinkamais tarnybai. Jų tarpe 
yra ir lietuvių: Pranas Saka
vičius (Frank Sakavich) ir 
Vincas Gavelis. Pereitą metą 
buvo paimtas J. StasionisJ o 
Jurgis Rimkus — liuosnoriu 
įstojo kaip jūreivis. Tai 4 lie
tuviai. O kitame šaukime jų 
bus it daugiau.

Lietuviai čionai gyvena iš 
viso tik 13 šeimynų. Bet tik 
7-nios iš jų kalba lietuviškai; 
kitos gi sakosi esančioj “ko- 
venski bajorai” ir kalbksi sa
vo tarpe lenkiškai. Dar kiti— 
jaunuoliai — suamerikonėję.

Ig. Karlono dvi dukterys su 
savo vyrais ir vaikučiais išva
žiuoja iš čionai į St. Louis, Mo. 
Sveikina maspeth’iečius tetą ir 
dėdę P. Karloną; taipgi ir vi
sus pažįstamus.

Pereitą sekmadienį buvau 
pažiūrėti sergančio draugo Le
ono Norbuto. Jis serga 7-tas 
mėnesis. Jis reikalingas drau
gų palankymo bei suraminimo. 
Sveikas būdamas, šis draugas 
priklausė prie darbininkiškų 
organizacijų ir turėjo įabai 
daug draugų. Bet dabar... 
niekas neateina nė pažiūrėti 
jo. Jis yra sunkiai sergantis, 
bet nori dar pagyventi ir su
laukti, kai fašizmui bus pada
lytas galas.

Kas ligonį d. Norbutą pa
žįstate, tai atvažiuokite jį ap
lankyti. Atvažiuokite į Tuc
kahoe busu, išlipkite ant Cen
tral Avė. ir eikit pusę kvarta
lo pc/Tutirei, kur stovi mažas 
Real Estate ofisukas, — ten 
rasite. Klauskit: Leo Norbut.

Čionai yra įsisteigęs Russian, 
War Relief skyrius, kuris, va-1 
dinasi Mount Vernon Commit
tee of the Russian War Relief. 
To komiteto pirmininku yra 
žymus darbuotojas Mr. Schuy
ler Patterson. Tan komitetan 
priklauso žmonės iš visos apy
linkės. Pagalbai Sov. Sąjun
gos jos kare prieš nacių Vo
kietiją, Čionai bus rodoma pa
garsėjusi savo dramatiškumu 
filmą: “Wings of Victory.” Ji 
bus rodoma šeštadienį, sausio 
31 d., Parkway Theatre, Fleet- 
wood’e.

Svarbus Pranešimas
Ateinantį šeštadienį, sausio 

31 d., 8 vai. vak. Ko-tas Med. 
Pagalbos Sovietų. Sąjungai 
rengia didelį koncertą, did
žiausioj ir gražiausioj Phila- 
delphijos salėje, Academy of 
Music, ant Locust ir Broad 
gatvių, šiame parengime kal
bės žmona Maksimo Litvino- 
vo, Sovietų Sąjungos amba
sadoriaus Amerikai. Kalbės 
visa eilė ir kitų žymių žmonių. 
Apart to, bus puiki koncertinė 
programa iš profesionalų ar
tistų. Bus baleto žvaigždės; 
balalaikų orkestrą; Choras, 
žymus smuikininkas.

Lietuviams patarimas: va
žiuokit nesivėluodami prie 
Academy of Music ir nuo Lo
cust gatvės — stokite į eilę ir 
laukit iki atsidarys durys; ten 
parsiduos įžangos tikietai po 
50c, ir gausit progą įeit. Ti
kietai plačiai platinasi ir tarp 
amerikonų žmonių. Sovietų 
Sąjungos medikalei pagalbai 
žmonės labai atjaučia; o da
bar juo labiau, kuomet So
vietų Sąjungai sekasi mušti 
Hitlerio govėdas. Raudonoji 
Armija iššluos lauk tuos bar
barus ir iš Lietuvos žemės.

Lietuviai gerai pasirodo. Vi
sos organizacijos perka štam
pas, bonus ir argina kitus, šį 
parengimą visiems reikia pa
remti. Rep.

New Britain, Conn
Per Vienybę Laimėsime Karą

Kažin kodėl šie metai pas 
mus pradėti ne taip, kaip pri
dera’. LLD 27 kuopos susirin
kimas neįvyko saus. mėn. Tai 
negerai. — Kiekvienam nariui 
privalumas lankytis į savo or
ganizacijos susirinkimus, dis- 
kusuoti iškeltus klausimus ir 
remti kovas, vedamas prieš fa
šizmą.

Tad, lai vasario mėn. atsi- 
būna skaitlingas LLD kuopos 
susirinkimas paprastoje 
je, antrąjį antradienį.

vieto-

į mū- 
So vie-

Visų akys nukreiptos 
sų šalies talkininkę — 
tų Sąjungą, kuri veja Hitlerį 
iš savo žemės. Kai kurie nori 
pasakyti, kad žiemos šalčiai 
rusams padeda; bet tai ne vi
sai tiesa. Jei vokiečiui šalta ar 
peršalta, tai ir rusui šalta. Čia 
yra rusų liaudies pasižymėji
mas ir vienybė.

Ig. Kartonas, 
75 Columbus Ave. 
Tuckahoe, N. Y.

Kalbant apie Sovietų Sąjun
gą norisi primint New Britai- 
no “Laisvės” skaitytojams,

kad yra rengiamos didelės 
prakalbos vasario 1 d., 3 vai. 
po pietų, 53 Church St. sve- 

kuriose bus aiškina- 
vedimo

tainėje
m a šios šalies karo 
problemos .ir laimėjimai So
vietų.

Tuo pačiu sykiu, bus rodo
ma dvi filmos — judžiai. Pir
ma, “Stalinas kalba” ir antra 
— “Rusijos liaudis milionais 
organizuojasi.”

Patartina praleisti popietį 
su tais žmonėmis, kurie šiame 
susirinkime dalyvaus.

Nusiklausęs.

kienė kalbėjo ir prisiminė apie 
“Laisvės” bazarą, ragindama 
nusiųst mezginių, siuvinėjimų 
ar tai kokių daiktų; ypač pi
nigais ragino paremti mūsų 
laikraštį “Laisvę”. Ir tuoj bu
vo rinktos aukos; surinkta 
$31.25 ant vietos.

