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KRISLAI
Singaporas Apgulos Stovyj. 
Lin Jutang Apie Singaporą. 
Kada Žinios Su Tendenci

jomis . . .
Kas Už Tai Yra Atsako- 

mingas ?
Rašo R. M1ZARA

Apie 17-kos mylių ilgio ir 
14 mylių pločio sala nūnai lai
ko į save atkreipusi milijo
nų pasaulio žmonių dėmėsi. 
Toji sala — Singaporas. Tai 
Ramiajame Vandenyne stovin
ti tvirtuma. Ji stovi gale Ma
lajų pussalio, nuo kurio skiria 
vienos mylios pločio ilgokas 
ruožtas vandens.

Per ilgą laiką Singaporas 
buvo skaitomas neįveikiamu, 
neužkariaujama tvirtuma, — 
antra po Gibraltaro. Greita 
ateitis parodvs, ar taip yra. 
Nes šiandien japonai jau stovi 
prie Singaporo, skersai są
siaurio. Nuolat ir nuolat japo
nų hom bėriai sėja bombas ant 
visos salos, ir ant Singaporo 
miesto, ir ant įvairių kariniai 
svarbių pozicijų. Apie 600,000 
salos gyventojų pastatyti prieš 
didelį uždavinį: apginti salą, 
neįsileisti japoniško 
riaus.

agvoso-

Jutang

kampe-

Chinų filosofas Lin 
rašo:

“Iš kiekvieno žemės 
lio, — iš Batavijos, Melbour
ne, Čunkingo ir net iš paties 
Londono,
‘Singaporas turi būti apgintas 
ir išlaikytas.’ Nes praradimas 
Singaporo būtų brangiausia 
viso karo klaida. Jei aš galė
čiau parašyti 30 pėdų aukščio 
raidėmis, rašyčiau šiuos žo
džius: ‘Singaporas turi būti iš
laikytas . . .”

Taip, kiekvienas Sujungtųjų 
Tautų šalininkas sako: Singa
poras turi būti išlaikytas. Ja
poniškas neprietelius turi būti 
atmestas, jo pasimojimai pri
valo nueiti niekais!

kyla šauksmas:

Yra žmonių, kurie abejoja, 
ar tai pavyks padaryti. Nes’ 
SingaporM^yra? apginkluotas 
gintis vyriausiai nuo vandens. 
Kas gi kada nors tikėjosi, kad 
priešas ateis sausžemiu, kurį 
valdo anglai, virš 500 mylių 
tolio, per raistus ir pelkes, ir 
atsistos skersai sąsiaurio, at
sukdamas kanuoles į Singapo- 
rą iš tos pusės, kuri silpniau
siai yra apginkluota?!

Deja, taip yra!

Kiekvienas Hitlerio ir jo ja
poniškų ir itališkų sėbrų prie
šas šiandien stebi kovas dėl 
Singaporo ir linki jo gynėjams 
pasekmingai priešą atmušti.

Jie linki, kad Singaporo gy
nėjai parodytų tiek drąsos, iš
tvermės ir sumanumo, kiek 
parodė Tobruko gynėjai, kiek 
parodė Odessos, Leningrado, 
Maskvos gynėjai, kiek rodo 
amerikiniai ir filipinai kovoto
jai Filipinų salose!
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Amerikiečiai vėl 
Atmušė Japonus

Apvalo Užnugarę nuo Japonu, Pakliuvusiu i “Kišenius”

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, vas. 4. — Karo department© pranešimai ' 

sako:
Filipinai — Naktį vas. 3 d. dalys japonų šešioliktos 

divizijos padarė vietinį užpuolimą ant mūsų kairiojo 
sparno Bataane. Užpuolimas buvo aštriai atmuštas.

Mūsų kariuomenė išvalinėja iškrikusius likučius tų 
japonų, kurie buvo išsikėlę pirmiau į vakarinį pakraš
tį Bataan pusiausalio. arba kurie buvo prasiskverbę 
užnugarėn mūsų linijų. Šie priešų kareiviai yra iš Ta- 
tori grupės ir Kimuros divizijos, ir jie buvo užtikti 
atskiruose “kišeniuose.” Jokie japonų pastiprinimai 
negalėjo pasiekt jų. Priešai laiks nuo laiko mėgino nu
leist jiem parašiutais maisto ir amunicijos iš orlaivių. 
Bet daugiausia tų reikmenų pakliuvo į mūsų rankas. •

Paimti nelaisvėn japonai nustebo, kad mes taip žmo
niškai apsieiname su jais. Jie sakė, kad jie buvo gąs
dinami, kad mes nužudysime visus belaisvius.

Dešiniajame mūsų sparne buvo tik mažai veikimo 
per paskutines 24 valandas.

Japonų orlaiviai tik keletą kartų numetė kiek bombų 
į mūsų linijas, bet jokių nuostolių nepadarė.

Holandų Indija — Pavėluotai gautas pranešimas sa
ko, jog septyni didieji Amerikos armijos bombanešiai, 
Lekiančių jų Tvirtumų rūšies, atakavo japonų laivus 
Balik Papane, Borneo, vas. 2 d. Du transportiniai ja
ponų laivai tapo nuskandinti, ir trečias, į kurį buvo 
kartotinai pataikyta bombomis, turbūt, liko taipgi nu
skandintas. Visi orlaiviai nesužeisti sugrįžo į savo 
stovyklą. Manoma, jog tai buvo ta pati ataka,* kurią 
vakar generolas WaVel minėjo savo pranešime.

Submarinai Nuskandino dar 
Vieną Laivą arti Amerikos
Fašistų 

čiadieni nuskandino ameri
kinį prekybos laivą “San 
Gil,” 3,627 tonų, netoli Ma- 
rylando valstijos. Du jūri
ninkai žuvo, o 40 išsigelbė- 

j jo laivo valtimis.
Su šiuom priešų subma

rinai nuskandino jau 11 lai
vu artimuose Atlanto van- v
denyse į rytus nuo Jungti
nių Valstijų, viso 74,896 to
nu, c

Be to, jie buvo užpuolę 
žibalinį laivą “Malay,” bet 
jis, sužeistas, atplaukė į a-

Vienas radijo komentato
rius, Johannes Steel, aną die
ną smarkiai subarė amerikinę 
spaudą. Jis sakė, kad ši spau
da perdaug pasidarė vienša- 
liška. Ji pernelyg daug pučia 
karines operacijas Ramiajame 
Vandenyne, o bando užtylėti, 
bando minimizuoti tatai, kas 
įvyksta Rytų Fronte, Europo
je.

Pastaba teisinga. Ir ši pa
staba tinka ne tik spaudai, bet 
ir pačiam radijui. Atrodo, kad 
yra kažin kokis tai susitarimas 
slopinti žinias apie Rytų Fron
tą, o didinti, pūsti jas apie 
įvykius Azijoj ir Afrikoj. Tū
li žmonės pamiršta, kad di
džiausias mūsų priešas dar vis 
tebėra Hitleris, kad didžiausi 
smūgiai jam kertami Rytų 
Fronte, o ne kur kitur!

Reikia taisytis!
Spauda iškėlė aikštėn tą 

faktą, kad Jungtinės Valstijos 
iki šiol tepasiuntė Sovietų Są
jungai tik pusę tos karinės pa
galbos, kurią pažadėjo. Atro
do, kad yra žmonių, kurio pa
siuntimui kenkia.

150 BILIONŲ DOL 
AMERIKAI GINT, 

PER 3 METUS
Washington. — Kongre

sas galutinai nutarė paskir
ti kariniam Amerikos laivy
nui $26,495,265,474 kaipo re- 
guliares lėšas. Tuo būdu 
nuo pradžioj 1941 finansi
nių metų iki šiol paskirta 
jau 115 bilionų dolerių vi
siems apsigynimo reika
lams.

Kongreso nariai numato, 
jog armijos reikalams neuž
ilgo bus paskirta 35 bilio- 
nai doleriu. Tai viso susi
darys virš 150 bilionų dole
rių apsigynimo tikslams 
nuo 1940 m. liepos 1 d. iki 
1943 m. liepos 1 d. — Su ta 
diena.prasideda nauji finan
siniai valdžios metai.

Lietuvių, Latvių ir Estų Vadai Užginčija, 
Kad Jų Tautos, Esą, “Nepalankios Rusam”
Bevielinis Pranešimas 

ter-Continent žinių 
Agentūros

Maskva, vas. 4. — Žymie
ji lietuvių, estų ir latvių po
litikai, literatai ir visuome
nininkai atsakė į neseniai 
tilpusi “London Times’e” 
rašymą, kuriame, be kitko, 
pasakyta, kad, girdi, Balti
jos kraštų žmonės' “nelabai 
sveikintų sugrįžtančius ru
sus.” Tie lietuvių, latvių ir 
estų veikėjai griežtai užgin- kruviną 
čija šį pasakymą.

Apie tariamą Baltijos 
tautų nepalankumą rusams 
rašė “Londono Times’o” ko
respondentas iš Stockholmo, 
Švedijos. Bet tai yra “bai
sus iškraipymas tikrųjų 
faktų,” sako tie žymieji lie
tuviai, latviai ir estai savo

Sovietai Stumia Nacius laišl<e.’ išsPausdino

Vis Atgal
Maskva. — Sovietu 

riuomenė užėmė dar 40 
gyventų vietų į šiaurių 
karus nuo Maskvos ir 
lenkė Smolenską iš šiauriu 
pusės.

Pietiniame 
fronte - raudonarmiečiai 60 
mylių ilgio frontu pasivarė 
10 mylių pirmyn ir toliau; 
atkariavo nuo vokiečių 11 
kaimu ir miesteliu. “K” 
miesto srityje Sovietai at
metė nacius 16 mylių at
gal ir užėmė geležinkelio li
niją.

(Londone gauti praneši
mai sako, jog Raudonoji 
Armija nugrūdo vokiečius 
12 mylių atgal srityje Val
da jų kalnų ir sustiprino sa
vo pozicijas aplink Velikije 

submarinas, už-1 Lūki.)

viestija,” Sovietų vyriausy
bės organas, kur jie pareiš- 

» kia, kad tam koresponden-
i tui “padiktavo priešai” So-
r ’ vietų Sąjungos, Estonijos, 

[Latvijos ir Lietuvos.
va’ “London Times” kores- 
aP" pondentas rašė: “Nors estai 

d ir latviai ‘nekenčia vokie
čių,’ bet jie ‘nelabai sveikin- 

U k ra i n os tų sugrįžtančius rusus’.”
Minimi lietuviai;-latviai ir 

estai atsako į tą rašymą

Tarybinio gyvenimoIn- kenčia jų visu jautriu uolu- siais
mu, kaipo laisvę mylintieji, Latvijoj, Estijoj ir Lietuvoj, 
puikūs ir teisingi žmonės, rusų tauta, 
Sykiu su krauju savo tėvų'Sąjungos 
ir protėvių, mūsų tautos pa- ’ 
veldėjo nemirštamą neapy
kantą prieš vokiečių impe
rialistus, kurie daugiau ne
gu kartą stengėsi pavergti 
estus, latvius ir lietuvius, 
paverst juos paklusniais 
vergais vokiečių baronų - 
dvarininkų ir uždėt savo 

leteną ant mūsų 
žmonių turto.

“Spręsdamas apie nusista
tymą Estijos ir Latvijos 
žmonių prieš vokiečius, tas 
s t o c k h olmiškis ‘Times’o’ 
korespondentas pakartojo 
visiem žinoma tiesa.
ČIA JAU BAISUS TIESOS 

IŠKRAIPYMAS
“Bet jo pareiškimas apie 

estų ir latvių nusiteikimą.

visos Sovietų 
tautos padėjo 

mums įstoti į kelią gerovės 
—tautinės, politinės ir kul
tūrinės.

DARBAI IR ŽEMĖ
“Tarybinėje Estijoje ne

darbas tarp darbininkų ir 
'intelektualų buvo trumpu 
laiku panaikintas. Daugiau 
kaip 40,000 valstiečių gavo 
naujus sklypus žemės.

“Taip pat Tarybinėje Lat
vijoje gavo darbus žmonės, 
kurie per eilę metų pirm to 
karčiai kentėjo nuo nedar
bo. Latvių Respublikos val
stiečiams buvo padalinta be
veik visas milionas hektarų 
žemės, nemokamam jų nau
dojimui ant visados.

“Tarybų Lietuvoje dau- 
________ J giau kaip 40,000 buvusių be- 

kas dėl rusų, tai yra baisus darbių gavo darbus. Desėt- 
iškraipymas tikrųjų faktų, kai tūkstančių Lietuvos 

• Tokį jo pareiškimą padikta-i valstiečių dar pirmą kartą 
vo interesai svetimi žmo- gavo žemės.
nėms Sovietų Sąjungos, Es- 
tonijos ir Latvijos, u

“Šimtai naujų mokyklų, 
700 knygynų, koks tūkstan-

Baltijos respublikų tau- ppubu buvo atidaryta 
tos žino tikrai didžią bro- jmįestuose įr kaimuose Esti-
lišką pagalbą, kurią Rusijos 
žmonės jiem suteikė tuo lai
ku, kai šios tautos kovojo 
už savo nepriklausomybę, 
atgimdymui savų valstybių, 
praeities metais ir vėl tik 
dar neseniai.

“Juk žinoma, kad 1940 
metais, pirmaisiais mėne-

amerikiniuose 
žuvo bent 349

van- 
žmo-

tarpu Kanados van- 
priešų submarinai

submarinas tre- merikinį uostą.
Su fašistų nuskandintais 

laivais 
denyse 
nes.

Tuo 
denyse
nuskandino tris anglų pre
kinius laivus.

Fašistų į 
puldamas naujausią savo 
auką, laivą “San Gil,” iš 
pradžios torpedomis jį su
žeidė; paskui paleido į jį 15 
šovinių iš kanuoles. 11 tų 
šoviniij pataikė, ir taip “San 
Gil” liko nugramzdintas.

Kiek Amerikiečių Dingo Partizanai Įvaro
Bei Žuvo Kare Naciam Sumišimą

Žygiuodama pirmyn, so
vietinė kariuomenė Ukrai
noje rado šimtus mirtinai 
sušalusių vokiečių.

Daugelis kaimų ir mieste
lių Smolensko srityje jau iš
laisvinta nuo įsiveržėlių.

Suchiniči apygardoj rau
donarmiečiai beveik visiškai 
sunaikino 216-tą diviziją vo-

ATSAKYMAS
“Baltijos respublikų gy

ventojai tikrai neapkenčia 
vokiečių okupantų, neap-
------- t-----------------------------

Anglijos Pramonė dar Neišnaudoja Visų 
Galimybių Ginklam Gamini, Sako So
vietų Unijistų Pirmininkas Anglijoje
TAIP SAKO PIRMININKAS ATSILANKIUSIOS 

SOVIETŲ UNIJŲ DELEGACIJOS

Washington. — Iki šiol- 
buvo japonų paimti į nelais
vę ar bė žinios dingo 1,292 
Amerikos jūreiviai, mari- 
ninkai ir jų oficieriai, Ha- 
wa juose ir kitose Pacifiko 
Vandenyno salose ir šiauri
nėje Chinijoje.

Iš Pasalų užpuldami Per
lų Uostą Hawajuose, ja
ponai gruod. 7 užmušė bei 
sužeidė 3,385 jūreivius ir 
marininkus ir 596 kareivius. 
230 iš sužeistų kareivių pa
gijo ir vėl eina savo parei
gas.

Kiek amerikiečių užmuš
ta, sužeista bei nelaisvėn 
paimta beginant Filipinus, 
tatai laikoma karine slapty
be ir neskelbiama.

WASHINGTON. — Ame
rikos orlaiviai bombardavo 
japonus Javos saloje. Ame-Jie turi žinoti, kad įie tokiu

savo žygiu kenkia ne tik Rau- rikiečiai nukirto du japonų 
donajai Armijai, bet ir Ameri- orlaivius. Vienas Amerikos 
kai, mūsų krašto žmonėms! [lėktuvas nesugrįžo.

Nelaisvėn paimti vokiečių 
šiaurvakariniame fronte na
ciai stengiasi numest mais
to ir amunicijos iš orlaivių.

Nealisvėn paimti vokiečių 
kareiviai sako, kad jų ko
manda privertė juos pri
siekt, kad “mirsime, bet nie
kur nesitrauksime atgal.”

Maskva, vas. 5. — Pieti
niame fronte Sovietiniai 
partizanai per naktį nužy
giuoja iki 35 mylių užnu
garėn vokiečių fronto, ardy
dami geležinkelius ir kitus 
susisiekimus ir naikindami 
nacius. Tie partizanų žygiai 
varo vokiečius stačiai į pa
mišimą.

Kalinino fronte raudonar
miečiai atkariavo 5 apgy
ventas vietas ir užmušė bei 
sunkiai sužeidė 5,300 nacių, talkininkų orlaiviai padarė 
Kituose frontuose jie sunai
kino dar apie 3,000 vokiečių 
kareivių ir oficierių.

Burma. — Japonai persi- 
grūmė per Salween upę, 
Malajų pusiausalyje, bet

didelių nuostolių susiburu- 
siem japonam.

Anglai Traukiasi į 
Rytus nuo Demos

Libija. — Anglai pasi
traukė į rytus nuo Demos. 
Vokiečiai ir italai, matvt, 
stengsis prasimušt iki To
bruko prieplaukos, toliau į 
rytus linkui Egipto' sienos.

Japonai Visai Nepasiva
ro Pirmyn Bataane
WASHINGTON, vas. 5. 

—Generolo* MacArthur© ka
riuomene per paskutines 
tris dienas kartotinai ir 
skaudžiai atmušė japonus 
atgal, ir priešai visai niekur 
nepasivarė pirmyn.

moterys į pramonę; kai kur 
fabrikantai nesiskaito su 
darbininkų p a s i ū 1 ymais, 
kaip galima būtų paspartint 
dirbimą karinių reikmenų; 
o kai kurie pavieniai fabri
kai net apriboja savo gamy
bą,” — sakė Švernikas.

Jis gyrė puikų ūpą ir pa
siryžimą Anglijos darbinin
kų ir darbininkių; ir pareiš
kė viltį, kad kiekvienas An
glijos pilietis stengsis visais 
galimais būdais paremt So
vietų kovą ir tuo tikslu di-

London. — Sovietu darbo 
unijų delegacija aplankė 
Anglijoj karinius fabrikus, 
kasyklas, orlaivių stovyklas 
ir armijos punktus visose 
šalies dalyse. Po to, pirmi
ninkas sovietinės unijistų 
delegacijos, N. M. Šverni
kas pareiškė, kad “anglų 
pramonė turi visas reikia
mas galimybes daugiau pa- 
gamint visokių karo reik
menų, negu iki šiol.”

“Bet tam tikras skaičius 
Anglijos fabrikų negana iš
naudoja mašininius savo į-
rankius; negana įtrauktos'dins karo pabūklų gamybą.

Japonai 9 Kartus Bom
bardavo Ligonlaivi

Melbourne, Austrai. — Japo
nu orlaiviai 9 kartus bombar- v
davo ligoninį laivą, kuriuom 
sužeisti amerikiečiai buvo gabe
nami iš Filipinų Į Australiją. 
Taip liudija sužeistieji ir jų 
slauges.

Laivas buvo aiškiausiai pa
žymėtas Raudonuoju Kryžium 
.kaipo ligonlaivis.

Rolandai Naikina
Japoną Orlaivius 

Indijos lakūnai vėl naikino ja- 
Batavia.— Rytinės Rolandų 

ponų orlaivius stovyklose ryti
niame gale Javos salos; daug 
nuostolių priešam padarė. Ja
ponai, be jokio patvirtinimo, 
skelbia, kad jie sudaužę 85 
landų lėktuvus.

ho-

London. — Lordas Bea
verbrook, iki šiol buvęs An
glijos reikmenų ministeris, 
dabar tapo paskirtas kari
nės gamybos ministeriu.

kanuo- 
nutildė

jos, Latvijos ir Lietuvos. 
Taipgi atidai’yta-Jiauji-tdU-^^ 
tiniai teatrai, ir desėtkai 
tūkstančių latvių, estų ir 
lietuvių dar pirmą kartą 
gavo progą susipažinti su 
kultūra.

“Tomis džiaugsmingomis 
dienomis, pažanga rusų tau
tos pasidarė artesnė ir bran
gesnė žmonėms Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos.

VIENAS SIEKIMAS
“Latviai, estai ir lietuviai 

dabar kovoja petys petin iš
vien su savo draugais rusais 
eilėse Raudonosios Armijos 
ir partizanų būriuose prieš 
kruvinus vokiečius įsiveržė
lius.