Labai gražiai pasirodo mū
sų draugai ir draugės: kai tik 
kur kas 
atsisako;
the top.

reikia paremti,—ne- 
ir

K.

Hartford, Conn
Sausio 4 d. Lietuvių Moterų 

Kliubas turėjo susirinkimą. 
Atsilankiusiu nariu skaičius 
buvo geras.

Iš komiteto ir komisijų iš
duotų raportų matėsi, kad 
Hartfordo Moterų Kliubo 
veikla eina labai plačia papė
de. Moterų Kliubui suėjo per
eito gruodžio 15 vieni metai 
kai susitveręs. Finansiniai sto
vi labai gerai, narių turi jau

Komisija kortų lošimo pra
mogos davė raportą. Pasirodo, 
kad pramoga buvo labai sėk
minga, — pelno davė $39.21., 
Tai didelis kreditas priklauso 
komisijai, kad taip gerai dir
bo. Komisijoj buvo F. Kūles, 
V. Vasil ir O. Brazauskienė. 
Bravo, moteris, už tokį pasi
darbavimą !

Mezgimo kom. raportavo, 
kad mezgimas einasi, šios na
rės jau numezgė svederių: 
V., širvidienė 3, V. Kazlavienė 
2, F. Kūles, L. Mankienė 1, Gi- 
raitienė 1 ir jos duktė 1. Ki
tos narės taipgi mezga dėl 
Raudonojo Kryžiaus; kitos tai 
siuvimu užsiima. Tai pasirodo, 
kad mūsų narės yra energin
gos.

Po susirinkimo, turėjome i 
užkandžių, kuriuos narės su
sinešė.

Kitas susirinkimas bus vasa
rio (Feb.) 1 d., sekmadienį, 
4 vai. po pietų. Narės, nepa
mirškite atsilankyti.

Sausio 8 buvo tarptautinis 
susirinkimas; suėjo nemažai 
žmonių. Buvo du kalbėtojai iš 
J. W. O. Abu kalbėtojai ge
rai kalbėjo,—sakė, kad mo
terys turėtų daugiau organi
zuotis.

I.W.O. daug vilnų užpirkęs, 
ir moterys mezga svederius, 
kojines, šalikus ir kepures ir 
siunčia raudonarmiečiam, An
glijai ir Chinijai. Tą vakarą 
buvo apie 50 svederių, daug 
kojinių, šalikų ir kepurių pri
nešta, ką moterys numezgė. 
Buvo lietuvių, rusių, lenkių ir 
kitų tautų moterų. Kalbėtoja 
sakė, kai jiems prisiunčia pun
dą mezginių, ir raščiukas pri
dėtas dėl raudonarmiečių, tai 
visas pundas yra siunčiamas 
dėl jų.

tokios
sakė

kliu- 
cho 
Drg

Sausio 18 d. L. M. K. turėjo 
prakalbas. Kalbėjo d. K. Pet- 
rikienė. Publikai patiko pra
kalbos. Petrikienė ragino mo
teris—senas ir jaunas prigulėt 
i Kliubą ir visoms sykiu veik
li. Katros moterys veikia, dir
ba, netinginiauja, tai
niekados nepasensta, — 
kalbėtoja.

Kalbėtoja sakė, kad 
bas galėtų turėti moterų 
rą; ir gali tą padaryti.
Visockis pasižadėjo pagelbėti 
Tai matote, turim jau ir.mo
kytoją. Tai kodėl ir nedai
nuoti? Pasirodykim vyram, ką 
mes galime!. . .,

Pasibaigė prakalbos, ir drg. 
O. Visęckienė, kuri pirminin
kavo tą vakarą, prašė publi
kos kiek kas išgali paaukot 
padengimui lėšų. Surinkome 
$24.58.

Narės tuoj
stalus sutaisė. Ir mūsų vyrai 
dirbo sykiu.
įvairių valgių. Mūsų vyrai ir 
bernai—susidėjo dėl gėrimų.

Na ir valgėm, kas ką tik 
norėjom. „

Po kiek laiko, drg. Visoc- 
kienė pakvietė keletą draugių 
ir draugų pakalbėti; kalbėjo 
visa eilė. Taipgi drg. Petri-,

ėmėsi darbo:

Narės atsinešė

Šis kliubo žygis, tai geras|puikią vakarienę, kuri įvyks 
pasirodymas patriotiškume ir 
dar geresnis antausis fašizmui.

tų Sąjungai, bet visi supran
tame, kad to dar negana; me- 
dikalė pagalba taip lygiai yra 
reikalinga, kaip ir kitokia pa
galba, idant priešą sumušti ir 
ištėkšti lauk iš ne jam prie- 
klausančių žemių.

Taigi, LDS 110-ta kuopa 
tam. svarbiam tikslui ir turėjo 
surengus vakarėlį sausio 17 
dieną, š. m. Pats vakarėlis da
vė pelno $22, bet ant rytojaus, 
kuomet suėjom atskaitą dary
ti, tai sumanyta ir aukomis su
mesti kiek galint, kad geriau 
pagelbėti ' r a udonarmiečiams 
mušti priešą.

Draugai sumetė aukomis se
kančiai: A. Drazdauskas $10, 
S. Harzigia $5, F Greska $8, 
V. J. čulada $3 ir po $1: K. 
Kojutis, J. Blažonis, U. Dau
girdienė ir A. Paulenkienė. 
Viso suaukota $30. Tai jau ne 
be po pirmą kartą taip drau
gai aukoja ir todėl jiems ačiū 
varde kovotojų. Paimant ben
drai parengimą ir aukas šia
me karte susidaro $52 medi- 

’. Manau, pini
ngus draugas S. Paulenka grei- 

Latvienė, tai pasiųs, kur reikia.

Mūsų kliubas, kaip ir ki
tais metais, rengiasi prie savo 
didelio metinio bankieto, ku

rtis numatomas vykdint balan
džio 19 d., The Sterling Hotel 
patalpoje.

dar gausiai, over Iš LLD 43 Kp. Pastoges
LLD 43 kp., sausio 4 d., nu-

kovo 15 d. įžanga tik 50c.
Komisija prašo visų narių 

talkos išplatinimui tikietų.
Taipgi nepamirškite, kad 

LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 1 d., 2 vai. po pietų 
L. P. Kliubo.

Vakarienės komisija mano 
turėt gatavus tikietus. Bet mū
sų visų pareiga tuos tikietus 
išplatinti. Dirbkime visi ( ir 
džiaukimės visi savo darbo ge-

rengia kortų po- 
(Feb.) 15, sek- 
pietų. Visas pel-

bus geri

dieną—

J. Lukš- 
Johnson, 

Butkevičius, 
po 50c.:

L. M. 
kilį vasario 
madienį, po 
nas nuo to parengimo eis dėl 
Raudonojo Kryžiaus ir Sov. 
medikalei pagelbai. Bus prizai 
ir valgiai duodami; 
muzikantai.

Nepamirškite tą 
pasižymekit.

Aukos
Po $1: A. Burnet, 

tas, J. Beržinis, M. 
V. Visockis, M.
Jaskonis, Jokimas; 
V. Zaltauskas, J. Vasil, J. Ka-. kalei pagalbai, 
zlau, J. Barkauskas, K. Miču-L 
ta, Burhulienė, O.
M. Juškienė, J. Veiveris, L. 
Mankienė, M. Raulinaitienė, 
A. Dagilienė, L. Žemaitienė, 
K. Mičuta ir M. Kazlauskienė;: 
J. M argai t iš^ 30c.; po 25c.: 
V. Staugaitis, A. Klimas P. 
Giraitis, A. Rudzinskienė, N. 
Armon, A. Ling, B. Kansas, S. 
Amšiejūtė, M. Kriksčiuvienė, ivu 
M. Margaitienė, M. LukštienėJ

A. Viena, .K. Vit- y., draugai ir čia sumetėV. Vasil, .
kauskienė, K. Lešauskienė, V. 
Kazlan, O. Giraitienė, G. Šil
kas, M. Mulerankienė, Bartke- 
vičienė, Brinus, Semianas, Fr. 
Basis, K. Brazauskas, Stepu
lis, O. Verkutienė, J. Berno
tas, K. Remeikienė, 
čius ir Petuskis. Su 
— $24.58.

“Laisves” Bazarui
Po $5: K. Vilkas 

raitis; po. $1: O. Latvin, J. 
Veiveris, V. Visockis, A. Rud- 
žinskienė, 
Krisčiuvienė, M.
nė, A. Totorėlis, J. Margaitis, 
Marcelė ir Martin, K. Mičiu- 
ta, J. Bernotas ir P. Krisčius; 
po 50c: J. Lukštas, O. Žukas, 
A. Dagilienė, M. Bernotienė ir 
M. Butkevičius; 30 centų—K. 
Brazauskas; po 25c: G. šilkas, 
J. Kazlauskas, V. Staugaitis, 
Laurence ir K. Kiškūnas. Vi
so

Kuomet jau pradėta ir už
baigta darbas viename reika-: 

’ le, tai čia pat ant vietos nepa-; 
miršta ir mūsų mylimas dien
raštis “Laisvė,” kuris taip uo-• 
liai gina demokratiją nuo 
žiauraus fašizmo. Ir todėl pa
sveikinimui “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimo, kuris įvyks 
vasario 1 d., š. m., Brooklyn,

$7.50. Aukojo sekančiai:
F. Greska $2; po $1: S. 

Paulenka, V. J. čulada, K. 
Kojutis, A. Stravinskas ir J. 
Daugirda; R. čulada 50c.

Vaitkevi- 
smulkiaiš

Aukos

Beržinis, M.
Margaitie-

$31.25.
M. Mulerankienč.

Lowell, Mass
Kartą Gerai PasirodytaDar

Mūsų kolonijoj jau pirmiau 
yra sukelta keli šimtai dolerių 
medikaliams reikalams Sovie-

tarė paaukoti $30 SSRS medi- ra’s vaisiais, 
kalei pagelbai. Taipgi nutarė 
paaukot iš iždo “Laisves” pa
sveikinimui $2 ir draugai ant 
vietos sumetė kitus $2, viso $4 
“Laisvei.” k

Vilkelis.-

Nepamirškite, draugai ir 
draugės, kad 43 kp. rengia a

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Hr 

kepta paršiena.

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKAROATDARA NUO
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per nakt:

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių

BRIDGEPORT, CONN

Ant rankų turime porą kny
gučių tikietų “Laisvės”. baza
rui, kuris įvyks vasario 23, pa
aukavęs 15c nesigailėsi, o ga
vęs puikią dovaną tikraii 
džiaugsis. Todėl mes jais pa
sinaudokime ir greitai baigsi
me ir šį darbą.

Tarptautinio Darbininkų Or- 
deno rusų kuopa rengia gra
žų vakarą sausio 3T d., L. P. 
Kliubo svetainėj, 338 Central 
St., Lowell, Mass. Pelnas ski
riamas medikalei pagalbai. 
Reikia paremti.

J. M. Karsonas.

Wilkes-Barre. P
Geros Žinios

Lietuvių Progresyvis Kliu- 
bas, sausio 25 d., nutarė nu- 
pirkt United States Defense 
Bonds net už $100. Taipgi nu
tarė paaukoti $5 Raudonajam 
Kryžiui.

MATEUSAS SIMONAVIČIVS
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. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai 
dieną iki vėlai.

r

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retai! likeri i 

Krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmenP 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARĖS
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už laba« 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport. Conr

Telefoną* 4-8779
P. 8. SEKITE MUSŲ SPECIALU SAVAITES

WATERBURY, CONN
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Shoir
Ketvirtadienių. Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
Pcn'.iu Kavallai Orkestrą Šoltanr

Specialiai prisiruoš? priiinti svečiu-

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

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

<♦>

<♦> <♦>

<♦> <♦>

<♦> <♦>

<♦>

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį! <♦>

<1>

<♦>

EASY CREDIT ...No Extra Cost<♦>

<♦>

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

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

GREEN STAR BAR & CRILI
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Stai

Religijinių daiktą de- 
partmentas atdaras 

vakarais

<♦>

ROBERT LIPTON
701 Grand-St.

BROOKLYN, N. Y.
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Septintas puslapis

Sovietų Oficialiai Pranešimai Raudonoji Armija Gra
sina Naciam Viazmoj

Ir Smolenske
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

Vokiečiai vis smarkiau 
priešinasi ir dažnai kontr
atakuoja raudonarmiečius, 
bet visos vokiečių kontr-ata- 
kos lieka sutriuškintos, ir 
jie bėgdami palieka nema
žai kanuolių ir kitų pabūk
lu.