“Visos mūsų respublikų 
piliečių mintys yra atkreip
tos į vieną tikslą — kuo 
greičiausiai išvyt gaujas vo
kiečių fašistų ir grobikų iš 
mūsų gimtinių žemių ir su
grįžt į skaisčiuosius laikus 
mūsų laisvojo Tarybinio gy- 
venimo.

“Aišku, kad Stockholmo 
korespondento pareiškimas 
‘Times’e’ apie estų ir latvių 
nusistatymą linkui rusų vi
siškai prieštarauja tikrajam 
dalykų stoviui.”

Pasirašo:
Pirmininkas Estijos Ta

rybų Respublikos Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo, 
Barbarus Varės; Tartu U- 
niversiteto prezident. Hans 
Kruss; profesorius Y*iri 
Nuut; rašytojas Jakobson;

Pirmininkas Latvijos Ta
rybų Respublikos Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo, 
profesorius August Kirch- 
enstein; rašytojai Andrei 
Upit, Janie Niedre ir Vilis 
Lacis;

Pirmininkas Lietuvos Ta
rybų Respublikos Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo, 
Justas Paleckis; rašytojai 
Petras Cvirka ir Jonas šim- / 
kus; profesorius Vytautas

Nutildė Japoną 
Kanuoles

Singapore. — Anglų 
lės iš Singapore salos
daug japonų kanuolių baterijų 
artimame pietiniame gale Ma-Girdzijauskas ir aktorė A 
lajų pusiausalio. [leksandra Staskevičiūte.
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Vyriausias Karo Frontas ir 
Pagalba

Visi, kam rūpi sumušti Vokietijos, Ita
lijos, Japonijos ir jų talkininkių barba
riškas jėgas, pripažįsta, kad Sovietų Są
junga šiandien laiko svarbiausi frontą, 
kad ji sukaustė ne vien vyriausio Ašies 
gengsterio — naciškos Vokietijos jėgas, 
bet tuo pačiu kartu kaunasi prieš Itali
jos, Rumunijos, Vengrijos, Finliandijos 
karo jėgas ir kitų fašistinių šalių liuos- 
norius.

Didvyriška Raudonoji Armija ir So
vietų Sąjungos liaudis ne vien sulaikė 
bestijiškas hitlerininkų jėgas, bet jas 
grūda atgal. Visi suprantame, kad jeigu 
Raudonoji Armija suvarys Hitlerio raz- 
baininkų gaujas į Vokietiją, tai jau galė
sime matyti mūsų pergalingo karo galą. 
Visi žinome, kad tada Japonijos laikini 
laimėjimai Ramiajame Vandenyne už
sibaigtų visišku jos susmukimu.

Dar tik prieš kelias dienas Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius Frank Knox 
pareiškė, kad Hitleris norėtų, kad Jung. 
Valstijos mestų savo augančias karo jė
gas į Ramų jų Vandenyną, kad Amerika 
sulaikytų pagalbą Anglijai ir Sovietų Są
jungai. Bet mūsų šalis prie to nesiren
gia, nes ji laiko pirmuoju uždaviniu — 
sumušti vyriausį gengsterizmą — hitle- 
rizmą.

Spaudoj plačiai rašo, kad Hitleris ruo
šiasi pavasarį naujam pasmarkintam už
puolimui ant Sovietų Sąjungos, tai yra, 
vyriausio demokratijos apgynėjo. Yra 
davinių, kad Hitlerio naują užpuolimą 
parems ir Japonijos imperialistai. Tai 
nėra paslaptis, kad Hitleris pakinkė vi
sos Vakarinės ir Centralinės Europos 
galingą industriją gaminimui tankų, or
laivių, kanuolių ir kitų ginklų. Aišku, 
kad Sovietų Sąjungai yra sunku laikyti 
virš 2,000 mylių karo frontą ir tuo pat 
kartu pasigaminti tokiam ilgam frontui 
užtektinai ginklų ir amunicijos.

Maskvos konferencijoj buvo susitarta, 
kiek Jungtinės Valstijos ir Anglija duos 
Sovietų Sąjungai ginklais ir amunicija 
pagalbos. Dabar iš Washingtono prane
šama, kad Jung. Valstijos vos ištesėjo 
iki šiol duoti tik pusę to, ką buvo žadėję, 
ko Raudonoji Armija laukė savo didvy
riškoj kovoj.

Mes nežinome kaip dalykai yra su 
Anglija, bet galima suprasti, kada Ang
lijos karo jėgoms nekaip vyksta Libijoj, 
kada Anglija negali sulaikyti Japonijos 
veržimąsi prie Australijos, Indijos, Nau
jos Zelandijos, tai vargiai Anglija ište
sėjo duoti ir pusę, ką jį žadėjo.

O Sovietų Sąjungos frontas yra svar
biausias mūsų visų frontas! O Amerika 
gali pagaminti reikalingą skaičių ginklų 
ir amunicijos, nes mes nesame tokioj pa
dėtyj, kaip Sovietų Sąjunga. Sovietų Są
jungoj Raudonajai Armijai prisiėjo toli 
trauktis, užleisti šimtus miestų, iškraus
tyti tūkstančius fabrikų ir dirbtuvių, dar 
daugiau sudeginti, sugriauti, iškrausty
ti dešimtis milionų žmonių iš karo zonos 
ir vis tiek Sovietų Sąjungos industrija 
pakilo, ginklų ir amunicijos gamyba pa
didėjo.

Amerikoj mes turime galingiausią pa
saulyj industriją, mes turim industriniai 
išlavintus, per dešimtis metų praktikos 

A patyrusius darbininkus. Mes turime už
tektinai žalių medžiagų. Mums nereikia 

. kraustyti musų fabrikus iš vietos į vie
tą. Mums dar nereikia nakties laiku kel

tis iš miego laike oro užpuolimų. Ir mes 
galime pagaminti reikalingus ginklus ir 
amuniciją Jung. Valstijų armijai, orlai- 
vynui, laivynui, Sovietų Sąjungos, Angli
jos ir Chinijos pagalbai. Jeigu nepadaro
me užtektinai, jeigu su mūsų galinga in
dustrija atsiliekame, jeigu mūsų galingos 
susisiekimo priemonės nepristato mūsų 
vyriausiam karo frontui nei pusės paža
dėtų ginklų ir amunicijos, tai kas nors ir 
kur nors yra negerai!

Baisu ir pamąstyti, kas laukia Angliją 
ir mus — Jungtinėse Valstijose, jeigu 
Raudonosios Armijos frontas nebus tin
kamai apginkluotas ir paruoštas nau
joms kovoms pavasarį ir vasarą su Hit
lerio ir jo banditų jėgomis! '

Juk yra aišku, kad, jeigu Raudonoji 
Armija būtų palaužta, jeigu Hitleriui 
ir jo gaujoms pavyktų nugalėti Sovietų 
Sąjungą, tai tada mus laukia tikras pra
garas ! Kad to nebūtų, tai dabar, kada 
Raudonoji Armija muša priešą, mes jai 
turime pristatyti pažadėtus ginklus ir 
amuniciją!

Hitlerininkų Balsas!
Lietuvių spaudoj, kuri dar taip nese

niai Amerikos lietuvius maitino Hitlerio 
propaganda, prisiųsta Prano Ancevi- 
čiaus, kuri spausdino hitlerininkų laiškus 
ir garbino hitlerizmą, taip pat ir dalyj 
anglų spaudos, kaip tai Hearsto, matosi 
bauginimai žmonių Raudonosios Armi
jos laimėjimais.

Jie nesidžiaugia, kad Raudonoji Armi
ja muša tą vyriausį gengsterį ir varo 
laukan iš Sovietų Sąjungos. Jie baugina 
savo skaitytojus “komunizmu” ir “bolše
vizmu.”

Tai yra niekas kitas, kaip hitlerininkų, 
penktosios kolonos balsai! šiandien Rau
donosios Armijos frontas ir mūsų gene
rolo MacArthur Filipinų salyne frontas 
yra abu mūsų. Tik skirtumas tas, kad 
Raudonosios Armijos frontas gali nu
lemti mūsų laimėjimą, o Filipinų ir Sin- 
gaporo frontai šiuo laiku yra tik pagel- 
biniai.

Šiandien kiekvienas sąžiniškas kovoto
jas prieš hitlerizmą trokšta kaip daugiau 
padėti mūsų jėgoms, ar' tai tiesioginiai 
Jung. Valstijų, ar Anglijos, ar Sovietų 
Sąjungos, ar Chinijos, ar Jugoslavijos ir 
Lietuvos partizanams, nes tai yra mūsų 
karas. Tie, kurie baugina lietuvius Rau
donosios Armijos laimėjimais, yra niekas 
kitas, kaip apsimaskavę Hitlerio agen
tai! . ! .

Džiaugiasi Amerikos Laimėjimu
Kada Pan-Amerikinė konferencija Rio 

de Janeiro mieste prieš hitlerizmą baigė
si vieningai, tai buvo laimėjimas ne vien 
Jung. Valstijų, bet ir kitų šalių, kurios 
kariauja prieš hitlerišką Vokietiją, fa
šistinę Italiją, imperialistinę Japoniją ir 
tokius jų talkininkus.

Sovietų Sąjungos spauda, ypatingai 
“Pravda” plačiai tą konferenciją apraše 
ir džiaugiasi, kad Jung. Valstijų siūloma 
politika prieš hitlerininkus buvo priimta. 
Tas laimėjimas yra kartu visų anti-hitle- 
riškų jėgų laimėjimas.

Kam Naudingi Tie Pasiūlymai?
Anglijai ir vėl nepavyko Libijoj. Hit

leris ir Mussolinis sutraukė manevrinių 
jėgų ir anglus varo linkui Aigipto. Aiš
ku, kad, jeigu Hitleris ir Mussolinis ga
lėtų užimti Aigiptą, Sūezo Kanalą, tai jie 
pasiektų anglų žibalą Irake, Sirijoj, ap
suptų Turkiją, grūstųsi į Iraną (Persiją) 
ir į Indiją,, kuomet iš rytų pusės ten 
plūstų Japonijos imperialistai. Tai pavo
jus Vokietijos, Italijos ir Japonijos raz- 
baininkų susijungimo!

Bet Hearstas, kuris niekina Sovietų 
Sąjungą, kuris baugina amerikiečius 
Raudonosios Armijos laimėjimais, kuris 
įkalbinėja apie “komunizmo” ir “bolševiz
mo pavojų”, rašo: “Kam muštis už tas 
dykumas?... Kam ten eikvoti mūsų gin
klus, amuniciją ir žmones už tas tuštu
mas? Lai australiečiai važiuoja namo.”

Aišku, kad šie pasiūlymai naudingi 
Hitleriui, o ne Anglijai ir Amerikai. Jei
gu Libijos dykumos nieko nevertos, tai 
kodėl ponas Hearstas tokį patarimą ne
duoda Hitleriui, su kuriuomi taip dar ne
seniai jis sėbravo? Ir kodėl tada Hitle
ris ir Mussolinis jau kelintu kartu deda 
pastangas tas dykumas užkariauti?

Šneidermano Byla

j-r r^^ ikių žinių, tokiu būdu pada-

ar

(Bus daugiau)

LLD Reikalaitvar-

-, kaltintojas

Šneidermanas tada suži
nojo iš jam įteikto skundo, 
kad jis kaltinamas dėl to,

i

nepaveikė į 
kaip išleista

a

Rašo advokatas Abraham
Unger.

Kaip priešingas tos bylos reikalaudamas atšaukt jo 
išsprendimas “sukeltų abe- pilietybę, 
j onę prieš kiekvieną natū- 
ralizuotą pilietį.” Klausi
mai, kuriuos ši byla ’ palie
čia Aukščiausiame Teisme. 
Wendell Willkie gina kalti
namąjį.

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas neužilgo 
spręs garsiąją šneidermano 
(Schneiderman) bylą. Ta 
byla yra labai svarbus daly
kas kiekvienam natūrali- 
zuotam ’ 
klausimą ir dėl pilietinių1 
laisvių, kuris lygiai rūpi, 
visiem amerikiečiam, kaip 
čiagimiam, taip ir natūrali- 
zuotiem piliečiam. Ši byla 
kėlė vis didesnį susidomėji
mą ir ginčus iki to laipsnio, 
kad ir Wendell' Willkie suti
ko stoti kaipo apsigynimo 
advokatas. P-s Willkie jau 
įteikė savo pareiškimą 
Aukščiausiam Teismui, iš
dėstydamas parodymus, ko- 
dėl Šneidermanas turėtų bū
ti išteisintas, ir dabar lau
kia generalio prokuroro at
sakančio pareiškimo. Kada 
gaus generalio prokuroro 
atsakymą, tai ši apeliacijos 
byla bus jau gatava tardy
mui.

Williamas šneidermanas, 
dabartinis sekretorius Cali- 
fornijos Komunistų Parti
joj, buvo atvežtas į šią šalį 
kaipo trijų metų amžiaus 
vaikas; ir kuomet jam suėjo 
18 metų, jis Los Angeles 
mieste pasiprašė pirmųjų 
popierų taip greit, kaip tik 
įstatymas leido. 1927 me
tais, sulaukęs 21-nų metų 
amžiaus, jis gavo galutinas 
pilietybės pbpieras. Per 
dvyliką metų po to niekas 
nekliudė jo kaip piliečio, 
kuris naudojosi pilietybės 
teisėmis lygiai taip, kaip 
visi kiti Amerikos piliečiai. 
1939 metais staiga, be jokio 
įspėjimo ir be jokios mato
mos priežasties, Jungtinių 
Valstijų prokuroras San 
F r a n c i scoj, tuometinėj 
Šneidermano gyvenimo vie
toj, pradėjo bylą Jungtinių 
Valstijų- apskričio teisme,

m. gruod. griežtai užginčijo 
kaltinimą už apgavystę ir 
neteisėtumą. Jis pabrėžė ir 
prokuroras to neužginčijo, 
kad jis į kiekvieną klausi
mą atsakė pilnai ir teisingai 
ir neturėjo jokios priežas
ties manyti, kad buvo iš jo 
laukiama, kad jis turįs pats 
savanoriai pranešti, jog jis 
yra narys Jaunųjų Komu-

kad išgavęs pilietybę “ap-nist Lygos ir "komunistų 
gavmgai ir neteisėtai. Kai- - 
tinimo pagrindas buvo tas, 
kad 1927 metais jis pats sa
vu noru nepranešė, kad jis 
priklausė Jaunųjų Komu
nistų Lygai ir Komunistų 
Partijai. Ir tas kaltinimas 
įtarė, kad Šneidermanas, 
savanoriai neduodamas to-

ręs apgavystę, nes tuomi jis 
nepasielgęs taip, kaip as
muo, kuris yra prisirišęs 
prie šios šalies Konstituci
jos principų ir palankiai nu
siteikęs linkui geros 
kos ir žmonių laimės.

Prokuroras
netvirtino, kad Šneiderma
nas padarė bet kokį mela
gingą pareiškimą ar kad 
jam trūko bet kokių ypaty
bių, kuriais išdėsto įstaty
mas, kaip kad tos ypatybės 
arba sąlygos yra pažymėtos 
Pareiškime Intencijos tapti 
piliečiu ir Prašyme Natūra
lizacijos (Įpilietinimo), ku
rių išpildymo reikalaujama 
iš visų sveturgimių. Neigi 
prokuroras tvirtino, kad 
Šneidermanas būtų iškrai
pęs ar suklastavęs bet ko
kią informaciją duotą įpi
lietinimo inspektoriui, kada 
jis buvo kvočiamas. Paga- 
liaus, nebuvo duota jokio 
paaiškinimo, kodėl tokia by
la buvo atidėliojama per 
dvyliką metų, ndrs Šneider
manas visai viešai gyveno 
ir atvirai veikė ir buvo ge
rai žinomas Californijos pi
lietis, ■ ’ -

O vis dėlto byla buvo už
vesta ir Šneidermanas pa
trauktas teisman. Jo gynė
jais buvo gerai žinomas 
darbininkų advokatas Geo. 
Andersen, iš San Francisco, 
ir Riobert W. Kenny, valsti
jos senatorius iš Los Ange
les ir pirmininkas Visašališ- 
kos Advokatų Gildijos. Šnei
dermanas savo atsakyme ir 
teisme prie federalio teisė
jo Michaelo Roches, 1939 j būtų pasielgęs

Partijos, lygiai kaip kad 
jis neturėjo priežasties ma- 

' nyt, kad iš jo buvo laukia
ma savanorių pranešimų 
apie jo priklausymą bet ku
riai kitai politinei, visuome
ninei, religinei ar ekonomi
nei organizacijai.

Šneidermano advokatai 
nurodė teismui, jog Kon
gresas, kuris vienas teturi 
teisę nustatyt taisykles pi
lietybei, visai nereikalauja 
tokių žinių iš jokio svetur- 
gimio nepiliečio. Kaip Kon
gresas nenustato jokių reli
ginių ar ekonominių sąlygų, 
taip jis nenustato ir jokių 
politinių ar socialių kvoti
mų, išskiriant tik šiuos: 
žmogus turi elgtis taip, kaip 
tinka asmeniui, prisirašiu
siam prie K o n s titucijos 
principų; jis neturi būti ša
lininkas poligamijos (daug
patystės) ir turi netikėti į 
anarchiją.

Ir Šneidermanas patenki
no visus šiuos reikalavimus. 
Tatai buvo aišku ne tik iš 
Šneidermano liudijimo, bet 
net iš lūpų paties valdžios 
liudininko—kapitono “Red” 
Hynes, kuris yra nešvariai 
paskilbęs vakariniame Ame
rikos pakraštyje kaipo po
licijos Šniukštas, provokato
rius ir šnipas prieš darbi
ninkus. Hynes mielu noru 
pripažino, kad Šneidermano 
elgesiui nieko negalima bū
tų prikišti ir kad jis nieka
da nesusidūrė su įstatymais. 
Šneidermanas, žinoma, ne
buvo poligamistas (daug- 
moterius) ir ne tik nebuvo a imą'ar

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausio Teismo sprendimam, 
kurie teigia, jog sveturgi- 
mis, kuris patenkina reika
lavimus natūralizacijos (įpi- 
lietinimo) įstatymo, užsitar
nauja pilietybės kaipo’ savo 
teisės.

Sunku suprast, kaip pro
tavo teisėjas Roche, kuris 
savo sprendimu 1939 metais 
pakeitė sprendimą savo 
bendro — teisėjo, padarytą 
1927 metais. Pagal įstaty
mus, tai tik Natūralizacijos 
teismas turi pareigą, per 
įpilietinimo i n s pektorius, 
kvosti sveturgimį ir spręsti, 
ar jis “elgėsi kaipo doro bū
do asmuo, prisirišęs prie 
Jungtinių Valstijų Kons
titucijos principų...” Ir 

kitais atžvilgiais ti-

priešingas organizuotai val
džiai, bet tikėjo teorija, kad 
valdžia turi būti stipri.

Tokiose apystovose įpilie- 
tinimo teismas 1927 metais 
visiškai teisėtai pasielgė, su
teikdamas Šneidermanui pi
lietybę. Jeigu teismas būtų 
skirtingai padaręs, tai jis 

priešingai

Ir Mano Žodis Prie 
Gerovės ALDLD

Patėmijau “Laisvėj” neku- 
viuos mūsų draugus, rašančius 
dėl pagerinimo mūsų garbin
gos Literatūros Draugijos; tai 
pagirtinas dalykas. Juk toji 
mūsų draugija yra aukščiau
sias apšvietos šaltinis, iš kurio 
mes apšvietą šėmiam, juk ta 
draugija ir yra tam darbinin
kų sutverta, kad leisti stam
bias moksliškas darbininkiškai 
visuomenei knygas, iš kurių 
darbininkai galėtų sau stipry
bę ir apšvietą semti. Tokių 
knygų pavieniai asmenys, bei 
spaudos įstaigos, neišgalėjo ir 
neišgalės išleisti. Iš to atžvil
gio, šita draugija ir įsikūrė. 
Ir mes, suprasdami tos mūsų 
brangios draugijos vertę, tu
rim ją globoti, auklėti ir sy
kiu iš jos moksliškai naudotis. 
Be to, mes turim pagalvoti, 
kaip tą mūsų brangią draugi
ją tobulinti ir auklėti, kad ji 
■nesilpnėtų, bet( augtų.

Per spaudą mes kartais ba
ramės, įvardindami apskričių 
ir kuopų valdybas už apsilei-

1 už neatlikimą parei-

■ ■ ■’ •
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SKUSTAS!
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Su tuom, man rodos, mažai 

ką galima atsiekti draugijos 
naudai.

Man rodos, kad mes dau- 
giaus pagalvotumėm apie turi
nį leidime knygų.