Pietiniame fronte Sovie
tai vienoj (vietoj prakirto 
vokiečių liniją ir pagrobė 
bei sunaikino 14 nacių tan
kų ir per 130 trokų. Šiame 
fronte jie atkariavo nuo 

....    priešų svarbų strateginį 
sandarbininkavimą uador. Tuomet jau devynio- centrą “B.” ir užėmė ilgą 

tarpą geležinkelio.
Sovietų laivyno jėgos Ba

rents Jūroje

Maskva, saus. 29. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido tokį pranešimą:

Sovietinė kariuomenė saus. 28 d. vis žygiavo pirmyn, 
darydama priešams sunkių nuostolių.

Saus. 27 d. Sovietai numušė žemyn 12 vokiečių orlai
vių per kautynes ore ir sunaikino 18 jų orlaivių pačio
se stovyklose. Sovietai neteko septynių lėktuvų.

Du priešų orlaiviai buvo nušauti žemyn arti Maskvos 
saus. 28 d.

GANA SĖKMINGA BUVO AMERIKINIŲ 
RESPUBLIKŲ KONFERENCIJA

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) i Brazilija sutraukė santiįtius 
Užbaigiamoje savo sesijo-su Vokietija, Japonija ir 

Italija. Laukiama, kad grei
tu laiku taip padarys ir Ec-

je konferencija priėmė dar 
apie 20 rezoliucijų: prieš 
Ašies agentų veiklą; už eko
nominį i 
tarp visų amerikinių res- lika amerikinių respublikų 
publikų, už įsteigimą bend- bus sutraukiusios ryšius su 
ro jų komiteto Washingtone fašistiniais užpuolikais, ir
ir tt.
BRAZILIJA SUTRAUKĖ

RYŠIUS SU AŠIM
Konferencijai baigiantis,

tik dvi — Argentina ir Či
le—bent šiuo tarpu dar pa
laikys diplomatinius ,santy
kius su jais.

Liuosnoriai Amerikiečiai Nu
šovė 7 Japonu Lėktuvus

Vokiečiai Sakosi Kai Kur 
Sėkmingai Kontr-Atakuoją

Rangoon, Burma. — Sa
vanoriai amerikiečiai lakū
nai oro kautynėse ties Bur
ma, anglų kolonija, nušovė 
žemyn septynis japonų or
laivius. Kiti japonų orlai
viai pabėgo, nors jų buvo 
tris kartus daugiau. Ameri
kiečiai prarado tik vieną 
lėktuvą.

Berlin. — Nacių radijas 
skelbia, kad jie atmušę ir 
beveik sunaikinę naujausią 
Sovietų kariuomenę iškeltą 
į pietinę dalį Krimo pusiau- 

| salio.
Kitur fronte naciai sako

si kai kur padarę sėkmin
gas vietines kontr-atakas, o 
Leningrado srityje tai, gir
di, jie sudaužę 58 sovieti
nius fortukus.

\ -------------------------------------------
PRANEŠIMAI 

IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Gražus parengimas dienraščio 
“Laisvės” i 
sario (Feb.) 1 d., _ — --------,__
Broadway. Jis yra rengiamas tikslu Australų lakūnai, atakuoda- 
sukeli! finansų pasveikinimui "Lai- j japonu užimta Rabaulą, 
sves šerinmkų suvažiavimo. Bus . .. ♦ ,

užkandžiai. Nepaprastai SOStinę New Britam SalOS,

Australijos Lakūnai Nuskan
dino 4 Japonų Laivusparengimas dienraščio QIIIU 4 JdpUllŲ LdlYUS 

naudai įvyks nedėlioj, va-1 Melbourne Australiia —.,) 1 d., 6 vai. vakare, 376 IVlClDOUine, AUSUdllJd.

skanūs
gražioj koncertinėj, programoj da-. gQQ myŲ j šiaurius nUOLAuS- 
lyvaus Aleksandras Vasiliauskas, 
Richard
nuolių Grupė, Niaurai iš Dedham, vienuolikos stovėjusių ten 
Rožė Merkeliūtė, Helen Žukauskai
tė ir kiti. Svečių atvyks iš Nor
wood©, Montello, Worcesterio, Hud-1 
šono, Lowellio ir kitų kolonijų, 
sus kviečia — ALDLD Moterų 
mitetas. (24-25)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 1 d., 2-rą vai. po pie
tų, L. P. Kliubo name. (24-25-26)

Buividas, So. Bostono Jau-

Vi-
Ko-

NEWARK, N. J.
LLD 5 kuopos labai svarbus su

sirinkimas įvyks 30 d. sausio, 7:30 
vai. vakare, Jurginėj Svetainėj, 180 
New York Avė. Visi būkite, nes tu
rim daug reikalų svarstymui.—Sek. 
V. J. K. (24-25)

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kp. rengia draugišką 

parę pas draugus LukaseviČius, 180
McAdam Ave., Washington, Pa.
Pare bus 31 dieną sausio, visas pel
nas skiriamas Sovietų Sąjungos
Raudonosios Armijos Medikalės Pa- 
gelbos. Kuopa paskyrė $5.00 
pos iždo dėlei laimėjimo, ir 
50 knygelių po 10c tikietą, 
visas pelnas skiriamas tam 
reikalui. Dėlto ALDLD 236
draugai užkviečia visus draugus ir 
drauges atsilankyti ir paremti tą 
svarbų parengimą. — Kviečia 
gėjai. (24-25-26)

iš kuo- 
padarė 
ir tas 

pačiam 
kuopos

Ren-

<

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. rengia 

“Laisvės” naudai pikniką, 
(May) 31 d., 1942, Liberty

Prašome vietinių draugijų
parengimų ant tos dienos, bet atsi
lankyti ant mūsų rengiamo pikniko. 
— Rengimo Komisija. (24-25-26)

ir Siemanukams; taipgi sūnui 
Jonui už gėlių bukietą. Ačiū 
už puikią orkestrą.

Mes nepajėgiame išreikšti 
to dėkingumo, kaip 
jams, 
viams, 
teikėt 

i visas 
meilė
vuos mūsų širdyse.
Jonas ir Morta Smaidžiūnai,

88 Maple St.,
Great Neck, L. I., N. Y,

rengė- 
taip ir visiems daly- 
kurį jūs, brangieji, su
moms tą vakarą. Tas 
įgytas džiaugsmas ir 
nuo jūs ilgai-ilgai gy-

Gydomasis Augumo
(Tąsa nuo 3-čio nusl.) 

dūliai. Čia po pūvanęių la
pų krūvomis, kitų augalų ir 
krūmokšlių pavėsyje, kur- 
ne-kur pasitaiko po vieną 
ženšenio stiebelį. Net la
biausiai įgudęs ženšenio 
j ieško toj as, klaidžiodamas 
per visą vasarą miškuose,

rents Jūroje nuskandino neranda daugiau kaip 2—3 
dar vieną vokiečių laivą, ga-l ženšenio šakneles. Bet ir tai 
benusį kareivius ir amuni
cija.