čia noriu priminti pavyzdį 
iš Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
praeities. Man teko senuose 
laikuose prie tos draugijos pri
gulėti. Iš pradžių, ta draugija 
leido puikių, ^moksliškų kny
gučių, kaip tai: “Geologijos 
mokslo knygutė,” “Dvyniai 
vagių” (kunigo Dembskio pa
rašyta), “Kaip žmogaus kūnas 
sutaisytas,” ir kitos, čia įvar
dintos knygutės visos buvo ge
ros, moksliškos. Bet nė viena 
knygutė taip 
TMD narius,
“Kaip žmogus gyveno ant že
mės” (ta- knygutė, rodos, išė
jo iš spaudos 1904 metais). Tą 
knygutę TMD nariai labai mė
go. Man teko matyt Bostono 
kriaučius tas knygutes net ki- 
šeniuose nešiojantis ir vienas 
kitam rodinėjo, sakydami: 
“Kodėl mums seniai tokių 
knygučių nespausdino, tai bū
tumėm žinoję, kaip žmogus 
gyveno akmens gadynėj ir iki 
pat šios gadynės.” Ta knygu
tė taip sujudino žmones, kad 
be agitacijos, stojo į draugiją, 
— draugija augo, kaip ant 
mielių.

Tuom laiku Amerikoj dar 
nebuvo nei lietuvių socialisti
nės sąjungos, nei kitų progre
syvių organizacijų. Progresy
viai laikėmės tuomet prie 
TMD. Palūkėjus, lietuviai 
pradėjo skirstytis į sroves. Tai 
nuo tų laikų TMD pateko tau
tininkų srovei; ir nuo tada 
tautininkiškas vėžys pradėjo 
kankinti TMD, ir, tu r būt, jau 
baigė ją ėsti.

Ir mes turėtumėm rimtai 
susirūpinti gaminimu patrau
kiančios literatūros dėl mūs 
Literatūros Draugijos narių, 
kad darbininkai daugiau prie 
jos spiestųsi. H. Stankus.
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Žiurkes Imamos Pavyzdžiu j PHILADELPHIEČIAI NEPAŽINO “JSIVEPvŽUSIŲ NACIU”
Subalansuoto Maisto

Panelė Clyde B. Schuma- 
n’iutė, kuri New Yorko 
Universitete duoda instruk
cijas, kaip būti namie eko
nomiškiems, andai pastebė
jo, kad viena pradinė jos 
kolegijoj mergina pradėjo 
darytis be galo nervuota ir 
pulti svoriu. Pagaliau in
struktorė sužinojo, kad toji 
studentė badauja idant bū
tų “gražiai išrodanti”, plo
na ir “moderniška.”

koholis, kol kas tas dalykas 
pasilieka neišaiškinta. Ta
čiaus, tikimasi, kad ilgainiui 
bus išaiškinta ir apie tai.

Petras.

Seniau ar Dabar Auga-i 
lotesni Žmones?

lė, kad kiekviena mergina 
pristatytų smulkmenišką ra
portą, ką ji kiekvieną die
ną valgo ir geria; taipgi 
kiekvienos dienos svorį. Pa
nelė Schuman’iutė tyrinėjo nustebę" 
šią nervuota studentę, kuri 
taip buvo “nusilaibinusi” 
iki 85 svaru. Bet vėliaus 
nusivedė ją į kambarį, kur 
yra auginama ir įvairiai 
maitinama apie 20 jaunų 
žiurkių. Ji pasirinko porą 
gerai atrodančių žiurkių 
ir padarė tinkamą palygini
mą, kokiu maistu maitinasi jaunamečių augimą, 
minima studentė ir kokiu ..Bet ir senos kartos ame- 
maitinama tos gražios žiur- rikonai pasakoja, kad jų lai- 
kutės. |

Rezultatai tokie, kad ku-į

Philadel- tomato restorane, kur buvo 
šimtai žmonių, ir kada jie
du užklausė merginą patar- 

“Wat ist 
das?” (Kas čia?), jinai at- 

Fifteen cents,” ir, ne
toliau

Du reporteriai 
phijos dienraščio “Re- 
cord’o” — Frankis Toughill 
ir Williamas B. Mellor — nautoją vokiškai, 
apsivilko kariniais drabu
žiais nacių submarine! ko- sake, 
mandierių vasario 1 d., pri- kreipdama dėmesio, 

įsisegė svastikinius Hitlerio samčiu pilstė sriubą kostu- 
I kryžius, “vandravojo” pomeriams. 
visą Philadelphiją, ir niękas

!jų nekliudė. Rittenhouse aikštėje tuo 
laiku, kai maldininkai ėjo 

-------- , “Mes vaikščiojome ir vai- iš Holy Trinity . bažnyčios, 
Daugelis p ag yvenusių |kiojomės apie svarbias, viena amerikiečių pora dirs- 

žmonių pasakoja ar spėja, | brangias prieplaukas ir lai- telėjo į tuodu naciškai apsi- 
kad senovėje buvus milžinų|vus su jų kariniais krovi- rengusius vyrus; pasižiūrė- 
gadyne nrba^ žmones bent niaįS) įr niekam nedinktelė-1 jo viens į kitą, ir šaltai ta- 
aukštesni užaugdavę, neguįj0 galvon, kad mes galėtu- rė
paskutiniais laikais. Kai ku-ime but pavojingi,” rašė pas- 
rie amerikiečiai lietuviai, i puį tiedu korespondentai 
atsilankė Lietuvon prie !savo laikraštyje “Records.” 
Smetonos valdžios, sakosi • 

rasdami naujajai 
kartą daug žemesnio ūgio, i 
negu buvo senoji.

.Gali būti ir tiesos tu ame
rikiečių pastabose. Skurdas 
laike praeito pasaulinio ka
ro ir po jo, ypač beviešpa- 
taujant fašistams, galėjo. 
blogai atsiliepti į vaikų iri

“Ver ist dervaderfrunt?” 
mes užklausėme policininką, 

‘ kalbėdami vokiška tarme, 
ažuot angliškai pastačius 
jam klausimą: “Where iš 
the water front?” (Kur čia 
yra vanduo su prieplauko
mis ?)

“Tai judu esate nuo lai
vo?” užklausė policininkas: 
“Matyt, paklydote praeitą 
vakara?” v

“Ja” (vietoj yes), atsakė
me mudu.”

tomobiliu perilgai.”
Reporteriai Toughill ir

Mellor nuėjo į Muzikos

Ar Namie Saugiausia Vieta 
Žmogaus Gyvybei?

Paklausus, kur yra sau- tinese Valstijose per nelai- 
giausia žmogui vieta taikos mingus nuotikius savo kam-

Akademiją, kur buvo šimtai, beveik bile kas atsa- bai’iuose be laiko mirė kur
amerikiečių. Tie Amerikos 
piliečiai žiūrėjo į hitleriškus 
svastikinius jųdviejų kry
žius, bet nepažino.

“Jų smagenys nematė to, 
ką jų akys matė,” sako tie
du dienraščio “Record’o” 
korespondentai.

Toliau amerikiečiai kores
pondentai naciškose subma- 
rinų komandierių uniformo
se, kalbėdami su Philadel- 
phijos piliečiais, tiksliai vis 
labiau ir labiau vokiečiavo 
ir visur tyčia landė, norėda
mi, kad bent kas pastebėtų 
ir sulaikytų juodu, kaip na
cius vokiečius. Niekas to 
nepastebėjo. Pagaliaus, jie
du užklausė kitą policinin
ką, kaip pasiekt amerikiečių 
dienraščio “Record’o” ofisą. 
Policininkas nurodė, nekliu- 

gai tų svarbių karinių dir- dydamas jųdviejų, ir jiedu 
byklų visai nekreipė' atydos sugrįžo į “Record’o” rašti- 
į juodu. nę aprašyt savo patyrimus.

Tiedu laikraščio korės- • 
pondentai su savo automo
biliu tyčia sustojo vietoje 
kur, žinojo, uždrausta sus
toti. Tada atėjo policinin
kas, surikdamas ant jų. Bet 
jis pamatė karines jųdviejų 
uniformas, 
draugiškai tarė:

“Tai svastikiniai kry
žiai,” ir ėjo sau ramiai to
lyn.

“Bet niekas nepranešė po
licijai apie mudu,” sako re
porteriai Toughill ir Mellor.

Į nacių komandierius per
sirengę, reporteriai iš lėto 
automobilių važinėjo pro 
pat laivų statymo fabriką 
ir orlaivių dirbtuvę, ir sar-

kytų: — Suprantama, nie- kas daugiau žmonių, negu 
kur nėra saugesnės vietos,.bedirbant fabrikuose, dirb- 
kaip namie. Įtuvėse, laivastatyklose ir

Tačiaus 1941 metais Jung- pramonės u ž s lėmimuose 
- ... .... apskritai. Tais metais per

Per 80 Valandų Aplink nelaimingus atsitikimus dir- 
T r byklose mirė 18 tūkstančių 

asmenų, o gyvenamuose na
muose — 32 tūkstančiai.

Kas gali būti do priežas- • 
tys taip skaitlingų pirm- 
laikinių mirčių namie? Tos 
priežastys labai paprastos: 
nugriuvimas nuo laiptų, pa
slydimas muilinoje vonėje 
arba maudynėje ir užsimu- 
šimas; sukniubimas ant 
pasipainiojusio daikto kam-

Žemės Rutulį
toks 
visą

Ar galima pastatyt 
orlaivis, kuris aplėktų 
žemės rutulį, niekur nenusi
leisdamas pasiimt gazolino? 
Jeigu taip, tad kiek laiko 
reikėtų tokiai kelionei at
likti, ir kokiu orlaiviu gali
ma būtų tatai padaryti?
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feLU0S„: ‘ baryje; apdegimas, įsidūri-

kais vyrai buvę aukštesni.
i Ar tai tiesa?

riną yiiirknfpą hnvn mniti ' Norėdami atsakyt Šį | lean, aisniepe punci- uos ziui kūtes buvo maita- klausima, Yale Universite- ninkas švnsodamasis- “Vv- 
namos tinkamu maistu, jų lavinimo skvriuus V ą , ^yP^°«<imas S; vyVnilinkpc huvn evoinnHu 1 v 'w Ilzlnl° lavinimo sKyi įaus rukai tarnaudami laivuose, kailiukas buvo švelnutis ly-j vedėjai> lygino to universi-, tainJ turi <nares’ ir n ’ 

h°sy pilnos, studentų ūgį (iš užra-‘ 
šų) 59 metai atgal su da
bartiniu ūgiu; ir atrado štai

Tada buvo tik 4 procentai Pa^i miesto centrą, apsiren- vyrukai 
ir trečdalis studentų, turin- drabužiais vokiečių sub- 
čiii šešias pėdas aukščio ar marinų oficierių; valgė au- 
daugiau; o dabar yra 22 
procentai ir trys penktada
liai studentų, pasiekusių še-

o kurių dijcta buvo netinka-f 
mai subalansuota, tu kailiu-' 
kai buvo šašuoti, akys nu
blukę. O dar daugiau, sura
do skirtumo žiurkių maiti
nime, kada toms žiurkėms 
padarė operacijas.

Po to tai nervuotai ir nu
puolusiai svoriu studentei 
pakeitė absoliutiškai dijetą šias pėdas ar daugiau. Va- 
maisto ir iš tos pačios stu- dinasi, dabar yra virš 18. 
dentės paliko visai kita procentų daugiau tokių 
mergina: žydrios akys, ra- aukštuolių negu 1883 me- 
mi, kaip kad privalo būt tais, 
normališka mergina.

Panelė Schuman’iutė yra 
Raudonojo Kryžiaus maiti
nimosi direktorė; ji yra įsi
tikinusi, kad maisto suba
lansavimas be galo svar
biai veikia ant kiekvieno 
žmogaus fiziniai ir mora-l 
liai. Todėl patartina sutai
syti tinkamą maisto dije
tą: daržovių, vaisių, salotų, 
grūdinio maisto,—čielų grū
dų duonos ir tt. Mėsos tiki 
kartą į dieną.

Panelės Schumaniūtės 
raštinėj stalas užkrautas 
laiškais, kuriuose rašo jai 
motely s, kurios pagal jos 
patarimus yra numetę kitos 
net po 20 svarų ir jaučiasi 
visai gerai, o pirmiau jų 
buvę “visi galai suirę” ir 
panašiai.

Savo klasėje studentams 
minima instruktorė taipgi 
nurodo maž daug tokią di
jetą: trys stiklai pieno, ža
lios daržovės (lapuotos), 
viena kepta bulvė (su lupy
na), kartą Į dieną truputį 
mėsos, čielų grūdų duona, 
tiys arbatiniai šaukščiukai 
sviesto, ir mažiausiai trys 
kiaušiniai į savaitę. Visiškai 
pamiršti saldumynai, sal- 
dainės, taipgi krakmoliniai 
maistai.

Beje, minimo universiteto 
laboratorijoj žiurkėms duo
dama tam tikromis dieno
mis po truputį degtinės, bet 
kaip ant žiurkių veikia al-

Tyrinėtojai dar nepaduo
da priežasties, kodėl dabar 
daugiau žmonių aukštesni 
užauga, negu tada; bet spė
ja, jog tai todėl, kad pasta
raisiais laikais paplatėjo 
mokslinės žinios apie vaikų 

, auklėj imą ir apie maisto pa
sirinkimą,' ir tos žinios bent 
iš dalies, sužiniai ar nesuži- 
niai, yra gyvenime panau
dojamos ne tik tarp turtin
gųjų, bet ir tarp darbinin
kų. Žiūrėkite, kiek dabar 
yra šešiapėdžių ir aukštes
nių jaunuolių tarp pačių 
Amerikos lietuviu sūnų!

N. M.

Prof. Alvin H. Hansen, para
šęs brošiūrą, kurioje sako: Jei 
mes dabar gerai planuosime 
karinę gamyba, tai po karo 
kiekvienas darbininkas turės 
darbą.

■ taipgi turiI — v • ,,uzia.
Tiedu reporteriai paskui 

.slankiojo ir trainiojosi po

suminkštėjo ir

“O, tai menkniekis, ir 
man nesmagu, kad aš suri
kau ant jūsų. Judu esate 

i iš mūsų laivyno.

Pora savaičių pirmiau du 
Anglijos detektyvai, persi-1 
rengę karinėmis nacių uni-Į 
formomis su hitleriškais 
kryžiais prie kepurių, išsi- 
baladojo per dieną ir naktį 
po Londoną; išgavo svarbių 
karinių žinių, ir niekas ne
pastebėjo jųdviejų, kaip pa
vojingų gaivalų.

Pasirodo, kad ’žmonėms 
trūksta pastabumo ir bud-

Tai ką? Na, tai gerai. Tik rūmo prieš karinius priešus, 
nestovėkite čia su savo au- J. K.

KAIP ŽMONĖS BANDĖ PASIGAMINT AUKSĄ
ALCHEMIKAI

16 ir 17-me amžiuose dar 
daugelis neva mokslininkų 
darbavosi, kad paverstų 
anglį, šviną, ciną ir kitas pi
gesnes medžiagas į auksą. 
Bet jiem nepavyko; tad jie 
vis neatlaidžiai jieškojo “fi
losofiško akmens“ arba ko
kio stebuklingo eleksiro ir 
tikėjo, kad jeigu jie tatai 
surastų, kuomet prisidirbtų 
aukso kaip molio.

Tie žmonės buvo žinomi 
kaipo alchemikai, ir jų neva 
mokslas buvo jau senas. Al
chemiškais jieškojimais ir 
bandymais užsiimdavo seno
vės egiptėnai, paskui arabai 
ir, pagaliaus, europiečiai. 
Daugelis jų buvo sąžiningai 
įsitikinę, kad galima per
dirbt paprastas medžiagas į 
auksą ir darė įvairiausius 
tyrimus. Tuo'mi alchemikai, 
kad ir netiksliai, ištyrė sa
vumus įvairių medžiagų ir 
patarnavo tikram 
chemijai, vėliau 
šiam.

Bet priviso ir
žulikų, kurie nuduodavo ži
ną alchemijos slaptybes ir 
galį pigias medžiagas pa
keist į auksą. Jie tokiais 
prižadais išnaudodavo ypač 
nubankrutavusius ponus-di- 
dikus, nors kai didžponiai, 
galų gale, suprasdavo, kad 
jie tik'mulkinami ir išnau
dojami, tai tuos “stebukla
darius” kardavo bei į kalė
jimą brukdavo.

CHEMIJOS MOKSLAS
Tikrieji mokslo vyrai, 

chemikai 17-me amžiuje jau 
verčia niekais pasakas apie

“filosofišką akmenį,” eleksi- 
rus ir kitus alchemikų įsi
vaizdavimus. Tie ir po jų 
sekusieji chemijos moksli
ninkai jau netikėjo, kad vie
ną medžiagą galima būtų 
paversti į kitą. Jie kalbėjo 
apie elementus ir tvirtino, 
kad vienas elementas jokiu 
būdu nepakeičiamas į kitą, 

kad geležis į auksą, 
į sidabrą ir panašiai, 
sakė, kad elementas

mokslui 
atsiradu-

daugybė

varis
Jie 

yra vienlytė medžiaga, ir 
iš elementų susijungimų, 
arba junginių, susidaro vi
sos kitos sudėtinės medžia
gos; tačiaus chemiškais bū
dais galima tas medžiagas 
vėl išskirstyti į pradinius jų 
elementus, kurie bus lygiai 
tokie pat, kaip pirm susi
jungimo, ir jokios permai
nos nebus juose. Vadinasi, 
iš elementų junginių susi
daro medžiagos, kurios pa
čios nėra elementai, kaipo 
tokios. Dabar visame pa
saulyje tėra žinoma tiktai 
92 elementai ir iš jų jungi
nių susidaro milionai įvai
riausių medžiagų, gyvių ir 
augalų.

ATOMŲ TEORIJA
Anglas chemikas-fizikas 

Johnas Daltonas (gyvenęs 
nuo 1766 iki 1844 m.) suda
rė atominę teoriją, kur 
mažiausioji elemento dalelė 
vadinama. graikišku žodžiu 
atomu, kas reiškia, neskai
domąja, jau nebesuskaldo- 
ma dalele.

Vieno elemento atomas 
nuo kito elemento atomo 
skiriasi savo svoriu. Tas

elementų atomų svoris buvo 
nustatytas, patikrintas, ir 
sudaryta atomų svorio lęn- 
telė. Po to ir susikūrė stip
rus supratimas tarp moks
lininkų, kad elementai su 
savo atomais yra pastovūs 
ir nepakeičiami.

ATOMAS SUDĖTINIS 
DALYKAS

I

Bet skirtingą pažiūrą į 
atomus paskui išvystė fizi
kai, ypač anglų fizikai nuo 
Crookes iki Thompsono ir 
Rutherfordo. Jie teigė, kad 
atomas, toji neskaidomoji 
vienlytės medžiagos dalelė, 
tikrumoj yra susidėjęs iš į- 
vairių dalelių, tarp kurių 
svarbiausios yra elektronai 
ir protonai. Paskui tatai pa
tvirtino ir moksliniai tyri
mai Roentgeno, Curie ir ki-

du berniukai Michailui Gro- 
movui, sovietiniam lakūnui, 
kuris 1937 metais iš Mask
vos, per Šiaurių polių, nie
kur nesustodamas, atskrido 
į Jungtines Valstijas.

Tiem berniukam 
vas atsakė laišku, 
spaudino Sovietų 
čiai. Jis rašė:

Visai galimas 
pastatyt tokį orlaivį, kuris 
vienu pradėjimu galėtų 
nuskrist 12 iki 15 tūkstan
čių amerikoniškų mylių. Ta
tai reiškia, kad galima būtų 
be sustojimo aplėkt žemės 
kamuolį, ale ne storiausioj 
jo vietoj, ne per pusiau j ą- 
ekvatorių, bet siauresnėje 
vietoje, į šiaurius bei pietus 
nuo pusiaujo. Tos rūšies or
laiviu, pavyzdžiui, galima 
būtų išskrist iš Maskvos, 
lėkt pro Chabarovską (Si
bire), paskui pro Alaska, 
New Yorką ir Paryžių ir 
sugrįžt į Maskvą, niekur ne- 

N nusileidžiant žemyn.
Kiek laiko reikėtų tokiai 

kelionei atlikti? Ogi nuo 80 
iki 90 valandų, sako Gromo
vas. Jis taipgi mano, jog 
būtų galima pabudavot or
laivį, kuris vienu pradėjimu 

i per

Gromo- 
kurį iš- 
laikraš-

dalykas

mas, įsidrėskimas bei įsipjo- 
vimas su kylančiu dėl to 
kraujo užnuodijimu ir kiti 
naminiai nuotikiai.