šia grįžtant iš miškų su ra
diniais namo. Yra nemaža 
ženšenio mėgėjų, kurie, ta
čiau, patys nenori vargti vi
są vasarą miškuose, nežino
dami, ar pasiseks nors vie 
ną šaknelę rasti. Tokie mė
gėjai pasirenka daug leng
vesnį dalyką: būtent, rude
nį jie paseka grįžtančius 
ženšenio jieškotojus, užmu
ša juos, atima “gyvybės 
šaknis” ir patys pelnosi, par
duodami jas ženšenio pirk
liams. Ir nors ženšenis yra 
labai brangus, bet jo j ieško
tojams, kurie nuolat rizi
kuoja gyvybę, tenka tik 
smulkios nuotrupos, nes di
džiulę uždarbio dalį pasi
glemžia sau verteivos supir
kinėtojai, kurie moka j ieš
kotojams tik skatikus...

Chinų gydytojai ženšenį 
skirsto j kelias rūšis. Pats 
brangiausias yra laukinis

jau yra didžiulis lobis! Viso-1 ženšenis, augąs Mandžūri-
kie prietarai jieškojimą tik 
sunkina ir daro jį labai pa
vojingą. Ženšenio j ieškoti 
reikia be jokio ginklo, net 
be peilio, nes, esą, ženšenis, 

“amžinos gyvybės šak- 
,” — niekad nepasirodąs

gančiam šiaurės Amerikoje Sąjungoje raginama 
laukiniam Ženšeniui. Įdomu, 
kad chinų specialistai visas 
šias rūšis puikiai atskiria, 
ir juos apgauti labai sunku.

Kadangi laukinis ženšenis 
retai pasitaiko ir kasmet vis 
labiau nyksta, tai mėgina
ma ženšenį auginti kaip 
kultūrinį augalą. Jis augi
namas Korėjoj, pačioj Chi
nijoje, Japonijoje, Ameriko
je. Taip antai, iš Korėjos 
kasmet išvežama į Chiniją 
ženšenio šaknų už pusantro 
miliono aukso rublių, o iš 
Amerikos — net ligi penkių 
milionų aukso rublių. Pas
kutiniuoju laiku ir Tarybų
0 •a

Dr. J. J. Kaskiaučius
Telefonas: IlUinboldt 2-7964 .

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

at
kreipti didesnį dėmesį į žen
šenį ne tik tyrinėjant jo gy
domus savumus, bet ir jį 
patį auginant. Šiuo atžvil
giu Tarybų Sąjunga turi 
daug geresnes sąlygas negu 
Amerika. Juk Tarybų Są
jungoje, Tolimųjų Rytų Us- 
sūrio srityje, auga tikrasis 
laukinis ženšenis. Tad kli
mato sąlygos visiškai tinka 
jam kultivuoti. Be to, ir pa
ti pardavimo rinka — Chi- 
nija — visai arti nuo.augi
nimo vietos.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

joje, paskiau — auginamas 
Chinijoje, po to eina Korė
jos ženšenis, ketvirtą vietą 
turi auginamas Japonijoje, 
o paskutinė vieta tenka au-

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.Nacių Sušalimai, Titas 

Ir Pabėgimai
Maskva. — Tūkstančiai 

vokiečių kareiviu sovietinia- įms, 
me fronte sušąlą, kaip liūdi- žmogui, turinčiam bet kokį 
ja dokumentai, kuriuos rau-:Sinklą, kuriuo butų galima 
donarmiečiai sučiupo, atim- j užmušti. Jo šaknis iškasa- 
dami iš nacių 
pozicijos.

Kiti pagrobti 
čių raštai sako, 
tifo maras tarp vokiečių ka
riuomenės Lenkijoje:

“Varšavoj, Lvove, Lodzė
je ir kituose lenkų miestuo
se vokiečiai užėmė šimtus 
namų, kuriuose suguldė tifu 
sergančius. Labai daug 
miršta dėl stokos maisto ir 
vaistu ”
DAUG FAŠISTŲ PABĖGA 

Iš FRONTO
Nelaisvėn paimti vokiečių 

kareiviai liudija, kad vis! 
daugiau jų pabėga iš mūšių

poziciją po

nuo vokie- 
kad siaučia

ma tam tikru kauliniu pei
liu. Daug ženšenio j ieško
tojų žūva miškuose badu ir 
troškuliu arba laukinių žvė
rių sudraskyti. O pats di
džiausias pavojus jiems grę-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Tt—V

Ė

* LIETUVIŠKA *

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

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

tralijos, sunaikino keturis iš linijų. Vokiečių komanda 
jau skelbia vardus sušaudy
tų už pabėgimą ar atsisaky
mą eit į mūšius.

Iš vieno suomių fašistų 
bataliono pabėgo daugiau 
kaip 40 kareivių. Tik 20 
jų buvo paskui sugauta.

Japonijos transporto laivų.
Washington, saus. 29. — 

Jungtinių Valstijų jėgos su
naikino jau 16 japonų laivų 
Macassar . jūrų siaurumoj, 
Rytinėj Holandų Indijoj.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks sekmadienį, vasario 
(Feb.) 1 d.,' 4 vab po pietų, Lais
vės Choro svetainėje, 157 Hunger
ford St. Visos narės malonėkite da- 
lyvaut taipgi ir naujų atsivesti, tu
rėsime po tam ir draugišką pasi
kalbėjimą. — Sekr. V. K.

(24-25-26)

HARRISON, KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopos susirinkimas 1 

d. vasario (Feb.), neįvyks, kaip pa
prastai būna, nes tą dieną įvyksta 
Newarke didelis susirinkimas, pami
nėjimui Lenino mirties. Todėl kuo
pos komitetas susirinkimą perkelia 
į 8 d. Vasario (Feb.) Taigi malonė
kite neužmiršti ir ateiti 2:30 vai. po 
pietų, 15-17 Ann St., Harrison, N.J. 
—V. Žilinskas. (24-25-26)

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veik. Komiteto meti

nis, susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario (Feb.) 1 d., 4-tą vai. po pie
tų, 735 Fairmount Ave. Visų kuopųmetinį

gegužės nariai dalyvaukite, turim labai svar- 
Park.
nerengt

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia balių sausio 

(Jan.) 31 d. Kliubo kambariuose, 
408 Court St. Pradžia 8 vai. vakare.. 
Bus skanių gėrimų ir užkandžių, 
taipgi griež gera orkestrą šokiams. 
Todėl . Elizabethiečiai ir 
draugai visi dalyvaukite 
rengime, nes visi būsitą 
—Kviečia Rengėjai.

apylinkės 
šiame pa- 
patenkinti. 
(24-25-26)

kovą prieš nacizmą ir jo 
Būtinai jraklauskim 
daugiau mes galim 
pirkimo apsigynimo

sa- 
pa- 
bo- 
ku-

WORCESTER, MASS. 
Extra Svarbus Pranešimas.