I Yra tik viena priežastis, 
kuri daugiau žmonių ne lai
ku nuvaro į kapus, negu 
naminės nelaimės. Ši prie
žastis tai automobiliai. Juo
se ir nuo jų pernai žuvo 40 
tūkstančių žmonių Jungti
nėse Valstijose. Lyginant 
su mirtimis nuo ligų, tai tik 
širdies liga, vėžys, kraujo 
paplūdimas Į smagenis ir 
inkstų uždegimas praeitais 
metais numarino 
žmonių «r

daugiau
nekaip automobi-

šioje šalyje per 
nelaimingus įvy-

PANAŠU Į SAULĖS 
SISTEMĄ

Pagal danų fiziko Bohro 
išvedžiojimą, atomas yra 
panašus į mažą erdvės kū
nų sistemą, kurios “saulė” 
yra protonas, arba teigia
mosios (pozitive) elektros 
dalelė, o “planetos” yra 
elektronai, arba neigiamo
sios (negative) elektros da
lelės. Kiekviename tame pa
čiame elemente elektronų 
ir protonų skaičius atomuo
se yra vienodas. Lengviau
sias elementas, vandenilis 
(hydrogen) turi vieną pro
toną ir vieną elektroną. Ki
tiem elementam skaičius 
elektronų didėja, kol pasie
kia atome urano, sunkiau-

(Tąsa 7-me pusi.)
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I atskristų iš Maskvos 
i Šiaurių polių į pietinę Cali- 
forniją ir vėl sugrįžtų Mas
kvon. Tai, girdi, jau .būtų 
saugesnis skridimas, negu 
Gromovo žygis 1937 metais, 
nes būtų skrendama virš vi
sų debesų, aukštyje pusket
virtos iki šešių mylių ar 
daugiau.

i Kokios rūšies turėtų būti 
lėktuvas tokiai oro kelio
nei? Nagi, toks, kad būtų 
nepriklausomas nuo oro at
mainų, kad galėtų žymiai 
aukščiau skristi. Jo kamba
rėlis, kur sėdi lakūnas, tu
rėtų būti aklinai uždaras, 
kad oras į jį negalėtų iš 
lauko pusės įeiti nei laukan 
išeiti. Lakūno kvėpavimui 
reikėtų deguonies (oxyge
no), ir kambarėlis turėtų 
būti tinkamai apšildomas. 
Žemiau ore toks orlaivis ga
lėtų skrist apie 200 mylių 
per valandą,, o stratosferos 
aukštyje gal 250 mylių per 
valandą.

Pernai 
įvairius 
kius viso žuvo 101,500 gy
ventojų, kaip skaičiuoja Na- 
cionalė Saugumo Taryba 
Chicago j. Iš kiekvieno mi- 
liono “nesava” mirčia mirė 
762 asmenys. O po vieną iš 
kiekvienų 41-no gyventojo 
liko taip sužeista, kad nega
lėjo dirbti laikinai arba vi
sai niekada.

Tiktai keturiolikoje iš 
miestų turinčių po 250 tūks
tančių ar daugiau gyvento
jų pernai sumažėjo skaičius 
mirčių nuo nelaimingų atsi
tikimų, bet visoje šalyje to
kios mirtys padaugėjo 5 
procentais. Tarp pasitaisan
čių miestų yra New Yorkas, 
kur tais metais buvo 5 pro
centais mažiau atsitiktinų 
mirčių negu 1940 metais. 
Newarke, N. J., tokios mir
tys nupuolė 9 • procentais. 
Bet pirma vieta už saugu
mą tenka miestui Memphis, 
Tenn., kur pernai 56 nuo
šimčiais mažiau žuvo gyvy
bių per nelaimingus nuoti
kius, negu užpernai.

Visose Jungtinėse Valsti
jose pernai buvo sužeista 9 
milionai ir 300 tūkstančiu 
asmenų.

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

PASTABA: Kai kurie Į- 
vairumy raštai, likę nuo 
šiandien, bus įtalpinti pir
madienio numeryje.

Batavia, vas. 3. — Rolan
dai nušovė žemyn tris iš tų 
Japonijos orlaivių, kurie 
atakavo Surabaya, laivyno 
stovyklą Javos saloje.

Buy \/
Defense BONDS—STAMPS

Now! M
M
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B'lieve Me! FRANK STULGIS
BY SOMETHING ALL CAN DO

I DON’T LIKE THIS PAGE, DO YOU?
We have an English Page in the Laisve. In this English page, 

which comes out twice each week, we try to cover everything! 
in the world—in each issue. We attempt to print a short story or a 
serial now and then, publish important news, expose what is be-1 
lieved to be fifth column elements among the Lithuanians in thisj 
country, put in some pictures, especially from the activity of! 
Lithuanian American youth, we try to make the page interest-! 
ing with cartoons, gossip and analytical articles. We also feel 
that of late the English section is not being read, by many of . 
our youth and that there is something lacking in it.

There was a time when the English Section had four tabloid\ 
size pages, came out once a week and we had more correspond 
dents and writers than we knew ivhat to do with. This is told\ 
to us by former editors of the Laisve English Section. Where 
are we today?

There are some readers left, it is true. Of those I ask: Do 
you think the paper lacks something? Do you believe that a re
turn to the tabloid format and coming out once a week would 
be conducive to getting more writers and more readers? Do you 
think that if we were able to make up the paper so it would ap
pear a bit more organized, that it would bring us new readers? 
Do you think that we would be able to build up a better corps 
of those faithful writers each week without which no paper 
has the necessary spice?

We have among the subscribers, very many people who do 
something or other with their pens. Let’s have them write for 
Laisve!

Glancing back over old issues, of the tabloid 
startled with the number of stories that appeared
Sports, local and national gossip columns which were very in
teresting. A department for editorials and then 
lumn where things cultural were discussed. There was never a' 
lacking for material like this in those days.

I do not want this to turn out to be a one man crusade to eliminate ■ 
the “chop suey” page of the Laisve which we sometimes call the! 
English Page, and to replace it with an organized English Sec
tion, departmentalized and well edited. I want others to say 
something about it, too!

I used to blame the editor and give him a personal calling 
down for the shortcomings of the Laisve English Section. But 
after some reflection, I have come to the conclusion that the 
technical facilities that we now have are not conducive to a 
good section. And when you come to think of it. . . the Laisve 
does have a variety of material in the English Section—but the 
trouble is—it is all on one page. I would like to see someone 
try to edit a one page newspaper, twice a week and have as ma
ny features in it as the Laisve English Section has.

Some of us will no doubt agree with the view that I have 
expressed here. Others will say that it is too expensive . . . that 
the Laisve cannot “afford” to make the tabloid. For the life of 
me, I cannot see where the expense item would come in on the 
question—it will still be two whole pages of the Laisve each

• week, the type would still be 8 point in the mainland the num- 
, ber of galleys of type to be set up would be approximately the
same.

“But”, 
technical 
does not

A person who would. say this does not know the printing busi
ness in the first place and the technical facilities available in 
the Laisve press in the second place. After all—the Laisve press 
has facilities to put out the tabloid size Tiesa English Section I Council the concert and ball to be 
already and what would .keep the Laisve from using the tech-i the le^ding cuitUral achievement of

New
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days, we are 
in the Laisve.

a cultural co-

Biruta to Sing 
At Baltic Frolic 
On February 14th

Bacevičius Concert 
At Carnegie Hall 
On February 11th

will say some obstinate person, “we will have so many 
changes to make and that will cost dough which Laisve 
have so much of.”

Anti-Semitic Attack 
On N. Y. Paper

Because it listed Lithuania as a 
Soviet Socialist Republic the N. Y 
World Almanac was attacked by 
the notorious pro-Nazi Lithuanian 
weekly, “Keleivis”.

Launching into an attack upon 
Roy Mizara, “Laisve” editor who 
mentioned the Almanac published 
by the N. Y. World Telegram the 
“Keleivis” on January 21st stated:

“Even the almanac (calendar) of 
a kept-press New York newspaper 
is a higher 
eminent of 
says he has 
manac that
the Soviet Union—a socialist repub 
lie.’

authority then the gov- 
the U. S., lor Mizura 
found written in the al- 
'Lithuania is a part of

NEW YORK, N. Y.—Finnish, Lat
vian, Lithuanian and Estonian cho
rus groups, singers, musicians and 
dancers meet on the stage of the 
Finnish Hall here in a program of 
Baltic-American music and dance 
next Saturday.

BIRUTA RAMOŠKA

■V
...

NEW YORK, N. Y.—Few of those 
who have heard Vytautas Bacevičius,' 
Lithuanian pianist, know that he is 
a competent and prolific composer 
as well. He has already written se
veral pieces based on Lithuanian 
themes and folklore. These have 
not been heard in America as yet, 
but arc ready for performance by 
any leading symphony orchestra.

One of his compositions “Two 
Grotesques, Op. 20” will be perform
ed at his piano recital in Carne
gie Hall, Wednesday evening, Feb
ruary 11. While not on Lithuanian 
themes, the compositions will’give 
one a general grasp of Bacevičius’ 
talents as a composer.

His program Wednesday will fea
ture piano music by Liszt, Chopin, 
Gruodis, Rachmaninoff, Prokofieff 
and Shostakovich, as well as by ma
ny others.

“Why do Lithuanian bolsheviks 
knock in this way our democratic 
American government ? Why do they 
regard as a better authority than 
tlie president a piece of filth pub
lished by little New York Jews?”

The original Lithuanian in which 
this comment was written has far 
more vulgar connotations that this 
translation, “šlamštas” is a term 
used for dirt, filt, litter, junk. “Žy
delių” is a very derogatory, anti
semitic term applied to Jewish 
people.

These comments are only in keep
ing with “Keleivis” which only a 
short time ago was accused of being 
pro-Nazi by “The Hour” in its ac
count of Nazi activity in the U. S.

“Gatvinis laikraštis” translated as 
“kept-press”, is usually used in re
ference to street-walking and pros
titution, the connotation being that 
the newspaper sells itself.

Government to Aid 
Families of Selectees

%.>•*

VERA—Lane’s smooth songs lul’l 
hearers into a receptive frame 
of mind for the soothing phil
osophy of Tony Wons Sundays on 

the NBC-Red Network. .

ft *

Arranged by the Baltic American

nical facilities which the Laisve has made up for the Tiesa? j the four national groups in 
There are still many arguments that I could give in favor ofiYork-

an immediate return to the tabloid format—but why should 1 
hog all the arguments and not give anyone else a chance toj 
express themselves. Since I started this discussion, however, I į 
would like to see both sides of the question presented. Should \ 
the English Section be modernized and would it be able to serve 
the Lithuanian American Readers better if it were?

Will more Lithuanian Americans read the Laisve English 
Section if it was more organized and the, at present, unavoidable 
“Chop suey” page eliminated?

Will we be able to better serve the purpose of our paper, to 
educate and to lead the Lithuanian American youth if we were 
a more organized paper?

Will we be able to get more correspondents and writers if we 
were reorganized along more modern lines? *

I, for one, believe we would. WHAT DO YOU THINK?
I would like to start a discussion on this thing, because I 

feel it is important. If there is no response to this column,.we
* can believe that our readers pay no attention to what is said 

here. If there is a response, so much the better. In a sense, 
I am starting this discussion with a view that many readers 
will write in and begin demanding that the change be made 
without any delay. I believe that the majority of the readers 
want the change. It is only that we who want this have not ex
pressed ourselves. Once we express what we want, we shall have 
results.

If the change comes, I pledge to have a column in the paper 
every week. Let’s have some more pledges. Let’s have letters, 
letters, letters!

songs by the Brooklyn 
and by Biruta Ramoška,

con-
Aido

so-

music for dancing will be

The Lithuanian program will 
sist of 
Chorus 
prano.

The
supplied by the popular Lithuanian 
dance orchestra under George Ka
zakevičius.

The - concert begins at 8 p. 
sharp. Admission is 55c.

m.

To Register Work 
Experience By March 1

WASHINGTON.—Unemployment 
service officials hoped today to 
complete by the end of the month 
a registration of the work expe
rience of men between the ages of 
20 and 45 who have not already 
been inducted into the armed forces.

Men will be classified according 
to work abilities and officials indi
cated that they hoped to obtain 
frorp this reservoir many thousands 
of workers for war industries. The 
new registration will be made 
through selective service channels.

He also made it clear that army 
standards would be lowered as the 
need for manpower developed. He 
predicted that those with minor de- 
feetę would be taken in for limited 
service “by the hnudred thousands.”

YOU DON’T HAVE TO RE RICH to help American Defense. That’s the theme of the above poster, 
one of the newest of the Defense Savings promotional pieces now going up in streetcars, on bulletin 
boards, and at other public places. This poster emphasizes the point advanced by the Treasury Depart
ment that every American can—and must—pitch in if the United States is to have the arms and the 
tools necessary to protectjier freedom. __ - , -. ■

CAPTAINS ’ 
or the CLOUDS"

A Warner Bros.-First National Picture in Technicolor. Directed by Michael 
Curtii. Screen Play by Arthur T. Horman, Richard Macaulay and Norman 

Reilly Raine from a Story by Arthur T. Horman and Roland Gillett,

CAST OF PRINCIPAL CHARACTERS
Brian MacLean . . JAMES CAGNEY Tiny Murphy ........ Alan Hale ’ 
. , n ., ncMKiic unorAM BI!mP Lebec............ George Tobias

Johnny Dutto* . DENNIS MORGAN .. n • ij /-* j*Scrounger Harns . Reginald Gardiner
Emily Foster t BRENDA MARSHALL Commanding Officer, Reginald Denny j 

. ■■ nvr---------- ------- ------------------ .------- - --------------- . Jth.wi uarnr- 1

Serialized by Harry Lee for the Laisve English Section

CHAPTER II

T)R1AN MACLEAN—the light of battle in his eyes—pro- 
ceeded tb try the mettle of his three enemies by a series

of spins and nose-dives which set his stolen passenger; Store 
Teeth Morrison, into paroxysms of yowling terror. Tiny, in 
avoiding a head-on collision smashed a propeller. Johnny and 
Blimp found their cleverest strategies outdone when Brian 
disappeared behind the clouds. While they fumed he was taxi
ing complacently between tall trees toward the pier he just 
left. Emily was still waiting for Johnny.

“Hi, baby! What are we®—-----—--------- ——;--- ——~. ’ | doing this yourself, she tittered,
havin’ for dinner . , “you didn’t hurt your hands!”

“What brought you back?” 1 “I need my hands for other
“Oh, a little unfinished business!; things!” He tried to embrace her 

Tie this line up, will you, kid!” j but she pulled away, gave him a
Emily caught it, threw it pettish-1 flirtatious smile, and willowed out 

ly into the water, and turned away, j of the room. He lay back, grinning.
“You rate a darn good spankin’| He was so when the outer door was 

for that!” Brian said, trying to pull, thrust open and a husky young
up the line which had snarled on’ 
one of the pontoons. He quickly' 
stepped across to the other. In do-! 
ing so his foot slipped pitching him! 
forward and he fell into deep water i 
with a mighty splash.

Without an instant’s hesitation■ 
Emily darted back to the plane, | 
kicked off her shoes, and dived.

More than a day later Johnny 
was cruising along the sky with 
Tiny. “We’ve more than enough 
time to reach Winnipeg and buy 
you a now propeller before dark,”' 
Johnny said, adding casually,! 
“How’s about stoppin’ at Lac Vert 
for lunch?”

“I knew that was cornin’,” chart-1 
led big Tiny. “Well, for all that, I 
only wish I’d a girl of me own, 
waitin’ for me down there!’

Soaring along above the trees j 
they came in sight of Lac Vert.

What is more they spied a gray 
plane with green wings floating1 
upon it.

“This time!” blurted Johnny, j
“We’ll get him!” i

At the moment, in the cabin be
low, the owner of the green-winged; 
plane was propped up in bed with a 
bandage around his freckled brow. 
Emily was feeding him and liking 
the job. “You know you could be

flyer confronted him. >
“Judging from the look of your y 

pan, I’d say you are Johnny Dut
ton!”

“And you’re MacLean!”
“Right! Pull up a chair and have 

a mickey!”
“Who caught up with you?”
“Nobody! I fell on my head so 

I could get your best girl to nurse 
me!”

WASHINGTON.—An “allowance 
and allotment plan” is being pre
pared to make available for the 
armed services “many” men now 
deffered because of dependency.

The proposal which will require 
congressional approval, has been j 
worked out by the Army and the 
Social Security Board and will be 
submitted to Congress soon, Lewis 
B. Hershey Nat’l Selective Service 
director said.

He testified before the House 
Committee investigating labor mi
gration resulting from war produc
tion.

Hershey did not reveal details of 
the plan but said it will require 
service men to allot part of their 
pay to the support of the families 
which the government will match or 
more than match.

Although the amounts will differ, 
the program will be similar to the 
World War I law which granted 
government allowance of half the 
army pay but not more than $15 
a month $7.50 for each additional 
child, the total not to exceed $50.

Chile today hailed as her next 
President 56-year - old Juan Anto
nio Rios, exponent of full cocopera
tion with the United States, victor 
in a Sunday election over former 
President Gen. Carlos 
Campo, whom pro-Axis 
backed.

Ibanez del 
forces had

Letts ruledJustice F. Dickinson
in in District Court today that ■ Ge
orge Sylvester Viereck, indicated as 
a Nazi agent, will have to be tried 
in the District of Columbia. The 
jurist denied Viereck’s request 
be tried elswherc or to have 
trial delayed.

the

Following receipt of stories of 
Axis propaganda activities, including 
telephone calls intended to lower 
civilian morale, a Navy spokesman 
yesterday warned that such reports 
should be “discounted completely.” 

• • •
Attorney General Biddle said the 

Government was “taking every pre
caution to guard against espionage, 
sabotage, or other fifth column ac
tivities,” and warned emphatically 
against persecution of “alien ene
mies.”

Higher Education
Dean Alfred J. Person and 42 

graduates of Drake University’s 
Class of ’35 marched around the 
campus carrying an ivy chain in 
traditional farewell ceremonies. A 
short time later they made the pain
ful discovery that it had been a 
poison ivy chain. '•

Detroiters Reminded 
Of Valentine Dance 
On February 15th

Great Neckers Mobbed 
By Naval Air Cadets 
And Like It!

youDETROIT, Mich. — Between 
and me, I think the chorus did a 
good job Sunday at Dom Polski. 
The affair was a benefit for the 
Russian paper with a very good 
crowd in attendance.

After our part of the performance 
was over, we went to the Lithua
nian Hall'where the play, “Atvažia
vo su Kraičiu”, was being perform
ed. Albert Rye and Frank Rye 
had a part in the play which was, 
I would say, a bit slangly and 
naughty. Albert was the lucky fel
low who wins the heroine. We gals 
had a very good time at the dance 
after the play. I’m sure I could 
speak for of them.

Again I shall remind you that 
our Valentine Dance will be the 
highlight of the month of Febru
ary. Don’t forget the day, the 15th 
of February. Dancing starts in the 
basement at 8 o’clock.

Jot this down in your engagement 
calendar. The play, “Išvyta Duktė,” 
will be given March 22—there’s a 
hair pulling scene in it that you 
will remember. Mr. Butkus is ples- 
ed to know that we will be able to 
have the 
occasion as 
for a play 
facilities.

The newlyweds, Mr.
Walter Jakstys, attended 
day nite affair and reported 
Florida nights are very cool

Finnish Hall for that 
it is much more suitable 
with all the necessary

and 
the

Mrs. 
Sun- 
that 
and

that one gets the lazy southern spi
rit when one is down there. To
nite, however, here in Detroit the 
temperature is too close to zero for 
comfort. Nice for ice-skateing. We 
should have a hay ride soon.

Whatc about the business meet
ing that is long overdue? Let’s all 
come down to Porter Hall, Sunday, 
at 2 o’clock in the afternoon and 
get a few things off our chest. Play 
practice at 4 o’clock.

—A. V. L.

English Rector — Good morn
ing, Thompson. 1 hear you have a 
son and heir.

Thompson — Yes, sir. Our house
hold now represents the United 
Kingdom.

Rector — How is that?
Thompson — Why, you sec, I am 

English, my wife’s Irish, the nurse 
is Scotch, and the baby wails.(

Hello Everybody! This is the 
the voice of the Hick from the big 
city, Great Neck, speaking to you 
once more from my headquarters 
at Breeze and Windy St. J’m com
ing to you from the local jail, 
bringing to you a blow by blow, 
scratch by scratch, description of 
the battle that culminates the great 
feud that has been carried on bet
ween “Strongheart” Kazakevich and 
J. “I’ll moider da bum” Blass. ..