Mūsų šalis, U.S.A, kare, padėkim 
jai—ir tuom visom kovojančiom ša
lim laimėti 
padėjėjus! 
vęs, kuomi 
dėti apart
nų? O yra daug įvairių būdų, 
riuos mes turim žinoti, ir prisiren
gę būti; kad reikale galėtume ge
riausiai pagelbėti, kur bus pagelba 
daugiausią reikalaujama. Penktadie
nio vakare, sausio 30 d., prasidės 
Raudonojo Kryžaius Klesos (pamo
kos) Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St. Prašoma, ypatingai moterys 
ir merginos skaitlingai atsilankyti. 
Pradžia 7:30 vakare. — 
Kom. (24-25)

Rengimo

is

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 Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT QIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Great Neck N. Y.
Apsiveja

Vasario 1 dieną Great Ne- 
cke įvyksta vestuvės. Susiveda 
Albertas J. Miliauskas su pa
nele Amelia Petronyte. Jau
nasis Jl Miliauskas gyvena 
Newford, Rhode Island, o Pet
ronyte pas savo tėvelius Pet
ronius. Vestuvių apeigos irgi 
įvyks pas Petronius. A. J. 
Miliauskas keletas metų atgal 
gyvno Newhavene, Conn.

Linkėtina jaunavedžiams 
smkgaus ir laimingo gyveni
mo.

Korespondentas.

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

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Telephone
STagg 2-5043

Padėkavonės Dienos ir Kalėdą šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
į damos mylimiems pašarvoti dovanai.

4o GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė.
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

PRISTATOME Į NAMUS.

Telefonas EVergreen 8-7047.

NOTARY
PUBLIC

/
Lie. No. LI080Vieša Padėka

Sausio 10 d. įvyko Smai- 
džiūnų 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties pokilis Kas- 
močių svetainėje.

Surengimui šio pažmonio 
buvo artimiausi mūs giminės: 
sesuo ir švogeris Pilviniai, bro
lis ir brolienė Smaidžiūnai ir 
seserys — Skridulienė ir Šid
lauskienė. Ne vien, kad jie rū
pinosi pasekmingumu šio pa
rengimo, bet atliko ir visus su 
parengimui susijusius darbūs. 
Seserys, Pilvinienė, Skridūlie- 
nė, Šidlauskienė ir draugė yi»7 
džiūnienė gamino valgius 
puikiai stalus prirengė. Švoge
ris Pilvinis buvo svotas, sesuo 
Skridulienė — svočia.

Mes reiškiame 
džiausią padėką 
miems giminėms
draugams-gėms prisidėjusiems 
prie šio darbo, širdingai ačiuo- 
jame už puikią dovaną nuo 
visų dalyvių, taipgi ačiū A. 
Balčiūnui, kuris prisidėjo prie 
dovanos, bet nebuvo vakaro 
dalyviu. Didžiai ačiū už dova
nas draugams, ir kaimynams 
M arcinkevičiams, Petrauskams

bių dalykų aptarti. — Sekr. (25-26)

įvyks
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ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas 

nedėlioj, 1 d. vasario, 2-rą vai. po 
pietų, Kliubo patalpoj, 408 Court St. 
Dalyvaukite visi nariai, nes bus 
svarbių reikalų aptarimui, o taipgi 
ir naujų narių atsiveskite. —Kvie
čia Komitetas. (25-26)

kuonuošir- 
mūs arti- 
ir visiems

STAMFORD, CONN.
Stamfordo Slavonų Lyga ruošia 

Koncertą/naudai Amerikos Raudo
najam Kryžiui, nedėlioj, vasario 
(Feb.) 1 d., 3-čią vai. po pietų, 
Stamford High School salėje, 
Strawberry Hill, Stamford.

Programa susidės iš Šventos Ma
rijos Rusų Bažnytinio choro ir A. 
Capella choro iš 50 balsų; bus šokių 
baletas; Col. Luke Bakovto Balalai
kų orkestrą iš Bridgeport, ir taipgi 
mūsų žymi lietuvių dainininke, Bi- 
ruta Ramoškaitė. Visi prašomi atsi
lankyti. — Amelia Burba. (24-25)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. ir LDSfl28 kp. 

bendras susirinkimas įvyks 1 d. 
vasario (Feb.), 7-tą vai. vakare, 171 
Main St. kampas High St. ant antrų 
lubų. Draugai ir draugės, visi ma
lonėkite dalyvauti susirinkime ir 
laiku pribūkite. — Valdyba.

(24-251

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ
RAKANDU KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir

- palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR JS0NA1
; • , ■ t

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą



A’luntas puslapis LAISVft Penktadienis, Sausio 30,
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NeKYorto^^WZIiitos 
Visi Dalyvaukite Amerikai Ginti Masiniame 

Mitinge Sausio 30- ta’ Grand Paradise!
Paskutiniu sykiu norime 

priminti brooklyniečiams ir 
apylinkių lietuviams, jog di
dysis, Lietuvių Komiteto Ame
rikai Ginti ruošamasis, masi
nis mitingas-prakalbos su dai
nomis įvyks jau šį penktadie
nį, sausio 30-tą, Grand Para
dise Ballroom, 318 Grand St., 
Brooklyne.

ma. 'Kaipgi kalbės Herman 
Stornstein, viršininkas iš J. V. 
Darbo Departmcnto, ir Am. 
Raudonojo Kryžiaus Atstovas.

Apie mūsų šalies padėtį šia- 
■ me ka.ro, apie jau padarytus 
žygius ir numatymus ateičiai, 

! taipgi apie pasaulinę padėtį 
; kalbės 1). M. šolomskas, l.ie- 
i tuvių Literatūros Draugijos 
Centro sekretorius, vienas iš 

i dienraščio “Laisvės” redakto-
Pradžia lygiai 8 vai. vakaro. 