While we are waiting for these 
two gladiators to enter the arena 
let me take you back over the 
events and personalities that have 
also been present here during the 
past few weeks. January 24 found 
the girls and boys attending a sur
prise party with their parents. Al
though we didn’t go down stars to 
dance to the music of Gcrgic Kaye 
we had a wonderful time feeding a 
juke box in a local joint. The es
corts of the evening consisted of 
five Naval Air Cadets. When the 
girls found out that three hundred 
and fifty of these men would be 
stationed at Choislyen’s Estate they 
were overwhelmed. From now on I 
shall definitely speak in favor of 
Great Neck. From latest reports 1 
find that Georgie Kaye has a new 
member in his band. An appropriate 
name for the band would be 
“Three Kings and a Queen.”

Four of our debs went to a 
house warming party the following 
day. And no doubt, from reports, 
they had a nice time as usual. Vin
cent Ulchikas and Al Dobinis cer
tainly take the cake. I know I had 
to be treated for lockjaw the next 
day. If Emily Post were present 
she would write a book on “New 
Ideas for Your Next Party” Ho, Ho! 
Thanks to Bob and Mary for mak
ing the evening possible. Every
thing was wonderful.

Bobbie received a card, from Vin
ce. In this letter he states the fol
lowing, “When I get back, WOLF 
will be a mild word.” So, girls, be
ware ...

Now back to the battle I started 
to describe. Seems that the two de
mons of the ring have decided to 
call it quits and have planned to 
do something exceedingly important. 
Yes folks—they are going to hunt 
for Japs with arms up their sleeves.

That’s all—
—Just a Hick.

“Fracture?”
“Not my head!”
“Good! You’ve been stcalin’ my 

jobs, and cuttin’ my rates too long! 
As soon as your head heels, I’ll 
punch a hole in it!”

“You can try now!” Brian started 
up but a wave of dizziness made 
him staggered. “Brian! No!” Emily 
shrilled rushing in from the kitchen 
with a basin of water which she 
thrust into Johnny’s hands. She 
pressed Brian back, scolded him as 
if he’d been a child. “You promised 
me to stay in bed! What did Johnny 
do to you?’

“Oh, nothing ^piuch ... just pulled 
a knife on me!”

“He’s a liar. I did no such...”
“A knife that long, Emily...” 

He demonstrated solemnly.
“The guy’s nuts!” growled John

ny.
Brian tried again to get to his 

feet and again Emily pushed him 
back and fussed over him tenderly, 
as Johnny looked on. “Some service, 
eh, wot?” Brian asked needling him 
with impish winks.

“I know one thing!” Johnny 
snarled. “You' wouldn’t be havin’ 
such a good time if you could stand 
on your feet!”

"I can stand long enough to dust 
you off, Drippy!”

He arose and launched a swing 
that missed by a foot. A Dazed 
look came over his faced and as 
he fell Johnny supported him. 
“Well, of all things,” gasped Tiny, 
barging in, “I thought ye was go
ing to save a piece of him for me!”

“I didn’t touch him! He’s so or
nery, he finally brained himself! 
How long ago did this happen, 
Emily?”

“Oh, two-three days ...”
With surprising deftness Johnny 

removed the bandage and exam
ined the wound. “This guy needs a 
doctor!” he said gravely, “And right 
away!”

“And the nearest one is at 
Churchtown!” moaned Emily.

“Looks like we’re gonna have 
some diggin’ to do...” Tiny chuckl
ed rather savagely, “or do ye think, 
Johnny, we might take him out on 
the lake, like we was at sea...”

“Shut up, you!” said Johnny. “I’m 
going for the doctor!”

“Aww, that’s an awful lot to do 
for a pricc-cuttin’ son of a dodo 
that’s got hissclf a busted pate!” 
grumbled Tiny. “Don’t be a fool, 
Johnny!”

“I flew through a blizzard once, 
takin’ rabies serum to a mess of 
sled dogs! Fill up my tank, Tiny!”

Tiny obeyed, shaking his head dis
approvingly.

“You’ll keep cold compresses on 
his head, won’t you, Emily!”

“Surely, Johnny...”
He put his hand tenderly on her 

shoulder. Her eyes were on Brian.
“See you later, darlin’.”
"Hurry, Johnny, hurry ...”
As he left the cabin Tiny came 

to meet him.
“Ye’ll just be wastin’ gas, John

ny... He’ll be dead by morning .., 
And ye won’t be back till ...”

“I’ll be back by midnight!”
“Listen to reason, man! Ycz can’t 

land on this little lake in the dark!”
“Tonight I can, I’ll pretend

there’s a full moon ... lake shining 
like a mirror!”

“Moon or no moon, I bet ye 
three to one ye pile up!”

“I take your bet!”
Long after Johnny Dutton had 

zoomed away across the sky Tiny 
stood watching. A low cloud bank m 
was beginning to mar the sky. 
Emily called him. >

(Continued Tuesday)
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Laisves” Suvažiavimo Dalyvių
Diskusijos

(Tąsa)
Bet raportas, tai geras.
(Toks minimo viščiuko 

širdies augimas pripažintas 
matematiškai tikru apskai
čiavimu žinomiausiame a- 
merikiečių moks Liniame 
žurnale 
ican’e.” 
chinų gyduolę buvo iš
spausdintas, kaipo tūli fak
tai, prie kurių pridėta daug 
žmonių pasakų, įsivaizdavi
mų ir prietarų. ' Manėme, 
kad skaitytojai taip ir su
pras tą straipsnį. — Red.)

žukiene (Binghamton) — 
Daugelis dėl Įvairumų tik 
ir užsirašo “Laisvę.” Žmo
nėm patinka abelni lengves
ni pasiskaitymai, paskui ir 
sunkesnius skaito. Antras 
“L.” puslapis geras. Rašy
tojų įspūdžiai buvo įdomūs 
ir daugelis skaitytojų lau- 
kų jų.

Kas liečia išduotų rapor
tų, tai šiemet jie dar šimtu 
procentų geresni, negu pra-

“Scientific Amer-
Straipsnis apie tą

Lideikis — Man nepatin
ka tie rašymai apie “sur- 
praiz pares.” Būna surašy
ta ilga istorija visų 25-kių 
metų vedybinio gyvenimo. 
Perdaug sudedama pavar
džių ir eikvojama vieta 
laikraštyje. Arba, kad ir 
apie sergančius. Vieniem 
sergantiem duodama tik ke
letas eilučių, o kitiem po 
špaltą ir daugiau.

J. Weiss (Brooklyn) — 
Geriausių patarimų dėl 
“Laisvės” turinio gali duoti 
mūsų vajininkai, — kokie 
yra laikraštyje trūkumai, 
kas žmonėms patinka “Lais-' 
vėje,” o kas ne.

Dabar apie jaunuolius. 
Turime neignoruot jų; turi
me amerikiečių savo jau
nuolių priauklėt į lietuviš
kos mūsų spaudos darbuo
tojus, nors aš pilnai nesu- 

‘ tikčiau su tokia nuomone, 
kad jeigu vienas kitas iš se
nesnių mūsų redaktorių nu
mirtų, tai “Laisvė” jau at
sidurtų krizyje. Juk turime 
šiek tiek rezervinių jėgų, 
kurios tiktų redakciniam 
darbui, pavyzdžiui, kad ir 
Pr. Pakalniškis. Yra gali
mybės vėl išsilavint naujom 
redakcinėm jėgom.

Stakovas — Mums patin
ka “Laisvės” politinė linija. 
Andai, kaip kad laike karo 
tarp Suomijos (Finliandi- 
jos) ir Sovietų, Roosevel- 
tas stojo už Suomiją. Bet 
toliau dalykai paaiškėjo, ir 
prez. Rooseveltas nuo Hit
lerio karo pradžios prieš 
Sovietus pripažįsta teisybę 
Sovietų pusėje prieš užpuo
likus nacius, ir remia Sovie
tų apsigynimą. Prez. Roo
seveltas gerai išdėtė religi
jos laisvę pagal Sovietų 
konstituciją, kuomet siau-

šistiniam gaivalam, kaip per savaitę, o toks laikraš- 
Tysliava (kurio redaguoja- tukas būtų tik sykį per sa
mas žurnalas “Lietuva” an- vaitę. Laikraštiškumo 
dai buvo už 
spausdinamas 
spaustuvėje).

(Nuo “L.” 
Kol “Lietuva” 
dinama “Laisvės” pastogė
je, Tysliava vengė tokių 
šlykštybių.)

Dabar “Laisvė” turi vie
ną rudeninį koncertą. Aš 
manau, kad turėtume su- 
ruošt ir pavasarinį “Lais
vei” koncertą arba teatrinį 
vaidinimą, ir suprantu, jog 
tatai turėtų pasisekiftio, gal 
nęt geresnio, negu rudeni
nis koncertas.

J. Ormanas — Priešai 
primeta, kad “Laisvė,” gir
di, kailį maino: ji pirmiau 
stovėjus prieš karą, o dabar 
už. Reikėtų pasakyt, jog 
bloga priešams, kad jie sa
vo kailio nemaino. Kaip 
pirmiau jie stojo už Hitlerį, 
kol fašistai užpuolė Ameri
ką, taip jie ir dabar palaiko 
Hitlerio pusę, kuomet Japo
nija ir Hitleris užpuolė mū-

atlyginimą 
“L a i svės”

redakcijos: 
buvo spaus-

po
žiūriu, todėl, jis būtų pras
tesnis, nes retesnis, lėtesnis, 
negu dabar.

Tik žiūrėkime gerint ir 
įvairint turinį dabartinio 
angliško jaunuolių skyriaus 
“Laisvėje.”

Galima ir iš pačios “Lais
vės” lietuviško skyriaus iš
verst, sutrumpint arba su- 
populiarizuot raštus ir pa
duot juos angliškame sky
riuje.

Ign. Beeis (Elizabeth, N. 
J.) — Nors iš eilės galėčiau

:O?

Vaizdas iš Ukrainos karo fronto: nusėdę nuo žirgu, kazokai pėsti “dirbasi 
vokiečiais Įsiveržėliais.”

darbiau ją šiam skyriui. Kas 
uždaryt diskusijas, Tbet dar liečia paėmimą laikraščio 
neuždarysiu. Pirmame pa- skaityt nuo tėvo ar motinos, 
sauliniame kare mes pergy
venome vieną iš svarbiausių 
laikotarpių pasaulio istori
joj ; dabar pergyvenam nau
ją, svarbiausią istorinį lai
kotarpį. Bet dabar visai 
skirtinga mūsų pozicija 
nuo praeito karo. Tada 
svarstėme, kaip mes su savo 
pozicija išlaikysime šį laik
raštį, tuo pačiu laiku atsto
vaudami darbininkų reika
lus. Bet neįsivaizduokime, 
kad šis karas tai jau vis- 
kuom taip sklandus ir ge
ras. Aš abejoju, ar viską tu
rim aukoti ir šiam karui. 
Man rodosi, “Laisvės” pozi
cija linkui dabartinio karo 
peršvelni, tartum nėra iš
naudojimų ir korupcijų. Iš 
praeito karo išėjo 3,000 
naujų milionierių; iš dabar- kos kalbų, pasakytų pirmoje 
tinio, turbūt, irgi išeis daug, sesijoje/: 
Juk kariniai pelnai jau da-

Kas dėl angliško jaunuo
lių skyriaus “Laisvėje,” tai 
jis dabar svarbesnis, negu 
bet kada. Turime ragint 
jaunuolius rašyt korespon
dencijas ir kitus dalykus į 
mūsų angliškąjį skyrių; rei
kėtų mums daugiau prane
šimų apie tai, ką ir kuriose 
kolonijose jaunuoliai veikia 
Civiliniam Apsigynimui.

Geriau būtų, kad “Lais
vės” jaunuolių skyrius išei
tų pavidale “tabloid,” mažo 
formato laikraštukas, bet 
toks, kurį, galima būtų iš
imt iš to “Laisvės” nume
rio ir skaityt jaunuoliui, 
kaipo atskirą, o ne taip, 
kaip dabar, kada tėvas ne
pasidalina su sūnum — vie
nas skaito lietuvišką pusę 
lapo, o kitas norėtų angliš
kos to lapo pusės ir turi 
laukti, kol tėvas perskaitys 
savo. Jeigu “Vilnis” gali iš
leist anglišką jaunuolių sky
rių pavidale atskiriamo lai
kraštuko, tai “Laisvė” turi 
daugiau galimybių tatai pa
daryti.

Galėčiau jums pastebėti, 
jog angliškąjį “Laisvės” 
skyrių skaito ne vien lietu
viai, bet ir ne lietuviai, ir 
daugeliui kitataučių visai 
patinka tas mūsų skyrius,

Turime ypač platint tuos 
numerius “Laisvės,” kur 
angliškai yra raštų apie po
litiką, paliečiančią Lietuvą.

Mizarienė — Lietuviškas 
“Laisvės” skyrius labai ge
ras. Tiesa, vienas neįdo
mauja vietinėmis žiniomis, 
— nors jos labai geros, L— 
kitam atrodė neįdomus 
koks kitas skyrius. Bet taip o jeigu samdytojas 
ir su visais laikraščiais, unijos taisykles ir valdžios 

rai žiūrintieji žmonės, ku-i Laikraščio. įvairumas yra 
rie skaitosi religiniais, ata- taikomas tam, kad žmonės, 
kuoja Sovietus neva kaip 
religijos persekiotojus.

N e p a t i nka man, kad 
“Laisvė” rašė, jog pirmiau 
išrinkta Lietuvos tarybų 
valdžia, tai yra ir bus ta pa
ti Lietuvos vyriausybė. Mes kaityti, 
turime rašyt, kad patys Lie
tuvos žmonės bile kada išsi- nimą laikraščiu tarp tėvų ir 
rinks tokią valdžią, kokios 
jie norės, kada tik atgaus 
rinkimų' laisvę. Na, o kai 
jie balsuos — jie balsuos už 
tarybinę santvarką,

Stasiukaitis (Cliffside)— 
“Laisvės” pozicija politikoj

tai jaunuoliai yra drąsesni 
ir pasiims. O jeigu iš to 
miesto parašys vienas jau
nuolis, gal atsiras ir kitų, 
kurie rašys. Gal reikėtų 
laiškais paragint, kad jau
nuoliai iš įvairių miestų ką 
nors parašytų jaunimo sky
riui bent po vieną-du kartu 
per mėnesį.

A. Klimas (iš Hartfordo) 
— Manau, kad redakcijos 
raportas geras. Kalbant 
apie veikėjus, aš noriu pas-

tebėti, kad nereikia vieną 
perdaug aukštint, o kitą pa
miršt. Aš taipgi dayvavau 
“Laisvės” vajuje, bet čia 
niekas apie mane neprisimi
nė ir neiššaukė pakalbėti.

(Redaktorius R. Mizara 
paskui paaiškino, kad ne 
tiksliai, tiktai per pirminin
ko nedažiūrėjimą šis mūsų 
darbuotojas iš Hartfordo 
nebuvo iššauktas pakalbėti 
pirmojoj suvažiavimo sesi
joj-)

Įnešta ir nutarta uždaryti 
diskusijas.

(Daugiau bus)

Kalbos, Pasakytos Pirmoje 
Sesijoje

Žemiau telpa “Laisvės” .but negali. Betvisgididžiu- 
suvažiavimo dalyvių sutrau-jų

J. J. Bakšys iš Worces-
bar siekia iki 49 ir 200 pro- ter: Draugai ir draugės, jūs
centų. Kapitalas kraunasi 
kapitalą. , /

Petkienė — Drg. Beeis 
gerai nukalbėjo. Šiemet re
dakcijos raportas geriausias 
ir aiškiausias iš visų. Dis
kusijose iki šiol buvo toks 
trūkumas, kad tik trejetas 
jaunuolių kalbėjo apie ang
lišką jaunimo skyrių mūsų 
laikraštyje, o suaugę beveik 
neatsiliepė. Sutinku su Mi- 
zariene — nekeist jaunuolių 
skyriaus formato. Tėvai 
mielu noru leidžia skaityt 
savo vaikam bile skyrių, ku
ris tik vaikam patinka. O 
tai svarbus skyrius. Aš duo
du kitataučiui savo kaimy
nui mūsų angliškąjį skyrių; 
jis ne tik pats skaito, bet 
dar į dirbtuvę nusineša ir 
duoda kitiem skaityt, ypač 
apie Civiliu Apsigynima, ir 
tt.

Pirmininkė Žukauskiene 
— Gerai būtų, kad pasvars
tytame ir apie kitus sky
rius, kaip kad Meno, Mote
rų ir tt.

Verkutis (Brooklyn) — 
Klausimas, ar iš tikrųjų ko
respondentai neturėtų rašyt 
apie padėtį fabrikuose? Na, 

laužo

taikomas tam, kad žmonės, 
pagal skirtingus savo pamė
gimus, rastų vienų kitą da
lyką, kuriuom katras inte
resuojasi. Ištiso laikraščio 
su visais jo. skyriais nebūtų 
galima reguliariai net pers-

Kalbant apie nepasidali-

sunų-dukterų, aš manau, 
kad nė vienas tėvas nei mo
tina dėl to nesipeš su sūnum 
ar dukteria, nepasidalinda
mi laikraščiu.

Kai dėl atskiro priedo, 
kaipo laikraštuko “tabloid” 

labai gera, bet neturi būt pavidalo, prie “Laisvės”, tai 
leidžiama, nors ir biznio su-i jis tik brangiau kaštuotų ir 
metimais, lankytis “Lais- rečiau išeitų. Dabar angliš- 
vės” spaustuvėje tokįejn fa- kas skyrius yra du kartų

su

Mes veikiame, kiek galime.
Ciplijauskas (Waterbury, 

Conn.): Mūs lietuviškoji 
kolonija didelė ir ten turė
tume gauti “Laisvei” skai-

tytojų daug daugiau, negu 
turime. Vajaus metu pas 
mus darbuotasi negana, bet, 
manau, kad ir po vajaus, 
mes darbuosimės.

Smitas ( P h i 1 a delphihį 
Pa.): Philadelphijoj lietu
vių gyvena didelis skąičius, 
bet jie labai visur išsimėtę, 
tai gan sunku, kai reikia 
skaitytojų rasti. Vienam 
asmeniui tas darbas varyti 
pas mus veik neįmanomas. 
Tam reikia visų mūs drau
gų kooperacijos. Senieji 
“L.” skaitytojai veik visi 
pas mus atsinaujino prenu
meratą; gauta šiek tiek ir 
naujų.

D r. Kaškiaučius, atsaky
damas į d. Žukauskienės pa
stabą, kad jis negana rasi
nė jęs apie sveikatingumą, 
pasiteisino didele laiko sto
ka. Priminė, kai užbaigsiąs 
vertimą į lietuvių kalbą “So
vietų Galybė,” — patenkin
siąs skaitytojus straipsne
liais apie sveikatą.

Detroito Žinios

nariai dalyvauki-

d. LLD 188 kp.
10 vai. ryte, 

Avė. Visi nariai 
susirinkime ir naujų

ivyks vienodai, — kas trečią 
sekmadienį, nuo 10 vai. ryte, 
4097 Porter St.

Todėl vasario 15 d. visi na
riai malonėkite ateiti ir užsi
mokėti užvilktas duokles ir 
už šiuos metus. Jau yra išleis
ta knyga “Sovietų Galybė,” 
kurią nariai gaus veltui su 
priedu. Mes manome, kad se
kamą susirinkimą jau gausite 
naują knygą.

M. Alviniene, Kp. Org.

mane iššaukėte pirmuoju 
čionai pasisakyti; aš gi no
rėjau būt paskutiniu, tai 
man būt lengviau buvę kal
bėt. ..

Mūs lietuviškoji kolonija 
yra didoka, bet joje lietu
viai pasiskirstę į įvairias 
srioves. Ten yra visokių 
organizacijų ir visokiais 
vardais.

Delegatu aš esu nuo LLD 
11 kp., pasveikinimų atve
žiau ne vien tik nuo tos kuo
pos. Pav., Worcestery gra
žiai gyvuoja didžiulė Lietu
vos Sūnų-Dukterų Draugi-, 
ja. Ši draugija irgi sveiki
na šį suvažiavimą su $10. 
Būtų pasveikinusi su daug 
stambesne suma, bet tą va
karą, kai skyrė “Laisvei” 
auką, ji buvo labai daug iš- 
aukavusi šios šalies para
mai ir dovanomis savo 
draugijos veikėjams. “Lais
vei” dovana buvo paskutinė, 
jai duota tik $10. Bet už
tikrinu, kad kitą metą Liet. 
Sūnų-Dukterų D r a u g i ja 

. “Laisvę” pasveikins su visą 
šimtine dolerių. (Plojimas). 