Įžanga nemokama. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Dr. J. J. Kaškiaučius

Tarpe svečių kalbėtojų tu
rėsime visų mylimą daktarą J. 
J. Kaškiaučių, paskilbusį lie
tuvių liaudies sveikatos sargą- 
patarėją, autorių knygų ir 
tūkstančių straipsnių spaudai 
sveikatos klausimais, lektorių 
ir menininką. Jis gyvu žodžiu 
pamokins, kaip gelbėtis ištikus 
nelaimei.

Kitu žymiu garbės svečiu 
kalbėtoju bus amerikietis 
Gerb. Bernard Austin, New 
Yorko seimelio narys ir pirmi
ninkas vietinės Civilinio Ap
sigynimo Tarybos. Jisai su
teiks žinių apie tai, dėlko įs
teigta Civilinių Apsigynimas, 
kas jau atlikta ir ko siekia

I 11 ų.

.Bus Gražių Dainų
Aido Choras, vadovaujant 

Aldonai Žilinskaitei, sudainuos 
. koletą dainų, taipgi dainuos 
žymioji lietuvių solistė Biruta 

i Ramoškaitė.
“Laisvės” skaitytojai ragi- 

| narni ne vien tik patys daly- 
j vauti, bet paraginti ir kitus 
i lietuvius atsilankyti, kadangi 
i tokio in formacijomis turtingo 
ir Įspūdingo mitingo nuo se
niai nebuvo ir gal negreit bus 
galima turėti kitas. Lai ne- 

I praleidžia progos.

Organizacijų Veikėjam
Jūsų organizacijų atstovų 

konferencijoj buvo sutvertas 
sis komitetas ir įgaliotas veik
ti. šis yra pirmas jūsų visų 
komiteto žygis. Tad prašome

, ir tikimės jūsų kooperacijos.
! Dalyvaukite . visi. Pribūkite 
anksti, kad ’pasitikti pribūnan- 
čius savo oragnizacijų narius 

j ir rėmėjus.
Lietuvių Komitetas 

Amerikai Ginti.
■■■■. I .... . - I . I ... . I I I ■ I I

Važinėjančių į darbą trauki
niais, kurių kelionė nesiekia 

‘už N. Y. valstijos ribų, nepa
lies pakėlimas gelžkelių kai
li ų.

H--------------------------------------------------------------------- -—------ ------ ------

A. Bimba Jau Pasiekęs Sulaikė Du Metalo
Kaliforniją Šmugelninkus

Savo maršrute su prakalbo- j Brooklyno Federaliame Tei- 
mis nuo Atlantiko iki Ramiojo |sme sulaikyti dar du asmenys 
Vandenyno, Antanas Bimba, | 'į ■ grupės šmugelninkų, kurie 
vienas iš dienraščio “Laisves” j Hperiu prašmugeliavę į Lis- 
redaktorių, Lietuvių Literatu-j b()!1> Portugalijon, $8,874 ver- 
ros Draugijos Centro pirmi-į platinum o, karui labai 
niekas, jau pasiekęs Kali for- svarbaus metalo. Iš ten, žmo
niją, iš kur, su tenykščiais metalas pasiekė Vokieti- 
draugais, rašo: LR1-

Paskiausia prisipažinusiais 
kaltais yra Arnold Weisz, 28 
m., 628 Blake Avė., Brookly
ne, ir Ilirsch Neumann, 34 m., 
2 Elwood St., Manhattan. Jie 
įkaitinti kaipo metalo savinin
kai.

Siunčiame geriausius linkę-' 
j’i mus. visam “Laisvės” štabui i 
ir laisviečiams iš šios garsios 
Amerikos judžių sostinės.

A. B>mba, Ann Pūkis ir 
M. Pūkis.

Ry toj Pradės Rinktis Pirmieji
“Laisves” Suvažiavimo ir 

Bankieto Svečiai
Dienraščio “Laisvės” šuva- mų svečių, iš kurių, kaip gir- 

žiavimas ir bankietas įvyks, dėta nuo brooklyniečių, tūli 
jau šį sekmadienį, vasario atvyks jau rytoj, šeštadienį. 
(Feb.) 1-mą, Grand Paradise Tai bus tie, kurie šeštadienį 
salėse, 318 Grand St., Brook- liuosi nuo darbo arba turi čio-
ly ne.

Suvažiavimas prasidės 10 
vai. ryto.

Bankietas-vakarienė bus ly
giai 6 vai. vakaro.

Šokiai — 7-tą vai. ir tęsis 
per visą vakarą, kadangi yra 
pasamdytos dvi salės, bankie
tas netrukdys šokių.

Dainuos visų mylimas Aido 
Choras vadovybėje* Aldonos 
Žilinskaitės. / •

Bankiete tikimasi gana toli

nai kokiu ekstra reikalu, dar 
kiti nori ir po miestą pavand- 
ravoti apart buvimo suvažia
vime ir bankiete.

Didžiuma, žinoma, dabar 
dirba ilgesnes valandas ir pri
bus tik sekmadienį, tad su 
jais galėsim pasimatyti ne kur 
kitur, kaip tik “Laisvės” ban
knote. O kad užtikrinti sau da- 
l.y\umą bankiete, kad padėti 
jo ruošėjams padaryti sek m in- 
g u, visi esate prašomi įsigyti

Laisvės Metinis Banketasp-
•y

Dienraščio “Laisvės” metinis bankietas įvyks šį sekmadienį

Vasario 1 seoraaryai

Gera vakarienė, graži programa, šauni orkestrą šokiams

Aido Choras Duos Puikią Dainą Programą

BUS GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Kampas Havemeyer Street

/

Vakariene bus duodama šeštą valandą vakar?, šokiai prasidės septintą valandą vakare

DVI SALĖS: VIENA ŠOKIAMS, ANTRA VAKARIENEI
VAKARIENEI IR ŠOKIAM BILIETAS $1.50. VIEN TIK ŠOKIAM 50c

Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus

t oiiilard Kompanija, Įsteigta 
l>- b __nuikip tabakų sutaisytojai
17(50 ecorge Washington’o laikų.

sutveria

Kas tai ^4 tapo pridėta.
(i a ta-ky’-f) 'a,>ai kvapus. *TaiLatak>a!_(UAaKy ) .ukaip

Jfil Rytinio Viduržemio tabaku
M -prieskonis" Naujuose Old s.