; “L.” vajuje dirbau kiek

įstatymus; ar ir apie tai ne
galime rašyti? Kas dėl jau
nuolių skyriaus, tai negali
ma reikalaut jam daugiau. 
Aš patėmijau štai ką; jeigu 
norime, kad šis skyrius aug
tų, tai turėtume palaikyt 
jaunuolių mokyklėlę, kaip 
kad buvo čia Brooklyne keli 
metai atgal; iš lankančių tą 
mokyklėlę daugelis ir pri
eidavo prie jaunuolių sky
riaus skaitymo.

Benulis (Montello) — Gal 
būt, jaunuolių klausimas tai 
svarbiausias dalykas, o jis 
mažiausiai svarstytas. Man 
mažiau rūpi, ar daug yra 
raštų angliškame skyriuje, 
o labiau rūpi matyt kuo 
daųgjausiąį skįrtiųgų jau
nuolių vardų, kurią bendra-

Detroito Kalendorius
Vasario 8 d. 1 vai. po pie

tų Detroito Lietuvių Piliečių 
Kliubo susirinkimas įvykę Lie
tuvių svetainėj, ant 25 gat
vės. Yra daug reikalų kliubo 
gerovei, visi 
te.

Vasario 8 
susirinkimas, 
1035 Caniff 
būkite
narių atsiveskite, nes dabar 
galima įstoti be įstojimo mo
kesčio.

Vasario 8 d., 2:30 po pietų, 
Masonic Temple įvyks deba
tai Scott Nearingo su kitų sro- 
!vių politikieriais, 
“Kas yra Amerikos 
Ekonomija?” Debatai 
bai įdomūs. Svetainė 
ant Temple ir Second

Apsivedė
Neseniai apsivedė mūsų pa

žangių draugų jaunuoliai, — 
Walteris Jakštys su Joana 
Budriūte. Abu jaunavedžiai 
veiklūs Aido Choro nariai ir, 
rodosi, LDS kuopos nariai. 
Mes gerai žinome draugę P. 
Jakštienę ir A. Jakštį; taipgi 
gerai yra žinoma mums drg. 
Budrienė, kaip pažangi drau
gė. Tai smagu, kad taip įvyks
ta jungtuvės mūsų tokių žmo
nių jaunuolių. Geros kloties, 
jums, drauge Joana ir Walte- 
ri!

ma jų skaito “Laisvę.” Aš 
"“Laisvės” naudai dirbu 
kiek išgalėdamas, nors į 
kontestą su nieku nešokau. 
Vajus pas mus turėtų nie
kad neperstoti.

Navalijnskienė (Bingham
ton, N. Y.): Spaudos plati
nime pas mus gražiai dar
buojasi moterys; tame jos 
pralenkia draugus vyrus.

V. Stankus (Easton, Pa.): 
Vajuje pas mus daug nenu
veikta, bet dienraštis visgi 
buvo užrašinėjamas. Tą 
bandome daryti ir dabar, po 
vajaus.

Dedant ilgus rašinius 
“Laisvėn,” kaip pav., “Ne
matomoji Priešo Armija,” 
reiktų skaitytojus iš anksto 
supažindinti su tokių raštų 
turiniu ir jų svarba. Tuo
met skaitytojai daugiau su- 
siintriguotų ir iš tokių skai
tymų turėtų. daugiau nau
dos. Taip kalbu “L.” redak
toriams.

Žukauskiene (Newark): supranta progresyvį veikimą, 
Dirbau pastarame “Lais- žino, kad svetainę turėti yra 
vės” vajuje ir laimėjau 3- 
čiąją dovaną. Kaip moterei, 
manau, nemenkas dalykas 
būt trečioje vietoje... Mo
terei, draugai ir draugės, 
yra daug sunkiau laikraštis 
užrašinėti, negu vyrams;

Norwood, Mass
temoje': 
Politinė 
bus la- 
randasi 
Blvd.

Alvinas.

Rengkimės Prie Bankieto
Westsides pažangūs lietu

viai bendromis jėgomis užlai
ko darbininkų svetainę ant 
Porter St. Kiekvienas, kuris

Į Lietuvių Literatūros Drau
gijos 9 Kp. Narius Ir Į Visus 

Gerus Lietuvius.
Vasario 8 d. Lietuvių sve

tainėje, 3 vai. po pietų, įvyks 
viešas susirinkimas, kurį šau
kia LLD 9 kp.

šiame susirinkime drg. J. 
Grybas darys platų pranešimą 
iš įvykusio “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo, kuris įvyko vasa
rio 1 d., Brooklyn, N. Y. Bus 
diskusuojami šie klausimai:

1. Kaip geriausiai galima 
padėti mūsų šaliai laimėti ka
rą prieš agresorius?

2. Kaip sustiprinti mūsų or
ganizacijas ?

3. Kaip platinti 
ir kitą literatūrą?

Tais klausimais 
bas duos raportą, 
bus diskusijos.

Visi Literatūros Draugijos 
9 kuopos nariai, ir ne nariai, 
kviečiami ateiti ir pasiklausy
ti Literatūros Draugijos 9 kp. 
veikimo. Taipgi, mylinčius ap- 
švietą ir kultūrinį veikimą, 
kviečiame stoti į Lietuvių Li
teratūros Draugijos 9 kp. •

Taipgi girdėsite pranešimą, 
kaip LLD 9 kp. ir Moterų Ap- 
švietos Kliubas ruošiasi 
savo didelio parengimo.

Būkim visi laiku, tai
3-čią po pietų, Lietuvių svetai
nėje.

LLD 9 Kp. Koresp.

laikraščius

drg. Gry- 
Po raporto

galėjau. Mano pasidarbavi- vyrai jvisur gali geriau pri
mas Jums žinomas, — ma-! 
tėte spaudoje. . Nors mūs 
dienraštį šiuo momentu už
rašyt yra lengviau negu pir
miau, bet vistiek pas kai ku
riuos reikėjo lankytis net 
kelis sykius.

Pasveikinu šį suvažiavi
mą nuo Worcesterio su $50.

Stripeika iš 
“Laisvė” dabar 
viau užrašinėti 
miau, bet pas 
tiek turime nueiti ir juos 
pakalbinti. Man teko labai 
daugely j stubų lankytis. Iš
syk kartais žmogus nelabai 
nori imt laikraštį, bet ilgo
kai pasikalbėjus, — paima. 
Dirbau, kiek galėjau.

J, Grybas iš Norwoodo, 
Mass.: Mūs lietuvių koloni
ja nedidelė, tai ir “Laisvės’' 
skaitytojų ten labai daug

Eli^abeth: 
daug leng- 
negu pir- 

žmones vis

eiti. Moterei visur bevaikš- 
tinėjant kartais ir nejauku. 
Gali koks blogas žmo
gus užpulti ir atimti pini
gus. Vyrai, žinoma, yra sti
presni ir gali apsiginti. Be 
to, aš pastarame vajuje bu
vau sutikta ligos, kas irgi 
daug pakenkė. Bet vistiek 
aš laimėjau trečią vietą. 
Manau, aš gerai pasidarba
vau.

Beje, daugelis iš mano ap
lankytų rūgojo, kam Dr. 
Kaškiaučius per mažai ra
šo į “Laisvę” apie sveikatą. 
Jie nori daugiau. Dr. Kaš
kiaučius turėtų daugiau ra-

St. Kuzmickas (Shenan
doah, Pa.): Pas mus pasta
ruoju laiku mažai yra kam 
veikti. Daugelis jaunų vy
rų išėjo karinėn - tarnybon;'

labai svarbus reikalas. O kad 
svetaine gerai pasilaikytų, rei
kia finansinės paramos. Todėl 
svetainės komitetas sumanė 
paruošti gerą bankietą su šo
kiais, vasario 28 d., savo sve
tainėj. Todėl, už poros savai
čių turėsim gerą bankietą su 
šokiais darbininkų svetainės 
naudai.

Dabartiniu laiku į svetainės 
komiteto valdybą įeina: pirm, 
.išrinkta O. Greblikienė; fin. 
sekr. — Anna Tyson; užrašų 
sekr. — J. K. Alvinas;
— P. Jakštienė. •

Su visokiais reikalais, 
svetainės, kreipkitės pas 
minėtus asmenis.

LLD Kuopos Nariams
Dar neseniai aš pradėjau 

dalyvauti LLD 52 kp., ir vė
lesni raportai rodo, kad diktas 
skaičius narių dar yra nemo
kėję duoklių už 1941 metus.

Tai labai peiktinas dalykas, 
net gaila, kad mūsų nariai taip 
mažai įvertina tą garbingą ap- 
švietos ir kultūros organizaci
ją!'

Kurį laiką buvo nepastovūs 
kuopos .>bsusjr,inkįiitąi' ir, gal 
būt A trukdę" visk' kuopos vei
kimą. Bet dabar susirinkimai

ižd.

prie

yra,

dėl 
virš

Philadelphia, Pa.
SVARBUS SUSIRINKIMAS 

IR PRAKALBOS
Ateinantį sekmadienį, vasa

rio '8 d., 735 Fairmount Ave., 
Liaudies Name, 2:30 vai. po 
pietų, įvyks svarbus visų dar
bininkiškų organizacijų, “Lais
vės” skaitytojų ir simpatikų 
susirinkimas, kuriame kalbės 
ir duos svarbių raportų drg. 
D. M. šolomskas, “Laisvės” 
redakcijos narys, iš Brooklyn. 
(31-32) Komisija,

Naujas Kazokų Žygis
London. — Kazokai rai

teliai pietiniame fronte tiek 
atmetė nacius atgal, kad da
bar Sovietam telieka ųia- 
žiau kaip 20 mylių iki Dnie- 
propetrovsko.



šeštas puslapis

Nematomoji Priešo Armija
Rašo VALSTIEČIO SuNUS 1—6 — 42 — 28

(Tąsa)
(2) Sužinoti smulkmenas apie “Potez 

56” ir “Potez 65” orlaivius, kurie yra bu- 
davojami francūzų fabrike Montreale. 
Ar ten budavoja mūšio ir vijimosi orlai
vius? Kiek pastato Į savaitę ir kiek ten 
dirba darbininku?

v

(3) Sužinoti apie profesorių Bulardą, 
Hober Kolegijos, chemikalų specialistą, 
ar tikrai jis išrado naujus apsisaugoji
mus nuo garstyčinių nuodingų dujų, ku
rie labai pasekmingi. Su kokiais chemi
kalais paruoštos maskos ir ar jau jos į- 
vedamos Amerikos armijos? Ar jas ga
mina?

(4) Sužinokite apie priešlėktuvines ka- 
nuoles, kaip jos aukštai gali šauti, kiek 
sveria šaudomoj pozicijoj, kiek sveria šo
vinys ir svaidinys, kaip aukštai gali pa
kelti vamzdį, kaip greitai gali šaudyti ir 
kiek jų pagamina fabrikai?

(5) Ar kur nors yra Jungtinėse Vals
tijose pagaminta priešlėktuvinės kanuo- 
lės svaidinys su taip vadinama “elektros 
akimi”? Ar tuos svaidinius šaudo pa
prastos priešlėktuvinės kanuolės, ar rei
kalingos specialės kanuolės, kaip iššovi- 
mui raketų? Sužinokite ir kitas smulk
menas.

(6) Gaukite instrukcijų kopiją prie
plaukų apsaugos nuo šnipavimo.

(7) Kasdien sekite smulkmeniškai or
laivių gamybą. Nuolatos laikykite akis 
ant fabrikų, ypatingai Curtiss, North 
American Aircraft, Glenn Martin, Doug
las, Boeing, United Aircraft, Lockheed ir 
vadovaujančių motorų gaminimo fabri
kų, o ypatingai Wright ir Pratt & Whit
ney.

(8) Sužinoti visas smulkmenas apie 
naują keibelį (vielą), kuris, sakoma, yra 
išrastas per Bell Co.

(9) Kas naujo išrasta prieš dirbtinus 
rūkus? Surinkti pilną apibudinimą.

(10) Sužinoti visas smulkmenas apie 
bakteriologišką (ligų perais) karą iš or
laiviu.

(11) Sužinoti visas smulkmenas apie 
naujas priešdujines maskas.

(12) Kas naujo apkasų perėjimo srityj. 
Ar jie dideliame kiekyj gaminami ir kas 
gamina? Kas davė užsakymą ir ant 
kiek? Sužinoti datas.

(13) Prisiųskite katalogus radio tūbų, 
pasiuntimo ir priėmimo prietaisų. Kokis 
armijos susisiekimas? Reikalinga kelios 
kopijos armijos radio susisiekimo, ku
rias išdirba General Electric Co.

(14) Kokiomis kanuolėmis apginkluo
jama nauji “Sunderland” jūriniai lėktu
vai, kurie pagal kapitono Lungstedt įsa
kymą yra gaminami?

(15) Nukopijuoti Sperry atstos atradi
mo prietaisus, patirti apie vėliausius iš
radimus šių prietaisų srityj, kas padary
ta naujo ir kaip padaryta?

(16) Sužinoti ar į Europą išvyksta iš
tisos Amerikos lakūnų grupės—vienetai 
ar tik pavieniai armijos ir laivyno liuos- 
noriai? Pranešti tuojaus, ar nėra bent 
kokios demoralizacijos šaukiant naujo
kus, rezervistus, gvardiečius, eilinius ir 
oficierius? Kokiais kiekiais iš Amerikos 
vežama amunicija ir ginklai į Europą? 
Kada (datos), laivai išplaukia ir iš kokių 
prieplaukų? Praneškite laivų vardus. Vi
sas žinias praneškite “code” — slaptraš- v •ciu.

(17) Ar Curraz (?) Corp. Malden, 
Mass., yra išradus iš žaliadaikčių tam 
tikrus orlaivių motoro išvalytojus, žino-

. mus, kaipo “Aviation volume 38”? Gau
kite “sampelį”.

Toki tai buvo Hitlerio šnipų reikala
vimai gauti per tą radio stotį.

Tai čia tik keletas Hitlerio šnipų vadų 
reikalavimų jo šnipams Amerikoj. Kada 
Amerikos valdžia gaudavo tuos reikala
vimus per tą radio stotį, kada ji žinojo,- 
tai ne vien Brooklyno-New Yorko apy
linkėj budriai galėjo sekti kitų Hitlerio 
šnipų veiklą, bet ir kitur, nes ji jau ži
nojo, kokioj srityj naciai sukoncentravo 
veikimą.

Sugavimas visos Hitlerio šnipų šaikos 
buvo smūgis jo šnipų tinklui mūsų šaly
je. Žinoma, tas nereiškia, kad mūsų 
valdžiai jau pavyko sučiupt visus Hitle
rio šnipus. Jo šnipai veikia, kaip koki pa
razitai giTipėmis, bet vienų susekimas 
pribloškė kitus.

Hitlerio šnipai ir Gražuolės
Prasidėjus areštams Hitlerio šnipų 

valdžios Tyrinėjimo Biuras susekė, kad 
viename viešbutyj, kur gyveno apie 50 
slaptosios policijos narių, ten gyveno

gražuolės Keith Ferguson ir Paula von 
Luckner. Abi apie 22 metų merginos, 
gražios, niekados nedirbo, bet gražiai rė
dėsi ir su federates valdžios žmonėmis 
važinėjo Į maudynes, į parkus, į viešbu
čius.

Federalis Tyrinėjimo Biuras 50 buvu
sių slaptų policininkų pavarė iš darbo už 
jų nebudrumą ir apie 200 kitų apklausi
nėj o. Reiškia, kovoje prieš nacių šnipus 
imamasi ir daugiau budrumo, negu jo 
pirmiau buvo.

Areštai Naciškų Elementų
Kada mūsų šalį užpuolė Japonijos im

perialistai Perlų Užlajoj, o vėliau pas
kelbė karą banditai Hitleris ir Mussoli- 
nis, tai mūsų šalis ėmėsi griežtų žygių.

Teisingumo Departmentas priešakyje 
su generaliu prokuroru Biddle paskelbė, 
kad mūsų šalyj yra 1,100,000 nepiliečių 
vokiečių, italų ir Japonų. Jis savo pareis-' 
kime sakė, kad “iš visų demokratinių 
principų, asmeninė laisvė yra brangiau
sia, ir mes šiandien stojame į karą jos 
apgynimui. Mes negalime apleisti šiuos 
principus, kuomet kovojame, kad juos 
apsaugoti. Suprantama, jog valdžia ne
toleruos jokio priešvalstybinio veikimo. 
Bet tegul ateivis neabejoja apie jo sau
gumą ir laisvę Jungtinėse Valstijose tol, 
kol jis remia visus šios šalies įstatymus 
ir kol užsilaiko save pagal visų specialių 
patvarkymų, kurie jį liečia.”

Betgi saugojant asmens laisvę prisiei
na imtis žygių, kad suvaržius nacių ir jų 
agentų priešvalstybinio veikimo laisvę. 
Ir generalis prokuroras ten sakė: “Būti
nai reikalinga, karo laiku, imtis reikalin
gų žygių tautos apgynimui... Tas reiš
kia suėmimą visų įtartų ir nužiūrimų 
priešų šalyje, kaip ir apsisaugojimą, nuo 
nežinomų priešų... Nuo paskelbimo ka
ro apie 3,000 ateivių—priešų padėti po 
areštu... žvalgybos skyrius per mėne
sius ir net per metus slaptai tyrinėjo 
tuos suimtus.”

Greta to buvo duota sekamas įstaty
mas karo sąlygose suvaržyti ateivius- 
p riešus:

“1. Jiems uždrausta įeiti arba būti Pa
namos Kanalo rajone.

“2. Jiems uždrausta įeiti arba išvykti 
iš bet kurios dalies kontinentinių Jungt. 
Valstijų, jos valdomų žemių ir teritorijų, 
gali taip daryti tik pagal tam tikrų nus
tatytų taisyklių.

“Imigracijos ir Natūralizacijos Tary
bos vietinis ofisas praneš tolesnių infor
macijų apie šitas taisykles.

“3. Ateiviams-priešams uždrausta tu
rėti sekančius daiktus: Ant savęs, na
muose ar biznio vietoje: ginklų, karo pa
būklų arba jų dalių; amunicijos, bombų, 
eksplioduojančios medžiagos; trumpų 
bangų (shortwave) radio priimtuvus 
(oficialiai pažymėta — “bet kurį apara
tą, per kurį galima gauti signalus, žinių 
ir pranešimų, kurie siunčiami per 1,750 
kilocyklių arba daugiau, ar 450 kilocy- 
klių ar mažiau); radio siųstuvus (ofi
cialiai pažymėta — ‘aparatą, kuriuo ga
lima siųsti arba perduoti radio signalus, 
žinias arba pranešimus); kodu ir šif
rų; fotografinių kamerų; popierų, do
kumentų ar knygų, kuriuose galėtų būti 
nematomas raštas; fotografijų braiži
nius, paveikslus, paišymus, žemlapius ar
ba braižinius, kuriuose galėtų būti at
vaizduota militariniai ar laivyno įrengi
mai, arba ginklų, amunicijos, karo pa
būklų, įrankio arba daikto, kurie varto
jami, arba bus vartojami Jungt. Valsti
jų sausžemio ar laivyno jėgų, etc.

“Pagal šito patvarkymo, visi ateiviai- 
priešai iki sausio 5 d. turėjo įteikti vie
tiniams poliniams autoritetams visus 
ginklus, trumpų bangų radio priimtuvus 
ir išsiųstuvus ir fotografines kameras.

“4. Ateiviams-priešams uždrausta ke
liauti lėktuvais, tik su Generalinio Pro
kuroro leidimu gali taip daryti.

“5. Ateiviams-priešams uždrausta kil
notis arba keliauti iš vienos vietos į kitą 
be Generalinio Prokuroro leidimo. Gau
ti tokį leidimą, jie turi paduoti Jungt. 
Valstijų advokatui pranešimą nors sa
vaite prieš kelionę. Jie turi pristatyti 
sekančias informacijas: vardą, tautą, at
eivio užsiregistravimo numerį, kelionės 
tikslą, kokiu keliu važiuos, kur važiuoja, 
kaip (automobilium, geležinkeliu, busu 
ar kaip) ketina važiuoti. Jeigu ateivis 
ketina aplankyti daugiau, kaip vieną vie
tą, tas informacijas privalo pristatyti dėl 
kiekvienos vietos.

{Bus daugiau)
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Įspūdžiai iš “Laisves” 
Didžiojo Ban kieto

Rašo Jis ir Aš
Rašomo šiuos įspūdžius mu

du abudu,—Jis ir Aš.

Pirmiausia, aišku, rašau aš. 
Tatai darau erdvingoje Grand 
Paradise patalpoje, Brookly
ne, kur dienraščio “Laisvės” 
patrijotai rimtai svarstė visus 
opiuosius klausimus, ir, be to, 
turėjo savo šaunųjį pokilį-— 
vakarienę.

Svoresnius bei svarbesnius 
aprašymus, Aš ir Jis palieka
me atlikti tiems plunksna- 
braižoms, kurie, kaip matėme, 
sėdėjo aukštai galiorkoj ir— 
kai kurie jų—buvo pirmose 
kresėse ties estrada, 
nuo jų darbą paveržti 
rim!

Mudu nutarėm šių 
vės” iškilmių vakare
nedaryti, o tik dairytis 
klausyti.

Ir štai, 
klausom 
Grand 
laike to

Vieta, 
rašėme,

Mudu 
neno-

“Lais- 
nieko 

ir

va, mudu abudu 
ir žiūrim, kas dedasi 
Paradise pastogėje, 
didžio pokilio.

kur šiuos žodžius 
įstabi: stalai nukloti

baltai, melsvos lėkštės, švarios 
stiklinaitės ir servetkutės. Sve
čiai ir viešnios tik renkasi ir 
renkasi. Ir greitai jų suėjo 
tiek, kad obuoliui nukrist vie
tos nebuvo! Visi ir visos lau
kia skaniai kvepiančių dešrų, 

’kopūstų ir spragintos vištie
nos.

Brooklyn© aidiečių brigada 
—vyrų ir merginų—laukia 
įsakymo : “Go ahead !”

Ilgai laukti nereikėjo: Jie 
pasileido darban, skubiai iš
nešiodami visokeriopą valgį ir 
putojantį alutį.

Dairytis tada mudviem jau 
nebuvo kada, nes reikėjo ap
sižiūrėti, kad pro mus nepra- 
slinktų (mus nekliudę!) 
sto' bliūdai.

Tarška lėkštės, barška 
liai ir šakutės, skambena 
liukai, girdisi žmonių 
mūs klegesiai, 
nansų aidija!.

Kada jau visi prisisotino, 
tuomet, suprantama, visų nuo
taika pakitėjo: iš atskirų vie
tų pasigirdo skambių dainų 
aidai. Netoli mūs, patogiai iš
rodantis būrelis jaunesnės kar
tos asmenybių, melodingai 
traukė:

“Kas tie sodai, do sodeliai, 
Kada žydi, kada ne.
O, tos mergos do mergelės, 
Kada myli, kada ne.”
Prie Kapicko ir Liepų sta

lo ir dainos. Ten vadovauja 
shenandoah’rietis St. Kuzmic
kas, pritariant Jurgio Nalivai- 
kos storuliui b asu i.

Kitam salės gale skamba 
malonus Amilijos Jeskevičiū- 
tės sopranas, vietomis suskam
bant Kovo tenorui.

Pasiklausę dainų, nusiduo- 
dam į šokių salę. Orkestrą 
ten groja visu smarkumu, o 
šokėjų porų poros skuba-su- 
kasi ratu. Tie, kurie nemoka 
šokti, žinoma, truputį lyg ko 
tai ir pavydi šokantiems. . .

Bojo, biznieriai Balaženčiai 
šokdami taip smarkiai kraipė 
kojas, kad net sugriuvo. Bet 
jie pašoko vėl ant- kojų grei
čiau, negu paslydo. Apie tai 
prašau niekam nesakyti, — 
tegul bus sekretas!

“Laisvės” gaspadoriui Pra
nui Bukniui buvo ir smagu ir 
ne. Jam buvo labai smagu, 
kad tiek daug ir gražių žmo
nių pokilin suėjo, bet buvo ne
malonu, kai pritrūko valgių 
svečių pavaišinimui. . .

Juozą Mickūną mačiau su 
priekaiščiu (jis buvo patar
nautojam prie stalų) savo lū
pas nusišluostant, ir ant bal
tutėlio priekaiščio matėsi ne 
jo paties Hjpų atvaizdukai. 
Kas buvo, Juozai?

Panašiai buvo ir šių žodžiu 
rašytojui, kai huntingtonietė 
Ona Gaškauskienė jį pasveiki
no, kaip senai matytą savo 
draugą.

O daugiausiai bučkių gavo, 
tai Vincas Kazakevičius, ku
ris parvyko atostogų kareiviš
koj uniformoje, 
tarpe mergaičių 
ticijos; liko kai 
nepašokdintos.

Ilgai būčiau dar ten buvo
jęs ir rinkęs įspūdžius, bet Jis 
užsimanė eiti namo, tai ir Aš 
ėjau.

Tame dalyke buvo kaltė kuo
pos raštininko, nes jis miego
jo. Kai pamatė padarytą pa
stabą — pabudo, ir pasiuntė 
narines mokestis į Centrą.

žymėtina ir tai, kad mūs 
kolonijose dažnai visas vietos 
organizacinis darbas užkrau
namas ant kelių narių, o kiti 
tai jokio darbelio neima . . . 
Tai ir prie geriausių norų, sun
ku tiems patiems veikėjams 
viskas apeiti ir atlikti. Taipgi, 
visi žinomo, kad, jeigu kuris 
veža, tai tokiam daugiau ir 
kraunama; o kai liekasi per-

sunku, negali patraukti, — 
gauni kritikos botago.

Draugai, neužkraukite visą 
darbo našta tik ant kelių 
draugų; imkimės visi dirbti, 
tada bus visiems lengviau ir 
darbas bus daug našesnis!

Lowellietis.

Cairo.------ Anglai prade
da sulaikyt vokiečius ir ita
lus už 70 mylių į pietų ry
tus nuo Bengazi, Libijoj, ir 
už 240 mylių į vakarus nuo 
Egipto sienos.

o
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS
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mai-

pei- 
stik- 

links- 
žodžiu, diso-

Atrodė, kad 
buvo kompe- 
kurios Vinco

Lowell, Mass
Automobilius. Naminis 

Bravoras.
mus labai vagia nuo 
'automobilius. Pavagia 

keletą į dieną ir poli

pas 
gatvių 
jų po 
cija vagišių nepačiumpa, nors
policistai pastatyti veik ant 
kiekvieno skersgatvio. Sako
ma, kad policijos dar esama 
per maža. Gal būt.

Pas mus naminiai bravorai 
dar vis veikia, šiomis dieno
mis vienas lietuvis turėjo už
simokėti bausmės už “naminu
kės” gaminimą ir biznį iš to 
darymą. Pas jį namuose poli
cija rado “panas” begeriant 
•su vyriškiais.

Drg. Karsonas papyko ant 
.Dėdės Vinco, kam jis savam 
“Atvirai, Kalbant” pasakė, 
kad Karsonas, kitus raginda
mas, pats savo kuopą pamir
šo .. .

Pastaba gal ir vietoj, bet ji 
nelimpa prie drg. Karsono.

MATEUSAS SIMON AVIČIUS
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.

-'f

F

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

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

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena.

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

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

>< <♦>

< > <♦>

<t>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadieni! <♦>

<f>

štai 
a4resas.

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

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

Rehgijinią daiktą de
partmentas atdaras 

vakarais

HSMUf'JlTHRl

EASY CREDIT ...No Extra Cost

ROBERT LIPTON
701 Grand St.

BROOKLYN. N. Y.

BRIDGEPORT, CONN

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PAREMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

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

WATERBURY, CONN
PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai
128-30 N. ELM ST., WATERBURY, CONN.

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, šeštadienių ir 

Sekmadienių Vakarais
PENKIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ ŠOKIAMS

Specialiai prisiruošę priimti svečius
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
LAISVĖ z Septintas puslapis
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Maskva, vas. 4. — Sovietų Žinių Biuras išleido šitokį 
pranešimą:

Sovietinė kariuomenė vakarų fronte, atkakliame mū
šyje su besitraukiančiais vokiečiais, per dieną pagrobė 
vieną vokiečių orlaivį, du amunicijos sandėlius, tris 
priešlėktuvines kanuoles ir 415 arklių. Priešai prarado 
daugiau kaip 130 kareivių ir oficierių, užmuštų.

Lakūnai, komanduojami žuravlevo, šiaurvakarinia
me fronte nuo gruodžio iki vas. 3 d. sunaikino 767 vo
kiečių trokus, vežusius amuniciją ir pėstininkus, 10 
automobilių ir 300 vežimų su reikmenimis, ir nutildė 
21-ną bateriją lauko kanuolių, 13 punktų su priešlėk
tuvinėmis kanuolėmis ir 31-ną lizdą priešlėktuvinių 
kulkasvaidžių; padegė 13 geležinkelio traukinių, su
sprogdino šešis amunicijos sandėlius ir išvaikė bei su
naikino 3,500 priešų kareivių ir oficierių.

Keliose dalyse Leningrado fronto sovietinė kariuo
menė per žiaurias kautynes su priešais sunaikino 16 
vokiečių fortukų, dvi kanuoles, šešis kulkasvaidžius, 
tris minų mėtytuvus ir 40 trokų su kariniais reikmeni
mis. Priešai prarado arti 800 kareivių ir oficierių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
UŽ GIR T A 500 MILIŪNŲ 

DOL. PASKOLA CHINAM
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso komisija 
užsieniniais reikalai vien
balsiai užgyrė prez. Roose- 
velto pasiūlymą suteikt chi- 
nijai pusę biliono dolerių 
paskolos karui prieš Japo
niją.

Melbourne, vas. 3. — Ja
ponų orlaiviai nušovė že
myn didelį keleivinį anglų 
orlaivį, netoli Australijos, ir 
taip užmušė 13 žmonių. 
2-30cps) Anglų pramonė da 
r nenaudoja visų galimybių 
ginklam gamint

nuotos trys dainos.
Po to sekė Freiheit giedo- 

rių choras, vadovaujant Ber
nard Herzog. Sudainavo jie 
peneketą dainų-giesmių he- 
brajų-žydų kalboje. Choro va
das, Herzog, prieš kiekvieną 
dainavimą paaiškino anglų 
kalboj, kas bus dainuojama ir 
kokia dainos prasmė, žodžių, 
žinoma, mes, klausovai, nesu-

gresas neskirtų pinigų Dies’o
komitetui.

Prakalbose Buvęs.

Kaip Žmonės Bandė 
Pasigamini Auksą 
(Tąsa nuo 3-čio puslapio) 

šio elemento, 92 elektronus.

Maskva, vas. 5. — šiandieninis pranešimas Sovietų 
Žinių Biuro sako:

Sovietinė kariuomenė vas. 4 d. užėmė dar kelias ap
gyventas vietas.

Vas. 3 d. per kautynes ore buvo nušauta žemyn 29 
vokiečių orlaiviai ir 16 sunaikinta pačiose jų stovyklo
se. Sovietai neteko penkių lėktuvų.

Vas. 4 d. septyni vokiečių orlaiviai buvo numušti že
myn ties Maskva.

Vienoje dalyje vakarinio fronto priešai mėgino su
laikyti mūsų ofensyvą, atkakliai kovodami iš aptvirtin- 
tų apgyventų vietų. Sovietinė kariuomenė užėjo vo
kiečiam į šoną, ir jie susidūrė su apsupimo pavojum. 
Tada vokiečiai pasitraukė betvarkėje, praradę dau
giau kaip 1,800 kareivių ir oficierių, užmuštų ir sun
kiai sužeistu, v

Kitoje fronto dalyje, raudonarmiečiai, komanduoja
mi drg. Zacharovo, išmušė hitleriečius iš svarbaus jų 
pasipriešinimų centro. Čia liko užmušta daugiau, kaip 
1,000 vokiečių kareivių ir oficierių.

London. — Sovietai ragi
na Angliją ir Ameriką spar
čiau gamint ginklus ir duot 

•daugiau paramos Sovietam.

Washington. — Amerikie
čiai lakūnai vėl pasėjo 
Franci jon milionus lapelių • 
su atsišaukimais į francū- 
zus prieš nacius.

Australija, vas. 4. — Aus
tralų orlaiviai bombomis 
pataikė į japonų laivą Ra- 
baul uoste, New Britain sa
loje. -------- .

Burma. — Amerikiečių ir 
anglų orlaiviai padarė stam
bių nuostolių japonam prie 
Salween upės, B urmo j e.

Coal Centre, Pa. ; tarnauja armijoj, pasidavęs 
huosnoriu.

A.Kubilskis.

Australija. — Japonų orlai
viai bombardavo Moresey uostą 
ir kitus miestus New Guinea
saloje.

Išėjo Tarnaut Dėdei Šamui
Sausio 30 d. paimti J. A. V. 

karinėn tarnybon šie jaunuo
liai lietuviai: Povilas Kubils- 
kis, Walter Durša, Albert 
Bielskis, Juozas Veveris. Visi 
is Coat Center, Pa. *■

Šio miestuko gyventojas Pet
ras Mitkus jau nuo pirmiau

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Watprbnrv Conn

BOSTON, MASS. —Courtesy American People's Mobilisation

___________________ J_____
ELIZABETH, N. J.

Šį sekmadienį, 8 d. vasario (Feb.), 
4 vai. po pietų įvyks Antano Pociū
no į armiją išleistuvių pare. Bus 
408 Court St. Elizabetho ir apylin
kės visuomenė yra širdingai kvie
čiama dalyvauti šioje parėję. Įžan
ga $1.00 asmeniui. — C. Andriūnas.

(30-32)

Įdomus Vakaras
Sausio 27 d. turėjome Lėni-, 

no mirties minėjimą. Tą gra
žų minėjimą suruošė vietinė 
K. P. organizacija—skyrius.

Atidarant tą taip svarbų 
susirinkimą, K. P. vietinis sek
retorius pakvietė Vilijos Cho
rą padainuoti. Chorui vado
vavo Birutė Rasimavičiūtė. 
Gražiai, skambiai buvo sudai-

Progresyvių Lietuvių “Amberland” 
Tarybos Pusvalandžio Radio Progra
ma fvyks ši sekmadienj, pradžia 9 
vai. ryto iš stoties WHDH, iš Bos
tono, po vadovybe dainininko A. Va
siliausko. Atsisukite savo radio ant 
850 klės. Išgirsite gražiausias lietu
vių dainas, muziką, vėliausias pa
saulio žinias, bei pranešimus apie 
progresyvių lietuvių veikimą mūsų 
apylinkėje. Visais reikalais kreipki
tės i Centro Ofisą, 332 Broadway, 
So. Boston, Mass. Tel. Sou. 9423.

m------------------------------------------------- -ffl

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

pratome; bet mes girdėjome 
melodiją, labai gražią melodi
ją, kurios klausant niekad ne
nusibostų.

Choro vedėjas klausovams 
paaiškino, kad šio choro sąs
tatas nėra iš profesionalų. 
Ypač moterys, jis sakė, yra 
namų šeimininkės. Visi jie— 
vyrai ir moterys—New Have- 
n’o gyventojai. Bet kaip jie- 
jos gražiai dainavo! Publika 
dainuojantiems plojo ir plo
jo, nenorėdama jų paleisti.

Publikos buvo nepardaug, 
nes tai buvo antradienio va
karas, kai darbininkai suėjo 
iš darbo, o rytoj vėl turi būt 
darbe. Tokiais vakarais pas 
mus yra labai sunku žmones
sukviesti į parengimus.

Po dainų, kalbėjo K. P. or
ganizacijos sekretorius d. An
drew Onda. Jis kalbėjo apie 
Leniną ir leninizmą. Aiškino, 
kaip Leninas padėjo pamatus 
Sovietų Sąjungai ir kaip Sta
linas tęsė leninizmo darba 
pirmyn. Kalbėtojas aiškino ir 
nurodė, kaip Raudonoji Armi
ja kariauja su visam pasauliui 
gręsiančiu fašizmu, kuris sie
kias! pavergti visą žmoniją. 
Kalbėtojas aiškino, kad, jei
gu Sovietų Sąjunga būt su
mušta, tai ir mūs šalis, Ame
rika, būtų didžiausiam pavo
juje. Nors dar naciai, sakė 
kalbėtojas, ir nesumušti, bet 
yra viltis, kad jiems sprandas 
bus tikrai nusuktas. Tik, pa
sak, kalbėtojaus, reikia, kad 
šalyje būtų didis vieningumas.
Publika kalbėtojui labai daug 
plojo delnais. .

Aukų buvo surinkta $26.
Primtos dvi rezoliucijos: 

reikalauta, kad būt išlaisvin
tas Earl Browser, ir kad kon-

CHARLES*
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Didėja ir protonų skaičius; 
taip antai, vandenilio ato
me — 1 protonas; helijaus 
atome 4 protonai, lithijaus 
atome — 7 ir tt.
NAUJOVINIS MOKSLAS 
RODO, KAD ELEMEN
TUS GALIMA PAKEIST
Taigi dabar surasta, kad 

vienas elementas nuo kito 
skiriasi savo atomo sudėti
mi; reiškia, tik pakeisk ato
mo sudėtį, tai pasikeis ir 
elementas. Atseit, naujoviš- 
kiausias mokslafe jau atran
da, kad elementai tikrumoje 
nėra pastovūs, ir juos gali
ma keisti.

Atomai, be to, kinta ir 
patys, nes jų elektronai šo
kinėja iš vienos atomo sis
temos į kitą. Šis elektronų 
šokinėjimas savaime ardo ir 
keičia atomo sudėtį.

I Bet galima elektronus ir 
išmušti iš atomo, nors tam 
reikia daug jėgos. Išmušti 
juos galima tam tikrais 
šaudmenimis. Bet kadangi 
atomas yra labai mažas 
taikinys, tai ir šaudmenys 
turi būt nepaprastai maži. 
Apšaudymui yra dažniau
sia vartojami lengvieji ato
mai: vandenilio, helijaus ir 
kt. Yra mokslininkų išras
tos ir tam tikros atomų ap
šaudymo mašinos, kurias 
vadina ciklotronais. Jų yra

įvairių, tačiau visų ciklo- 
tronų pagrindiniai dalykai 
yra tie patys, būtent/ elek
tronai ir milžiniškas, galin
gas magnetas.

Ciklotronas bombarduoja 
atomus protonais paprasto 
vandenilio, dvigubais proto
nais (deutronais) sunkiojo 
vandenilio ir vadinamais 
alfa spinduliais.

Išvysčius milžinišką grei
tį, nuo 8 iki 12 milionų vol
tų stiprumu, vandenilio pro
tonai ir deutronai skaldo 
kitus atomus, išmuša jų 
elektronus, skaldo jų proto
nus, visai pakeičia atomo 
sudėtį, ir taip apšaudytas 
vienas elementas virsta ki
tu.

Taigi, galų gale, pasirodo, 
jog elementus galima keis-j 
ti, ir aūkso gamybos pas-| 
laptis, dėl kurios suko sau' 
galvą alchemikai, surasta— 
toji paslaptis glūdi atomo i 
sudėtyje. Pakaks pakeisti, 
sakysime, švino, anglies, 
cinko, geležies, gyvsidabrio 
sudėtį, ir iš jų galima pada
ryti auksą.

Auksas turi 79 elektro
nus, gyvsidabris 80 elektro
nų, švinas 82 elektronus,

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų

..na ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais.' Rei
kalui esant ir 

’padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

'radiumas 88 elektronus. To
dėl, pavyzdžiui, jei iš gyv
sidabrio išmūšame vieną 
elektroną ir kelis protonus, 
tai gyvsidabris ir virs auk
su.
ALCHEMIKAI KAI KĄ 

ATSPĖJO
Tokiu būdu alchemikų 

mintis, kad vienus elemen
tus galima pakeisti į kitus, 
buvo teisingas spėjimas, bet 
jų priemonės tam tikslui pa
siekti buvo nevykusios.

Dabar, atomo fizikos ga
dynėje, skaldant atomus, 
galima visus elementus 
keisti, kaip kad uraną į ra- 
diumą, o radiumą į šviną, 
ir k t.

Jau gana įrodyta, kad tai 
moksliniai galimas dalykas, 
nors, pinigais skaitant, jis 
perbrangiai kaštuoja ir dar 
neapsimoka.

N. M.
r--—.—  —————■———

Clement Vokietaitis į
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622 '!