***" nauja, malonu eurai eto . ,

bilietus iš anksto. Kaina tik 
$1.50. Vien tik šokiams 50c.

Ruoškitės bankietas visi. 
Bendromis pastangomis suda
rykime įspūdingas sutiktuves 
savo brangiems svečiams— 
dienraščio u ž rasi n ėtojams, 
bendradarbiams, r ė m ė j ams, 
kurie nepaskūpi didelių lėšų 
ir pasiaukoja save 'dideliam 
nuovargiui, kad atlankyti ir 
paremti savo dienraštį jo me
tines šventės-suvažiavimo pro
ga. Tuo patimi suteiksite 
“Laisvei” reikalingą paramą.

Liuieriečiy Balius
D)1. Martin Luther Draugys

tė rengia 36-tą metinį balių, 
kuris įvyks šeštadienį, vasario 
7, Grand Paradise Ballroom, 
318 Grand St., Brooklyne.

šokiams gros Adomo Yeza- 
vito didžiulė orkestrą iki vi
durnakčio..

Gerb. Brooklyno ii’ apylin
kes lietuviai! Jūs gerai žino
te, kad prie dabartinių sunkių 
laikų, o $ąr prie to mūsų 
draugija Bėra drūčiai skaitlin
ga nariais, be jūsų paramos 
jokiu būdų negali surengti pa
sekmingą i|balių.
—-Tąigi, mes prašome visus, 
kaip jaunus, taip ir suaugu
sius, dalyvauti mūsų parengi
me.

Jūsų skaitlingas atsilanky
mas priduos mum energijos 
ateičiai, kur mūsų laukia sun
kūs darbai, ir kaip progresy- 
viškai draugijai darbo visados 
yra įvaliai.

Visus maloniai užkviečia—
Draugijos Valdyba.

Aido Choro Nariams

C. Brooklyne
Pasveikins “Laisvės” Suvažia

vimą. Prakalbos
Sekantį sekmadienį Laisvės 

Bendrovės šėrininkai susirinks 
į savo metinį suvažiavimą. 
Laisvė lošia pirmaujančią rolę 
rytuose, bet taipgi turi didelės 
įtakos ir tolimesnėse srityse; 
net tokiose tolimose valstijose, 
kaip Washington, Oregon ir 
Kalifornija turi būrį savo skai
tytojų ir rėmėjų.

C. Brooklyno pažangieji 
draugai visuomet pasirodė ge
rais Laisvės patrijotais, šį sek
madienį jie taip pat, netik kad 
skaitlingai dalyvaus suvažiavi
me, bet pasveikins Laisvę ir su 
gražia auka, štai keletas drau
gų, kurie paaukojo. (Kiti, ma
nau, paaukos suvažiavime) J. 
Bartašius $2, V. Skodis $5, 
J. Weiss $5; J. Yuška, V. 
Baltrušaitis ir P. Semėnienė 
po $1.

LLD ir LDS ^vietinės kuopos 
rengia prakalbas, kurios įvyks 
vasario 13 d., Lietuvių Nepri- 
gulmingo Kliubo svetainėje. 
Kalbėtojais bus K. Petriki’enė 
ir D. M. šolomskas. Central
brook lyniečiai neturėtų pra
leisti šios progos, o visi atsi
lankyti į prakalbas. Abudu 
kalbėtojai pasirodys, rodos, 
pirmu kartu Č. Brooklyne. 
Apie prakalbas bus plačiau 
pranešta vėliau. Koresp.

Vaidinimas-Dainos-Šokiai
Maspctho darbininkiškos or

ganizacijos kviečia visus atsi
lankyti pas juos 8-tą dieną va
sario, kur bus perstatyta ko- 
medijėlė “Teodolinda”.

Tai įvyks New, National sve
tainėje, 61-60 56th Road, Ma- 
spethe, 4-tą valandą po pietų.

Brooklyno Aido Choras jau 
pasižadėjo dalyvauti, ne tik 
kad pamatyti “Teodolinda”, 
bet taipgi palinksmint susirin
kusius su naujomis liaudies 
dainelėmis.

Po vaidinimui ir dainų, bus 
šokiai prie smagios orkestros, 
iki vėlai vakaro.

O Maspetho gaspadinės ir 
gaspadoriai aprūpins svečius 
su skaniais valgiais ir gėri
mais. Rengėjai.

REIKALAVIMAI-
Reikalingas porteris apvalyti Bar 

& Grill. Su atlyginimu susitaikysi
me. Atsišaukite j Laisvę, 427 Lori
mer St. (24-25)

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ DftMESIUI
Didžiojo New Yorko lietuvių na

mų savininkų organizacijos metinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, sau
sio (Jan.), 30 d., 8 vai. vakare, 
Crescent Palace (P. Buzelio) salėje, 
3386 Atlantic Avė., kampas Cres
cent St., Brooklyn, N. Y. t

Šiame susirinkime bus valdybos ir 
direktorių rinkimai, apyskaitos ir 
svarbūs pranešimai. Visi nariai yra 
prašomi dalyvauti. Kviečiame ir ne 
narius namų savininkus atsilankyti, 
susipažinti ir prisidėti prie organi
zuoto veikimo. — Valdyba.

(24-25)

Visi aidiečiai prašomi šį 
penktadienį, sausio 30-tą, su
eiti į pamokas pusvalandžiu 
anksčiau, lygiai 7:30, kad tu
rėtume gana laiko pasiprakti
kuoti dainų prieš einant dai
nuoti Amerikai Ginti Komite
to ruošiamose prakalbose, 
Grand Paradise Ballroom.

Beatrice.

RANDAV0JIMAI
Išsirandavoja tinkamas vienam 

vyrui fornišiuotas kambarys, garu 
apšildomas, Williamsburgh sekcijo
je. Arti geruj restauracijų ir patogi 
traukiniais komunikacija. Kreipki
tės: P. B., 364 So. 1st St., Apt. 29, 
Brooklyn, N. Y. (25-27)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Martin Liuterio Draugystės 
metinis piknikais įvyks 20 d. Birže- 
lio-June, 1942. \Bus Dexter Parke. 
Prašome kitų organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame daly
vauti mūsų piknike. (25-26)

Dr. Martin Luther Draugystės 36-tas
METINIS BALIUS

ADAM YAZAVITO ORKESTRĄ 
Gros lietuviškus ir angliškus kavalkus šokiams.

Bus šį šeštadienį
VASARIO-FEBRUARY 7

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare. |žanga 45c. —su taksais.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI ------------ 1
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-G86&

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551