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTU V IIJ 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

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra. Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

• Le VANDA
FUNERAL PARLORS

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y*

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

PITTSBURGH, PA.
LLD 4-tas apskritys šaukia me

tinį suvažiavimą ant 15 d. vasario 
(Feb.), 1942 m., kaip 1:30 vai. die
ną, 1320 Medley St., N. Side Pitts
burgh, Pa. Todėl katros kuopos dar 
gyvuoja priklausančios 4-tam aps
kričiui, būtinai turit išrinkti delega
tus: nuo 10 narių vieną, nuo 20 na-, 
rių du, ir nuo 5 — vieną. LLD kuo
pų viršininkai ir nariai yra prašomi 
kreipti daugiau atydos į organizaci- Į 
jos reikalus. Dalyvaukim skaitlingai 
šitoj konferencijoj, matome kokiame 
laikotarpyj gyvename, todėl susida
ro svarbių problemų išrišti. Kuopų 
valdybos pasiųsdamos dellegatus į 
suvažiavimą visados priduokit rapor
tą ir paliudijimą sulig konstitucijos 
taisyklių. Antra, kuopos priklausan
čios 4-tam apskričiui jsitėmykite 
šitą pranešimą ir tuoj padarykit kas 
viršuj yra reikalaujama. Nes aš 
specialių pakvietimų nesiuntinėsiu, 
nes neturiu antrašų, ‘išskyrus tris 
kuopas. Trečia,, 87 kuopa rengia tą 
patį vakarą, tos organizacijos na
riams ir simpatikams, draugišką pa
silinksminimą. įžanga prie geros or
kestras pasišokti ir užkandžiai už- 
dyką. Tai vienu šuviu nušausim du 
zuikiu: atliksim konferenciją ir po 
tam pasilinksminsim savo organiza
cijos surengtam pokilyj, viskas atsi
bus toj pačioj vietoj. Kviečia visus 
4-to Apsfcr, Komitetas. (31-33)

WILKES BARRE, PA.
LDS 71 tos kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario (Feb.) 8 
d., prasidės 2-rą vai. po pietų, bus 
Progresyvių Kliubo salėje, 325 E. 
Market St., Wilkes Barre, Pa.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turėsime nominacijas centro val
dybos 1942 metams ir yra kitų svar
bių dalykų aptarimui. Taipgi nepa
mirškite atsivesti naujų aplikantų į 
LDS. — Sekr. O. Zdanienė. (30-31)

CLEVELAND, OHIO
Am. Lietuvių Moterų Kliubas ren

gia nedėlioj, 8 d. vasario (Feb.) 
puikų vakarą — Teatras, Dainos ir 
Balius. Bus komedija “Atvažiavo su 
Kraičiu,” Dainuos Moterų Chęras, o 
po tam bus šokiai prie geros muzi
kos. Durys atsidarys 5 vai., pradžia 
programo lygiai 6 vai. vakare. Įžan
ga 50c. Iš anksto perkant — pigiau. 
Vien ant šokių — pigiau. Bus Lie
tuvių Svetainėje, 6835 Superior Ave. 
Širdingai visus užkviečia Rengėjos.

(30-31-32)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

vasario (Feb.) 5 d., ketvirtadienį, 
8-tą vai. vakare, 29 Endicott St. 
Tarpe kitų svarbių reikalų, drg. 
Bakšys išduos raportą iš “Laisvės” 
metinio suvažiavimo. Visi nariai da
lyvaukite susirinkime. —Sekr. J. 
M. Lukas.

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

0----------------------- ----------------------w

Sandelis Visokių 
Žolių ir Knygų

ŽOLĖS
Dusulio Arbata 50c.; Nervų Arba

ta 85c.; Vidurių Valytojas 60c.; : 
Plaukų Apsaugotojas nuo pleiskanų 
ir pražilimo 60c.; Moterų mėn. re
guliatorius 60c.; Kosulio ir Kokliu
šo Arbata 60c.; Kraujo Valytojas 
60c.; Peršalimo ir Kataro Arbata 
85c.; Trejankos, stambių ir gerų 
šaknų 60c.; Cukrinės Ligos (diabe
tes) Arbata 85c.; Vyriškumo patai
symo žolės 85c.; Arbata dėl sumen
kimo diktuoliams 85c.; Vandenines. 
Ligos Arbata 60c.; Inkstų ir Akme
nėlių Arbata 60c.

KNYGOS
Aukso Altoriukas (Tilžės), pa-'

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. ^ll/AWAWAWAWAWAWAWAWAlldAWAWAWAWAWAWAl)l

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

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39-tos kuo

pos susirinkimas įvyks šį sekmadie
ni, vasario (Feb.) 8 d. Prasidės 2 
vai. po pietų; bus pas draugę M. 
Kačinskienę, 1741 Van Storch Ave. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes komisija, susidedanti tik iš mo- 
terų raportuos iš /engiamų paskaitų 
draugei K. Petrikienei. Taipgi turi
me sutvarkyti reikalą važiavimo į 
12-to Apskr. rengiamą koncertą ir 
bankietą, kuris įvyks vasario 15 d., 
Lietuvių Progresyvio Kliubo svetai
nėje, 325 E. Market St., Wilkes 
Barre, Pa. — Sekr. P. Šlekaitis.
(30-41)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks vasario 9 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St. Yra daug svarbių daly
kų aptarti, malonėkite visos drau
gės dalyvauti. — A. W.

(31-32)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario (Feb.) 8 d., 

Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St., 
įvyks svarbi sveikatos klausimu pa
skaita. Duos Dr. J. F. Borisas. Pra
džia 2:30 vai. po pietų. — Rengia 

(30-31)

Ta pati knyga, Celuloido gra
žiu apdaru .........  1.60

Vainikėlis,- maža maldų knygelė .50 
Kantičkos, visokių giesmių

knygelė ...................................  1.75
Katekizmai ir Ministrantūra........25
Gydyklos nuo Baimės Mirties,

su daugeliu paveikslų ................50
Pontsko Piloto Galas ................. 10
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį........10
Kabalas arba Salamono Išmintis .15 
Girtuoklių Gadzinkos ................... 15
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .. .50
Sapnų Knyga, padaryta, su pa

veikslais ...................................  1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos .35
Mikaldos Pranašavimai ................. 25
Istorija Seno ir Naujo Testa

mento, su paveikslais ................25
Sveikata Ligoniams, knygelė,

aprašo visokias žoles, kokios 
kam tinkamos ....................  .25

Karvės, jų nauda ir kaip pada
ryti gerus sūrius .........  25

M. ŽUKAITIS
334 Dean St.

SPENCERPORT, N?-Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- • 
kitės prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime • 
modernišką patarnavimą. • 
Patogiai ir gražiai mo- e 
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

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

, IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

1 
I
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Laisvės Radio Kliubas 

Sparčiai Auga
Kasant apie naujai susifor

mavusi Laisvės Radio Kliubą 
buvo minėta, jog numatoma 
iki sekamo susirinkimo pa
augsiant iki 50 nariu. Tas at
rodo galima atsižvelgiant j 
tai, kaip sparčiai įrašoma.

Nuo ' sausio 25-tos, kada 
kliubas susitvėrė, iki vasario 
2-ros, gauta tuzinas narių — 
po tris pridavė A. Balčiūnas ir 
D. M. šolomskas, o šešis pri
rašė kliubo sekretorius W. 
Keršu lis.

Tūlas klausė, kas gali stoti, 
kas priimami Laisvės Radio 
Kliuban ?

Priimama visi ir stoja' viso
kių gyvenimo sričių žmonės, 
be skirtumo. Savo eilėse kliu
bas turi ir biznierių, gal turi 
ir profesionalų, bet neturint 
po ranka narių sąrašo nesinori 
tikrinti.

Iš man žinomų biznierių, 
reikia pasidžiaugti, priklauso 
Laisvės Radio Kliubui dauge
lis. Kas gi nenorėtų priklausy
ti tokiai kultūriškai įstaigai’? 
Jsirašė J. Vaiginis ir J. šapa
las, savininkai užeigos Ridge-į 
woode, 147 Thames St. Pri-j 
klauso Frank Yakštys, East 
New Yorko biznierius, savi
ninkas maisto produktų par
duotuvės, 339 Berriman St.; 
M. Liepus, savininkas užeigos, 
324 Devoe St.; A. Balčiūnas ir 
A. Bieliauskas, malioriai-kar- 
penteriai, 321 Chauncey St., Į 
Brooklyne, ir 1062 Glenmore 
Ave., East New Yorke; K. 
Depsas, savininkas maisto j 
krautuvės, 256 Union Avė. 
Regis, kad priklauso ir dau
giau biznierių, bet apie juos 
teks pakalbėti kitu atveju.

K. L

Miesto Taryboje
Miesto Taryba savo posėdy

je pereitą antradienį gavo ir 
pavedė rezoliucijų komisijai 
svarstyti 12-ką rezoliucijų, tai
komų prašalinti visokią dis
kriminaciją negrų ir kitų ma
žumų rasinių grupių.

Rezoliucijas įteikė tarybi- 
ninkas A. Clayton Powell, 
darinėtis, negras dvasiškis iš 
Harlemo. Jomis nurodoma, 
kad Miesto švietimo Taryba 
dar nėra pasamdžius nei vieno 
negro mokytojo bent kurion 
iš keturių miestavų kolegijų. 
Taipgi iškeliama diskriminaci
ja negrų ir kitų mažumų kas 
liečia tarnybas kitose visuo
meniškose įstaigose, kaip tai 
bankuose, viešuose darbuose, 
eivilėj tarnyboj. Atžymėta ir 
diskriminacija tūlų darbinin
kiškų mažumų.

Vie>na iš tų rezoliucijų vy
riausia reikalauja švietimo 

[Tarybą ir kolegijų prezidentus 
pasirūpinti, kad būtų kolegi
jose negrų mokytojų. Dešimtis 
rezoliucijų ragina Miesto Ta
rybą užgirti negro assembly- 
mano William T. Andrews į- 

' teiktas valstijos seimeliui re
zoliucijas, kurias priėmus sei
melyje būtų valstijos įstaty
mais uždrausta diskriminaci
ja. Dvyliktoji Powell rezoliu
cija reikalauja nubausti lin- 
čiuotojus negro Cleo Wright. 
Nurodo, kad daleidimas Jokių 
brutališkų darbų “yra žalin
gas demokratijos siekiams.”

Grąžintojai Gavo Atostogas 
Su Algomis

Pirmu kartu grožinės kultū
ros industrijoj pasirašyta su
tartis su unija, kurion įrašyta 
privaloma savaitė vakacijų su 
alga. Taipgi pakeliama algos

Ją Matysim Maspethe 
ŠĮ Sekmadienį

Bacevičius Per Radio

ADELĖ NAMIKIS
Ji vaidins Zosės rolėje 

komedijoj “Teodolinda,” kuri 
bus perstatyta šį sekmadienį, 
vasario 8-tą, 4 vai. po pietų, 
New National Hali, 61-60 
56th Road, Maspethe.

Toje pat programoj dai
nuos brooklyniečių Aido Cho
ras, vadovaujamas Aldonos 
Žilinskaitės. Po perstatymo 
bus šokiai, taipgi gerų už
kandžių ir gėrimų. įžanga tik 
55c. (su taksais). Rengia LDS 
ir LLD Maspetho kuopos.

Pereito antradienio vakarą 
pianistas Vytautas Bacevičius 
vėl skambino miesto radiofo
ne (City Hali)—iš miesto nuo
savos radio stoties WNYC. 

' Pradėjo Liszto kūriniu, baigė 
savom kompozicijom. Skambi
no per 20 minučių.

Pradžioj ir gale programos, 
miesto radio anaunseris gra
žiai pranešė, jog pianistą vėl 
bus galima girdėti jo paties 

, koncerte, ateinančio trečiadie
nio vakarą, vasario 11-tą, Car
negie Hall, New Yorke.

Pirmesniame p r a n e š ime 
skelbto V. Bacevičiaus kon
certo iš WEAK1 stoties šį penk
tadienį nebus, kadangi taip 
vadinamo Red Network prog
ramos nutraukta — jas peri

ama Blue Network, kuris R. N. 
planuotas programas duos.ka
da vėliau. Apie tai, bus pra
nešta “Laisvėj.”

Liuteriečię Balius

MIESTO KONCERTAI 
CARNEGIE HALL

Sekmadienių vakarais New 
Yorko Miesto WPA Muzikos 
Projektas su Majoru LaGuar- 
dija rengia serijas koncertų 
popuiiarėmis kainomis, priei
namomis visiems. Programas 
pildo WPA Simfoniška Orkes
trą su svečiais muzikos bei 
dainos solistais.

Šio sekmadienio vakarą, 
vasario 8-tą, svečiais artistais 
bus Stanley Bates, kompozito- 
rius-pianistas, ir William Prim-

Jum jau yra žinoma, kad 
liuteriečių metinis balius į- 
vyksta šį šeštadienį, vasario 7, 
Grand Paradise Ballroom.

Adomas Jezavitas savo mu
ziką jau praktikuoja; mat, jis 
žino gerai, kad pas mus, kur 
susirenka minios, reikia jas 
užganėdinti. Mūsų draugijos 
yra nusistatymas, kad kiekvie
nas, kuris atsilankys, gautų 
mandagų patarnavimą, taip, 
kad dalyviai jaustųsi kaip sa
vo šeimoj būdami. Taigi mes 
maloniai kviečiame visus, ne
žiūrint amžiaus nė pažiūrų, 
ateikite į mūsų parengimą, 
kur, mes užtikrinam, būsite 
užganėdinti.

Julius Apselis,
Draugijos Pirm.

Tai Latakia! (La-ta-ky’-a) bran- 
■ gus, kvapus Rytinio Viduržemio 

tabakas. Pridėtas kaip “priesko
nis” prie Naujųjų Old Gold sudė
ties, tatai sukuria naują, malonų 
cigareto skonį!

I*. Lorillard Kompanija, įsteigta 1760 m. — pu i 
tabaku sutaisytojai nuo George Wasl^ington’o lai

SKAITYK—VIENAS!
Mes švenčiame 365 
dienas prisidėjusias 
Jūsų Aukštenybei! . . . 
Kas tai naujo* tapo 
pridėta ir prie Old 
Golds!

Kas tai jBJwW 
tapo pridėta

W4

DAUGELIO UNIJU VIRŠININKAI PRAŠĖ 
BROWDERIUI LAISVES

Keturios dešimt šeši žymūs

Eksplodavus k e rosininiam 10 nuošimčių, kad padengti pa- rose, smuikininkas, abu pirma- 
pečiui apart mente, 7 Baxter kilusias pragyvenimo reikmenų eiliai koncertų artistai. Prasi- 
St., N. Y., mirtinai apdegė ' kainas. Grąžintojai priklauso deda 8:45 v. v. Įžangos nuo 
apartmento gyventoja. ■ prie CIO. 30c. iki $1.10.

Tammanės vadai s u kilo 
prieš d įstrik to lyderį C. D. 
Sullivan, reikalauja, kad jis 
rezignuotų.

O

LAISVES BAZARAS
M

I ’rie Laisves Bazaro gali ir privalo prisidėti 
visi jos patrijotai iš visos Amerikos.

8
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BAZARAS BUS 4 DIENAS
Vasario-Feb. 20,21,22, ir 23 Dienomis
Iš visos Amerikos laukiame dovanų bazarui, ypač reikia piniginių dovanų, 

nes daug daiktų reikės dasipirkti

BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16 Manhattan Avenue, vienas blokas nuo Broadway Brooklyn, N. Y.

Kas vakarą gros šauni orkestrą; kas vakarą šokiai; kas 
vakarą graži muzikale programa.

Įžanga: Feb. 20—15c, Feb. 21—20c, Feb. 22—20c, ir Feb. 23—15c
_____ _ ”_______ .“T Įskaityta ir taksai i pažymėtas kainas izzzz_____  ' ...... ...............  I

Visa didžiojo New Yorko apylinke dalyvaus šiame bazare. Bus puiki pro
ga įsigijimui gerų daiktų visai žemom kainom.

Kas vakarą bus gaminami skanūs valgiai 
ir bus visokiu gorimu

unijų viršininkai iš dvylikos 
! internacionalių unijų pasiuntė 
laišką prezidentui Roosevel- 
tui prašant tuojau išlaisvinti 
Browderj. Laišką paskelbė 
spaudoj New Yorko Darbo 
Unijų Komitetas, kurio virši
ninku yra Ben Gold, paskilbęs 
kailių darbininkų unijos va
das.

Maspetho Gražuolė 
Šnipę Teisme

New Yorke prasidėjo nauja 
nacių šnipų byla prie teisėjo 
Henry W. Goddard.

Pirmą teismo dieną, po iš
rinkimo džiūrės, pereitą an
tradienį, J. V. prokuroras 
Mathias Correa vyriausiai su
koncentravo savo parodymus į 
Kurt Frederick Ludwig, kuris 
teisiam as p i rm u o j u.

Ludwig oficialiai yra įkai
tintas buvus vadovaujančiu 
nacių šnipu po to, kai pirm 
jo buvęs vyriausia nacių šnipų 
komandierius Frederick von 
der Osten tapo mirtinai su
žeistas taksiko nelaimėj.

Osten buvo užgautas taksi
ko ant Times Square, kovo 18, 
1941 m., jam einant su Lud- 
wig’u šnipų verbavimo reika
lais ir nešantis portfelį pilną 
visokių sekretų.- Osteną užga
vus, Ludwig stvėręs portfelį ir 
pabėgęs, o viršininkui mirus 
perėmęs visą vadovybę.

Prokuroras kaltino, kad 
bėgiu savo viršininkystės Lud
wig pranešinėjęs J. V. milita- 
riškas ir laivyno informacijas 
Japonijon ir kitur. Dėlto iš
plaukia iš J. V. laivai lengvai 
patapdavo nacių submarinų 

laukomis. Jis pavadinta “ap
mokamu, profesionaliu Vokie
tijos agentu.”

- Pirmą dieną liudijo p-lė 
Lucy Boehmler, 62-02 60th 
St., Maspeth, kuri buvo Lud- 
wig’o sekretore. Gražuolė liu
dijo, kad jinai su šnipu buvo j 
supažindinta per Amerikos j 
Vokiečių Bundo vadą, šnipai 
sau padėjėjus verbuodavę 
per Bundo jaunimo sekciją.

Boehmleriūtė yra prisipaži
nus prie kaltės ir teisme liudi
jo kaipo valdžios liudininkė. 
Jai dar tik 18-ka metų am- 

i žiaus.

Laiške šalies prezidentui 
unijistai, tarp kitko, rašė:

“Visas darbininką judėji
mas, pone prezidente, atlieka

Tas Pats Prūdas Atėmė 
Sūnų ir Auklėtinį

Mrs. M. Ernst, gyvenanti 
Grasmere, Staten Island, ant- 
i u kartu skaudžiai nukentėjo 
dėlto, kad jos namų apylinkėj 
randasi gražus, vaikus vilio-

savo dalį sunaikinimui Ašies 
jėgų, kad siekis teisėtumo ir 
laisvės galėtą gyvuoti ir trium
fuoti. Amerikinis teisėtumas 

f

yra stipriausia grandimi mūsą 
ginkluose prieš jėgas vergijos.' 
Išlaisvinimas Earl Browderio 
būtu aktu teisėtumo . . .”

j antis prūdas.
Tiesa, sūnus Frederickas bu

vo jau ne vaikiščias, bet jis, 
24 metų jaunuolis, prieš ket
vertą metų prigėrė bandyda
mas gelbėti prūdan įkritusius 
kaimynų vaikus.

Tarpe unijų, kurių viršinin
kai pasirašė laišką, yra: Plie
no Darb. Org. Komitetas; 

j Jungtinė Automobilių Darb.; 
I Federacija Architektų, Inži
nierių, Chemikų ir Technikų; 
Jungtinė Elektristų, Radio ir 
Mašinistų; Kailiu ir Odų Dar
bininkų ; Rakandų; Amerikos 
Susisiekimų Sąjunga; Jungti
nė Barbcrių ir Grąžintojų; 
Jungtinė Ofisų ir Profesionalų 
Darbininkų; Jungtinė Batsiu
vių; Moterų Pagalbinės; Par
davinėtojų Unija.

Gold sako, jog kampanijos 
dar tik pradžia, komitetas ką 
tik sutvertas, tačiau jau virš 
pusės miliono unijistų pasisa
kė už išlaisvinimą Browderio. 
Jis sako, jog “trumpu laiku 
mes tikimės sueiliuoti visą 
New Yorko miesto darbininkų 
judėjimą už Browderio išlais
vinimą.”

Netekusi sūnaus, moteriškė 
tarėsi visą meilę kaupsianti 
užauginimui Roberto Bannon, 
jai paduoto auklėti svetimo 
berniuko. Tačiau pirmadienio 
vakarą Robertas, 7 metų, ne
parėjo vakarienės. Susirūpinu
si moteris nubėgo pas kaimy
nus klausinėti. Kaimynai pasa
kė matę vaiką einant į krautu
vę pirkti saldainių, o krautu
vininkas parodė vaiką nuėjus 
link Brady’s Pond-prūdo.

Smaugiama baimės, Ernstie- 
nė nubėgo policijom Pasiųsta 
jieškotojai ir suėjo susirūpinę 
kaimynai. Jie po kelių valan
dų triūso ištraukė iš prūdo 
berniuko kūną.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 5 d., Zabiel- 
skio Svetainėj. Visi nariai dalyvau
kite. — Sekr.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 So. 4th St.

VALANDOJ
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.

Te!. SOuth 8-1551

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue




